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ข่ำวสหกรณ์
ฉบับที่ 228 ปีที่ 40 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม 2563

บอกเล่ำเก้ำสิบ

คณะผูส้อบบญัช ีบรษิทั ส�ำนกังำนสำมสิบสี ่ออดติ จ�ำกดั 
ได้เข้ำตรวจสอบบัญชีส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2563 ของสหกรณ์ออมทรพัย์กำรประปำส่วนภมูภิำค จ�ำกดั 
ได้ตรวจสอบบญัชเีดอืนมกรำคม - มิถนุำยน 2563 เมือ่วนัท่ี 
13-16 กรกฎำคม 2563

สรุปข่ำวจำกประธำนกรรมกำร สอ.กปภ. (29 มิ.ย.2563) ภำพข่ำวเล่ำเรื่อง
1. สอ.กปภ.ก่อตั้งเม่ือวันที่ 11 ก.ย.

2523 ตลอดระยะเวลา 40 ปี มีการพัฒนาดีขึน้
ตามล�าดบั มกีารเพิม่ขึน้ของจ�านวนสมาชกิ สินทรัพย์ 
เงนิฝาก และเงนิกู ้อย่างต่อเนือ่ง รวมทั้งการบรหิาร
จัดการที่ดี ท�าให้มีก�าไร (ตามรูปกราฟที่ 1-3) โดย
ในช่วงปี 2555 – ปัจจุบันมีการพัฒนาแบบก้าว
กระโดด ในระยะเวลา 10 ปี มีการพัฒนาดังนี้

 ขอยืนยันและให ้ความเช่ือมั่ นว ่ า 
สอ.กปภ.มีความมั่นคง อย่างยั่งยืน และมีการ
บริหารงานอย่างโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
นอกจากผลการด�าเนินงานเป ็นที่ปรากฎแล ้ว 
หน่วยงานภายนอกที่ก�ากับดูแลซ่ึงมีผู้แทนจาก
กรมส ่ ง เสริมสหกรณ ์ เข ้ ามา ดูแลและร ่ วม
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สังเกตการณ์การประชุมทุกคร้ัง ยังให้ความ
เหน็ว่า คณะกรรมการ ด�าเนนิการของ สอ.กปภ. 
มีการบริหารจัดการที่ ดี มีการปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐ มีการควบคุมภายในที่ดีเป็นไป
ตามกฎระเบียบ มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส
และตรวจสอบได้ อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์
สหกรณ์สขีาวด้วยธรรมาภบิาลของกรมส่งเสรมิ
สหกรณ์อย่างเคร่งครัด และได้รบัการจดัระดบั
มาตรฐานสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีเลิศ ติดต่อกัน
มาเป็นปีที่ 8 อีกด้วย

2. ขอยนืยนัว่า สอ.กปภ.ไม่มกีารลงทนุ
ในหุน้กู้ของภาครฐั เอกชน หรือสถาบนัการเงนิ
อืน่ โดยเฉพาะหุน้กู้ของ บ.การบนิไทย จ�ากัด โดย
การลงทนุทีม่อียู ่   จะเป็นการลงทุนในระยะสั้น
เพียงเพื่อจะรวบรวมเงิน เพ่ือจ่ายเงินปันผล
และเฉลี่ยคืนตอนสิ้นปีเท่านั้น จะไม่พยายาม
ระดมทุนที่เกินความจ�าเป็น ขอให้มั่นใจว่าเรา
จะบริหารเงินของท่าน เสมือนหนึ่งว่าเป็นเงิน
ของเราเอง โดยเน้นการลงทุนที่มีความเสี่ยง
น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3. ต้ังแต่ช่วงเดอืน มกราคม 2563 ผูค้น
ทั้งโลก รวมถึงสมาชิก สอ.กปภ.ต่างได้รับผล 
กระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า
ไวรัส 2019 หรือ COVID-19 สอ.กปภ.จึงออก
มาตรการเพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่
สมาชิก 3 มาตรการ ดังนี้ 
 3.1 ส�าหรับสมาชิกฯ ที่ติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 จะได้รบัเงนิช่วยเหลอื 20,000 บาท 
และหาก เสี ยชี วิ ต จากการติ ด เชื้ อ ไว รั ส 
COVID-19 จะได้รบัเงนิช่วยเหลอื 100,000 บาท 

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยต้องยื่นค�าร้อง
ขอรับสิทธิภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รักษาจนหายเป็นปกติ หรือ
นับแต่วันเสียชีวิต แล้วแต่กรณี
 3.2 พักการช�าระหนี้เงินต้นส�าหรับเงินกู้สามัญเพื่อการ
ครองชีพ และอื่น ๆ โดยจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ เป็นระยะเวลา 4 เดอืน 
เริม่ตัง้แต่เดอืน เมษายน 2563 หรอืเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
 3.3 สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของเช้ือ COVID-19 มีความประสงค์จะขอรับความช่วย
เหลือกรณีอื่น ๆ สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับความช่วย
เหลือเป็นกรณีไป โดยคณะกรรมการด�าเนินการจะพิจารณาช่วย
เหลือตามความเหมาะสม



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

6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนำยน 2563
รำยได้          187,241,940.05 บำท
ค่ำใช้จ่ำย         76,736,254.43 บำท
รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย110,505,685.62 บำท 

*ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎำคม 2563

รำยรับ - รำยจ่ำย ปี 2563มุมห่วงใยสมำชิก

ข่าวด!ี!!
สำมำรถติดตำม

ข่ำวสหกรณ์ฯ
ย้อนหลงัได้ท่ีปัจจบุนั สอ.กปภ. ได้มกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์ม 

“หนังสือตั้งผู้รับพินัยกรรม” ให้สมำชิกได้มีกำร
แก้ไข เพื่อให้ สอ.กปภ.จัดเก็บไว้เป็นหลักฐำน 
เมื่อสมำชิกเสียชีวิต  

สมำชิกสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือ
ตั้งผู้รับพินัยกรรม ได้จำก www.cooppwa.co.th 
(ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2563 เป็นต้นไป)

 เดือนนี้ มี 3 เรื่องแจ้งให้สมาชิกทราบ แต่ก่อนอื่นต้องกล่าว
ค�าว ่า ขออภัยสมาชิกที่มีการสอบถามมายัง สอ.กปภ. และ
คณะกรรมการด�าเนินการ เป็นจ�านวนมากเรื่อง การคืนเงินกองทุน
เพ่ือเสริมสร้างเสถยีรภาพของสหกรณ์ เพือ่ช่วยเหลอืผูค้�า้ประกนั (1%) 
ทีห่กัจากผูกู้้ สอ.กปภ. ได้แก้ไขระเบยีบดังกล่าวเพือ่ไม่ให้ขดักบัหนงัสอื
ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งว่าระเบยีบกองทนุฯ นัน้ เข้าข่ายเป็นการ
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย จึงได้แก้ไขระเบียบฯ 
โดยยังให้ความช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน ส�ำหรับกำรคืนเงิน  ให้คืนตำม
จ�ำนวนที่ผู ้กู ้จ ่ำยสมทบ โดยโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ 
สอ.กปภ. จึงขอให้สมำชิกยื่นค�ำขอเปิดบัญชีดังกล่ำว ซึ่งสมำชิก
สำมำรถใช้บัตรเอทีเอ็มกรุงไทยที่มีอยู่แล้วถอนเงิน
 เร่ืองที่สอง เป็นเรื่องการก�าหนดวงเงินกู้แก่สมาชิก ซึ่งมี
สมาชิกจ�านวนไม่น้อยที่มีศักยภาพที่จะกู้เงินเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการ 
แก้ไขระเบยีบฯ ให้มกีารเพิม่วงเงนิกูย้มืจากเดิม ไม่เกนิ 1,700,000.-บาท 
โดยปรับเพิม่เป็น 60 เท่าของเงนิได้รายเดอืน แต่ไม่เกิน 2,000,000.-บาท 
ส�าหรับผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป โดยหลักประกันเงินกู้
สามัญ กรณีการกู้เงินเกิน 1,700,000.-บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000.-
บาท ต้องมีผู้ค�้าประกันสี่คน มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
ของจ�านวนเงินที่ขอกู ้ และต้องท�าประกันชีวิตวงเงินไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของวงเงินกู้
 สอ.กปภ. ยังให้กู้เงินสามัญ โดยใช้อสังหาริมทรัพย์ (ท่ีดิน
มีโฉนด) จ�านองเป็นประกัน กู้ได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบของราคา
ประเมินของส�านักงานที่ดิน แต่ไม่เกินสองล้านบาท โดยผู้กู้เป็นผู้รับ
ผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจดจ�านองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทั้งหมด 
ให้ผ่อนช�าระได้ไม่เกิน 180 งวดเช่นเดิมครับ... 
 อีกเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการถือหุ้นของสมาชิก คือ 
การก�าหนดการถอืหุน้ของสมาชกิ จากเดิมทีส่มาชกิจะถอืหุน้ได้ไม่เกนิ 
คนละ 3,000,000.-บาท สอ.กปภ. ได้มกีารแก้ไขวงเงินการถอืหุน้สะสม 
ไม่เกินคนละ 2,250,000.-บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ทัง้น้ีสมาชกิสามารถดรูายละเอยีดระเบยีบและประกาศต่าง ๆ  
ได้จาก www.cooppwa.co.th.


