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ข่ำวสหกรณ์
ฉบับที่ 226 ปีที่ 40 ประจ�ำเดือน พฤษภำคม 2563

บอกเล่ำเก้ำสิบ
 โครงกำรพกัช�ำระหนีเ้ฉพำะเงินต้น ตำมประกำศ สอ.กปภ.
ฉบับที่ 13/2563

 เรื่อง มำตรกำรช่วยเหลือสมำชิกที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19

	 ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได ้ รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	โดยการพักช�าระหนี้เฉพาะเงินต้นส�าหรับ
เงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพและอื่น	 ๆ	 (เป้าหมาย	 1,200	 ราย	 เงินต้นท่ีพักช�าระ	
ประมาณ	12,700,000	บาท	ต่อเดือน)	ซึ่งได้สิ้นสุดโครงการไปแล้วนั้น	พบว่ามีสมาชิก
ให้ความสนใจยืน่ค�าขอพกัช�าระหนี	้ทัง้สิน้	1,148	ราย	สหกรณ์ได้อนมุตัใิห้พกัช�าระหนี้	
1,119	ราย	และไม่ได้รับการพักช�าระหนี้	29	ราย	ดังนี้

	 ถึงแม้จะพักช�าระหนี้เป็นเวลาถึง	4	เดือน	สหกรณ์ออมทรัพย์	กปภ.ยังคงมี
สภาพคล่องมากกว่า	 500	 ล้านบาท	ที่สามารถให้บริการเงินกู้แก่มวลสมาชิกได้อย่าง
เพียงพอ	ต่อเนื่อง	และทั่วถึง

รำยกำรพัก
ช�ำระ

ประจ�ำเดือน

จ�ำนวน
สมำชิก
(รำย)

เงินต้นคงเหลือ
(บำท)

ดอกเบี้ย
ที่หักช�ำระ

(บำท)

เงินต้นที่ได้รับ
กำรพักช�ำระ

(บำท)

เมษำยน 
2563

411 504,517,455.01 2,688,002.83 4,318,029.17

พฤษภำคม 
2563

708 810,447,964.22 4,461,892.48 5,857,106.52

รวม 1,119 1,314,965,419.23 7,149,895.31 10,175,135.69

ไม่ได้รับสิทธิ 29

หมำยเหตุ		สมาชิกที่ไม่ได้รับสิทธิ	จ�านวน	29	ราย	(1,148	–	1,119	=	29)	แยกเป็น	
														1.)	เป็นสมาชิกซ�้าซ้อน				จ�านวน		11		ราย	(แจ้งให้สมาชิกทราบแล้ว)
														2.)	ขาดคุณสมบัติ										จ�านวน			1		ราย
														3.)	แจ้งยกเลิกการใช้สิทธิ	จ�านวน		17		ราย

 
ดร.ประเสริฐ เช้ือพำนชิ ประธำนกรรมกำร กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด ได้น�ำสิ่งของ
ร่วมกจิกรรมกบั กปภ. โครงกำร “ตู้ กปภ.ปันสุข” ณ ส�ำนกังำนใหญ่ 
กำรประปำส่วนภูมิภำค เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2563

ภำพข่ำวเล่ำเรื่อง



สหกรณ์ออมทรัพย์
กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด

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

อตัรำดอกเบีย้เงินฝำก/เงินกู ้ณ ปัจจบุนั
เงินฝำกประเภทจ�ำกัดจ�ำนวน  3.75% ต่อปี

เงินฝำกประเภทไม่จ�ำกัดจ�ำนวน 3.00% ต่อปี

เงินฝำกประเภทสมำชิกสมทบ  3.00% ต่อปี

เงินฝำกออมทรัพย์เอทีเอ็ม  2.25% ต่อปี

เงินฝำกประจ�ำ 24 เดือน  3.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน 6.50%  ต่อปี 

เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สำมัญ  6.50% ต่อปี

เงินกู้เพื่อกำรศึกษำ/เพื่อกำรรักษำพยำบำล 6.00% ต่อปี

เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬำ  6.50% ต่อปี

เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ  5.50% ต่อปี

4 เดือน สิ้นสุด 30 เมษำยน 2563
รำยได้          124,849,454.67 บำท
ค่ำใช้จ่ำย         46,390,583.44 บำท
รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย  78,458,871.23 บำท 

*ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภำคม 2563

รำยรับ - รำยจ่ำย ปี 2563
มุมห่วงใยสมำชิก

สมาชกิโปรดทราบ
สำมำรถติดตำม

ข่ำวสหกรณ์ฯ
ย้อนหลงัได้ท่ี

	 สมาชิกทั้งใหม่และเก่าหลายท่าน	 ได้สอบถามมายังสหกรณ์	 ถึงรูปแบบ
การออมเงินกับสหกรณ์นอกจากค่าหุ้นท่ีจะต้องส่งเป็นรายเดือนตามอัตราส่วน
ของจ�านวนเงนิได้รายเดอืน	 (ราคาหุน้ละ	10	บาท)	ทัง้น้ีไม่เกินเดอืนละ	10,000	บาท	
หรือ	1,000	หุน้	โดยสมาชิกจะได้รบัผลตอบแทนเป็นเงนิปันผล	สหกรณ์ยงัมรีปูแบบ
การออมอื่น	ๆ	หรือไม่

	 ฉบับนี้จึงขอน�ารูปแบบการออมภาคสมัครใจมาให้สมาชิกที่สนใจ	
ปัจจบุนัสหกรณ์มกีารเปิดบญัชฝีากเงนิจากสมาชกิซึง่มอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ตกต่างกนั
และไม่ต้องเสียภาษี	ดังนี้

	 -	เงินฝากประเภทจ�ากัดจ�านวน	 	 3.75%	 ต่อปี
(ฝากได้ไม่เกินเดือนละ	50,000	บาท)

	 -	เงินฝากประเภทไม่จ�ากัดจ�านวน	 3.00%	 ต่อปี
(ฝากได้ไม่เกินเดือนละ	1,000,000	บาท	เป็นการชั่วคราว)

	 -	เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ		 3.00%	 ต่อปี
(ปัจจุบันงดรับสมาชิกชั่วคราว)

	 -	เงินฝากออมทรัพย์	ATM		 	 2.25%	 ต่อปี

	 หลังจากที่สมาชิกได้เปิดบัญชีแล้วสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ปีละ	2	ครั้ง	
ในวันท่ี	30	มิ.ย.	และ	31	ธ.ค.	หากมีเงินฝากต้ังแต่	1	ล้านบาทขึ้นไป	สหกรณ์
จะจ่ายดอกเบ้ียเป็นรายเดือนซึ่งสมาชิกจะต้องยื่นหนังสือต่อสหกรณ์และหากยอด
เงนิฝากเหลอืไม่ถงึ	 1,000	บาท	สหกรณ์จะไม่คดิดอกเบีย้ให้นะครบั	 ส�าหรบัช่องทาง			
การฝากเงินสมาชิกสามารถน�าเงินสด	 เช็คหรือตั๋วแลกเงิน	 มาฝากที่สหกรณ	์
หากไม่สะดวกก็ใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์	 ธ.กรุงไทย	 ชื่อบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์การประปาส่วนภมูภิาค	จ�ากัด	สาขาประดิพัทธ์	13	เลขที	่034-1-25377-4	
และสาขาวภิาวดี	-	รงัสิต	64	เลขท่ีบญัช	ี980-5-29216-9	แล้วน�าใบฝากเขียนชือ่สกลุ
พร้อมสมุดเงินฝากให้สหกรณ์ลงบันทึกหรือส่งส�าเนาใบฝากธนาคารทางโทรสาร	
0	 2521	 6296	 หรือทาง	 Email	 :	 cooppwa@gmail.com	 หรือ	 Line	 ID	 :	
cooppwaline	อกีหนึง่ช่องทางทีส่ะดวก	สมาชกิสามารถยืน่ความจ�านงให้หกับญัชี

เงนิเดอืนโดยข้ันต�า่ไม่น้อยกว่า	500	บาทต่อเดอืน	สงูสดุไม่เกนิ	50,000	บาทต่อเดอืน	

หากมีความต้องการเพิ่มหรือลดการฝากเงินให้แจ้งสหกรณ์ในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปีครับ

 “ฝำกไว้เป็นข้อคดิครบั แบ่งออมก่อนใช้สอยหรอืใช้ก่อนแล้วค่อยออม 
ท่ำนคิดว่ำอย่ำงไหนจึงจะเก็บเงินออมได้ครับ”

ก�ำหนดวงเงินกำรท�ำธุรกรรมด้วยเงินสดกับสหกรณ์

    สมำชกิทีป่ระสงค์จะฝำกเงนิ ซือ้หุน้ หรอืช�ำระหนีเ้งินกู้กับ
สหกรณ์ สหกรณ์ได้ก�ำหนดวงเงินสดและช่วงเวลำทีจ่ะน�ำ
เงินสดมำฝำก ที่สหกรณ์ ดังนี้

    รับเงินฝำก ซือ้หุน้ และรบัช�ำระหนีเ้งนิกู ้เป็นเงนิสดรวมกนั
ต้องไม่เกิน 50,000 บำท ต่อรำยต่อวัน ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. 
-  13.00 น. เท่ำนั้น

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2560 เป็นต้นไป
*ประกำศ ฉบับที่ 13/2560


