ข่าวสหกรณ์

ฉบับที่ 234 ปีที่ 40 ประจ�ำเดือน มกราคม 2564

ภาพข่าวเล่าเรื่อง

บอกเล่าเก้าสิบ
ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิรบั การเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการ สอ.กปภ. ชุดที่ 35
โดยมีผู้สมัครในต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการ 18 ท่าน ดังรายชื่อ
และหมายเลขผู้สมัคร ดังนี้
1. ต�ำแหน่งประธานกรรมการ
หมายเลข 1

คณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่นายกฤษฎา
ศั ง ขมณี รั ก ษาการแทนผู้ว ่าการการประปาส่วนภูมิภาค

นางสาวประภา พวงแก้ว

2. ต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ

หมายเลข 1
นางวนิดา เตชะเสน

หมายเลข 10
นายอาคม นามเทพ

หมายเลข 2

หมายเลข 3
นายพนม แก้วดี

หมายเลข 4
นายสุจินต์ ฉิมมณี

หมายเลข 5

หมายเลข 6

หมายเลข 7

นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ์

นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา

หมายเลข 8

หมายเลข 9
นายจักรกริช ฟูเจริญ

หมายเลข 11

หมายเลข 12
นางสาวกนกลักษณ์
หิรัญสิริโกมล

นายจินดา วงศ์ประยูรศรี

หมายเลข 13

หมายเลข 14

หมายเลข 15
นางพยุงศรี ประยูร

หมายเลข 16

หมายเลข 17

หมายเลข 18

นางสาวจันทิรา จุโฬทก

นายภูมิพัฒน์ ณรงค์แสง

นายสัมพันธ์ กุลวานิช

นายศักดิ์ชัย หอมกระแจะ

นายเรืองศักดิ์ ตั้งศรีตะนัย

นายธณภณ กุลประเสริฐ

นายธนฤกษ์ แสนสุขมั่นคง

นายกวีพัชร์ วงศ์วิสุทธิ์

การประชุมสามัญประจ�ำปี 2564 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นการประชุมพิจารณาและอนุมัติเฉพาะวาระที่ส�ำคัญเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
ได้แก่ วาระงบการเงินประจ�ำปี 2563 การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2563 รวมถึงการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เป็นต้น
ส่วนการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการด�ำเนินการ สอ.กปภ.จะจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจ�ำปี 2564 คาดว่าจะสามารถด�ำเนินการ
ได้ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยก�ำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้สมาชิก สอ.กปภ. ทราบอีกครั้ง

สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก www.coop.pwa.co.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2551 8930-3
มุ่งมั่นด�ำเนินงาน บริหารอย่างมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งคุณธรรม น�ำการพัฒนาสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

มุมห่วงใยสมาชิก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (โคโรนา 2019) (COVID-19)
ที่ระบาดรอบใหม่มีสมาชิกหลายท่านได้รับความเดือดร้อนในการด�ำรงชีพ เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว สอ.กปภ. ได้ก�ำหนด
มาตรการให้ความช่วยเหลือ 2 มาตรการดังนี้
มาตรการที่ 1 จัดสวัสดิการเฉพาะกิจ ส�ำหรับสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19
จะได้รับเงินช่วยเหลือจ�ำนวน 20,000 บาท ต่อคน และกรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส
COVID-19 จะได้รบั เงินช่วยเหลือจ�ำนวน 100,000 บาท ต่อคน ก�ำหนดระยะเวลา 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564
กรณีติดเชื้อไวรัส COVID-19 สมาชิกต้องยื่นค�ำร้องเพื่อขอรับเงินสวัสดิการ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติพร้อมแนบเอกสารรับรองจาก
สถานพยาบาล กรณีเสียชีวติ ให้ผรู้ บั ผลประโยชน์ยนื่ ค�ำร้องเพือ่ ขอรับเงินสวัสดิการภายใน
60 วัน นับแต่วันที่เสียชีวิต พร้อมแนบเอกสารส�ำเนาใบมรณบัตรจากสถานพยาบาล
มาตรการที่ 2 พักช�ำระหนี้เงินต้นส�ำหรับเงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพและ
อื่น ๆ สมาชิก จะผ่อนช�ำระหนี้เฉพาะดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยให้สมาชิก
แจ้งความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผลตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง
เดือนมิถุนายน 2564
สมาชิกที่ได้รับการพักช�ำระหนี้แล้ว จะขอใช้สิทธิกู้ใหม่ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม
2564 เป็นต้นไปนะครับ

“ # ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก สวมหน้ากาก
และล้างมือบ่อย ๆ นะครับเจ้านาย”
สมาชิกโปรดทราบ

รายรับ - รายจ่าย ปี 2563

12 เดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
รายได้
390,346,861.22 บาท
ค่าใช้จ่าย
156,915,205.03 บาท
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 233,431,656.19 บาท

*ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2564

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

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมภิ าค จ�ำกัด มีมติให้รบั เงินฝากประเภทออมทรัพย์เอทีเอ็ม โดยก�ำหนดวงเงินรับฝากและอัตราดอกเบีย้ ดังนี้
1. การฝากเงินให้ฝากได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อเดือนและยอดเงินในบัญชีเงินฝากต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท จะได้รบั อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.25 ต่อปี
2. สมาชิกที่มียอดเงินในบัญชีเงินฝากเกิน 5 ล้านบาท ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ของยอดเงินในบัญชี
เงินฝากส่วนที่เกิน 5 ล้านบาท นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
สามารถติดตามรายละเอียดจาก www.cooppwa.co.th ประกาศฉบับที่ 4/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

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

