
การรับฝากเงินและการซื้อหุ้นกรณีพิเศษ
ส�าหรับสมาชิกเกษียณอายุ

สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ทีรั่กและเคารพทกุท่าน ท่านเหน็ด้วยมัย้ครบัว่า
วันเวลามันช่างหมุนผ่านไปเร็วเหลือเกิน จ�าได้ว่าเมื่อไม่นานเพิ่งมารายงานตัว
เริม่ท�างาน เผลอแป้บเดยีวถงึวนัเกษยีณแล้ว ขอใช้ค�าว่าบางท่านยงัไม่ได้ปักหลกั
ปักฐานอย่างมัน่คงเลย หลงัเดอืนกนัยายนเงนิเดอืนทีเ่คยได้รบัไม่มใีห้รับอกีแล้ว 
จะท�าอย่างไรกบัเงนิก้อนสดุท้ายทีไ่ด้รบัจาก กปภ.จะออกดอกออกผล น�ามาแบ่ง
ใช้รายเดือนได้นานทีส่ดุเท่าทีจ่ะนานได้ สอ.กปภ.คือมติรแท้ของสมาชกิทีห่่วงใย
ท่านตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกจนถึงวันนี้คือวันที่ท่านเกษียณและต่อ ๆ ไปตราบที่
ท่านยังคงเป็นสมาชิกของ สอ.กปภ.และเป็นสิ่งที่ สอ.กปภ.ด�าเนินการช่วยเหลือ
สมาชกิทีเ่กษยีณอายมุาแล้วตลอดระยะเวลาหลายสบิปี นัน่คือ โครงการรบัฝากเงนิ 
และการซื้อหุ้นกรณีพิเศษส�าหรับสมาชิกเกษียณอายุ

คณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที ่30 ในการประชุมครัง้ท่ี 5/2559 เมือ่วนัที่ 
28 กรกฎาคม 2559 จึงมีมติให้รับเงินฝากและการซ้ือหุ้นส�าหรับสมาชิกที่จะ
เกษียณอายุงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จากเงินที่สมาชิกได้รับจากการประปา
ส่วนภมูภิาคเนือ่งจากเกษยีณอายงุาน ตามประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์การประปา
ส่วนภูมิภาค จ�ากัดฉบับที่ 20/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กล่าวคือ
เม่ือสมาชิกได้รับเงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพหรือเงินกองทุนสงเคราะห์และ
เงนิค่าตอบแทนความชอบในการท�างาน สมาชกิมสีทิธฝิากเงินในบัญชอีอมทรพัย์
พิเศษประเภทจ�ากัดจ�านวนและซื้อหุ้นได้เป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังนี้

       1. สมาชิกฝากเงนิทกุ ๆ 100,000 บาท มีสทิธิซ้ือหุ้นได้จ�านวน 10,000 บาท 
แต่ละรายจะซือ้หุน้ได้ไม่เกนิสงูสดุ 100,000 บาท ทัง้นีย้อดเงนิรวมทีน่�าฝากและ
ซื้อหุ ้นแล้วต้องไม่เกินจ�านวนเงินที่สมาชิกได้รับจากการเกษียณอายุงาน
ทุกรายการรวมกัน

       2. การฝากเงินและซื้อหุ้น ต้องด�าเนินการให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ ได้รับเงินดังกล่าวจากการประปาส่วนภูมิภาค

       ถามว่าเมื่อสมาชิกเกษียณอายุฝากเงินและซื้อหุ้นของ สอ.กปภ.แล้วดีอย่างไร ขอตอบครับ สมาชิกจะได้ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยธนาคารโดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก และหากฝากเงินตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปสมาชิกสามารถแสดงความประสงค์ขอรับดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน
ให้โอนเข้าบญัช ีธ.กรงุไทย ของสมาชกิเพือ่ถอนไปใช้จ่ายรายเดอืนได้โดยไม่ต้องถอนเงนิต้นมาใช้ ถ้าใช้จ่ายอย่างพอเพยีง เงนิต้นกย็งัคงอยูก่บับญัชสีหกรณ์ของสมาชกิ
ตลอดไป ส่วนการซื้อหุ้นนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของเงินได้รายปีที่สมาชิกจะได้รับจากเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่กับ สอ.กปภ. ซึ่งก็คุยได้เช่นกันว่า 
สอ.กปภ.จ่ายเงินปันผลในอัตราสูงกว่าสหกรณ์ชั้นน�าอื่น ๆ ในระดับต้น ๆ เลยทีเดียว ให้สมาชิกคิดเสียว่าเงินปันผลคือเงินปีหรือเงินโบนัส ที่สมาชิกจะน�าไปใช้จ่าย
รายปีในปีใหม่ไทยช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี (คือจ่ายเงินปันผลช่วงนั้นทุกปีอ่ะครับ) เพื่อเป็นรางวัลชีวิตหลังเกษียณหรือจะน�ามาฝากเข้าบัญชีเงินฝาก     
ที่สมาชิกมีอยู่กับ สอ.กปภ.เพื่อเพิ่มดอกผลไว้ใช้จ่ายรายเดือนก็ดีนะครับ ค�าถามสุดท้าย แล้ว สอ.กปภ.เชื่อถือได้..มั่นคงมั้ย ขอตอบครับมั่นคงและเชื่อมั่นได้เต็มร้อย 
เพราะการบรหิารงานทีด่เีลศิเป็นเคร่ืองการันตถีงึผลงานตลอดระยะเวลา 36 ปี ทีผ่่านมา ตราบใดทีย่งัม ีกปภ.ตราบนัน้ สอ.กปภ.กจ็ะคงอยูเ่ป็นทีพ่ึง่ของสมาชกิตลอดไปครบั...

นางสาวประภา พวงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กปภ. 
พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมการสัมมนา 
“โครงการสมัมนาสมาชกิ” ครัง้ที ่2 สงักดั กปภ.ข.2 ณ โรงแรมมวกเหลก็ 
พาราไดส์ รสีอร์ท อ.มวกเหลก็ จ.สระบรุ ีเมือ่วนัเสาร์ 17 กนัยายน 2559

นายประเสริฐ เชื้อพานิช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กปภ.
ได้ร่วมบรรยายในการปัจฉิมนิเทศการเกษียณอายุงาน กปภ. ปี 2559 
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ ส�านักงานใหญ่ กปภ. เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559

“ก่อนใช้ควรคิด

เก็บออมเป็นนิจ

เพื่อชีวิตที่มั่นคง”

บอกเล่าเก้าสิบ

มุ่งมั่นด�ำเนินงำน บริหำรอย่ำงมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งคุณธรรม น�ำกำรพัฒนำสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

ข่าวสหกรณ์
ฉบับที ่182 ประจ�ำเดือน กันยำยน 2559

8 เดือน สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2559

รำยได้           195,627,648.15 บำท
ค่ำใช้จ่ำย             87,774,643.27 บำท
ก�ำไรสุทธิ          107,853,004.88 บำท 

รายรับ - รายจ่าย ปี 2559

ภาพข่าวเล่าเรื่อง



สหกรณ์ออมทรัพย์
การประปาส่วนภูมิภาค จ�ากัด

72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 1/2539

ไปรษณีย์หลักสี่

(นางสาวดวงมณี กวีวัจน์)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
จัดท�ำโดย คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด

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

อตัราดอกเบีย้เงินฝาก/เงินกู ้ณ ปัจจบัุน
เงินฝากประเภทจ�ากัดจ�านวน            3.75%  ต่อปี
เงินฝากประเภทไม่จ�ากัดจ�านวน                    3.00%  ต่อปี
เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ                      3.00%  ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ                            6.50%  ต่อปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล       6.00%  ต่อปี
เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา        6.25%  ต่อปี
(ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559                  6.50%  ต่อปี)

แจ้งช่วงเวลาทีส่มาชกิไม่สามารถใช้บรกิารเงนิกู้ฉกุเฉนิเอทเีอม็ 
ดังต่อไปนี้
1. ธนาคารปิดงานประจ�าวัน ระหว่างเวลา 22.30 - 02.00 น.                  
2. สหกรณ์ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เพื่อประมวลผลข้อมูล

2.1 ช่วงเวลากลางเดือน
2.2 วันท�าการสุดท้ายของเดือน

สมาชิกโปรดทราบ

มมุห่วงใยสมาชกิ

9,245
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 มะพร้าวถอืเป็นพชืทีป่ลอดสารพษิชนดิหนึง่ เนือ่งจากเกษตรกร
มีการใช้สารเคมีในการปลูกมะพร้าวน้อยมาก ในส่วนของน�้ามะพร้าวอ่อนนั้น 
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพราะประกอบไปด้วย แคลเซียม โพแทสเซียม 
แมกนีเซียม วิตามินซี บี2 บี5 และบี6 กรดโฟลิก กรดอะมิโน และฮอร์โมน
เอสโตรเจนสงู แถมมนี�า้ตาลกลโูคสทีร่่างกายสามารถดดูซมึไปใช้เป็นพลงังาน
ได้ทันทีอีกด้วย รู้ประโยชน์หลากหลายของน�้ามะพร้าว เปรียบเป็นเครื่องดื่ม
เสริมพลังจากธรรมชาติ
 น�า้มะพร้าวยงัมผีลช่วยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์หรือความจ�าเสือ่ม
ในสตรีวัยทอง แถมการดื่มน�้ามะพร้าวเป็นประจ�ายังสามารถช่วยสมานแผล 
ท�าให้แผลหายเร็วขึ้นกว่าปกติ และไม่ทิ้งรอยแผลเป็น
  ฮอร์โมนเอสโตรเจนในน�า้มะพร้าว ยงัช่วยเสรมิการสร้างคอลลาเจน
และอีลาสติน ท�าให้ผิวกระชับ ชะลอร้ิวรอยก่อนวัย และยังสามารถกระตุ้น
การเจริญเติบโตและแบ่งเซลล์ได้ดี มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ขับของเสียหรือสารพิษ
ออกจากร่างกาย จึงช่วยให้ผิวพรรณผ่องใส
  เนื่องจากน�้ามะพร้าวมีปริมาณเกลือแร่ท่ีจ�าเป็นสูง รวมทั้ง                 
มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาความอ่อนเพลียจากอาการท้องเสียหรือท้องร่วงได้ 
จึงจัดเป็นเครื่องดื่มเติมพลังหลังจากเสียเหงื่อ เสียน�้า เสียเกลือแร่ ยิ่งใน
ประเทศไต้หวันและจีน นิยมดื่มน�้ามะพร้าวเพื่อลดอาการเมาหลังการด่ืม
แอลกอฮอล์อีกด้วย
  นอกจากนั้น น�้ามะพร้าวอ่อน ตามต�าราแพทย์แผนไทยใช้เป็นยา 
มีสรรพคุณช่วยลดอาการไข้สูง ปวดหัวตัวร้อน ให้บรรเทาลงได้เป็นอย่างดี 
รวมทั้งเป็นยาบ�ารุงก�าลังคนไข้ให้มีเรี่ยวแรงดีขึ้น
  วิธีการดื่มน�้ามะพร้าวให้ได้ประโยชน์สูงสุด ต้องด่ืมทันทีเม่ือเปิด
ลูกแล้ว ไม่ควรทิ้งไว้นาน โดยเฉพาะในอุณหภูมิห้อง เพราะในน�้ามะพร้าว
มนี�า้ตาลและแร่ธาตทุีเ่ป็นปัจจัยในการเจรญิเตบิโตของจลุนิทรย์ีได้ด ีหากเปิด
ลูกแล้วทิ้งไว้ อาจท�าให้น�้ามะพร้าวนั้นเปรี้ยว และเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ได้ 
 มาดื่มน�้ามะพร้าว...คลายร้อนและสร้างสุขภาพกันค่ะ

 ที่มา:  www.sukkapab.com

น�้ำมะพร้ำวเย็น ๆ

    มำแล้วจ๊ะ


