ข่าวสหกรณ์

ฉบับที่ 196 ปีที่ 38 ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน 2560

รายรับ - รายจ่าย ปี 2560
10 เดือน สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2560

รายได้
ค่าใช้จ่าย
ก�ำไรสุทธิ

ภาพข่าวเล่าเรื่อง

264,043,711.42 บาท
104,426,851.12 บาท
159,616,860.30 บาท

บอกเล่าเก้าสิบ

แรงบันดาลใจ
เอาชนะหนี้ ได้ต้องมีออม

ข่ า วสหกรณ์ ป ระจ� ำ เดื อ นนี้ ค ่ อ นไปทางวิ ช าการนิ ด หน่ อ ย โดยขอน� ำ บท
วิจัยจากหลายส�ำนักมาบอกเล่าให้สมาชิกได้รับทราบ จริงไม่จริงอย่างไรเป็นเพียงแบบส�ำรวจ
เกีย่ วกับการออมในระบบสหกรณ์ สรุปได้วา่ เพศหญิงมีรปู แบบของการออมประเภททุนเรือนหุน้
และเงินฝากมากกว่าเพศชาย เมือ่ พิจารณาสถานภาพสมรส พบว่า กลุม่ ทีส่ มรสแล้วมีการสะสม
ทุนเรือนหุน้ กับสหกรณ์มากกว่ากลุม่ อืน่ ๆ  โดยมีวตั ถุประสงค์ในการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์
เพือ่ เป็นทุนการศึกษาบุตรหลาน เพือ่ ซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ การรักษาพยาบาล เพือ่ ซือ้ รถยนต์ และ
มีไว้ใช้จ่ายเป็นค่าครองชีพหลังเกษียณ ส�ำหรับเหตุผลในการออมเงินประเภทเงินฝากกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับสูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
มีความสะดวกกว่าสถาบันการเงินอืน่ และเมือ่ พิจารณาเหตุผลในการออมเงิน พบว่า สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธนกร เสาสมภพ (2550) ที่พ บว่า เหตุผ ลที่เลือกออมเงิ น กั บ สหกรณ์
เพราะต้องการสิทธิและประโยชน์จากสหกรณ์
พิ จ ารณาข้ อ มู ล การกู ้ ยื ม พบว่ า ลั ก ษณะการใช้ จ ่ า ยที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด หนี้ สิ น คื อ
การซือ้ บ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ช�ำระหนีบ้ ตั รเครดิต ซือ้ รถยนต์ เป็นทุนการศึกษาบุตรหลาน การใช้จา่ ย
อืน่ ๆ ทัว่ ไป ลงทุนในธุรกิจส่วนตัว และการรักษาพยาบาล สมาชิกตัดสินใจกูย้ มื เงินกับสหกรณ์
ออมทรัพย์โดยเลือกกู้ในรูปแบบเงินกู้สามัญทั่วไป มากที่สุด รองลงมาคือ กู้ในรูปแบบเงินกู้
ฉุกเฉิน และกูใ้ นรูปแบบเงินกูพ้ เิ ศษ เหตุผลในการกูย้ มื เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ ได้รบั
ความสะดวกกว่าสถาบันการเงินอื่น พอใจกับรูปแบบการกู้ยืมของสหกรณ์ออมทรัพย์
ได้รับเงินเฉลี่ยคืน มีจ�ำนวนทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกันในการเพิ่มวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
เงินกูต้ ำ�่ กว่าสถาบันการเงินอื่น และขาดหลักทรัพย์คำ�้ ประกันการกูย้ มื จากสถาบันการเงินอื่น
เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนกร เสาสมภพ (2550) ทีพ่ บว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด จัดสัมมนา “โครงการสัมมนา
มีความต้องการให้ลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ทุกประเภทให้ตำ�่ กว่าธนาคารพาณิชย์ และสถาบัน
สมาชิกส่วนกลาง” ประจ� ำ ปี 2560 ในวั นเสาร์ ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2560
การเงินอื่น ให้ขยายระยะเวลาในการส่งคืนเงินกู้ ให้ปรับปรุงเงื่อนไขในการกู้เงินสามัญตาม
ณ จังหวัดนครนายก
ภาวะเศรษฐกิจ ให้ขยายฐานวงเงินให้กู้ยืมทุกประเภท
ที่ เ กริ่ น น� ำ มาเยิ่ น ยาวเพื่ อ น� ำ มาบอกเล่ า ให้ ส มาชิ ก ได้ รั บ ทราบเป็ น แนวทาง
การออมหรือการก่อหนี้ที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญต่อธุรกรรมทางการเงินที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตของสมาชิก การออมเป็นเรื่องดีการก่อหนี้เป็นเรื่องร้าย
(ถ้าขาดการบริหารจัดการที่ดี) ส�ำหรับผู้กู้ แม้ว่าดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์จะต�่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น แต่หากสมาชิกมีหนี้หลายทาง เช่น หนี้สินจากบัตรเครดิตเป็นสิ่งที่ผู้กู้ต้องปรับปรุง
พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตให้มีความพอดีในการใช้มากกว่า เข้ามากู้เงินจากสหกรณ์ เพราะจะกลายเป็นหนี้ซ�้ำซ้อน และเป็นปัญหาในระยะยาวจนเป็นปัญหาวัวพันหลักที่ยากจะแก้ไข
พันธนาการให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ออกมาได้  ส�ำหรับการฝากเงินเป็นเรื่องดีอย่างแน่นอน ผู้ที่จะฝากเงินกับสหกรณ์ หรือมีบัญชีเงินฝากอยู่แล้วควรฝากอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ เพื่อเพิ่ม
ปริมาณเงินในบัญชี และรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าฝากกับสถาบันการเงินอื่น สุดท้ายในระยะยาว ผู้ที่ฝากเงินกับสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอจะมีเงินสะสมในปริมาณ
มากกว่าฝากกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ส่วนสมาชิกที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ ควรเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่ม เพราะจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้น และสามารถรับผลตอบแทนอื่น ๆ
จากสหกรณ์ในอนาคตได้มากขึ้น มีเงินสะสมมากขึ้นกว่าการฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่น ๆ
ส�ำหรับ สอ.สปภ. ได้ให้ความส�ำคัญกับการออมเงิน โดยสหกรณ์มีบัญชีเงินฝากให้สมาชิกเลือกใช้บริการหลายประเภท เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจ�ำกัดจ�ำนวนฝาก
ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 บาทต่อปี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไม่จ�ำกัดจ�ำนวน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3 บาทต่อปี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเอทีเอ็ม
ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 บาทต่อปี เงินฝากประเภทนี้สมาชิกสามารถใช้บริการถอนเงินผ่านระบบเอทีเอ็มได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสหกรณ์มีมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยส�ำหรับข้อมูลทางการเงินของสมาชิก เทียบเท่าธนาคาร สมาชิกสามารถเลือกใช้บริการเปิดบัญชีเงินฝากกับ สอ.กปภ.ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละประเภท
การออมเงินคือการเตรียมความพร้อมส�ำหรับอนาคต เป็นการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท สมาชิกที่มีหนี้มากกว่าการออมอย่าท้อถอยอย่างหมดหนทาง ขอให้กัดฟันสู้
โดยใช้สหกรณ์เป็นสนามพิสูจน์แรงบันดาลใจให้หนี้หมดไปจากชีวิต แบบค่อยเป็นค่อยไป ขยับการออมเงินอย่างมีเป้าหมายทีละนิดทีละน้อย ไม่สร้างหนี้เพิ่ม ค่อยเพิ่มน�้ำดีไล่น�้ำเสียออกไป
(เราชาวประปาต้องใช้ค�ำนี้) เริ่มใส่ใจเรื่องการเงิน โดยเริ่มจัดการกับเงินออมในยามฉุกเฉินให้อยู่หมัด แล้วค่อย ๆ ขยับไปสู่การเริ่มออมเพื่อเป้าหมายอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ อนาคตก็จะดีขึ้น  
หนี้จะค่อย ๆ ลดลง และจะประสบผลส�ำเร็จถ้าสมาชิกมุ่งมั่นตั้งใจเก็บออม สหกรณ์ขอเป็นก�ำลังใจให้ครับ...

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

มุมห่วงใยสมาชิก
ประโยชน์จากการวิ่ง
การวิง่ นัน้ มีประโยชน์ตอ่ ร่างกายแทบทุกส่วน รวมไปถึงยกระดับอารมณ์ของคุณขึน้ มาได้ดว้ ย
การวิ่งนั้นช่วยให้คุณสุขภาพดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อ รวมถึง การวิ่งเพื่อ 11 โรงพยาบาล ทั่วประเทศ
ของ “คุณอาทิวราห์ คงมาลัย” หรื อ “ตู น บอดี้ สแลม” กั บ โครงการก้ า วคนละก้ าว ครั้ ง ที่ 2
เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นมาออกก�ำลังกายด้วย การวิ่งจนเป็นกระแสทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด  
โดยสรุปประโยชน์ของการวิ่ง  มีดังนี้                                                                                                                                          
1. ปรับปรุงสุขภาพของคุณ เชือ่ หรือไม่วา่ การวิง่ นัน้ เป็นวิธสี ดุ ยอดของการยกระดับสุขภาพ
ทั้งเรือนร่าง จากการวิจัยพบว่าการวิ่งจะช่วยเพิ่มระดับของคอเลสเตอรอลที่ดี ในขณะที่ช่วยยกระดับ
การท�ำงานของปอดและช่วยให้ใช้งานปอดได้ดีขึ้น ทั้งยังเพิ่มระดับของภูมิคุ้มกัน และยังลดความเสี่ยง
ในการเกิดลิ่มเลือดได้ด้วย
2. ป้องกันโรค ส�ำหรับผู้หญิง การวิ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม และยังลด
ความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง แพทย์หลายคนแนะน�ำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานระยะแรก
ให้ออกก�ำลังกายด้วยการวิ่ง รวมไปถึงยังเหมาะกับผู้ป่วยโรคความดันโรคหิตสูง โรคกระดูกพรุน และ
ยังช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้ โดยการวิ่งจะช่วยให้หลอดเลือดแดงมีความยืดหยุ่นขึ้น
เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจ ลดโอกาสที่จะมีอาการหัวใจวายได้อย่างมาก
3. ช่วยลดน�้ำหนัก  การวิ่งเป็นการออกก�ำลังกายที่ช่วยให้คุณลดน�้ำหนักหรือรักษาน�้ำหนัก
ไว้ให้คงที่ ซึ่งการวิ่งนี้จะช่วยเผาผลาญพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอันดับสอง เมื่อเทียบกัน
เป็นพลังงานต่อนาที ซึ่งเป็นรองแค่การเล่นสกีเท่านั้น
4. เพิม่ ความมัน่ ใจของคุณ การวิง่ ไม่เพียงแต่มปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยกระตุน้
ความมั่นใจและความนับถือตัวเองขึ้นมาได้ด้วย ด้วยการตั้งเป้าหมายอย่างมีวินัยและมุ่งมั่นในการวิ่งจะ
ช่วยให้คุณได้รู้สึกมีอ�ำนาจในตนเอง ท�ำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นตามไปด้วย
5. บรรเทาความเครียด ความเครียดเป็นสาเหตุหนึง่ ของปัญหาสุขภาพและปัญหาทางด้าน
อารมณ์ นอกจากนี้ยังลดความอยากอาหารและคุณภาพการนอนหลับก็ลดลงไปด้วย เมื่อคุณวิ่งจะมีการ
บังคับให้ร่างกายใช้พลังงานและฮอร์โมนส่วนเกิน จึงช่วยลดอาการปวดหัวจากความตึงเครียดได้
6. ขจัดภาวะซึมเศร้า เมื่อคุณรู้สึกหดหู่ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการท�ำก็คือลุกขึ้นมาแล้ว
ออกไปวิ่ง แต่คุณจะพบว่าหลังจากใช้เวลาวิ่งเพียงไม่กี่นาที สมองก็จะปล่อยฮอร์โมนซึ่งช่วยยกระดับ
อารมณ์ของคุณขึ้น แต่อย่างไรก็ดียังมีวิธีอื่น ๆ ที่รักษาอาการซึมเศร้าได้ดีและเร็วกว่าการออกก�ำลังกาย
เช่นการวิ่งนี้
สรุปค�ำแนะน�ำส�ำหรับการออกก�ำลังกาย
การออกก�ำลังกายและท�ำกิจกรรมต่าง ๆ นั้นเป็นหนทางที่ดีมากในการรักษาสุขภาพ
ทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ ดีและสนุกไปพร้อมกัน ตัง้ เป้าหมายในการออกก�ำลังกายอย่างน้อยให้ได้ 150 นาทีตอ่ สัปดาห์
ในแบบปานกลาง หรือ 75 นาทีต่อสัปดาห์ส�ำหรับการออกก�ำลังกายแบบหนัก พยายามเพิ่มการ
ออกก�ำลังกายแบบแอโรบิคแบบหนักและแบบปานกลาง อย่างเช่น การวิง่ การเดิน หรือการว่ายน�ำ 
้ และ
เพิ่มการฝึกกล้ามเนื้ออีกอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้งด้วยการฝึกแบบฟรีเวท หรือจะฝึกกับเครื่อง
ออกก�ำลังกายต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ ความแข็งแกร่งให้กล้ามเนือ้ ไปด้วย จัดตารางโปรแกรมการออกก�ำลังกายต่าง ๆ
ไว้ทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการลดน�้ำหนักหรือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการออกก�ำลัง
ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งต้องใช้ความพยายามมากขึ้นกว่าคนทั่วไป อย่าลืมปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรม
ออกก�ำลังกาย ยิ่งโดยเฉพาะหากคุณเป็นมือใหม่ หรือไม่เคยออกก�ำลังกายมานานแล้ว รวมไปถึงคนที่
ก�ำลังมีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ไขข้ออักเสบ หรือมีปัญหาที่คุณกังวลใจอื่น ๆ
แล้วปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของตัวคุณเอง
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23 พ.ย. 2560

สมาชิกโปรดทราบ
โครงการเงินฝากออมทรัพย์ เอทีเอ็ม

การฝากเงิน
- ฝากเงินได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี ไม่ต้องเสียภาษี
- สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันที่
30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
การถอนเงินฝาก
- ถอนเงินฝากได้ ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ ในเวลาท�ำการ
- ถอนเงินฝากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน) เท่านั้น ได้ตลอดเวลา โดยใช้บัตรเอทีเอ็ม
เสียค่าธรรมเนียมการถอนครัง้ ละ 5 บาท (สอบถามรายละเอียด
ได้ที่ สอ.กปภ. 0 2551 8930 – 3 , 0 2551 8595)

อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก/เงินกู้ ณ ปัจจุบนั

เงินฝากประเภทจ�ำกัดจ�ำนวน
เงินฝากประเภทไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ
เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ
เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล
เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา
เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ

3.75%
3.00%
3.00%
2.25%
6.50%
6.00%
6.50%
5.50%

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

ที่มา : www.health-th.com

สหกรณ์ออมทรัพย์

การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

(นางสาวดวงมณี กวีวัจน์)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

