ข่าวสหกรณ์

บอกเล่าเก้าสิบ

ฉบับที่ 233 ปีที่ 40 ประจ�ำเดือน ธันวาคม 2563

ภาพข่าวเล่าเรื่อง

ในปี 2563 สอ.กปภ. ได้รบั การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจ�ำปี
2563 จากส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน

รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
1. ข้อสังเกตทีพ่ บจากการตรวจสอบ เกีย่ วกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
ด้านการบริหารจัดการทั่วไป และด้านการด�ำเนินธุรกิจ ไม่พบข้อสังเกต
ที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่องบการเงิน
2. เรื่องอื่น ๆ
2.1 สหกรณ์ฯ ควรมีการพิจารณาการน�ำข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
(เครดิตบูโร) มาปรับใช้กับการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก เพื่อตรวจสอบ และป้องกันความเสีย่ ง
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ฯ
2.2 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียน
ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
ได้ก�ำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการรับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ โดยให้ก�ำหนดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ วิธกี ารรับสมัคร การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิก
สมทบส� ำ หรั บ สหกรณ์ ฯ แต่ ล ะประเภทที่ จ ะก� ำ หนดในข้ อ บั ง คั บ ให้ เ ป็ น ไปตาม
กรอบแนวทางที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ที่มา : รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563
บริษัท ส�ำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ำกัด

ผลการตรวจสอบกิจการรอบระยะเวลา10 เดือน (ณ วันที่ 31ตุลาคม2563)

สอ.กปภ. ภูมิใจที่จะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบผลการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ ที่ ผ ่ า นมา 10 เดื อ นแล้ ว โดยผู ้ ต รวจสอบกิ จ การได้ ต รวจสอบ
ผลการด�ำเนินงานของเดือนตุลาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
• การปฏิบัติการด้านการเงิน สหกรณ์ มีเงินสด เงินฝากธนาคารและ
เงินฝากสหกรณ์อื่น รวมทั้งสิ้น 1,013.539 ล้านบาท ซึ่งตรวจสอบแล้วมียอดเงิน
ถูกต้อง
• การปฏิบัติการด้านการบัญชี สหกรณ์ได้จัดท�ำบัญชีไว้เรียบร้อย
เป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีถูกต้อง
• การปฏิบตั กิ ารด้านการบริหาร คณะกรรมการด�ำเนินการ ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ 5 ชุด คือ คณะกรรมการอ�ำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์ คณะกรรมการกฎหมาย และ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ดูแลรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้
มี ก ารรายงานผลการด� ำ เนิ น งานเป็ น ประจ� ำ ทุ ก เดื อ น และการปฏิ บั ติ ง าน
เป็นไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์

นอกจากข้างต้น สหกรณ์ยังมีสภาพคล่องทางการเงินอย่างเพียงพอ
โดยสามารถให้สินเชื่อได้จากเงินทุนภายใน รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
ที่ให้มีการควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
อย่างเคร่งครัด จนได้รบั การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์อยูใ่ นระดับ“ดีเลิศ” ติดต่อ
กันมาเป็นปีที่ 9 ด้วย
• ผลการด�ำเนินงานเดือนมกราคม – ตุลาคม 2563 (10 เดือน)
รายได้รวม 317.279 ล้านบาท (สูงกว่าปีกอ่ น 4.35%) ค่าใช้จา่ ยรวม 123.156
ล้านบาท (สูงกว่าปีก่อน 9.28  %) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 194.122 ล้านบาท
(สูงกว่าปีก่อน 1.44 %)
ที่มา : รายงานการตรวจสอบกิจการส�ำหรับเดือนตุลาคม 2563
ของนายสุทธิพงษ์ ธรรมรักษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

มุ่งมั่นด�ำเนินงาน บริหารอย่างมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งคุณธรรม น�ำการพัฒนาสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

มุมห่วงใยสมาชิก

รายรับ - รายจ่าย ปี 2563

“ตามหาเจ้าของเงิน”

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 มีผู้โอนเงินเข้าบัญชี
สอ.กปภ. จ�ำนวน 5 ราย ที่ยังไม่ทราบว่าเป็นรายการโอนจากใครหรือสมาชิกท่าน
ใดและโอนเพื่อการใดครับ
ธนาคารกรุงไทย สาขาวิภาวดี-รังสิต 64
วันที่โอน

จ�ำนวนเงิน (บาท)
   137.00

บางบ่อ

16 กรกฎาคม 2563

3,000.00

โอนต่างธนาคารกสิกรไทย

10 สิงหาคม 2563

3,000.00

โอนต่างธนาคารออมสิน

30 พฤศจิกายน 2563

  830.00

ศรีส�ำโรง จ.สุโขทัย

ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ 13
จ�ำนวนเงิน (บาท)

4 พฤศจิกายน 2563

   5,000.00

*ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

โอนจากสาขา

31 มีนาคม 2563

วันที่โอน

11 เดือน สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2563
รายได้
348,033,881.41 บาท
ค่าใช้จ่าย
134,486,474.66 บาท
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 213,517,406.75 บาท

โอนจากสาขา
ควนขนุน

ขอให้สมาชิกตรวจสอบด่วนครับว่าได้โอนเงินจ�ำนวนดังกล่าวหรือไม่ หาก
ท่านมั่นใจว่าเป็นการโอนจากท่านหรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ สอ.กปภ. ด้วยครับ
สมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชีของ สอ.กปภ. อย่าลืม ส่งเอกสารหลักฐานการ
โอนเงินให้ สอ.กปภ. และเขียนชื่อ – นามสกุล รวมทั้งระบุการโอนเงินเพื่อการใด
เช่น ช�ำระหนี้เงินกู้ ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือซื้อหุ้น โดย สอ.กปภ. จะออกใบ
เสร็จรับเงินให้ หากไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อ สอ.กปภ. โทร.02-5518930-3
โทรสาร.02-5519296 ครับ
# ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ
(5 มีนาคม 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี สอ.กปภ.)

อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก/เงินกู้ ณ ปัจจุบนั
เงินฝากประเภทจ�ำกัดจ�ำนวน		
เงินฝากประเภทไม่จ�ำกัดจ�ำนวน		
เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ		
เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม		
เงินฝากประจ�ำ 24 เดือน		
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ		
เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล
เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา		
เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ			

3.75%
3.00%
3.00%
2.25%
3.75%
6.50%
6.50%
6.00%
6.50%
5.50%

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

ข่าวด่วน
สอ.กปภ. ขอเชิญสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำ�กัด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564 และเลือกตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการด�ำเนินการ ในวันศุกร์ที่
5 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

สามารถติดตาม

ข่าวสหกรณ์ฯ

ย้อนหลังได้ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์

การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

(นางสาวดวงมณี กวีวัจน์)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 1/2539
ไปรษณีย์หลักสี่

จัดท�ำโดย คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
http://coop.pwa.co.th e-mail : cooppwa@gmail.com โทร. 0 2551 8930-3 โทรสาร. 0 2521 6296

