ข่าวสหกรณ์

ฉบับที่ 232 ปีที่ 40 ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน 2563

ภาพข่าวเล่าเรื่อง

บอกเล่าเก้าสิบ
...การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น...
จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว
ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดี
ไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย
- พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2502)

เมื่อพูดถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ คนทั่วไปมักจะนึกถึงการเป็นแหล่งเงินกู้ของ
สมาชิก แต่สหกรณ์ ฯ ยังมีบริการรับฝากเงิน หรือการออมเงินในหลากหลายรูปแบบ
ซึ่งมีความส�ำคัญเช่นกัน
ท�ำไมการออมเงินถึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
ถ้าพูดถึงเรื่องการเงิน สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ การบริหาร “รายรับ” และ
“รายจ่าย” การออมเงินถือว่าเป็นเรือ่ งพืน้ ฐานในเรือ่ งการเงินเลยก็วา่ ได้ แต่จากการส�ำรวจ
พบว่า คนไทยมีความเข้าใจและมีเงินออมกันน้อยมาก ทั้ง ๆ ที่การออมเงินเป็นเรื่องที่
ส�ำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่ทุกคนควรจะท�ำ ท�ำไมการออมเงินถึงเป็นเรื่องส�ำคัญ แล้วการมี
เงินออมจะช่วยท�ำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงได้บ้าง ?

ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด ร่วมสัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค
ครัง้ ที่ 2/2563 สังกัด การประปาส่วนภูมภิ าคเขต 6 ในวันเสาร์ที่
14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

1. เผื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หลาย ๆ ครั้ง เมื่อชีวิตไม่เป็นใจหรือเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝันในชีวิตก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่น ๆ ส่วนใหญ่แล้วก็จะ
ต้องใช้เงินออมในการแก้ไขปัญหา แต่ถ้าเราไม่มีเงินออม เราอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมา
จัดการปัญหา ซึ่งจะเป็นภาระรายจ่ายในอนาคตให้กับตัวเรา และเหตุผลนึงที่คนไทยเป็น
หนี้กันมาก ก็เพราะไม่มีเงินออมไว้รับรองเหตุการณ์ที่เราไม่ได้วางแผนไว้เนี้ยแหละ
2. เผื่อรอรับโอกาสในอนาคต แล้วอีกประเด็นที่เราจ�ำเป็นต้องมีเงินออมเลย
ก็คือ เรื่องของ “โอกาส”  ไม่ว่าจะเป็นการท�ำธุรกิจหรือว่าการลงทุนหุ้นที่ดี หรือโอกาส
อืน่ ๆ แล้วถ้าเราไม่มเี งินออม โอกาสทีเ่ ราเจอก็อาจจะเป็นเหมือนกับอากาศทีล่ อยผ่านไป
เท่านั้นเอง แล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าโอกาสนั้นจะกลับมาหาเราอีกมั้ย
“เงินออม” เป็นเรื่องพื้นฐานของเรื่องการเงิน ถ้าเราอยากเป็นคนที่ประสบ
ความส�ำเร็จเรือ่ งการเงินแล้วล่ะก็ เรือ่ งของเงินออมถือว่าเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะท�ำให้
เราประสบความส�ำเร็จเลยก็ว่าได้
ข้อมูลอ้างอิงจาก : ธนาคารกรุงไทย

มุ่งมั่นด�ำเนินงาน บริหารอย่างมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งคุณธรรม น�ำการพัฒนาสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

มุมห่วงใยสมาชิก
การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสมาชิกออนไลน์
ถึ ง เวลาแล้ ว หรื อ ยั ง ? ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาระบบสหกรณ์ สู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล
11 กันยายน 2563 ครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค
จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการให้บริการตอบสนองความต้องการของสมาชิกด้านการ
ให้บริการด้านสินเชื่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดสภาพคล่อง
รวมทั้งยังให้บริการด้านการรับฝากเงิน อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงิน
โดยมีการพัฒนาการให้บริการและผลประกอบการทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ งและมัน่ คง
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารมี ก ารพั ฒ นาการใช้ ง านด้ า นระบบ
อินเตอร์เน็ต สามารถเข้าสู่บริการข้อมูลได้ทางระบบออนไลน์ โดยผู้คนส่วนใหญ่
ทุ ก เพศ ทุ ก วั ย สามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารได้ ง ่ า ยผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ ส� ำ นั ก งาน
คอมพิวเตอร์แบบพกพา และสะดวกที่สุด คือ โทรศัพท์มือถือ (แบบสมาร์ทโฟน)
ซึ่งแทบจะทุกบ้านหรือหลาย ๆ ท่านมีใช้อยู่ในชีวิตประจ�ำวันอยู่แล้ว
เพือ่ ให้สมาชิกสามารถดูขอ้ มูลส่วนตัวแบบออนไลน์ เช่น ทุนเรือนหุน้
บัญชีเงินฝาก เงินกู้ คนค�้ำประกัน เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและการจัดพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน สอ.กปภ.จึงได้พัฒนา “ระบบการให้บริการข้อมูลสมาชิก
ออนไลน์ (Web Member Real time)” คาดว่าจะสามารถน�ำมาทดลองใช้
ต้นปี 2564 ที่จะถึงนี้ครับ
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก 5 มีนาคม 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2564 เลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการนะครับ

รายรับ - รายจ่าย ปี 2563

10 เดือน สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2563
รายได้
317,279,228.07 บาท
ค่าใช้จ่าย
123,156,623.21 บาท
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 194,122,604.86 บาท

*ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

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

สามารถติดตาม

ข่าวสหกรณ์ฯ

ย้อนหลังได้ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์

การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

(นางสาวดวงมณี กวีวัจน์)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

