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สารจากประธานกรรมการ

  

 

 

สวัสดคีรับ สมาชกิสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปา
นครหลวง จํากัด  ทุกทาน 

 จากการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันพุธ 
ที่ 20 กุมภาพันธ 2562 นั้นจากผลการเลือกตั้งผมไดรับเลือก
ใหเปนประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย
พนักงานการประปานครหลวง จํากัด ชุดที่ 47 กอนอื่น            
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานเปนอยางยิ่งที่ใหเกียรติไววางใจ 
และเชื่อมั่นในตัวผมที่จะเขามาบริหารสหกรณ ฯ ใหเปน     
ที่พ่ึงพาของสมาชิกไดในทุกกิจกรรมที่สหกรณ ฯ ดําเนินการ
อยูอยางตอเนื่องดวยความถูกตองและเปนธรรมกับสมาชิก
ทุกทาน 

ทั้งนี้ ผมไดรับทราบปรัชญาของสหกรณออมทรัพย และปญหาตางๆ ของสมาชิก ผมขอรับรอง
วาจะปฏิบัติหนาที่ ดวยความซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรม โดยทุมเทแรงกาย แรงใจ พรอมท้ังนํา
ความรูและความสามารถมาพัฒนาสหกรณ ฯ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกรและสมาชิก 
ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ โดยเฉพาะ พรบ.ฉบับใหม ขณะนี้ 
หลายฝายตองเตรียมความพรอมในกฎเกณฑและการดาํเนนิงานดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ผมรูสึกยินดีและ
เต็มใจเปนอยางยิ่ง ท่ีจะรับฟงความคิดเห็นคําติชม และจะใชความสามารถในการทํางาน โดยมุงเนน
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิก ซึ่งเปนภารกิจเรงดวนที่สุด ที่ผมจะตองเรงดําเนินการปรับปรุง
แกไขใหเปนที่พึงพอใจแกสมาชิกทุกทาน 
 ผมหวังเปนอยางยิ่งวา ทานสมาชิกจะใหความรวมมือ และสนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ        
ของสหกรณ ฯ ภายใตการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 47 ดวยดีเชนเดียวกับปที่ผาน ๆ 
มา สุดทายนี้ขอเรียนย้ําวาผมและกรรมการทุกคนยินดีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิก
ทุกทาน ทุกโอกาสเพ่ือบริหารใหสรางสรรคประโยชนแกสหกรณ ฯ และมวลสมาชิกดวยความมั่นคง 
ยั่งยืน ตลอดไป   
  นายกติติพงษ อภิชัยชาญกิจ 
 ประธานกรรมการ 
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                                 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47
1. นายกิตติพงษ          อภิชัยชาญกิจ     ประธานกรรมการ

2. นายสมภพ          ปานสวัสดิ์     รองประธานกรรมการ (บริหาร)

3. นายเอกชัย          เอกหาญกมล     รองประธานกรรมการ (เงินกูและสวัสดิการ)

4. นางสาวชุลีกร          เสมาชัย       รองประธานกรรมการ (วิชาการ)

5. นายศิกวัส          ดีสวัสดิ์มงคล     รองประธานกรรมการ (แผน พัฒนาและเทคโนโลยี)

6. นายชัยวัฒน          วรพิบูลพงศ     เหรัญญิก

7. นายสุรศักดิ์          สัจจะหฤทัย     กรรมการ

8. นายเทอดศักดิ์          เยี่ยมฉวี     กรรมการ

9. นายขจรวัชร          สุวรรณละเอียด    กรรมการ

10. ดร.อาทร          สุนทรชื่น      กรรมการ

11. นายเจริญ          เตียวัฒนานนท     กรรมการ

12. นายสหกรณ          พรอมมูล     กรรมการ

13. เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมือง          กรรมการ

14. วาที่ พ.ต.พินิจ          ธีระชาติ             เลขานุการ

                                           ผูตรวจสอบกิจการ
 1. นางสิริลักษณ          นันทนาปราโมทย  ผูตรวจสอบกิจการ

 2. นางธิดาพรรณ   วัฒนพานิช     ผูตรวจสอบกิจการ

 3. วาที่ ร.ต.ชัยยุทธ หอมวงศ     ผูตรวจสอบกิจการ

 4. นายภัสรพล          เจียมพานทอง     ผูตรวจสอบกิจการ

                           รองผูจัดการอาวุโส รักษาการแทนผูจัดการ
 นางประชุม  สวัสดิชัย     รองผูจัดการอาวุโส รักษาการแทนผูจัดการ

                                         ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
         ดร.กนกศักดิ์          สุขวัฒนาสินัทธิ์    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5889

                                           (บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี)
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เงินฝากออมทรัพย   01  ดอกเบี้ย 2.25 %

เงินฝากประจำ   02  ดอกเบี้ย 3.50 % (เสียภาษี)

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  05  ดอกเบี้ย 3.00 %

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ (โครงการตอเนื่อง)

 รายการ               ระยะเวลา 2 ป          ระยะเวลา 3 ป

  อัตราดอกเบี้ย/ตอป         3.25%                  3.50%

     ใชบังคับถึงวันที่            31 สิงหาคม 2564          31 สิงหาคม 2565

                                     เงื่อนไขการฝาก

1. จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝาก 100,000.00 บาท 

    รับดอกเบี้ยทุก 4 เดือน (30 เมษายน , 31 สิงหาคม และ 31 ธันวาคม)

2. เกิน 1,000,000.00 บาท รับดอกเบี้ยรายเดือน

3. ระยะเวลาในการเปดรับฝาก ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2562 - 27 ธันวาคม 2562

4. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก ไดรับการยกเวนภาษี

  

รับเงินที่ครบกำหนดจาก อพ.29 และ อพ.30         อพ.23 และ อพ.26

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 - สิงหาคม 2562

SAVING COOPERATIVE OF METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY LTD.
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ผลการดำเนินการเดือน กรกฎาคม 2562
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การลงทุน

(ลานบาท)

ทุนของสหกรณ

   (ลานบาท)

ทุนเรือนหุน 
  

เงินรับฝากจากสมาชิก 

เงินรับฝากสหกรณอื่น 

เงินกูธนาคาร 
เงินทุนสำรองและทุนอื่น 

กำไรสุทธิ

คาใชจายในการบริหาร 

รวม  
รายรับ

ลงทุนในตราสารหนี้และหุน ชสอ. ใหสมาชิกกู    ฝากสหกรณอื่น สหกรณอื่นกู รวม รายจาย

“กาด” คือ ชื่อโครงการ เพื่อสงเสริมโอกาสในการหารายไดใหแกสมาชิก
มีเปาหมาย ใหสมาชิกมีรายไดเสริม มีอาชีพเสริม สามารถดำรงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ มีความมั่นคง 

เพื่อบรรเทาหรือแกปญหาหนี้สิน ตลอดจนปญหาการดำเนินการดานสินเชื่อของสหกรณผลที่ไดรับ

• สมาชิก จะมีรายไดมากขึ้น ลดปญหาหนี้สิน เพิ่มคุณภาพชีวิต

• สหกรณ จะมีความมั่นคง มีการเติบโตอยางยั่งยืน

การดำเนินงาน

• ระยะเริ่มตน สอ. กปน. จะเชิญชวนสมาชิกที่มีธุรกิจ มีรายไดเสริม มีอาชีพเสริม เขารวมโครงการ โดย สอ. กปน. 

          จะเปนชองทางในการประชาสัมพันธ สินคา และ บริการ ของสมาชิก แก สมาชิก ผานชองทางสื่อสารตางๆ

          อาทิเชน NEWSletter, facebook, line@, etc.

• ระยะกลาง-ระยะยาว หากผลการประเมินจากระยะเริ่มตน ไดรับการตอบรับเปนอยางดี สมาชิกมีรายไดมากขึ้น 

          หรือ ปญหาหนี้สินลดลง สมาชิกเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น การดำเนินการของ สอ.กปน. เติบโตดีขึ้น

          สอ.กปน. จะพิจารณา จัดทำตลาดซื้อ - ขาย จริง ไมวาจะเปน ตลาดนัด ตลอดออนไลน(อาจเขารวมกับ top-online platform)

          ตลอดจน workshop การสรรหาพันธมิตรเพิ่มเติม ฯลฯ

ติดตอรับใบสมัครไดที่ สอ.กปน. หรือดาวนโหลดใบสมัครเขารวมโครงการไดที่

• http://mwasaving.com/?page_id=441

ขอเชิญเขารวมโครงการ “กาด”

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 - สิงหาคม 2562
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สารจากรองประธานวิชาการ

      ขาวสารจากรองประธานวิชาการ 
 คณะกรรมการการศึกษา ไดจัดสัมมนาสมาชิกสอ.กปน.         
ไปตางจังหวัดครบถวน 4 รุน ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทานที่เขารวม
สัมมนาและใหความรวมมือเปนอยางดี นอกจากสมาชิกไดรับความรู
ความเขาใจในผลการดําเนินการสหกรณ ฯ และสวัสดิการตาง ๆ ของ
สมาชิก สอ.กปน. และสมาชิกสามารถพบปะสังสรรค เพ่ือนสมาชิกที่รูจัก
กัน มีความสนุกสนาน บันเทิง สุขกายสบายใจ ภายใตการดูแลของ
ทีมงานเปนอยางดี หากมีสิ่งใดขาดตกบกพรอง ทําใหสมาชิกไมไดรับ
ความพึงพอใจ ทีมงานคณะกรรมการศึกษา ขอนอมรับไว เพ่ือพิจารณา
แกไขปรับปรุงตอไป   

สมาชิกบางทานที่ไมเคยใชสิทธิ์รวมการสัมมนาของ สอ.กปน. และสนใจจะเขารวมสัมผัสบรรยากาศ  
ในปงบประมาณตอไป ขอใหชักชวนเพื่อน ๆ ที่รูจักรวมกลุมกัน โทรสอบถามแจงความประสงคกับฝายธุรการ
ของสอ.กปน. หรือ Line: @scomwa ติดตอสอบถามได เพียงบอกเลขสมาชิก ชื่อ สกุล ใหฝายธุรการเช็คสิทธิ์
การเขาสัมมนา หากทานสามารถเขารวมสัมมนากับสอ.กปน.ไดตามสิทธิ์ การสัมมนาสมาชิก สอ.กปน. 
สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกัน โดยสิทธิ์การไปสัมมนาจะเวนระยะ 3 ป เพ่ือกระจายใหสมาชิกทุกทานได
เขารับการสัมมนาไดอยางทั่วถึง มีขั้นตอนที่ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได และเพ่ือความยุติธรรมจะไมสามารถ
ใชสิทธิ์แทนกันไดทุกกรณ ี

ติดตอฝายธุรการ  ชื่อ นางสาวปญญมณฑ  วุฒิเกรียงไกรกุล หรือ นางสาวภาวิตา  ฉายสวุรรณ   
เบอรโทร 086-305-1782 , 02-503-9491 
Line: @scomwa  

 ชุลีกร  เสมาชัย                                                                                                                              
 รองประธานวิชาการ 

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 - สิงหาคม 2562

SAVING COOPERATIVE OF METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY LTD.

จดหมายขาว
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ความรูสึกของสมาชิกที่เขารวมสัมมนาสมาชิก ประจำป 2562

คณะกรรมการศึกษา

                                   ทีมงาน
  1. นายวิทัย    อาวุชานนท   
  2. นางสาวพัชริดา   วงษเจริญ   
  3. นางสาวสุตราวดี   บัวเทศ   
  4. นางสาวศยามล   ทวมกลัด   
  5. นางสาวปญญมณฑ  วุฒิเกรียงไกรกุล  

1. นายศิกวัส  ดีสวัสดิ์มงคล     ประธาน

2. นางสาวชุลีกร  เสมาชัย     กรรมการ

3. นายสมภพ  ปานสวัสดิ์     กรรมการและเลขานุการ

SAVING COOPERATIVE OF METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY LTD.

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 - สิงหาคม 2562
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สารจากผูตรวจสอบกิจการ

 

 

 

คุยสบาย ๆ สไตลผูตรวจ ฯ สิริลักษณ 
สวัสดีเพื่อนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด

(สอ.กปน.)  
กอนอื่นดิฉันขอเปนตัวแทนคณะผูตรวจทั้ง 4 ทาน ไดแก คุณธิดาพรรณ 

วัฒนพานิช วาที่ ร.ต.ชัยยุทธ หอมวงศ คุณภัสรพล เจียมพานทอง และดิฉันสิริลักษณ    
นันทนาปราโมทย ประธานผูตรวจ ฯ ขอขอบคุณ เพื่อนสมาชิกที่ใหความไววางใจเลือก
พวกเราใหมาปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 47 พวกเราไดทํางานมาครึ่งทาง
แลว (6 เดือน) ผูตรวจทั้ง 4 ทานไมเคยทํางานรวมกันมากอน ยอมรับวาในชวงแรก 
ดิฉันมีความกังวล แตเมื่อไดทํางานกันสักระยะบอกไดเลยวาสบายใจมาก ทีมของเรา

ทํางานรวมกันอยางลงตัวมากๆ คุณธิดาพรรณมีความรูดานบัญชีชวยดูเรื่องงบประมาณ คุณภัสรพล ชวยติดตามงานดานไอทีซึ่ง สอ.กปน. มีงานจาง
ปรับปรุงระบบไอทีอยูพอดี วาที่ ร.ต.ชัยยุทธและสิริลักษณ  ดูเรื่องงานบริหารคาใชจายและภาพรวม ทุกคนทุมเทและจริงจังความเห็นของทุกคนมี
คุณคาขอใหความม่ันใจกับเพื่อนสมาชิกวาผูตรวจท่ีทานเลือกมาทั้ง 4 ทาน เปนคนคุณภาพไมผิดหวังทุกคนเต็มที่และต้ังใจดูแล สอ.กปน.               
อยางตรงไปตรงมาในแนวทาง ประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด  
 ขอตอบขอของใจของเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะผูท่ีจะเกษียณอายุปนี้นะคะวา สอ.กปน. ยังมั่นคงอยูไหม? ดิฉันอยากจะใหความมั่นใจ   
กับเพื่อนสมาชิกวา สอ.กปน. ของเรายังมั่นคงดีอยูความสูญเสีย 250 ลานบาท เปนบทเรียนใหคณะกรรมการตองระมัดระวังไมใหเกิดซํ้าอีก       
แตเราตองยอมรับความจริงวา เราไมสามารถรับรูไดวาในอนาคตสหกรณผูกูซึ่งเปนลูกคารายใหญของเรา เขาจะบริหารดวยความซ่ือสัตยหรือไมเปน
สิ่งที่เราควบคุมไมไดเราแคปองกันดวยการพิจารณาอยางรอบคอบกอนนําเงินไปลงทุน  จึงเชื่อวา สอ.กปน. ณ วันนี้ยังมั่นคงดีอยู   
 เกษียณแลวนําเงินมาซื้อหุนหรือฝาก สอ.กปน. ดีไหม? คําตอบ คือถาคุณไมมีแผนที่จะนําเงินไปลงทุนที่จะไดผลตอบแทนเกินกวา 
3.75% ผูเกษียณฝากเงินกับ สอ.กปน. ไดรับอัตราดอกเบี้ยเปนกรณีพิเศษ 3.75% ถานํามาซ้ือหุน (สอ.กปน.) ผลตอบแทนจะอยูที่ประมาณ      
4.5-6% ทําไมปนผลจากหุนไมแนนอน? เพราะเงินปนผลที่ไดขึ้นอยูกับผลกําไรของ สอ.กปน. กําไรที่จะนํามาปนผลใหกับสมาชิกตองหักเงินทุน
สํารอง 10 % และอื่นๆ รวมถึงสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ซ่ึงเราเคยถูกหักจากกรณี 250 ลานบาทมา 3 ป (ปงบประมาณ 2558-2560) ปนี้ เราไดรับ
เงินปนผลเต็มเม็ดเต็มหนวยที่ 6 %  
 แลวปหนา(ก.พ.63) เราจะไดปนผลเทาไร ?คงจะตอบไมไดในตอนนี้ แตคงไมใช 6% ทําไม? เพราะปนี้เรามีหนี้สงสัยจะสูญจากสมาชิก 
ที่กูเงินสามัญ(ฌาปณกิจ) เกษียณแลวไมมีเงินสง ไมมีแมแตเงินที่จะรักษาสภาพสมาชิก ฌปก. ทําใหตองถูกออกจากสมาชิก ฌปก. และใหออกจาก 
สอ.กปน. เพื่อนําหุนมาชําระหนี้ และเพื่อหยุดดอกเบี้ยที่จะเปนภาระกับผูค้ํา  
 การที่กรรมการใจดีเปดใหสมาชิกกูเงินงาย ในวงเงินสูงๆ สมาชิกอาจจะชอบ เพราะไดเงินใชสุขสบาย แตเมื่อถึงวันเกษียณเงินบําเหน็จ
ถูกหักใชหนี้จนหมด ไมเหลืออะไรเลย บางคนเกษียณและโดนฟองบังคับคดี ยึดบานแมแตบานก็ไมมีใหอยู อยากใหเพื่อนสมาชิกคิดสักนิดวาทาน
อยากสุขตอนหนุม/สาว แลวลําบากตอนแก หรืออดออมในวัยหนุม/สาว แลวมีความสุขในวัยเกษียณ  
 ขอสรุปงาย ๆวา สอ.กปน. ของเราจะมั่นคง สมาชิกทุกคนตองใหความรวมมือเริ่มจากตองมีวินัยการเงิน กูเทาที่จะมีกําลังสง ไมสราง  
หนี้สูญใหกับ สอ.กปน. ตองเลือกกรรมการ ผูตรวจที่มีความรู มีความตั้งใจจริงที่จะมาชวยบริหาร สอ.กปน. ไมใชมาหารายไดเพิ่ม โดยหาเสียงดวย
ผลประโยชน และการปลอยกูแบบขาดหลักเกณฑ 

ดวยรักและหวงใย จากทมีผูตรวจสอบกิจการ ชดุที่ 47 
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สารจากรองผูจัดการอาวุโส รักษาการแทนผูจัดการ

 

 

 

สวัสดีคะ ทานสมาชิกทุกทาน ตลอดระยะเวลา กวา 28 ป      
ท่ีผานมา ขาพเจาไดมีโอกาสเขามาทํางานในสหกรณออมทรัพยพนักงาน
การประปานครหลวง จํากัด และตั้งแต ป 2561 ขาพเจาไดรับความ
ไววางใจใหรักษาการแทนในตําแหนงผูจัดการสหกรณออมทรัพย
พนักงานการประปานครหลวง จํากัด นั้น  

ขาพเจา ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการดําเนินการทุกชุด       
ท่ีใหการสนับสนุน สงเสริม ชวยคิด ชวยแนะแนวทางการดําเนินงาน 
กําหนดนโยบาย ตลอดจน เจาหนาท่ีทุกทานท่ีรวมกันทําใหสหกรณ          
ออมทรัพย ฯ มีผลการดําเนินงาน  ท่ีดีมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อท่ีจะทําใหสหกรณ ฯ ของเรากาวหนาอยางมั่นคงและเปนท่ีพึ่ง   

ของสมาชิกอยางยั่งยืน ตลอดไป 
 ท้ังนี้ ท่ีสําคัญท่ีสุด ขาพเจา ตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ท่ีใหความเชื่อถือและไววางใจให สหกรณ ฯ 
ดูแลดานการเงินของทานสมาชิกทุกทาน ขาพเจาสัญญาวา ขาพเจาจะทุมเทตอการปฏิบัติหนาท่ีดวยความ 
  มุงมั่น   ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและเปนสหกรณชั้นนําของประเทศ 
  ยึดมั่น  ในความซื่อสัตยสุจริต ดําเนินงานดวยความโปรงใส 
  ถือมั่น  ในการใหบริการท่ีเปนเลิศ 
  
 นางประชุม สวัสดิชัย 
 รองผูจัดการอาวุโส รักษาการแทนผูจัดการ 
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