
บอกเล่่าเก้าสิิบ

ข่่าวสิหกรณ์์
ฉบับท่ี่� 240 ปีีท่ี่� 40 ปีระจำำาเดืือนกรกฎาคม 2564

ม่่งมั�นดืำาเนินงาน บริหารอย่่างมั�นคง ดืำารงไว้ซ่ึ่�งค่ณ์ธรรม นำาการพััฒนาสิหกรณ์์

Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited
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ภาพัข่่าวเล่่าเรื�อง
 บริษััที่ สิำานักงานสิามสิิบส่ิ� ออดิืต จำำากัดื 
คณ์ะข่องผู้้้สิอบบัญช่ี ได้ืเข้่าที่ำาการตรวจำสิอบระหว่างปีี 
ครั�งท่ี่� 1 เมื�อวันท่ี่� 5 - 9 กรกฎาคม 2564 ณ์ สิำานักงาน
สิหกรณ์์ออมที่รัพัย่์การปีระปีาสิ่วนภ้มิภาค จำำากัดื 
ชัี�น 3 อาคารปีระปีาววัิฒน์ สิำานักงานใหญ ่การปีระปีา
ส่ิวนภ้มิภาค

ราย่งานผู้ล่การตรวจำสิอบบัญช่ี สิอ.กปีภ. สิำาหรับรอบระย่ะเวล่า 6 เดืือน

(มกราคม 2564 - มิถุ่นาย่น 2564)

พร้้อมหรื้อยััง...

15 กัันยายนน้� แน่นอน!!

ประชุุมใหญ่่วิิสามัญ่
พร้อมเลืือกตัั้�งออนไลืน์

	 ตามท่ี่�นายที่ะเบ่ียนสหกรณ์์	ได้้แต่งต้�งให้บีริษ้ัที่	สำาน้กงานสามสิบีส่�ออดิ้ต	จำำาก้ด้	
เป็็นผู้้้สอบีบ้ีญช่ีสหกรณ์์ออมที่ร้พย์การป็ระป็าส่วนภู้มิภูาค	 จำำาก้ด้	 สำาหร้บีปี็สิ�นสุด้	 ว้นท่ี่�	 31	
ธ้ันวาคม	2564	คณ์ะของผู้้้สอบีบ้ีญช่ีได้้เข้าที่ำาการตรวจำสอบีระหว่างปี็	คร้�งท่ี่�	1	เม่�อว้นท่ี่�	5-9	
กรกฎาคม	2564	โด้ยการสุ่มตรวจำสอบีเอกสารสำาค้ญ	ที่ด้สอบีรายการบ้ีนทึี่กบ้ีญช่ี	ที่ด้สอบี
การป็ฏิิบ้ีติตามกฎหมายและระเบ่ียบีต่าง	ๆ		และการด้ำาเนินการของสหกรณ์์สรุป็ได้้ด้้งน่�

 1. ข้่อสัิงเกตท่ี่�พับจำากการตรวจำสิอบ เก่�ย่วกับจ่ำดือ่อนข่องการควบค่มภาย่ใน

	 ไม่พบีข้อส้งเกตที่่�เป็็นน้ยสำาค้ญ	ที่่�อาจำส่งผู้ลกระที่บีต่องบีการเงิน	ที่้�งที่างด้้าน
การบีริหารจ้ำด้การท้ี่�วไป็	ด้้านการด้ำาเนินธุัรกิจำ	และด้้านระบีบีสารสนเที่ศสหกรณ์์

 2. ความเส่ิ�ย่งท่ี่�อาจำเกิดืข่่�น

	 ไม่พบีความเส่�ยงเป็็นน้ยสำาค้ญ	ท่ี่�อาจำส่งผู้ลกระที่บีก้บีการด้ำาเนินงานของสหกรณ์์	
ท้ี่�งด้้านเครดิ้ต	ด้้านสภูาพคล่อง	และด้้านเงินลงทุี่นของสหกรณ์์

 3. การติดืตามการแก้ไข่ตามข้่อสัิงเกต

	 โด้ยรวมม่การป็ร้บีป็รุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะและคำาแนะนำาที่่�ได้้ให้ไว้
อย่างเหมาะสม

 4. สิภาวะดือกเบ่ �ย่แล่ะความเสิ่ �ย่ง แล่ะผู้ล่กระที่บต่อการดืำาเนินงาน
ข่องสิหกรณ์์ (Risk and Sensitivity)

	 เศรษัฐกิจำโลกและเศรษัฐกิจำไที่ยย้งคงม่ความไม่แน่นอนอ้นเป็็นผู้ลมาจำากการ
แพร่ระบีาด้ของเชี่ �อโรค	Covid-19	ที่ำาให้ตลาด้การเงินม่ความผู้้นผู้วนมากขึ �น	และ
คณ์ะกรรมการนโยบีายการเงิน	 (กนง.)	 ย้งคงอ้ตราด้อกเบ่ี�ยนโยบีายอย่้ในระด้้บีตำ�า	 (ร้อยละ	
0.50)	 สหกรณ์์จึำงควรติด้ตามสถานการณ์์และสภูาวะด้อกเบ่ี�ยอย่างใกล้ชิีด้	 เพ่�อให้ท้ี่นก้บี
สถานการณ์์ท่ี่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็อย่างรวด้เร็ว

 5. เรื�องอื�น ๆ 

	 5.1	การวิเคราะห์งบีการเงิน	สำาหร้บีรอบีระยะเวลา	6	เด่้อน	(มกราคม	2564	-	
มิถุนายน	 2564)	ณ์	 30	 มิถุนายน	 2564	 ม่การเป็ร่ยบีเท่ี่ยบีข้อม้ลท่ี่�สำาค้ญ	 ก้บีข้อม้ลและ
อ้ตราส่วนถ้วเฉล่�ยของสหกรณ์์ออมที่ร้พยอ่์�นท้ี่�งระบีบีท้ี่�วป็ระเที่ศท่ี่�ม่ขนาด้เด่้ยวก้น	ณ์	ปี็	2563	

(PEER	GROUP*	2020)	โด้ยนำาข้อม้ลพ่�นฐานมาจำากกรมตรวจำบ้ีญช่ีสหกรณ์์	ด้้งน่�

5.1.1	สิหกรณ์์ออมที่รัพัย์่ กปีภ.จำำากัดื ได้ืรับการจัำดืเป็ีนสิหกรณ์์ข่นาดื 
“ใหญ่พิัเศษั”	ด้้วยคะแนนรวม	16.80		โด้ยพิจำารณ์าจำาก	1)	จำำานวนสมาชิีก	2)	ทุี่นด้ำาเนินงาน	
และ	3)	รายได้้ธุัรกิจำหล้ก	

	 (ขนาด้ใหญ่พิเศษั	คะแนนรวมระหว่าง	16.05-20.00,	ขนาด้ใหญ่มาก	คะแนน
รวมระหว่าง	12.09–16.04	,ขนาด้ใหญ่คะแนนรวมระหว่าง	8.13	–	12.08	)

5.1.2	อ้ตราส่วนท่ี่�สำาค้ญของสหกรณ์์ออมที่ร้พย์เฉล่�ยโด้ยรวม	เป็ร่ยบีเท่ี่ยบี
ก้บีสหกรณ์์ออมที่ร้พย์	กป็ภู.จำำาก้ด้	ข้อม้ล	ณ์		สิ�นไตรมาส	2/2564	ก้บีสิ�นไตรมาส	2/2563	
โด้ยพิจำารณ์าจำาก	1)	ด้้านความเพ่ยงพอของเงินทุี่นต่อความเส่�ยง	2)	ด้้านคุณ์ภูาพของสินที่ร้พย์	
3)	ด้้านการที่ำากำาไร	และ	4)	ด้้านสภูาพคล่อง	พับว่า สิหกรณ์์ออมที่รัพัย่์ กปีภ.จำำากัดื 
ม่ผู้ล่การดืำาเนินงานโดืย่รวมอย่้่ในระดัืบ “ด่ื” 

	 (ด้่มาก	หมายถึง	ด้่กว่าค่าเฉล่�ยของสหกรณ์์อ่�นในระด้้บีเด้่ยวก้น	,	ด้่	หมายถึง	
ม่ค่าเที่่าก้บีหร่อใกล้เค่ยงก้บีค่าเฉล่�ยของสหกรณ์์อ่�นในระด้้บีเด้่ยวก้น	,	พอใชี้	หมายถึง	
น้อยกว่าค่าเฉล่�ยของสหกรณ์์อ่�นในระด้้บีเด่้ยวก้น)	

	 *PEER	GROUP	หมายถึง	ข้อม้ลและอ้ตราส่วนถ้วเฉล่�ยของสหกรณ์์ออมที่ร้พย์
เฉล่ �ยป็ี	2563	ที่่ �นำาข้อม้ลพ่ �นฐานมาจำากกรมตรวจำบี้ญชี่สหกรณ์์	ตามรายละเอ่ยด้ผู้ล
การวิเคราะห์ได้้ผู้้นแป็รไป็ตามช่ีวงระยะ	เวลา	1	ปี็

	 ท่ี่�มา	 :	 รายงานของผู้้้สอบีบ้ีญช่ี	 โด้ยนายวิโรจำน์	 นริศวรานนท์ี่	 ณ์	 ว้นท่ี่�	 29	
กรกฎาคม	2564

 ผู้ล่การดืำาเนินงานข่องสิหกรณ์์ในรอบ 6 เดืือน (มกราคม – มิถุ่นาย่น 2564)

	 รายได้้รวม							 	 191.292	ล้านบีาที่

	 ค่าใช้ีจ่ำายรวม									 			 		79.195	ล้านบีาที่

	 รายได้้ส้งกว่าค่าใช้ีจ่ำาย		(กำาไร)			 112.097	ล้านบีาที่

	 ท่ี่�มา	:	รายงานของผู้้้ตรวจำสอบีกิจำการ	นายสมบ้ีติ		ม่เวชี	ณ์	23	กรกฎาคม	2564		
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1.	 การจำ่ายเงินสว้สดิ้การเพ่�อว้นเกิด้ของสมาชีิก	 จำำานวน	 754	 ราย	 เป็็นเงิน	

150,800.-	บีาที่		

2.	 การจ่ำายเงินช่ีวยเหล่อสมาชิีกท่ี่�ติด้เช่ี�อไวร้ส	 COVID	 จำำานวน	 3	 ราย	 เป็็นเงิน	

60,000.-บีาที่	

3.	การจ่ำายเงินช่ีวยเหล่อสมาชิีกเส่ยช่ีวิต	จำำานวน	1	ราย	เป็็นเงิน	40,000.-บีาที่

ม่มห่วงใย่สิมาชิีกLove

ชีำาระค่าฝากส่งเป็็นรายเด่้อน

ใบีอนุญาตท่ี่�	1/2539

ไป็รษัณ่์ย์หล้กส่�

สิหกรณ์์ออมที่รัพัย์่
การปีระปีาส่ิวนภ้มิภาค จำำากัดื

72 ถุนนแจ้ำงวัฒนะ เข่ตหลั่กส่ิ�

กร่งเที่พัฯ 10210

(นางสาวด้วงมณ่์	กว่ว้จำน์)

เจ้ำาหน้าท่ี่�ฝ่ายบีริหารท้ี่�วไป็
จัำดืที่ำาโดืย่ คณ์ะกรรมการศ่กษัาแล่ะปีระชีาสัิมพัันธ์ สิหกรณ์์ออมที่รัพัย์่การปีระปีาส่ิวนภ้มิภาค 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 เมษัาย่น

24 พัฤษัภาคม 2564

ราย่รับ-ราย่จ่ำาย่ ปีี 2564
6 เดืือน สิิ�นส่ิดื 30 มิถุ่นาย่น 2564
ราย่ได้ื   191,292,604.97 บาที่

ค่าใช้ีจ่ำาย่   79,195,073.24 บาที่

ราย่ได้ืส้ิงกว่าค่าใช้ีจ่ำาย่ 112,097,531.73 บาที่
*ข้่อม้ล่ ณ์ วันท่ี่� 23 กรกฎาคม 2564

อัตราดือกเบ่�ย่เงินฝาก/เงินก้้ ณ์ วันท่ี่� 1 กรกฎาคม 2564

เงินฝากออมที่รัพัย์่พิัเศษั ปีระเภที่จำำากัดืจำำานวน   3.50 ต่อปีี
เงินฝากออมที่รัพัย์่พิัเศษั ปีระเภที่ไม่จำำากัดืจำำานวน 2.25 ต่อปีี
เงินฝากออมที่รัพัย์่พิัเศษั สิำาหรับสิมาชิีกสิมที่บ 2.25 ต่อปีี
เงินฝากออมที่รัพัย์่ เอท่ี่เอ็ม  1.50 ต่อปีี
เงินฝากปีระจำำา 24 เดืือน   3.75 ต่อปีี
เงินก้้เพืั�อเหต่ฉ่กเฉิน เอท่ี่เอ็ม  6.25 ต่อปีี
เงินก้้เพืั�อเหต่จำำาเป็ีนเร่งด่ืวน (เงินโบนัสิ)  6.25 ต่อปีี
เงินก้้เพืั�อเหต่จำำาเป็ีนเร่งด่ืวน (เงินปัีนผู้ล่)  5.25 ต่อปีี
เงินก้้เพืั�อเหต่ฉ่กเฉินสิำาหรับสิมาชิีกสิมาคมฌาปีนกิจำฯ 6.25 ต่อปีี
เงินก้้สิามัญเพืั�อการครองช่ีพัแล่ะอื�น ๆ   6.25 ต่อปีี
เงินก้้สิามัญเพืั�อการศ่กษัาๆ   5.75 ต่อปีี
เงินก้้สิามัญเพืั�อการรักษัาพัย่าบาล่  5.75 ต่อปีี
เงินก้้สิามัญเอนกปีระสิงค์   6.00 ต่อปีี
เงินก้้สิามัญเพืั�อเหต่ภัย่พิับัติ  5.25 ต่อปีี
เงินก้้สิามัญเพืั�อซืึ่�ออ่ปีกรณ์์ก่ฬา  6.25 ต่อปีี

การใช้ีท่ี่นสิาธารณ์ปีระโย่ชีน์สิวัสิดิืการแล่ะสิวัสิดิืการสิมาชิีกแล่ะค่้สิมรสิ

ปีระจำำาเดืือนมิถุ่นาย่น 2564

สิามารถุติดืตาม
ข่่าวสิหกรณ์์ฯ
ย้่อนหลั่งได้ืท่ี่�

ด่ืวน ๆ ข่่าวสิารสิำาคัญท่ี่�สิมาชิีกควรที่ราบปีระจำำาเดืือนน่�ครับ
	 1.	ตามที่่�	สอ.กป็ภู.ได้้จำ้ด้สว้สด้ิการเฉพาะกิจำให้สมาชีิกที่่�ติด้เชี่�อไวร้ส	COVID-19	
ได้้ร้บีเงินช่ีวยเหล่อ	 20,000	บีาที่และกรณ่์เส่ยช่ีวิตจำากการติด้เช่ี�อไวร้ส	 COVID-19	 จำะได้้ร้บี
เงินช่ีวยเหล่อ	100,000	บีาที่ต่อคน	ซึึ่�งมาตรการด้้งกล่าวสิ�นสุด้ในว้นท่ี่�	31	กรกฎาคม	2564	
สอ.กป็ภู.	ได้้ขยายมาตรการด้้งกล่าวออกไป็อ่ก	จำนถึงว้นที่่�	30	ก้นยายน	2564	โด้ยสมาชีิก
ท่ี่�ติด้เช่ี�อต้องย่�นคำาร้องภูายใน	60	ว้น	น้บีแต่ร้บีการร้กษัาหาย	กรณ่์เส่ยช่ีวิตให้ผู้้้ร้บีผู้ลป็ระโยชีน์
ย่�นคำาร้องภูายใน	60	ว้น	น้บีต้�งแต่เส่ยช่ีวิต

	 2.การร้บีฝากเงินและการซ่ึ่�อหุ้นกรณ่์พิเศษัสำาหร้บีสมาชิีกเกษ่ัยณ์อายงุานในปี็	2564	
สมาชีกิม่สิที่ธิั	ฝากเงนิเข้าบ้ีญช่ีออมที่ร้พยพิ์เศษัป็ระเภูที่จำำาก้ด้จำำานวนและซ่ึ่�อหุ้นเป็็นกรณ่์พเิศษั
โด้ยต้องด้ำาเนินการให้แล้วเสร็จำภูายใน	16	ม่นาคม	2565	ตามหล้กเกณ์ฑ์์ด้้งน่�

	 3.	จำากสถานการณ์์แพร่ระบีาด้ของเชี่�อไวร้ส	COVID-19	เป็็นสาเหตุให้	สอ.กป็ภู.	
ไม่สามารถจ้ำด้การป็ระชีุมใหญ่สาม้ญป็ระจำำาปี็	 เพ่�อเล่อกต้�งป็ระธัานกรรมการและกรรมการ
ด้ำาเนินการได้้ด้้งเชี่นที่่�ป็ฏิิบี้ติมาทีุ่กป็ี	สอ.กป็ภู.	จำึงได้้กำาหนด้ให้ม่การป็ระชีุมใหญ่วิสาม้ญ
ป็ระจำำาป็ี	เพ่�อพิจำารณ์าเร่�องที่่�ค้างจำากการป็ระชีุมสาม้ญฯและเล่อกต้�งป็ระธัานกรรมการ
และคณ์ะกรรมการ	โด้ยกำาหนด้ในว้นพุธัท่ี่�	15	ก้นยายน	2564	สามารถติด้ตามรายละเอ่ยด้ได้้
จำากป็ระกาศฉบี้บีที่่�	26/2564	เร่�อง	หล้กเกณ์ฑ์์การป็ระชีุมใหญ่วิสาม้ญ	คร้�งที่่�	1/2564	
ผู่้านส่�ออิเล็กที่รอนิกส์	ที่าง	www.coop.pwa.co.th		

• เป็ีนสิมาชิีกไม่ถุ่ง 10 ปีี ฝากได้้ไม่เกิน	25%	ของเงินกองทุี่นสำารองเล่�ยงช่ีพ
หร่อเงินกองทุี่นสงเคราะห์และเงินค่าตอบีแที่นความชีอบี
ในการที่ำางานและให้ซ่ึ่�อหุ้นได้้ไม่เกิน	25,000.-	บีาที่

• เป็ีนสิมาชิีกตั�งแต่ 10 ปีี
  แต่ไม่ถุ่ง 15 ปีี

ฝากได้้ไม่เกิน	50%	ของเงินกองทุี่นสำารองเล่�ยงช่ีพ
หร่อเงินกองทุี่นสงเคราะห์และเงินค่าตอบีแที่นความชีอบี
ในการที่ำางานและให้ซ่ึ่�อหุ้นได้้ไม่เกิน	50,000.-	บีาที่

• เป็ีนสิมาชิีกตั�งแต่ 15 ปีี
  แต่ไม่ถุ่ง 20 ปีี 

ฝากได้้ไม่เกิน	75%	ของเงินกองทุี่นสำารองเล่�ยงช่ีพ
หร่อเงินกองทุี่นสงเคราะห์และเงินค่าตอบีแที่นความชีอบี
ในการที่ำางานและให้ซ่ึ่�อหุ้นได้้ไม่เกิน	75,000.-	บีาที่

• เป็ีนสิมาชิีกตั�งแต่ 20 ปีี
  ข่่�นไปี 

ฝากได้้	100%	ของเงินกองทุี่นสำารองเล่�ยงช่ีพ	
หร่อเงินกองทุี่นสงเคราะห์และเงินค่าตอบีแที่นความชีอบี
ในการที่ำางานและให้ซ่ึ่�อหุ้นได้้ไม่เกิน	100,000.-	บีาที่


