Provincial Waterworks Authority Saving
And Credit Cooperative, Limited
ฉบับที่ 158 ประจ�ำเดือน สิงหาคม 2557

ข่าวสหกรณ์

มุ่งมั่นด�ำเนินงาน บริหารอย่างมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งคุณธรรม น�ำการพัฒนาสหกรณ์

“ก่อนใช้ควรคิด
เก็บออมเป็นนิจ
เพือ่ ชีวติ ทีม่ นั่ คง”

ภาพข่าวเล่าเรื่อง

7 เดือน สิ้นสุด 31 กรกฏาคม 2557
รายได้
130,939,939.84 บาท
ค่าใช้จ่าย 56,791,875.56 บาท
กำ�ไรสุทธิ 74,148,064.28 บาท

“ข่าวสหกรณ์ฉบับนี้ได้พัฒนา
ปรับเปลีย่ นรูปแบบใหม่ให้สดใส
น่าสนใจและชวนติดตามยิ่งขึ้น
เพือ่ มอบแก่สมาชิกทุกท่านครับ...”
“มุ่งสร้าง ความมั่นคง ให้สหกรณ์
เร่งสร้าง ความมั่งคั่ง ให้แก่สมาชิก”

(นายประเสริฐ เชื้อพานิช)
ประธานกรรมการ สอ.กปภ.

บอกเล่าเก้าสิบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กปภ. ได้จดั สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 19-20
ก.ค. 2557 ณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการนี้ ได้เชิญ
วิทยากรจาก บมจ.กรุงไทย และ บมจ. ทีโอที มาให้แนวคิดในการพัฒนาระบบงาน
ของสหกรณ์ในครัง้ นี้ ดว้ ย

มีเสียงกระซิบจากกรรมการเงินกู้ว่า.....สมาชิก
ที่ขอกู้เงินบ่นกันมากเหลือเกิน ยื่นเรื่องกู้แล้วรับเงินช้า...
กรรมการตรวจช้า...ขอแก้ตวั แทนกรรมการเงินกู.้ ..ถ้าหลักฐาน
การขอกู้ของท่านถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ท่านรับเงิน
ภายในไม่เกิน 10 วัน...กรรมการอยากจะจ่ายเร็ว ๆ ...
ไม่กั๊กไว้หรอก...แต่บางครั้งท�ำไม่ได้เหตุมันมีให้พบเห็น
เกิดจากตัวท่านเอง...เกิดอย่างไรตามมาดู...หนังสือค�ำ้ ประกัน
พยานไม่ได้เซ็นชือ่ จะหนึง่ คนหรือสองคนถือว่าไม่ครบถ้วน...
หรือพยานเซ็นครบทัง้ สองคนแต่ไม่มลี ายเซ็นผูบ้ งั คับบัญชา...
เอาอีกผู้บังคับบัญชาเซ็นแล้วแต่พยานเซ็นเพียงคนเดียว...
วนไปวนมาปวดหัวแต่อย่าลืมว่าหนังสือค�้ำประกันเงินกู้
ส�ำคัญมาก ๆ ๆ ...กรรมการตรวจพบบ่อยมากจึงมาบ่นให้ฟงั ...
บ่นคนที่บ่นนั้นแหละ...มาช่วยกันแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวนะ...
ก่อนยื่นเรื่องกู้ขอความกรุณาท่านตรวจสอบให้ละเอียด
สักครัง้ สองครัง้ ก็ไม่วา่ กัน นีเ่ พียงตัวอย่างเดียวยังมีอกี เยอะ...
อยากเน้ น อี ก เรื่ อ งคื อ เมื่ อ คราวประชุ มคณะกรรมการ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการมีมติให้ขยายเวลา
การกู้ฉุกเฉินพิเศษ 2/2557 ให้อีก 60 วัน ใครที่ยังลังเล
ยังไม่ตัดสินใจรีบตัดสินใจเสียนะ...

มุมห่วงใยสมาชิ ก

ฉบับทีแ่ ล้วยังพูดถึงบทบาทของสมาชิก...บทบาทแรก คือ บทบาทในฐานะ
เป็นสมาชิก...บทบาทที่สอง คือ บทบาทในฐานะเจ้าของกิจการ...ฉบับนี้ขอต่อเรื่อง  
บทบาทในฐานะสมาชิก...ใช้สทิ ธิในการฝากเงิน..เนือ่ งจากอยูใ่ นบรรยากาศของการ
เกษียณอายุ ...กรรมการห่วงใยต่อผู้สูงวัยทั้งหลาย...ซึ่งทุก ๆ ปีสหกรณ์มีโครงการ
ช่วยเหลือสมาชิก...ปีนี้ก็เช่นเดียวกันคือ สหกรณ์มีโครงการรับฝากเงินและซื้อหุ้น
ส�ำหรับสมาชิกทีเ่ กษียณอายุเท่านัน้ หลักเกณฑ์คอื เงินทีร่ บั จาก กปภ.ฝากได้ทงั้ จ�ำนวน
แต่ตอ้ งฝากภายใน 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั เงิน...แต่วธิ กี ารฝากแตกต่างจากปีทแี่ ล้ว...
นัน่ คือ ถ้าสมาชิกซือ้ หุน้ 100,000 บาท สมาชิกต้องฝากเงินออมทรัพย์กบั สหกรณ์
1,000,000 บาทด้วย...ถ้าท่านไม่อยากฝากถึงหนึ่งล้านบาท...ทางสหกรณ์จะคิด
อัตราส่วนให้...ตัวอย่าง...ถ้าท่านซื้อหุ้น 10,000 บาท ท่านก็ฝากได้ 100,000 บาท
ซื้อหุ้นหรือฝากให้ท่านทยอยฝากหรือซื้อหุ้นก็ได้ แล้วแต่ความสามารถ...ส่วนเงิน
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพปีนี้มีเงื่อนไขให้ผู้ที่เกษียณอายุเลือกที่จะรับเงินจากกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพเป็นงวด ๆ ได้แต่เมือ่ ท่านรับเงินจากกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพจ�ำนวนเท่าไร
ท่ า นก็ น� ำ ฝากหรื อซื้ อ หุ ้ นภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที่รับ เงินนะ เมื่ อ ท่ า นทยอย
รับเงินช่วงไหนท่านสามารถน�ำฝากได้ตามช่วงที่ก�ำหนดเด้อ...การซื้อหุ้นสหกรณ์
ตามโครงการนี้ ซือ้ ได้สงู สุดคนละหนึง่ แสนเท่านัน้ แต่ฝากได้ตามสิทธิอนั พึงมีพงึ ได้ของท่าน
ท่านใดสนใจพบกันวันปัจฉิมนะจ๊ะ...จบข่าว
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ 1 มกราคม 2556
เงินฝากประเภทจ�ำกัดจ�ำนวน		
3.75% ต่อปี
เงินฝากประจ�ำไม่จำ� กัดจ�ำนวน		
3.00% ต่อปี
เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ		
3.00% ต่อปี

*ที่มา: facebook.com/scb.thailand

อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2553
เงินกูก้ ูฉ้ ุกเฉิ น/กูส้ ามัญ
เงินกูโ้ ครงการเอนกประสงค์		
เงินกูเ้ พือ่ การศึกษา/เพือ่ การรักษาพยาบาล
เงินกูโ้ ครงการฉุกเฉิ นพิเศษ 1 		
เงินกูโ้ ครงการฉุกเฉิ นพิเศษ 2 		

สหกรณ์ออมทรัพย์
การประปาส่วนภูมภิ าค จ�ำกัด
72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

(นางสาวดวงมณี กวีวจั น์)
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบริหารทัว่ ไป

6.50%
5.25%
6.00%
6.50%
6.50%

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

ช�ำระค่าฝากส่งเป็ นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 1/2539
ไปรษณียห์ ลักสี่

จัดท�ำโดย คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด

http://coop.pwa.co.th

