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ข่่าวสิหกรณ์์
ฉบับท่ี่� 242 ปีีท่ี่� 40 ปีระจำำาเดืือนกันยายน 2564

มุ่่่งมัุ่�นดืำาเนินงาน บริหารอย่างมัุ่�นคง ดืำารงไว้ซ่ึ่�งค่ณ์ธรรมุ่ นำาการพััฒนาสิหกรณ์์
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Like
            และแล้วสหกรณ์์ออมทรัพย์์การประปาส่วนภููมิภูาค จำำากัด ก็เจำริญเติิบโติก้าวหน้า 
มั�งคั�ง มั�นคง จำวบจำนอายุ์ 41 ปี เม่�อวันท่� 11 กันย์าย์น 2564 ในขณ์ะเด่ย์วกันสหกรณ์์ได้ม่
คณ์ะกรรมการดำาเนินการ หมุนเว่ย์น เปล่�ย์นผ่่าน มาถึึงคณ์ะกรรมการ ชุุดท่� 35 โดย์ม่
คณ์ะกรรมการดำาเนินการ ได้รับการเล่อกติั�งจำากท่�ประชุุมใหญ่วิสามัญ ครั�งท่� 1/2564 
เม่�อวันท่� 15 กันย์าย์น 2564 โดย์วิธ่ีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หร่อท่�เร่ย์กว่า การเล่อกตัิ�ง
ออนไลน์เป็นครั�งแรกในรอบปี 41 ปี ของสหกรณ์์ เป็นท่�ถูึกใจำของสมาชิุก เน่�องจำากสมาชิุก
ได้ม่โอกาสรว่มเล่อกตัิ�งเก่อบรอ้ย์ละ 80 ของจำำานวนสมาชุกิสหกรณ์์และเร่ย์กร้องให้นำาระบบ
น่�มาใชุ้ในการเล่อกตัิ�งในปีต่ิอ ๆ ไปด้วย์ เพ่�อความสะดวกและการม่ส่วนร่วมของสมาชิุก
จำำานวนมาก 
              คณ์ะกรรมการดำาเนินการ ชุุดปัจำจุำบัน ประกอบด้วย์ นางสาวประภูา พวงแก้ว 
ดำารงติำาแหน่งประธีานกรรมการ นางวนิดา เติชุะเสน นาย์บำารุงศัักดิ � ฉิ่ิ �งวังติะกอ 
นาย์พนม แก้วด่ นาย์พงษ์์ศัักดิ� แจ่ำมกระจ่ำาง และนาย์สุจิำนต์ิ ฉิิ่มมณ่์ เป็นรองประธีาน
กรรมการ นางสาวสุทัศัน่ย์์ ชุัย์กุล นาย์มณ์เฑี่ย์รทอง ธีนเศัรษ์ฐ์์ นาย์ธีงชุัย์ ระย์ะกุญชุร 
นาย์สัมพันธ์ี กุลวานิชุ เป็นกรรมการ นาย์นวัิติร สถิึติกาญจำนะ เปน็กรรมการและเลขานกุาร 
นาย์เร่องศัักดิ� ติั�งศัร่ติะนัย์ เป็นกรรมการและผู่้ชุ่วย์เลขานุการ นางลัดดาวรรณ์ แสงเจำ่อ 
เป็นกรรมการและเหรัญญิก นาย์อาคม นามเทพ เป็นกรรมการและผู่้ชุ่วย์เหรัญญิก 
นางดาวรุ่ง ปิติิปัญญา เป็นกรรมการและนาย์ทะเบ่ย์น
              กรรมการทั�ง 15 ท่าน เป็นกรรมการท่�ได้รับการไว้วางใจำจำากสมาชุิกเล่อกติั�ง
ให้มาเป็นคณ์ะกรรมการดำาเนินการ เพ่�อทำาหน้าท่�บริหารงานสหกรณ์์ให้เป็นไปด้วย์
ความเร่ย์บร้อย์ เป็นไปติามกฎหมาย์ระเบ่ย์บข้อบังคับของสหกรณ์์ เพ่�อดูแลผ่ลประโย์ชุน์
ของสมาชุิกจำากทุนเร่อนหุ้น เงินฝาก รวมทั�งผ่ลประโย์ชุน์ติอบแทน ในอัติราสูงสุดของ
ผ่ลประกอบการท่�ม่กำาไร นำามาแบ่งปันให้กับสมาชิุกในรูปเงินปันผ่ล ดอกเบ่�ย์ เงินฝาก และ
เงินเฉิ่ล่�ย์ค่นดอกเบ่�ย์เงินกู้ สำาหรับสมาชิุกผู้่กู้ โดย์สหกรณ์์ย์งัคงนโย์บาย์ความมั�นคง ปลอดภัูย์
ของเงินท่�สมาชิุกม่อย์ู่ในสหกรณ์์ แม้ผ่ลประโย์ชุน์ติอบแทนท่�กลับค่นให้สมาชิุกไม่ได้เท่ากับ
ท่�สมาชุิกคาดหวัง ด้วย์เหติุเน่�องจำากในชุ่วงท่�ผ่่านมา ม่ทุนเร่อนหุ้น เงินฝาก จำากสมาชุิก
เข้ามาในระบบหมุนเว่ย์นทางการเงินของสหกรณ์์จำำานวนมากและสหกรณ์์ไม่ม่นโย์บาย์
นำาไปลงทุนในกิจำการท่�ม่ความเส่�ย์ง ประกอบกับ ความติ้องการกู้เงินของสมาชุิกม่น้อย์ 
เพราะสมาชุิกผู่้กู ้จำำานวนมากม่วงเงินเติ็มเพดานวงเงินกู้แล้ว คาดว่าในเด่อนติุลาคมน่� 
การประปาส่วนภููมิภูาค ได้ปรับโครงสร้างบัญชุ่เงินเด่อนใหม่และขึ�นเงินเด่อนให้กับ
พนักงาน จำะทำาใหส้มาชุกิสามารถึกู้เงินได้มากขึ�น ทำาใหส้หกรณ์์สามารถึระบาย์เงินปล่อย์กู้
ให้สมาชิุกได้เพิ�มขึ�น 
            อย่์างไรก็ติาม แม้ว่าสหกรณ์์จำะม่ปัญหาสภูาพคล่องทางการเงินอย์ู่บ้าง แต่ิสิ�งท่�
สหกรณ์์ย์งัม่นโย์บาย์ท่�คงดำาเนินการอย์ูอ่ย์า่งต่ิอเน่�อง นั�นค่อ การรบัฝากเงนิ และการซื้่�อหุ้น
กรณ่์พิเศัษ์ สำาหรับสมาชิุกท่�เกษ่์ย์ณ์อาย์ุงาน ซึื้�งไม่ม่เงินเด่อนประจำำาแล้ว เน่�องจำากเล็งเห็น
ถึึงความสำาคัญในการท่�จำะดูแลสมาชุิกผู้่เกษ่์ย์ณ์อาย์ุได้รับดอกผ่ลจำากการออมทรัพย์์ไว้กับ
สหกรณ์์ให้สามารถึฝากเงินก้อนสุดท้าย์ของสมาชิุกไว้กับสหกรณ์์ เพ่�อรับผ่ลประโย์ชุน์นำาไป

เป็นค่าใชุ้จ่ำาย์ในการดำารงชุ่พ สำาหรับเงินท่�สมาชิุกได้รับจำากการประปาส่วนภููมิภูาค ไม่ว่า
จำะเป็นเงินกองทุนสำารองเล่�ย์งชุ่พ หร่อเงินกองทุนสงเคราะห์ หร่อเงินค่าติอบแทนความชุอบ
ในการทำางาน สมาชิุก ม่สิทธิีฝากเงินออมทรัพย์ป์ระเภูทจำำากัดจำำานวน และซ่ื้�อหุ้นได้เป็นกรณ่์
พิเศัษ์ ติามหลักเกณ์ฑ์ีและเง่�อนไข ดังน่� 
            เป็นสมาชิุกไม่ถึึง 10 ปี ฝากได้ไม่เกิน 25 % ของเงินกองทุนสำารองเล่�ย์งชุ่พหร่อ
เงินกองทุนสงเคราะห์และเงินค่าติอบแทนความชุอบในการทำางานและให้ซ่ื้�อหุ้นได้ไม่เกิน 
25,000.-บาท 
            เป็นสมาชิุกตัิ�งแต่ิ 10 ปี แต่ิไม่ถึึง 15 ปี ฝากได้ไม่เกิน 50 % ของเงินกองทุนสำารอง
เล่�ย์งชุ่พหร่อเงินกองทุนสงเคราะห์และเงินค่าติอบแทนความชุอบในการทำางานและ
ให้ซ่ื้�อหุ้นได้ไม่เกิน 50,000.-บาท 
            เป็นสมาชิุกตัิ�งแต่ิ 15 ปี แต่ิไม่ถึึง 20 ปี ฝากได้ไม่เกิน 75 % ของเงินกองทุนสำารอง
เล่�ย์งชุ่พหร่อเงินกองทุนสงเคราะห์และเงินค่าติอบแทนความชุอบในการทำางานและ
ให้ซ่ื้�อหุ้นได้ไม่เกิน 75,000.-บาท
            เป็นสมาชิุกตัิ�งแต่ิ 20 ปีขึ�นไป ฝากได้ไม่เกิน 100 % ของเงินกองทุนสำารองเล่�ย์งชุ่พ
หร่อเงินกองทุนสงเคราะห์และเงินค่าติอบแทนความชุอบในการทำางานและให้ซื้่�อหุ้นได้
ไม่เกิน 100,000.-บาท
          ทั�งน่�สมาชิุกจำะต้ิองดำาเนินการให้แล้วเสร็จำภูาย์ในวันท่� 16 ม่นาคม 2565 จำะเห็นได้ว่า
สหกรณ์์ย์ังดูแลและห่วงใย์สมาชุิกเสมอ ดังนั�น จำึงขอให้สมาชุิกม่ความเชุ่�อมั�นและมั�นใจำ
ในการบริหารจำัดการของสหกรณ์์ สมาชุิกจำะติ้องให้ความสำาคัญติ่อการเป็นสมาชุิก 
ดังจำะเห็นได้ว่า สิทธีิประโย์ชุน์ท่�สหกรณ์์ให้กับสมาชุิก หากสมาชุิกม่อาย์ุการเป็นสมาชุิก
ยิ์�งนานเท่าใด สิทธิีประโย์ชุน์ของสมาชิุก จำะเพิ�มขึ�นติามไปด้วย์จำวบจำนท่�สมาชิุกได้อำาลาโลกไป 
สหกรณ์์ก็ย์ังดูแลครอบครัวสมาชิุกด้วย์เงินสวัสดิการและสงเคราะห์ศัพสมาชิุกและคู่สมรส 
ติามหลักเกณ์ฑ์ี ดังน่� 
        เป็นสมาชิุก ไม่เกิน 1 ปี จำะได้รับเงินสงเคราะห์ 12,000.-บาท 
        เกิน 1 ปี แต่ิไม่เกิน 10 ปี จำะได้รับเงินสงเคราะห์ 40,000.-บาท 
        เกิน 10 ปี แต่ิไม่เกิน 20 ปี จำะได้รับเงินสงเคราะห์ 80,000.-บาท 
        เกิน 20 ปี จำะได้รับเงินสงเคราะห์ 120,000.-บาท นอกจำากนั�นแล้ว คู่สมรสท่�ถูึกต้ิอง
ติามกฎหมาย์ของสมาชิุกและไม่ได้เป็นสมาชิุกสหกรณ์์หากเส่ย์ชุ่วิติจำะได้รับเงินสงเคราะห์ 
10,000.-บาท และสหกรณ์์ย์ังม่กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิุกท่�ถูึกให้ออกจำากงาน 
เน่�องจำากทุพพลภูาพ ระย์ะเวลาการเป็นสมาชุิกไม่เกิน 5 ปี จำำานวนเงิน 10,000.-บาท 
เกิน 5 ปี แติ่ไม่เกิน 10 ปี จำำานวนเงิน 20,000.-บาท เกิน 10 ปีขึ�นไป 40,000.-บาท 
กรณ่์ถูึกให้ออกจำากงานเน่�องจำากเจ็ำบป่วย์ จำะได้รับเงินในอัติราส่วนกึ�งหนึ�ง
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1. การจำ่าย์เงินสวัสดิการเพ่�อวันเกิดของสมาชุิก จำำานวน 789 ราย์ เป็นเงิน 

157,800.- บาท  

2. การจ่ำาย์เงินชุ่วย์เหล่อสมาชิุกท่�ติิดเชุ่�อไวรัส COVID จำำานวน 46 ราย์ เป็นเงิน 

920,000.- บาท 

3. การจ่ำาย์เงินชุ่วย์เหล่อสมาชิุกเส่ย์ชุ่วิติ จำำานวน 3 ราย์ เป็นเงิน 100,000.- บาท

มุ่่มุ่ห่วงใยสิมุ่าชิิกLove

ชุำาระค่าฝากส่งเป็นราย์เด่อน

ใบอนุญาติท่� 1/2539

ไปรษ์ณ่์ย์์หลักส่�

สิหกรณ์์ออมุ่ที่รัพัย์
การปีระปีาส่ิวนภููมิุ่ภูาค จำำากัดื

72 ถนนแจ้ำงวัฒนะ เข่ตหลั่กส่ิ�

กร่งเที่พัฯ 10210

(นางสาวดวงมณ่์ กว่วัจำน์)

เจ้ำาหน้าท่�ฝ่าย์บริหารทั�วไป
จัำดืที่ำาโดืย คณ์ะกรรมุ่การศ่ึกษาแล่ะปีระชิาสัิมุ่พัันธ์ สิหกรณ์์ออมุ่ที่รัพัย์การปีระปีาส่ิวนภููมิุ่ภูาค จำำากัดื

http://coop.pwa.co.th e-mail: cooppwa@gmail.com โที่ร. 0 2551 8930-3 โที่รสิาร. 0 2521 6296

126,721,109.87

46,035,397.44

61,054,634.21

30 เมุ่ษายน

24 พัฤษภูาคมุ่ 2564

รายรับ-รายจ่ำาย ปีี 2564
8 เดืือน สิิ�นส่ิดื 31 สิิงหาคมุ่ 2564

รายได้ื   265,227,539.60 บาที่

ค่าใช้ิจ่ำาย 106,132,890.82 บาที่

รายได้ืสูิงกว่าค่าใช้ิจ่ำาย 159,094,648.78 บาที่
*ข้่อมูุ่ล่ ณ์ วันท่ี่� 23 กันยายน 2564

อัตราดือกเบ่�ยเงินฝาก/เงินกู้ ณ์ วันท่ี่� 1 กรกฎาคมุ่ 2564

เงินฝากออมุ่ที่รัพัย์พิัเศึษ ปีระเภูที่จำำากัดืจำำานวน   3.50 ต่อปีี
เงินฝากออมุ่ที่รัพัย์พิัเศึษ ปีระเภูที่ไมุ่่จำำากัดืจำำานวน 2.25 ต่อปีี
เงินฝากออมุ่ที่รัพัย์พิัเศึษ สิำาหรับสิมุ่าชิิกสิมุ่ที่บ 2.25 ต่อปีี
เงินฝากออมุ่ที่รัพัย์ เอท่ี่เอ็มุ่  1.50 ต่อปีี
เงินฝากปีระจำำา 24 เดืือน   3.75 ต่อปีี
เงินกู้เพืั�อเหต่ฉ่กเฉิน เอท่ี่เอ็มุ่  6.25 ต่อปีี
เงินกู้เพืั�อเหต่จำำาเป็ีนเร่งด่ืวน (เงินโบนัสิ)  6.25 ต่อปีี
เงินกู้เพืั�อเหต่จำำาเป็ีนเร่งด่ืวน (เงินปัีนผล่)  5.25 ต่อปีี
เงินกู้เพืั�อเหต่ฉ่กเฉินสิำาหรับสิมุ่าชิิกสิมุ่าคมุ่ฌาปีนกิจำฯ 6.25 ต่อปีี
เงินกู้สิามัุ่ญเพืั�อการครองช่ิพัแล่ะอื�น ๆ   6.25 ต่อปีี
เงินกู้สิามัุ่ญเพืั�อการศ่ึกษาๆ   5.75 ต่อปีี
เงินกู้สิามัุ่ญเพืั�อการรักษาพัยาบาล่  5.75 ต่อปีี
เงินกู้สิามัุ่ญเอนกปีระสิงค์   6.00 ต่อปีี
เงินกู้สิามัุ่ญเพืั�อเหต่ภัูยพิับัติ  5.25 ต่อปีี
เงินกู้สิามัุ่ญเพืั�อซืึ่�ออ่ปีกรณ์์ก่ฬา  6.25 ต่อปีี

การใช้ิท่ี่นสิาธารณ์ปีระโยชิน์สิวัสิดิืการแล่ะสิวัสิดิืการสิมุ่าชิิกแล่ะคู่สิมุ่รสิ

ปีระจำำาเดืือนสิิงหาคมุ่ 2564

สิามุ่ารถติดืตามุ่
ข่่าวสิหกรณ์์ฯ
ย้อนหลั่งได้ืท่ี่�

 จำากสถึานการณ์์การแพร่ระบาดของเชุ่�อไวรัส COVID-19 ในปัจำจุำบันย์ังม่การ
แพร่ระบาดอย์่างต่ิอเน่�อง ส่งผ่ลให้สมาชิุกบางท่านได้รับผ่ลกระทบในการดำารงชุ่พและ
นอกจำากนั�นย์ังส่งผ่ลกระทบติ่อสถึาบันการเงิน ไม่ว่าจำะเป็นธีนาคาร หร่อ สอ.ติ่าง ๆ  
ท่�ประสบปัญหาสภูาพคล่องล้นระบบ เพ่�อบรรเทาปัญหาดังกล่าว สอ.กปภู.จึำงได้กำาหนด
มาติรการเริ�มตัิ�งแต่ิวันท่� 1 ตุิลาคม 2564 ดังน่�ครับ 

 1. การพักชุำาระหน่�เงินต้ินสำาหรับเงินกู้สามัญเพ่�อการครองชุ่พและอ่�น ๆ  สมาชิุก
จำะผ่่อนชุำาระเฉิ่พาะดอกเบ่�ย์ เป็นระย์ะเวลา 4 เด่อน ติั�งแติ่เด่อนพฤศัจำิกาย์น 2564 
ถึึงเด่อนกุมภูาพันธ์ี 2565 ส่วนเงินต้ินท่�ย์งัไม่ได้ผ่่อนชุำาระจำำานวน 4 เด่อน จำะนำาไปรวมกับ
เงินต้ินท่�ต้ิองชุำาระงวดสุดท้าย์ติามสัญญา 

 2. ผู้่กู้ท่�ประสงค์จำะขอพักชุำาระหน่�เงินต้ินสำาหรับเงินกู้สามัญ ให้แจ้ำงความ
ประสงค์ได้ตัิ�งแต่ิวันท่� 1 - 31 ตุิลาคม 2564

 3. สมาชุิกท่�ได้รับการพักชุำาระหน่�เงินติ้นสำาหรับเงินกู้สามัญติามประกาศัน่� 
มาแล้วไม่น้อย์กว่า 1 เด่อน จำะขอใชุ้สิทธิีกู้สามัญใหม่ได้ โดย์ม่เง่�อนไข ดังน่�

    3.1 ต้ิองม่หนังส่อขอย์กเลิกการพักชุำาระหน่�ก่อน

    3.2 ต้ิองผ่่อนชุำาระหน่�เงินกู้ติามสัญญากู้เดิมไม่น้อย์กว่า 5 งวด ติามประกาศั 
ฉิ่บับท่� 10/2564 เร่�อง การกำาหนดหลักเกณ์ฑ์ีและวงเงินให้กู้ย์่มแก่สมาชิุก

               สมาชิุกสามารถึติิดติามราย์ละเอ่ย์ดต่ิาง ๆ ได้จำาก www.coop.pwa.co.th 
หร่อ Line “ห้องข่าวชุาวสหกรณ์์”


