ข่าวสหกรณ์

ฉบับที่ 236 ปีที่ 40 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2564

ภาพข่าวเล่าเรื่อง

บอกเล่าเก้าสิบ
อัตราเงินปันผลกับความกังวลของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมภิ าค จ�ำกัด จัดการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ อาคารประปา
วิวัฒน์ ส�ำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

ในสถานการณ์ปกติ สหกรณ์ออมทรัพย์ถือว่าเป็นการลงทุนที่มี
ความเสีย่ งต�ำ ่ และมีความมัน่ คงสูง รวมทัง้ ให้ผลตอบแทนทีด่ กี ว่า เมือ่ เทียบกับ
สถานบันการเงินอื่น ท�ำให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นและคาดหวังสูงว่าจะต้อง
ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงหรือไม่ต�่ำกว่าปีที่ผ่านมา แต่ในสถานการณ์
วิกฤตโรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบในภาพรวมต่อทัง้ ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงิน กองทุนต่าง ๆ รวมทัง้ สหกรณ์ของเราด้วยเช่นกัน และในปี 2563
มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.70 ซึ่งลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย
โดยปัจจัยหลักที่ท�ำให้เงินปันผลลดลงพอสรุปได้ดังนี้
1. อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของทุ น เรื อ นหุ ้ น หรื อ สมาชิ ก ซื้ อ หุ ้ น เพิ่ ม
ในอัตราทีส่ งู ขึน้ โดยในปี 2563 สหกรณ์มที นุ เรือนหุน้ ประมาณ 2,319.24 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 210 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ส่วนก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ประมาณ 10 ล้านบาทเศษ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  
ซึ่งสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของทุนเรือนหุ้นสูงกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของก�ำไร
เป็นเท่าตัว
2. ดอกเบีย้ จ่ายของเงินรับฝากจากสมาชิก โดยในปี 2563 สหกรณ์
มีเงินรับฝากรวมประมาณ 3,135.26 ล้านบาท แยกเป็นส่วนของผูเ้ กษียณอายุ
และส่วนของผู้ที่อยู่ในวัยท�ำงาน คิดเป็นร้อยละ 71.50 และร้อยละ 28.50
ของเงินรับฝากทั้งหมด ตามล�ำดับ โดยมีผลตอบแทนคือดอกเบี้ยเงินฝาก
ในอัตราสูงสุดร้อยละ 3.75 ซึ่งสูงกว่าระบบธนาคาร และในปีนี้มดี อกเบีย้
จ่ายรวมประมาณ 103.48 ล้านบาท
3. รายได้หรือก�ำไรของสหกรณ์จะได้มาจากการให้สมาชิกกู้ยืม
มากกว่าร้อยละ 90 แต่ในปี 2563 ยอดรวมเงินที่สมาชิกกู้ยืมลดลงจาก
ปี 2562 ประมาณ 500 ล้านบาท
ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นล้วนเป็นต้นทุนที่ส�ำคัญในการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ แต่สมาชิกทุกท่านต่างก็ได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทน
ทีแ่ ตกต่างกัน แม้วา่ เงินปันผลอาจจะลดลงบ้างก็ตาม ซึง่ ก็เป็นไปตามทิศทาง
ของสภาวะเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลก

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

มุมห่วงใยสมาชิก
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉิน
เพื่อเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน (เงินปันผล) ประจ�ำปี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด–19 ทีป่ จั จุบนั ยังมีการแพร่ระบาด
อยู่ในประเทศไทย ส่งผลให้สมาชิกบางท่านได้รับความเดือดร้อนในการด�ำรงชีพ ไม่ว่า
จะเป็นท�ำมาหากินและหาเงิน สอ.จึงได้เปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการให้เงินกู้ฉุกเฉิน
เพือ่ เหตุจำ� เป็นเร่งด่วน (เงินปันผล) ประจ�ำปี 2564 เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนให้กบั สมาชิก
....โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินปันผลประจ�ำปี 2563 แต่ไม่เกิน 60,000.-บาท
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี.....ซึ่งผู้กู้ต้องช�ำระเงินเงินต้นร้อยละ 0.50 ของเงินกู้
ตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่งวดแรก (เงินต้นงวดละไม่ต�่ำกว่า 100 บาท) จนกว่าจะ
ช�ำระหนี้ครบถ้วน ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่รับเงินกู้ โดย สอ. จะหักจากเงินปันผล
ประจ�ำปี
สมาชิกสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564
โดยมีเอกสารประกอบการยื่นกู้ดังนี้ครับ
1. ค�ำขอกูเ้ งินและหนังสือสัญญากูเ้ งินฉุกเฉินเพือ่ เหตุจำ� เป็นเร่งด่วน (เงินปันผล)
2. หนังสือยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคหักเงินได้รายเดือนหรือเงินอื่นใด
ทีผ่ กู้ มู้ สี ทิ ธิได้รบั จากการประปาส่วนภูมภิ าค และยินยอมให้สหกรณ์หกั เงินปันผลประจ�ำปี
เพื่อช�ำระหนี้ให้กับสหกรณ์
3. ส�ำเนาใบแสดงการจ่ายเงินเดือนก่อนเดือนที่ยื่นกู้ 1 เดือน
4. ส�ำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรพนักงานผู้กู้
5. ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้จาก http://coop.pwa.
co.th และใน Line “ห้องข่าวชาวสหกรณ์”
#เมื่อไม่ให้พลาดโอกาสโปรดติดตามประกาศ เรื่อง ก�ำหนดการประชุมใหญ่
วิสามัญประจ�ำปี 2564 ของ สอ.กปภ. เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ 1 ต�ำแหน่ง และ
กรรมการด�ำเนินการ 8 ต�ำแหน่ง ครับ

สามารถติดตาม

ข่าวสหกรณ์ฯ

ย้อนหลังได้ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์

การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

(นางสาวดวงมณี กวีวัจน์)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

รายรับ - รายจ่าย ปี 2564

2 เดือน สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายได้
62,128,743.54 บาท
ค่าใช้จ่าย
22,317,930.87 บาท
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 39,810,812.67 บาท
*ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

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

การใช้ทุนสาธารณประโยชน์สวัสดิการและสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว

ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

1. การจ่ายเงินสวัสดิการเพือ่ วันเกิดของสมาชิก จ�ำนวน 704 ราย     
เป็นเงิน 140,800.-บาท  
2. การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ จ�ำนวน 14 ราย
เป็นเงิน 28,000.- บาท
3. การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกทีถ่ กู ให้ออกจากงาน จ�ำนวน 1 ราย
เป็นเงิน 10,000.- บาท
4. การจ่ายเงินให้กับมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค เป็นเงิน
200,000.-บาท  

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

