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

	 คณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์การประปา
ส่วนภูมิภาค	จ�ากัด	 เข้าสวัสดีปีใหม่นายนพรัตน์	 เมธาวีกุลชัย	ผู ้ว่าการการประปา
ส่วนภูมิภาค

	 คณะผู้สอบบัญชี	บริษัท	ส�านักงานสามสิบสี่	ออดิต	จ�ากัด	ได้เข้าตรวจสอบ
เพือ่ปิดบัญชีประจ�าปี	2562	ของสหกรณ์ออมทรพัย์การประปาส่วนภูมภิาค	จ�ากดั	เมือ่วันที่	
14-21	มกราคม	2563

ข่าวสหกรณ์
ฉบับที่ 222 ปีที่ 40 ประจ�าเดือน มกราคม 2563

บอกเล่าเก้าสิบภาพข่าวเล่าเรื่อง

	 ก�ำหนดวันเลือกตั้งในวันศุกร์ที่	6	มีนำคม	2563	ซึ่งตรงกับวันประชุมใหญ่สำมัญ
ประจ�ำปี	2563	ณ	อำคำรประปำววัิฒน์	ส�ำนกังำนใหญ่	กำรประปำส่วนภูมภิำค	เริม่เลอืกตัง้
เวลำ	 09.00-14.00	 น.	 จึงขอเชิญชวนสมำชิกสำมัญไปใช้สิทธิเลือกต้ังโดยพร้อมเพรียงกัน	
เพื่อเลือกคนดีมีควำมสำมำรถ	 ซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 เสียสละเวลำมำบริหำรงำนสหกรณ์ 
โดยเลือกกรรมการด�าเนินการได้ไม่เกิน	 7	 ท่านเท่านั้น!	 อย่าลืมน�าบัตรประชาชน	หรือ
บัตรพนักงาน	กปภ.	มาแสดงด้วย

หมายเลข 1

บ�ารุงศักดิ์

ฉิ่งวังตะกอ

หมายเลข 4

พงษ์ศักดิ์
แจ่มกระจ่าง

หมายเลข 7

ธงชัย
ระยะกุญชร

หมายเลข 5

นิวัตร
สถติกาญจนะ

หมายเลข 8

จักรกริช
ฟูเจริญ

หมายเลข 9

ดาวรุ่ง
ปิติปัญญา

หมายเลข 6

ลัดดาวรรณ

แสงเจือ

หมายเลข 2

ประภา

พวงแก้ว

หมายเลข 3

สุทัศนีย์

ชัยกุล

	 สวัสดีปีหนูทอง	เป็นปีที่สหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค	จ�ำกัด	ก้ำวสู่
ปีที่	40	ซึ่งถือว่ำเป็นวัยหนุ่มสำวที่มีพลังสร้ำงสรรค์	พัฒนำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำได้อย่ำง
มั่นคงและต่อเนื่อง
	 บอกเล่ำเก้ำสิบขอแจ้งข่ำวดี	 สหกรณ์ได้ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิรับกำรเลือกตั้ง
กรรมกำรด�ำเนินกำรจ�ำนวนทั้งสิ้น	9	ท่ำน	ดังรำยชื่อและหมำยเลขดังนี้	

	 เมือ่หย่อนบตัรลงคะแนนแล้ว	รบักระเป๋ำ
ที่ระลึกก้ำวเข้ำสู ่ป ีที่ 	 40	 ของสหกรณ์ติดมือ
กลับบ้ำน

	 ฉบบัหน้ำรอฟังข่ำวดจีำกผลกำรด�ำเนนิงำน
รอบ	 12	 เดือน	 ลุ ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	
**********



สหกรณ์ออมทรัพย์
กำรประปำส่วนภูมิภำค	จ�ำกัด

72	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ	10210

ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน

ใบอนุญำตที่	1/2539

ไปรษณีย์หลักสี่

(นำงสำวดวงมณี	กวีวัจน์)

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
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

เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม	 	 2.25%	 ต่อปี

เงินฝากประจ�า	24	เดือน	 	 3.75%	 ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ	 	 6.50%	 ต่อปี

เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล	 6.00%	 ต่อปี

เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา	 	 6.50%	 ต่อปี

เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ	 	 5.50%	 ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน	 6.50%		 ต่อปี	

12 เดือน สิ้นสุด 31 ธันวำคม 2562
รายได้        371,419,771.13 บำท
ค่าใช้จ่าย      149,154,793.99 บำท
ก�าไรสุทธิ      222,264,977.14 บำท 

*ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกรำคม 2563

รายรับ - รายจ่าย ปี 2562มุมห่วงใยสมาชิก

ข่าวดี สามารถติดตาม
ข่าวสหกรณ์ฯ
ย้อนหลังได้ที่

	 มมุห่วงใยฉบับนีเ้ป็นฉบบัปฐมฤกษ์ของปี	 2563	และถอืว่ำเข้ำสูร่อบปี
บญัช	ี2563	สิง่ทีย่งัคงห่วงใยสมำชิกต่อเน่ืองจำกปี	2562	ทีผ่่ำนมำ	ในหลำย	ๆ 	เรือ่ง	
ดังนี้	
	 	 1.	 เงินเฉลี่ยคืน	 ในรอบปี	 2562	ที่ผ่ำนมำ	มีสมำชิกที่ไม่ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืน	 เนื่องจำกสมำชิกผู้กู้ผิดนัดไม่ส่งเงินช�ำระหน้ีให้ครบถ้วนตำมก�ำหนด
เวลำ	ปรำกฏว่ำ	 ในรอบปี	2562	 	มผู้ีกู้ทีผิ่ดนัดช�ำระหน้ีท�ำให้ไม่ได้รับเงนิเฉลีย่คนื
ประมำณ	130	รำย	ปีนี้เข้ำสู่ปี	2563	แล้ว	จึงขอเน้นย�้ำถึงสมำชิกผู้กู้ทุกท่ำน	
ได้ช�ำระหนีใ้ห้ครบถ้วนตรงวนัทีก่�ำหนด	เพือ่จะได้รบัเงนิเฉลีย่คนืในรอบปี	2563	
	 2.	 กำรฝำกเงินประเภทออมทรัพย์	 เอทีเอ็ม	 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	
2.25	ต่อปี		ไม่ต้องเสียภำษดีอกเบีย้ทีไ่ด้รบั	และสหกรณ์คิดดอกเบีย้ให้ปีละ	2	ครัง้	
ในวันที่	30	มิ.ย.	และ	31	ธ.ค.	เงินฝำกประเภทนี้จะอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับ
สมำชกิเป็นอย่ำงมำก	เนือ่งจำกสำมำรถถอนเงนิได้ตลอดเวลำ	โดยถอนเงนิฝำก
ทำงตู้	ATM	ของธนำคำรกรุงไทย	ซึ่งสมำชิกมีบัตร	ATM	ของธนำคำรกรุงไทย
อยู่แล้ว	 เมื่อสมำชิกจะโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์เอทีเอ็มที่มีอยู่กับ
สหกรณ์	 เพือ่โอนเข้ำบญัชธีนำคำรกรุงไทยของสมำชิก	จะเสียค่ำธรรมเนยีมครัง้ละ	
5	บำทเท่ำนัน้	แต่หำกสมำชกิมำถอนเงนิทีเ่คำน์เตอร์ส�ำนกังำนสหกรณ์จะกีค่รัง้
ก็ได้	 โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียมกำรถอน	 (กรณีรับเช็ค)	 ซึ่งต่ำงจำกกรณีเงินฝำก
ออมทรัพย์พิเศษท้ังประเภทจ�ำกัดจ�ำนวนและไม่จ�ำกัดจ�ำนวน	 สมำชิกจะถอน	
ได้เพียง	1	ครัง้/เดอืน	หำกถอนเกนิกว่ำ	1	ครัง้	จะต้องเสยีค่ำธรรมเนยีมร้อยละ	1	
ของจ�ำนวนเงินที่ถอน
	 สหกรณ์จึงขอเชิญชวนสมำชิกเปิดบัญชีเงินฝำกประเภทนี้อีกหนึ่ง
ทำงเลือก	ในอัตรำดอกเบี้ย	2.25	%	ต่อปี	ซึ่งได้รับควำมสะดวกเป็นอย่ำงมำก	
สำมำรถถอนเงนิได้ตลอดเวลำ	โดยใช้บตัร	ATM	ของธนำคำรกรงุไทยของสมำชกิ	
	 3.	กำรเปล่ียนแปลงโยกย้ำยที่อยู่ของสมำชิก	เนื่องจำกมีสมำชิก
หลำยท่ำน	แจ้งสหกรณ์ว่ำ	ไม่ได้รับเอกสำรข่ำวสำรต่ำง	ๆ	ของสหกรณ์	สำเหตุ
อำจจะเกิดจำกกำรโยกย้ำยต�ำแหน่ง	หรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่	จึงขอให้สมำชิก
ได้แจ้งที่อยู ่ที่เป็นปัจจุบันให้สหกรณ์ทรำบด้วย	 เพ่ือจะได้แก้ไขที่อยู ่และ
เบอร์โทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบัน
	 4.	ปัจจบุนัสหกรณ์ได้เพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กับสมำชกิมำกขึน้	
โดยสมำชิกสำมำรถติดต่อสหกรณ์ได้ในหลำยช่องทำง	ดังนี้	
																	โทรศัพท์หมำยเลข	0	2551	8930-3	และไลน์	ID	Line	:	
pwacoopline
																		อีเมล์	cooppwa@gmail.com	และ	www.cooppwa.co.th	
						 ณ	 วันที่	 10	 มกรำคม	 2563	 มีจ�ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไชต์	 จ�ำนวน	
346,355	คน		เพิ่มขึ้นจำกเดือนธันวำคม	2562	จ�ำนวน	3,892	คน	

 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�าปี 
2 5 6 2 	 จ ำ กส� ำ นั ก ง ำนส ่ ง เ ส ริ ม สหก รณ ์
กรุงเทพมหำนคร	พื้นที่	2	สอ.กปภ.	ได้รับผลกำร
จัดอันดับ	“ดีเลิศ”	 	ถือว่ำเป็นเรื่องที่น่ำยินดีเป็น
อย่ำงยิ่ง	 ที่	 สอ.กปภ.	 ได้รับผลกำรจัดอันดับอยู่
ระดับ	“ดีเลิศ”	เป็นปีที่	8	ติดต่อกัน


