ข่าวสหกรณ์

ฉบับที่ 231 ปีที่ 40 ประจ�ำเดือน ตุลาคม 2563
11 กันยายน 2563

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก ารประปาส่ ว นภู มิ ภ าค จ� ำ กั ด ได้ ร ่ ว ม
อนุ โ มทนาบุ ญ เป็ น เจ้ า ภาพถวายผ้ า พระกฐิ น พระราชทาน
ประจ�ำปี 2563 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต�ำบลในเวียง
อ�ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
จ�ำนวนเงิน 10,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด จัดโครงการ
สัมมนาคณะกรรมการ ทีป่ รึกษา ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์
ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมภิ าค จ�ำกัด ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่
19-20 กันยายน 2563 ณ เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท อ.เมือง
สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
มุ่งมั่นด�ำเนินงาน บริหารอย่างมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งคุณธรรม น�ำการพัฒนาสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

มุมห่วงใยสมาชิก
หลังจากที่ สอ.กปภ.ได้คืนเงินกองทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพช่วยเหลือ
ผู้ค�้ำประกัน โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เอทีเอ็ม สอ.กปภ. เล่มเขียว มีสมาชิก
หลาย ๆ ท่าน ได้สอบถามมาว่าท�ำไมต้องเปิดบัญชีใหม่ ท�ำไมไม่โอนเงินเข้าบัญชี
กรุงไทย ท�ำไมไม่โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ (เล่มสีชมพู) หากไม่มเี งินคงเหลือ
ในบัญชีเนือ่ งจากถอนไปใช้หมดแล้ว ถือว่า ปิดบัญชีหรือเปล่า ฉบับนีจ้ งึ ต้องขออนุญาต
ออกมาชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบครับ
• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม (เล่มเขียว) ที่สมาชิกได้เปิดแล้วและไม่มี
เงินคงเหลือไว้ในบัญชีแม้แต่บาทเดียว ก็ไม่ถือว่าปิดบัญชี สมาชิกสามารถน�ำเงินฝาก
ในอนาคตได้ครับ และถอนได้ตลอดเวลาผ่านตู้ธนาคารกรุงไทย
• เหตุผลที่สหกรณ์ต้องการให้สมาชิกมีบัญชีเล่มเขียว เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
มีบัญชีออมเงิน เนื่องจากในแต่ละเดือนมีสมาชิกที่กู้เงินสามัญแล้วสหกรณ์จะโอนเงิน
เข้าบัญชีของธนาคารกรุงไทยเดือนละประมาณ 70 ล้านบาท ซึง่ มีสมาชิกบางท่านไม่ได้
ถอนเงินดังกล่าวไปใช้จนหมดในครัง้ เดียว เงินดังกล่าวก็จะมีไว้ทธี่ นาคารกรุงไทย ซึง่ ให้
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.50 % ต่อปี แต่หากสมาชิกน�ำเงินดังกล่าวมาฝากไว้ทบี่ ญ
ั ชีออม
ทรัพย์สมุดเล่มเขียว จะได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี โดยขั้นตอนการถอนเงิน
เหมือนกับเงินกู้ฉุกเฉิน ATM (เสียค่าธรรมเนียมการถอนเงินครั้งละ 5 บาท) คราวนี้
สมาชิกก็ตอ้ งมาวิเคราะห์แล้วครับว่าไว้ทบี่ ญ
ั ชีของ สอ.กปภ. เล่มเขียวหรือบัญชีธนาคาร
กรุงไทยอย่างไหนจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าครับ
นอกจากนีส้ ำ� หรับสมาชิกทีเ่ กษียณทีต่ อ้ งการถอนดอกเบีย้ เงินฝากจากบัญชี
ออมทรัพย์พเิ ศษ (เล่มชมพู) กรณีทตี่ อ้ งการน�ำดอกเบีย้ มาใช้ทกุ เดือน สมาชิกก็สามารถ
ถอนเงินมาฝากไว้ที่สมุดเล่มเขียวได้เช่นกันครับ
หากทราบอย่างนีแ้ ล้ว อยากให้สมาชิกมาเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
(เล่มเขียว) เพื่อจะได้น�ำเงินมาพักไว้แล้วค่อย ๆ ทยอยถอนไปใช้ซึ่งมีตอบแทนสูงกว่า
ธนาคารครับ

สามารถติดตาม

ข่าวสหกรณ์ฯ

ย้อนหลังได้ที่

รายรับ - รายจ่าย ปี 2563

9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
รายได้
284,301,131.24 บาท
ค่าใช้จ่าย
111,656,955.97 บาท
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 172,644,175.27 บาท
*ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์

การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

(นางสาวดวงมณี กวีวัจน์)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวจันทิรา จุโฬทก ส่งมอบงานและภารกิจ
ของ สอ.กปภ. ให้กบั นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต
ผู้จัดการ สอ.กปภ. คนใหม่ ตั้งแต่วันที่
16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ประวัติผู้จัดการพอสังเขป

นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต

ประวัติการท�ำงาน : อดีต ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
ประวัตกิ ารศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และปริญญาตรี
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก/เงินกู้ ณ ปัจจุบนั
เงินฝากประเภทจ�ำกัดจ�ำนวน		
เงินฝากประเภทไม่จ�ำกัดจ�ำนวน		
เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ		
เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม		
เงินฝากประจ�ำ 24 เดือน		
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ		
เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล
เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา		
เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ			

3.75%
3.00%
3.00%
2.25%
3.75%
6.50%
6.50%
6.00%
6.50%
5.50%

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 1/2539
ไปรษณีย์หลักสี่

จัดท�ำโดย คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
http://coop.pwa.co.th e-mail : cooppwa@gmail.com โทร. 0 2551 8930-3 โทรสาร. 0 2521 6296

