Provincial Waterworks Authority Saving
And Credit Cooperative, Limited
ฉบับที่ 159 ประจ�ำเดือน กันยายน 2557

ข่าวสหกรณ์

มุ่งมั่นด�ำเนินงาน บริหารอย่างมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งคุณธรรม น�ำการพัฒนาสหกรณ์

“ก่อนใช้ควรคิด
เก็บออมเป็นนิจ
เพือ่ ชีวติ ทีม่ นั่ คง”

ภาพข่าวเล่าเรื่อง

สหกรณ์ออมทรัพย์ กปภ. จัดสัมมนาพบปะสมาชิกเขต 6 ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดขอนแก่น

ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิ ช ประธานกรรมการสหกรณ์ กปภ.บรรยายการ
ด�ำเนิ นงานของสหกรณ์ในวันปัจฉิ มนิ เทศ ผู เ้ กษี ยณอายุเมื่อวันที่
15 กันยายน 2557 ณ ส�ำนักงานใหญ่ กปภ.

8 เดือน สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2557
รายได้
150,705,858.88 บาท
ค่าใช้จ่าย 65,028,360.90 บาท
กำ�ไรสุทธิ 85,677,497.98 บาท

บอกเล่าเก้าสิบ

จากการสั ม มนาสมาชิ ก ที่ เ ขต 6 ขอนแก่ น     
มีสมาชิกให้ความสนใจและตื่นตัวมาก...มาก...ได้มีเสียง
สะท้อนดัง ๆ มาด้วย...เรือ่ งการกูเ้ งิน...ข่าวฉบับนีจ้ ะยกเอา
เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและเงื่อนไขการกู้...ค�ำถามมีว่า...
การกู้เงินไม่ต้องใช้คนค�้ำจะได้หรือไม่...ใช้เฉพาะการท�ำ
ประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว เพราะผู้ค�้ำประกันมีอายุงาน
น้อย...เรื่องของเรื่องไม่เอาคนค�้ำนั่นเอง...ขอตอบค่อย
ๆ คื อ การกู ้ เ งิ น ตามระเบียบปฏิบัติจะต้องมีบุคคลค�้ำ
ประกันเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงของสหกรณ์เอง...
ทีบ่ อกว่าจะใช้วธิ ปี ระกันชีวติ เพียงอย่างเดียวประกันเงินกู้...
เรื่องนี้สหกรณ์เองเคยคิดแต่ไม่ประสบความส�ำเร็จด้วย
สาเหตุ...ข้อแรก...เบี้ยประกันสูงสมาชิกรับไม่ได้...ข้อที่
สอง...บริษัทผู้เอาประกันจะจ่ายเฉพาะกรณีที่เสียชีวิต
เท่านั้น...สมาชิกถูกออกจากงานไม่วา่ กรณีใด ๆ บริษทั จะ
ไม่จ่าย...ผลกระทบที่ตามมาคือสหกรณ์...สมาชิกทีก่ งั วลหา
ผู้ค�้ำไม่ได้...สหกรณ์หาวิธีผ่อนปรนให้แล้ว...จงตามมา...
สมาชิกหนึ่งคนสามารถค�้ำประกันเงินกู้ได้ถึง 4 สัญญา
เห็นมั้ย...เห็นมั้ย...ทีนี้ขอทั้งเน้น...ทั้งย�้ำ...เรื่องการกู้เงิน
ใช้บคุ คลค�ำ้ เอาเฉพาะทีส่ มาชิกให้ความสนใจ...ตัวอย่างแรก...
กู้เงินไม่เกินหกแสนมีผู้ค�้ำ  1 คน ที่มีเงินเดือนสูงกว่าหรือ
เท่ากับผู้กู้ แต่ถ้าผู้ค�้ำเงินเดือนน้อยกว่าจะต้องเพิ่มผู้ค�้ำอีก
1 คน รวมเป็น 2 คน...กูเ้ งินเกินหกแสนแต่ไม่เกินเก้าแสน...
ต้องมีผคู้ ำ 
�้ 2 คนและต้องมีคนทีม่ เี งินเดือนมากหรือเท่ากับ
ผู้กู้ 1 คนค�้ำประกัน...แต่ถ้าผู้ค�้ำมีเงินเดือนน้อยกว่าผู้กู้
ทั้ง 2 คน...จะต้องเพิ่มผู้ค�้ำอีก 1 คน รวมเป็น 3 คน...
ตัวอย่างสอง...กู้เงินเกินเก้าแสนขึ้นไป ต้องมีผู้ค�้ำ  3 คน...
และผู้ค�้ำจะต้องมีเงินเดือนสูงกว่าหรือเท่ากับผู้กู้ 1 คน
แต่ถ้าผู้ค�้ำมีเงินเดือนน้อยกว่าผู้กู้ทั้ง 3 คน จะต้องเพิม่ ผูค้ ำ�้
อีก 1 คน รวมเป็น 4 คน...ถ้าหาผู้ค�้ำส่วนที่เพิ่มไม่ได้จะต้อง
ท�ำประกันชีวิตร้อยละ 50 ของวงเงินกู้...จบข่าว

มุมห่วงใยสมาชิ ก
สหกรณ์...ยินดีต้อนรับสมาชิกที่เกษียณอายุสด...สด...ร้อน ๆๆๆ
สิ่ ง แรกควรค� ำ นึ ง คื อ วางแผนการใช้ ชี วิ ต ...และใช้ เ งิ น โดยให้ ยึ ด หลั ก
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง...เก็บเงินไว้...กอดเงินไว้ปลอดภั ย ที่ สุ ด...สหกรณ์
เห็นความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตของสมาชิก จึงได้เปิดโครงการเงินฝาก
ออมทรัพย์ กรณีพเิ ศษขึน้ ...มี 2 โครงการ...โครงการแรก...โครงการเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ 1/2557   มีเงื่อนไขว่าดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปีส�ำหรับ
สมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปีส�ำหรับสมาชิกสมทบ
ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน...ต้องเปิดบัญชีใหม่ไม่ต�่ำกว่า 10,000 บาท
โครงการที่สอง...โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2/2557 มีเงื่อนไขว่า
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปีส�ำหรับสมาชิกสามัญ   และดอกเบี้ยร้อยละ
3.75 ต่อปีส�ำหรับสมาชิกสมทบ...ระยะเวลาการฝาก 36 เดือนเท่านั้น...
วิธีการฝากเงินท่านประธานสหกรณ์ได้ท�ำความเข้าใจในวั น ปั จ ฉิ ม ครบ
ถ้ ว นแล้ ว ...หากสมาชิ ก ท่ า นใดสงสั ย ติ ด ต่ อ สอบถามกั บ เจ้ า หน้ า ที่
สหกรณ์ได้...ก่อนจบข่าวขอเน้นให้สมาชิกที่เกษียณอายุทราบว่า ท่านยัง
เป็นสมาชิกอยู่เหมือนเดิมนะ สิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ มีเหมือนเดิม
เช่นเดียวกัน...หากอยากเก็บเงินไว้ก็ซื้อหุ้นได้เดือนละ 10,000 บาท
ทุก ๆ เดือน จบข่าว
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ 1 มกราคม 2556
เงินฝากประเภทจ�ำกัดจ�ำนวน		
3.75% ต่อปี
เงินฝากประจ�ำไม่จำ� กัดจ�ำนวน		
3.00% ต่อปี
เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ		
3.00% ต่อปี

สหกรณ์ออมทรัพย์
การประปาส่วนภูมภิ าค จ�ำกัด
72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

(นางสาวดวงมณี กวีวจั น์)
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบริหารทัว่ ไป

*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 1-2 		

6.50%
5.25%
6.00%
6.50%

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

ช�ำระค่าฝากส่งเป็ นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 1/2539
ไปรษณียห์ ลักสี่

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

