
 	 ช่วงปีสองปีมานี้ต้องยอมรับว่ามีข่าวไม่ดีเก่ียวกับสหกรณ์ออมทรัพย	์
มาให้สมาชิกสหกรณ์โดยทั่วไป	 มีความหว่ันไหวถึงความม่ันคงของสหกรณ์	
โดยล่าสุดก็เป็นข่าวของสหกรณ์ใหญ่แห่งหนึ่ง	 จนท�าให้เกิดความสั่นคลอน
ในแวดวงสหกรณ์พอสมควร	จรงิ	ๆ 	แล้วเหตทุีเ่กิดขึน้กไ็ม่ใช่เรือ่งใหม่	กลโกงทีเ่กดิ
ซ�้าแล้วซ�้าเล่ากับสหกรณ์ทุกแห่งเกิดจากคนที่มีหน้าที่เข้าไปบริหารหรือจัดการ
สหกรณ์เป็นตัวก่อให้เกิดเรื่องทั้งสิ้น	

 	 ถ ้าสมาชิกติดตามข่าวก็จะทราบว ่าบทเรียนในเรื่องกลโกงแชร ์
ลอตเตอรี่	 ถูกเปิดโปงหลังจาก	 มีคดีกลุ่มบุคคลและบริษัทเอกชนหลอกลวง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูในหลายจังหวัดให้ร่วมลงทุนโควตาลอตเตอรี่	 มูลค่า
ความเสียหายรวมหลายพันล้านบาท	 ตั้งแต่ช่วงปี	 พ.ศ.2553	 โดยหลอกลวงว่า	
ได้โควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล	 และจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนสหกรณ์
เป็นเปอร์เซ็นต์	 รวมทั้งให้สมาชิกของสหกรณ์ได้สิทธ์ิน�าลอตเตอรี่ราคาถูก
ไปจ�าหน่ายหาก�าไร	 ท�าให้สหกรณ์ต่างๆต้องจ่ายเงินค่าจองซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลให้กับขบวนการหลอกลวงรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า	8,000	ล้าน
บาท	“ความจริงไม่ได้รับโควตาแต่อย่างใด”	

 	 แต ่ เหตุ ใดเหตุการณ ์ เหล ่านี้ยั งคงเกิดซ�้ าอีก	 ส ่ งผลกับสมาชิก
สหกรณ์ใหญ่แห่งหนึ่ง	 ซึ่งก็ปรากฏข้อเท็จจริงตามข่าวแล้วว่า	 สหกรณ์ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเป็นเรื่องระหว่างบุคคลที่มีความเชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจกัน	 ปัญหาที่
เกิดปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดจากติดกับดักผลประโยชน์ตอบแทน	 และก็ไม่พ้นเรื่อง
โควตาลอตเตอรี่	ที่มีบทเรียนให้เห็นอยู่แล้ว	แต่ผลประโยชน์หลอกล่อจูงใจเป็น
สิ่งบังตาให้มองไม่เห็นกลโกงที่ปรากฏเป็นตัวอย่างอยู่แล้ว	 เหมือนกับข่าวท่ีมี

โทรศัพท์หลอกลวงให้ไปโอนเงินผ่าน	ATM	เข้าบัญชีคนร้าย	ทั้งที่ยังมีข่าวและสื่อคอยเตือนให้ระวังขบวนการต้มตุ๋นโดยวิธีการนี้ก็ยังมีคนตกเป็นเหยื่ออยู่เนือง	ๆ 	
สรุปได้ค�าเดียวคือความโลภเข้าครอบง�าจึงท�าได้ทุกอย่าง
 ถ้าเสีย่งไม่ท�า นีค่อื ปณิธานของสหกรณ์ออมทรพัย์การประปาส่วนภมูภิาค จ�ากดั	ซึง่ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญัในเรือ่งนีเ้ป็นอย่างยิง่	เนือ่งจาก
เห็นถึงความเสียหายที่ตามมาอย่างชัดเจน	 และเป็นการด�าเนินการท่ีผิดวัตถุประสงค์การด�าเนินงานของสหกรณ์	 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ	์ พ.ศ.2542	 และ	
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2553	มาตรา	46	ที่ให้สหกรณ์มีอ�านาจกระท�าการดังต่อไปนี้ได้	(1)	ด�าเนินธุรกิจการผลิต	การค้า	การบริการและอุตสาหกรรม	เพื่อประโยชน์
ของสมาชกิ	(2)	ให้สวสัดกิารหรอืการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั		(3)	ให้ความช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชิก	(4)	ขอหรอืรบัความช่วยเหลอื
ทางวิชาการจากทางราชการ	หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด	 (5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ�าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น 
หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ซึง่มสีมาชกิของสมาคมนัน้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่เปน็สมาชกิของสหกรณ์ผูร้บัฝากเงนิ ทัง้นี ้ตามระเบยีบของสหกรณ์ทีไ่ด้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ (6) ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจ�านองหรือรับจ�าน�า ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
(7)	จัดให้ได้มา	ซื้อ	ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ	ครอบครอง	กู้	ยืม	เช่า	เช่าซื้อ	รับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ	จ�านองหรือจ�าน�า	ขาย	หรือจ�าหน่าย
ด้วยวธิอีืน่ใดซึง่ทรพัย์สนิ		(8)	ให้สหกรณ์อืน่กูย้มืเงนิได้ตามระเบยีบของสหกรณ์ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์		(9)	ด�าเนนิกจิการอย่างอืน่บรรดา
ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์	
	 ปัจจุบัน	สอ.กปภ.ด�าเนนิธรุกจิแบบพอเพยีงคอืการให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิ	การรบัฝากเงินจากสมาชกิ	และลงทนุระยะยาวในพนัธบตัรรัฐบาล	เงนิฝากระยะสัน้
กับธนาคาร	ซึ่งเป็นการหารายได้ที่มั่นคงและวางใจได้	เป็นการเพิ่มรายได้แต่	สอ.กปภ.ก็ไม่ได้เอาก�าไร	เพราะดอกผลของเงินฝากระยะสั้น	พันธบัตรและเงินให้กู้
แก่สมาชิก	ยังต�่ากว่าเงินปันผลที่คืนให้สมาชิก	วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง	สอ.กปภ.	คือ	เพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงาน	เพื่อค�้าจุนสมาชิกไม่ใช่เพื่อการท�าธุรกิจ
เรื่องเงิน	สอ.จึงรู้ทัน จะบริหารให้เป็น และจะไม่โดนโกง ยืนยันครับ.

เมือ่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์
ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ากัด ได้ไปศึกษาและดูงาน
ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การประปานครหลวง จ�ากัด

บอกเล่าเก้าสิบ

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

ข่าวสหกรณ์
ฉบับที ่190 ประจ�ำเดือน พฤษภำคม 2560

4 เดือน สิ้นสุด 30 เมษายน 2560

รำยได้          102,873,322.21 บำท
ค่ำใช้จ่ำย            46,763,795.16 บำท
ก�ำไรสุทธิ           56,109,527.05 บำท 

รายรับ - รายจ่าย ปี 2560

สหกรณ์รู้ทันบริหารเป็นจะไม่โดนโกง

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	 	 6.50%	 ต่อปี
เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ	 	 	 5.50%	 ต่อปี

 1. สอ.กปภ. ก�ำหนดเวลำ รับเงินฝำกซื้อหุ้น ช�ำระหนี้เป็นเงินสด 
รวมกันแล้วไม่เกินวันละ 50,000 บำท ต่อรำยต่อวัน ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. 
ถึง 13.00 น.
 2. สอ.กปภ. เพ่ิมวงเงินกู้สำมัญจำกเดิม 1,500,000 บำท 
เป็น 1,700,000 บำท หลักเกณฑ์กำรกู้ตำมประกำศ สอ.กปภ. ฉบับที่ 
14/2560 ลงวันที่ 9 พ.ค. 2560 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ.กปภ. โทร 0 2551 8930-33

สมาชิกโปรดทราบ

มมุห่วงใยสมาชกิ

	 สรรพคุณของทุเรียน	ได้แก่
	 1.ให้พลังงานแก่ร่างกายสูง
	 2.	เนื้อทุเรียนช่วยฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้	เพราะก�ามะถันในเนื้อทุเรียน
จะท�าหน้าที่เสมือนยาฆ่าเชื้ออ่อน	ๆ
	 3.	ท�าให้ร่างกายเกิดความร้อน	จึงเป็นผลไม้ที่ช่วยเผาผลาญได้
	 4.	เป็นยาระบายอ่อนๆ	เนื้อทุเรียนมีกากใยอาหารสูงมาก	ๆ	ดีต่อระบบ
ขับถ่าย	กินแล้วช่วยระบายท้องได้ดี
	 5.	มีไขมันสงู	หากกนิแต่พอดกีจ็ะได้รบัไขมนัดทีีเ่ป็นประโยชน์แก่ร่างกาย
	 6.	ทุเรียนมีฟอสฟอรัส	ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
	 7.	มีสารต้านอนุมูลอิสระ	โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนทอง	มีใยอาหาร
และสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าทุเรียนพันธุ์อื่น	ๆ
	 8.	ทุเรียนพันธุ์หมอนทองช่วยลดไขมันเลวในร่างกายได้
	 9.	มีโพแทสเซียมสูง	ช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่แข็งแรง
	 10.	เนื้อทุเรียนดิบมีแคลเซียมสูง	ช่วยบ�ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง
	 11.	ทุเรียนมีประโยชน์	ลดผมขาว	ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีวิตามินบี	 9	สูง	
ช่วยชะลอการเกิดผมหงอก	ผมขาวได้
	 12.	ทุเรียนมีสรรพคุณแก้ท้องเสีย	รากทุเรียนเป็นยาต�ารับโบราณ	ใช้แก้
ท้องร่วง	ท้องเสียได้
	 13.	ใบทุเรียนเป็นสมุนไพรใช้ขับพยาธิ
	 14.	เปลือกทุเรียนช่วยเยียวยาแผลเปื่อย	แผลพุพองได้
	 15.	ประโยชน์ของทเุรยีนบ�ารงุผิว	เนือ้และเปลือกของทุเรยีนสามารถแก้
โรคผิวหนัง	และท�าให้สีผิวเสมอกัน

 ผู้ป่วยโรคใดไม่ควรกินทุเรียน
	 1.	ผูป่้วยโรคเบาหวานไม่ควรกินทุเรยีน	เพราะทุเรยีนมีแป้งและน�า้ตาลสงู
	 2.	 ผู ้ที่เป็นโรคหอบหืด	 หากกินทุเรียนในปริมาณมากจะท�าให้จุก	
แน่น	หายใจติดขัด
	 3.	ผูป่้วยโรคความดนัสงู	ไม่ควรกนิทเุรยีนมากเนือ่งจากจะท�าให้แน่นท้อง	
หายใจไม่ออกเช่นเดียวกับโรคหอบหืด
	 4.	 ผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน	 ไม่ควรกินทุเรียนมากเนื่องจากจะท�าให้เกิด
อาการแน่นท้อง
	 5.	ผู้ป่วยโรคหัวใจ	ไม่ควรกินทุเรียนเนื่องจากในทุเรียนมีก�ามะถันสูง

“ราชาผลไม้ไทย”
“ทุเรียน”(Durian) 

ที่มา: สรุป จาก http://sukkaphap-d.com
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	 6.	 ผู ้ป่วยโรคเกาต์ไม่ควรกินทุเรียนที่สุกงอม	 หรือหวานจัดมากเกินไป
เนื่องจากส่งผลต่อความดันเลือด
	 7.	ผู้ป่วยโรคไต	ไม่ควรกินทุเรียนเนื่องจากในทุเรียนมีโพแทสเซียมสูง

	 ได้รู้ทั้งประโยชน์	และโทษของทุเรียนไปแล้ว	กินพอดี	ๆ	ก็จะได้ประโยชน์	
ส่วนผู้ที่เป็นโรคตามที่กล่าวไปข้างต้นก็ควรเลี่ยงผลไม้อย่างทุเรียน	หรือกินทุเรียน
ให้น้อยลง	ทุเรียนสมเป็น	“ราชาผลไม้ไทย” จริง	ๆ


