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ข่่าวสิหกรณ์์
ฉบับท่ี่� 239 ปีีท่ี่� 40 ปีระจำำาเดืือนมิิถุุนายน 2564

มุ่ิงมัิ�นดืำาเนินงาน บริหารอย่างมัิ�นคง ดืำารงไว้ซ่ึ่�งคุณ์ธรรมิ นำาการพััฒนาสิหกรณ์์
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ผล่การตรวจำสิอบกิจำการ 5 เดืือน (ณ์ วันท่ี่� 31 พัฤษภาคมิ 2564)

	 บอกเล่่าเก้าสิิบฉบับนี้้�	ภููมิิใจที่้�จะแจ้งให้้สิมิาชิิกทีุ่กที่่านี้ที่ราบผล่การดำำาเนี้ินี้งานี้
ของสิห้กรณ์์	ที่้�ผ่านี้มิา	5		เดำือนี้	(มิ.ค.	-	พ.ค.	2564)	โดำยผู้ตรวจสิอบกิจการไดำ้รายงานี้
ผล่การตรวจสิอบของเดืำอนี้	พฤษภูาคมิ	2564		สิรุปได้ำดัำงน้ี้�	

 • การเพิั�มิจำำานวนสิมิาชิิก	สิห้กรณ์์สิามิารถเพิ�มิจำานี้วนี้สิมิาชิิกได้ำต่อเนืี้�องโดำย	ณ์	วันี้ท้ี่�	
31	พฤษภูาคมิ	2564	ม้ิสิมิาชิิกสิะสิมิ	9,635	คนี้

    • การปีฏิิบัติการด้ืานการเงิน	สิห้กรณ์์	ม้ิเงินี้สิดำ	เงินี้ฝากธนี้าคาร	แล่ะสิห้กรณ์์อื�นี้	
รวมิที่ั�งสิิ�นี้	 1,115.117	ล่้านี้บาที่	การรับ-จ่ายแล่ะการเก็บรักษาเงินี้เป็นี้ไปตามิระเบ้ยบ
ของสิห้กรณ์์	การจ่ายเงินี้ทุี่กรายการผ่านี้การอนุี้มัิติจากผู้ม้ิอำานี้าจ	

     • การปีฏิิบัติการดืา้นการบญัช่ิ เอกสิารห้ลั่กฐานี้ประกอบการล่งบัญช้ิม้ิอยูค่รบถ้วนี้	
การบนัี้ทึี่กบัญช้ิเป็นี้ไปตามิแบบที่้�กรมิตรวจบญัช้ิสิห้กรณ์์กำาห้นี้ดำ	แล่ะไดำม้้ิการเกบ็สิำารองข้อมิูล่
จากคอมิพิวเตอร์ไว้ต่างห้าก	ตามิระบบการควบคุมิภูายในี้ท้ี่�ด้ำด้ำวยแล้่ว

 • การปีฏิิบัติการดื้านการบริหาร		การบริห้ารงานี้ของคณ์ะกรรมิการต่าง	ๆ	
เป็นี้ไปตามิวัตถุ	 ประสิงค์ของสิห้กรณ์์แล่ะเป็นี้ไปตามินี้โยบายแผนี้งานี้ท้ี่�กำาห้นี้ดำไว้	 แล่ะม้ิการ
ประชิุมิคณ์ะกรรมิการดำำาเนี้ินี้การเป็นี้ประจำาทีุ่กเดำือนี้	 เพื�อให้้ที่ันี้กับสิภูาวะการเงินี้ของ
ท้ี่องตล่าดำแล่ะทัี่นี้ความิต้องการของสิมิาชิิกซึึ่�งเป็นี้ไปตามิข้อบังคับแล่ะพ.ร.บ.	สิห้กรณ์์	

 • การบริหารด้ืานเงินทุี่น	สิห้กรณ์์ใช้ิทุี่นี้ในี้การดำำาเนิี้นี้งานี้จากส่ิวนี้ทุี่นี้ของตนี้เอง	39.59	%	
มิาจาก	สิว่นี้ห้น้ี้�สิินี้	60.41	%	ส่ิวนี้ให้ญม่ิาจากแห้ล่่งเงนิี้ทุี่นี้ภูายในี้โดำยเฉพาะเงนิี้รับฝากสิมิาชิิก
แล่ะทีุ่นี้เรือนี้หุ้้นี้มิ้ถึง	 94.61	%	 ของทีุ่นี้ดำำาเนี้ินี้งานี้ที่ั�งสิิ�นี้	 เป็นี้การใชิ้เงินี้ทีุ่นี้ไปเพื�อจ่ายให้้
สิมิาชิิกกู้	83.28	%	ล่งทุี่นี้ในี้ตราสิารทุี่นี้แล่ะฝากเงินี้กับสิห้กรณ์์	อื�นี้	13.07	%	ของทุี่นี้ท้ี่�ใช้ิในี้
การดำำาเนิี้นี้งานี้ทัี่�งสิิ�นี้		6,972.36	ล้่านี้บาที่

 • ผล่การดืำาเนินงานข่องสิหกรณ์์ สิห้กรณ์์มิ้ผล่การดำำาเนี้ินี้งานี้ในี้รอบ	5	เดำือนี้	
(มิ.ค.-พ.ค.64)	โดำยมิ้รายไดำ้รวมิ		158.903	ล่้านี้บาที่	มิ้ค่าใชิ้จ่ายรวมิ		57.973	ล่้านี้บาที่	
ม้ิผล่กำาไรในี้รอบ	5	เดืำอนี้	100.930	ล้่านี้บาที่		คิดำเป็นี้	63.52	%	ของรายได้ำทัี่�งสิิ�นี้

	 จากการตรวจสิอบกิจการในี้เดำือนี้พฤษภูาคมิ	2564	ยังไมิ่มิ้ข้อสิังเกตเก้�ยวกับ
ข้อบกพร่องที่างการเงินี้แล่ะการบัญช้ิท้ี่�เป็นี้นัี้ยสิำาคัญแต่อย่างใดำ

	 ที่้ �มิา	 :	 รายงานี้การตรวจสิอบกิจการ	ประจำาเดำือนี้พฤษภูาคมิ	2564	ของ
นี้ายสิมิบัติ	ม้ิเวชิ	ผู้ตรวจสิอบกิจการ	(ณ์	วันี้ท้ี่�	28	มิิถุนี้ายนี้	2564)

Look ภาพัข่่าวเล่่าเรื�อง
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1.	การจ่ายเงินี้สิวัสิดิำการเพื�อวันี้เกิดำของสิมิาชิิก	จำานี้วนี้	832	ราย	

เป็นี้เงินี้	166,400.-บาที่		

2.	การจ่ายเงินี้ช่ิวยเห้ลื่อสิมิาชิิกประสิบภัูยพิบัติ	จำานี้วนี้	1	ราย	

เป็นี้เงินี้	2,000.-บาที่	

3.	การจ่ายเงินี้ช่ิวยเห้ลื่อสิมิาชิิกท้ี่�ติดำเชืิ�อไวรัสิ	COVID	จำานี้วนี้	1	ราย	

เป็นี้เงินี้	20,000.-บาที่	

4.	การจ่ายเงินี้ช่ิวยเห้ลื่อสิมิาชิิกเส้ิยช้ิวิต	จำานี้วนี้	3	ราย	เป็นี้เงินี้	280,000.-	บาที่

5.	การจ่ายเงินี้ช่ิวยเห้ลื่อสิมิาชิิกเส้ิยช้ิวิตท้ี่�ติดำเชืิ�อไวรัสิ	COVID	จำานี้วนี้	1	ราย	

เป็นี้เงินี้	100,000.-บาที่

มุิมิห่วงใยสิมิาชิิกLove

ชิำาระค่าฝากส่ิงเป็นี้รายเดืำอนี้

ใบอนุี้ญาตท้ี่�	1/2539

ไปรษณ้์ย์ห้ลั่กส้ิ�

สิหกรณ์์ออมิที่รัพัย์
การปีระปีาส่ิวนภูมิิภาค จำำากัดื

72 ถุนนแจ้ำงวัฒนะ เข่ตหลั่กส่ิ�

กรุงเที่พัฯ 10210

(นี้างสิาวดำวงมิณ้์	กว้วัจน์ี้)

เจ้าห้น้ี้าท้ี่�ฝ่ายบริห้ารทัี่�วไป
จัำดืที่ำาโดืย คณ์ะกรรมิการศ่ึกษาแล่ะปีระชิาสัิมิพัันธ์ สิหกรณ์์ออมิที่รัพัย์การปีระปีาส่ิวนภูมิิภาค จำำากัดื

http://coop.pwa.co.th e-mail: cooppwa@gmail.com โที่ร. 0 2551 8930-3 โที่รสิาร. 0 2521 6296

126,721,109.87

46,035,397.44

61,054,634.21

30 เมิษายน

24 พัฤษภาคมิ 2564

รายรับ-รายจ่ำาย ปีี 2564
5 เดืือน สิิ�นสุิดื 31 พัฤษภาคมิ 2564
รายได้ื   158,903,798.89 บาที่

ค่าใช้ิจ่ำาย   57,973,251.47 บาที่

รายได้ืสูิงกว่าค่าใช้ิจ่ำาย 100,930,547.42 บาที่
*ข้่อมูิล่ ณ์ วันท่ี่� 1 กรกฎาคมิ 2564

อัตราดือกเบ่�ยเงินฝาก/เงินกู้ ณ์ วันท่ี่� 1 กรกฎาคมิ 2564

เงินฝากออมิที่รัพัย์พิัเศึษ ปีระเภที่จำำากัดืจำำานวน   3.50 ต่อปีี
เงินฝากออมิที่รัพัย์พิัเศึษ ปีระเภที่ไม่ิจำำากัดืจำำานวน 2.25 ต่อปีี
เงินฝากออมิที่รัพัย์พิัเศึษ สิำาหรับสิมิาชิิกสิมิที่บ 2.25 ต่อปีี
เงินฝากออมิที่รัพัย์ เอท่ี่เอ็มิ  1.50 ต่อปีี
เงินฝากปีระจำำา 24 เดืือน   3.75 ต่อปีี
เงินกู้เพืั�อเหตุฉุกเฉิน เอท่ี่เอ็มิ  6.25 ต่อปีี
เงินกู้เพืั�อเหตุจำำาเป็ีนเร่งด่ืวน (เงินโบนัสิ)  6.25 ต่อปีี
เงินกู้เพืั�อเหตุจำำาเป็ีนเร่งด่ืวน (เงินปัีนผล่)  5.25 ต่อปีี
เงินกู้เพืั�อเหตุฉุกเฉินสิำาหรับสิมิาชิิกสิมิาคมิฌาปีนกิจำฯ 6.25 ต่อปีี
เงินกู้สิามัิญเพืั�อการครองช่ิพัแล่ะอื�น ๆ   6.25 ต่อปีี
เงินกู้สิามัิญเพืั�อการศ่ึกษาๆ   5.75 ต่อปีี
เงินกู้สิามัิญเพืั�อการรักษาพัยาบาล่  5.75 ต่อปีี
เงินกู้สิามัิญเอนกปีระสิงค์   6.00 ต่อปีี
เงินกู้สิามัิญเพืั�อเหตุภัยพิับัติ  5.25 ต่อปีี
เงินกู้สิามัิญเพืั�อซืึ่�ออุปีกรณ์์ก่ฬา  6.25 ต่อปีี

การใช้ิทุี่นสิาธารณ์ปีระโยชิน์สิวัสิดิืการแล่ะสิวัสิดิืการสิมิาชิิกแล่ะคู่สิมิรสิ

ปีระจำำาเดืือนพัฤษภาคมิ 2564

สิามิารถุติดืตามิ
ข่่าวสิหกรณ์์ฯ
ย้อนหลั่งได้ืท่ี่�

	 จากสิถานี้การณ์์เศรษฐกิจท้ี่�ชิะล่อตัว	สิถาบันี้การเงินี้ต่างๆได้ำปรับล่ดำอัตราดำอกเบ้�ยทัี่�ง	2	ฝ่�ง	
คือฝ่�งเงินี้กู้แล่ะฝ่�งเงินี้ฝากในี้ส่ิวนี้ของ	 สิอ.กปภู.เองได้ำพิจารณ์าแล้่วเพื�อไม่ิให้้กระที่บกับผล่ประกอบการ
แล่ะสิมิาชิิกได้ำประโยชิยน์ี้สูิงสุิดำ	จึงได้ำกำาห้นี้ดำอัตราดำอกเบ้�ยโดำยม้ิผล่ตั�งแต่วันี้ท้ี่�	1	กรกฎาคมิ	2564	ดัำงน้ี้�

เงินกู้ปีระเภที่ฉุกเฉิน

-	เพื�อเห้ตุฉุกเฉินี้	เอท้ี่เอ็มิ	 	 	 อัตราดำอกเบ้�ย	6.25	ต่อปี

-	เพื�อเห้ตุจำาเป็นี้เร่งด่ำวนี้	(เงินี้โบนัี้สิ)	 	 อัตราดำอกเบ้�ย	6.25	ต่อปี

-	เพื�อเห้ตุจำาเป็นี้เร่งด่ำวนี้	(เงินี้ป่นี้ผล่)	 	 อัตราดำอกเบ้�ย	5.25	ต่อปี

-	เพื�อเห้ตุฉุกเฉินี้สิำาห้รับสิมิาชิิกสิมิาคมิฌาปนี้กิจฯ		 อัตราดำอกเบ้�ย	6.25	ต่อปี

เงินกู้ปีระเภที่สิามัิญ

-	เพื�อการครองช้ิพแล่ะอื�นี้ๆ	 	 	 อัตราดำอกเบ้�ย	6.25	ต่อปี

-	เพื�อการศึกษา	 	 	 	 อัตราดำอกเบ้�ย	5.75	ต่อปี

-	เพื�อการรักษาพยาบาล่	 	 	 อัตราดำอกเบ้�ย	5.75	ต่อปี

-	เอนี้กประสิงค์	 	 	 	 อัตราดำอกเบ้�ย	6.00	ต่อปี

-	เพื�อเห้ตุภัูยพิบัติ	 	 	 	 อัตราดำอกเบ้�ย	5.25	ต่อปี

-	เพื�อซืึ่�ออุปกรณ์์การก้ฬา	 	 	 อัตราดำอกเบ้�ย	6.25	ต่อปี

เงินฝากออมิที่รัพัย์พิัเศึษ

-	เงินี้ฝากออมิที่รัพย์พิเศษประเภูที่	จำากัดำจำานี้วนี้	 อัตราดำอกเบ้�ย	3.50	ต่อปี

-	เงินี้ฝากออมิที่รัพย์พิเศษประเภูที่	ไม่ิจำากัดำจำานี้วนี้	 อัตราดำอกเบ้�ย	2.25	ต่อปี

-	เงินี้ฝากออมิที่รัพย์	สิำาห้รับสิมิาชิิกสิมิที่บ	 	 อัตราดำอกเบ้�ย	2.25	ต่อปี

	 สิำาห้รับเงินี้ฝากออมิที่รัพย์	เอท้ี่เอ็มิ	สิมิาชิิกท้ี่�ม้ิยอดำเงินี้ฝากในี้บัญช้ิไม่ิเกินี้	5	ล้่านี้บาที่อัตรา
ดำอกเบ้�ยร้อยล่ะ	1.50	ต่อปี	ห้ากเกินี้	5	ล้่านี้บาที่	(ฝากก่อนี้วันี้ท้ี่�	29	มิกราคมิ	2564	ส่ิวนี้ท้ี่�เกินี้	5	ล้่านี้บาที่	
จะได้ำรับอัตราดำอกเบ้�ยร้อยล่ะ	0.25	ต่อปี)

	 สิมิาชิิกสิามิารถสิอบถามิรายล่ะเอ้ยดำต่าง	ๆ	ได้ำที่าง	www.cooppwa.co.th	

     ระบบตรวจำสิอบข้่อมูิล่สิมิาชิิก (Web Member ) 

	 ผ่านี้มิาแล่้วระยะห้นี้ึ�งกับระบบตรวจสิอบข้อมิูล่สิมิาชิิก	
Online	แบบ	Real	Time	ของสิมิาชิิกสิห้กรณ์์	ซึ่ึ�งไดำ้รับเสิ้ยงตอบรับ
เป็นี้อย่างด้ำ	 ถึงความิทัี่นี้สิมัิย	 สิะดำวกสิบาย	 แต่	ณ์	 สิิ�นี้เดืำอนี้	พฤษภูาคมิ	
2564	ม้ิสิมิาชิิกมิาล่งที่ะเบ้ยนี้เข้าใช้ิงานี้เพ้ยง	2,055	คนี้	จากสิมิาชิิกทัี่�งสิิ�นี้	
9,691	คนี้	คิดำเป็นี้	21.20% ยังม้ิสิมิาชิิกอ้กจำานี้วนี้มิากท้ี่�ยังไม่ิล่งที่ะเบ้ยนี้	
ท่ี่านี้ใช้ิเวล่าเพ้ยงนิี้ดำเด้ำยวเพื�อล่งที่ะเบ้ยนี้ครั�งแรก	 แล้่วต่อไปท่ี่านี้จะพบ
ความิสิะดำวกสิบายตามิแบบฉบับ	“New Normal” ช้ิวิตวิถ้ให้ม่ิท้ี่�ทุี่กคนี้
ต้องปรับตัว	ในี้ยุคโควิดำ-19	แล้่วท่ี่านี้จะพบว่า	เสิมืิอนี้สิห้กรณ์์อยูใ่นี้มืิอเรา	
เพ้ยงปล่ายนิี้�วสัิมิผัสิ

	 ปรึกษาป่ญห้าในี้การล่งที่ะเบ้ยนี้โปรดำติดำต่อเจ้าห้น้ี้าท้ี่�	
สิอ.กปภู.	เบอร์โที่ร	0	2551	8930-3	เพื�อสิอบถามิแล่ะขอคำาแนี้ะนี้ำา
เพิ�มิเติมิ


