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การขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส  

ประจำาปี 2563

หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นพิเศษและการถือครองหุ้น

ฐานะทางการเงินเดือน ก.ค. – ส.ค. 2563 
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SAVING FOR BETTER LIVING
SAVING FOR A RAINY DAY

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ ์ประเภทเงินฝากประ

ประเภทเงินฝาก                                   ร้อยละต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์	 1.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 2.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ	 3.75
เงินฝากประจ�าเพิ่มพูน	 3.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกูส้หกรณ ์ประเภทเงินกู้                                        

ประเภทเงินกู้                                       ร้อยละต่อปี
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	 5.75
เงินกู้สามัญ	(ใช้หุ้นค�้า,	เงินฝากค�้า)	 5.75
เงินกู้สามัญ	(ใช้บุคคลค�้า)	 6.00
เงินกู้พิเศษ	 5.75
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา	 4.50
เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย	 4.50

Scan here 

เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของ สอ.กฟภ.

มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะ

หรือ ID : @Peacoop
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วันที่............เดือน.............................พ.ศ.............. 

เรียน ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 ขาพเจา................................................................................ เลขที่สมาชิก............................ วัน/เดือน/ปเกิด............................... 

อยูบานเลขที่.............. หมูที่............. แขวง/ตำบล.................................. เขต/อำเภอ................................. จังหวัด...................................... 

อายุ......................ป  หมายเลขโทรศัพท....................................... มีความประสงคจะขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกอาวโุสลวงหนา 
 

ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกอาวุโสลวงหนาและขอความทั้งหมดที่ไดใหไวขางตน

ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ  และหากภายหลังจากที่ขาพเจาไดรับทุนสวัสดิการฯ ดังกลาวไปแลว ตอมาขาพเจาประสงคจะขอ

ลาออกจากสหกรณ  ขาพเจายินยอมใหสหกรณเรียกเงินทุนสวัสดิการฯ ที่ไดรับไปแลวคืนทั้งจำนวน ดวยวิธีการหักจากเงินที่พึงไดรับจาก

สหกรณ   หากเงินไมเพียงพอขาพเจายินดีที่จะนำเงินสวนที่เหลือมาชำระคืนใหแกสหกรณดวยวิธีการตามที่สหกรณกำหนดจนครบถวน  

พรอมนี้ไดแนบหลักฐานที่เก่ียวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณาแลว 

      หลักฐานการประกอบพจิารณา 

 -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 

 

 
 

สหกรณออมทรัพยพนกังานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

แบบคำขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกอาวุโสลวงหนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เรียน  ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

         ไดตรวจสอบแลว.......................................................นับจนถึง

วันที่............................ อายุ............ ป............เดือน เปนสมาชิกตั้งแต

วันที่ ........................... อายุการเปนสมาชิก............ป..........เดือน     

มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกอาวุโสลวงหนา 

 

ลงชื่อ...........................................เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

                  (...........................................) 

อนุมัติจายทุนสวัสดิการสงเคราะห 

 

ตามมติที่ประชุม 

คณะอนุกรรมการศกึษาพัฒนาครั้งที่..........เม่ือวันที่................... 

 

 

    ลงชื่อ...................................................ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

           (.................................................) 

                    ......../……../…….. 
สอ.กฟภ. ไดโอนเงินทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกอาวุโสลวงหนา งวดที่ 1/10 จำนวน  5,000.-  บาท ( หาพันบาทถวน ) เขาบัญชี  

เงินฝากออมทรัพย ชื่อบัญชี........................................................... เลขที่...................................... เรียบรอยแลวเมื่อวันที่......................... 

 

.........................................................ผูจายเงิน    .........................................................ผูรบัเงิน 

......../……../……..        ......../……../…….. 

เร่ิมใช 4 ก.ย. 61 
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัด
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานประจำาเดือน

หน่วย : บาท
สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563 เพ่ิม/(ลด)

จ ำนวนสมำชิก (คน) 34,832 34,768 64 
การให้บริการ

ซ้ือหุ้น ระหว่ำงเดือน 114,621,300.00      150,470,300.00      (35,849,000.00) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์ 116,600,626.13      77,560,793.04       39,039,833.09 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 95,285,778.13       94,905,776.82       380,001.31 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 266,687,421.72      249,711,731.48      16,975,690.24 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 196,321,182.97      170,060,959.16      26,260,223.81 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 36,729,302.92       45,831,337.86       (9,102,034.94) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 84,500,408.67       86,847,539.70       (2,347,131.03) 
ให้เงินกู้สำมัญ (ส.ค. 431 รำย,  ก.ค. 311 รำย) 528,584,000.00      370,997,500.00      157,586,500.00 
ให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (ส.ค. 602 รำย,  ก.ค. 376 รำย) 31,374,000.00       20,339,000.00       11,035,000.00 
ให้เงินกู้พิเศษ (ส.ค.  3,066 รำย,  ก.ค.  2,782 รำย) 74,792,001.05 82,006,642.55 (7,214,641.50) 
จ่ำยทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิก (ส.ค. 36 รำย,  ก.ค. 31 รำย) 2,048,232.15 812,339.40 1,235,892.75 

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 162,019,748.49      165,723,052.00      (3,703,303.51) 
เงินฝำกชุมนุมสหกรณ์ 2,750,000,000.00   2,785,000,000.00   (35,000,000.00) 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 287,783.04            287,783.04            -                      
เงินลงทุน 28,312,636,488.74  28,136,897,258.42  175,739,230.32 
ลูกหน้ีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 118,460,437.41      115,375,360.92      3,085,076.49 
ลูกหน้ีเงินกู้สำมัญ 19,732,397,641.67  19,727,859,995.35  4,537,646.32 
ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 1,539,810,962.44 1,510,336,645.68   29,474,316.76 
เงินรับฝำกออมทรัพย์ 807,837,530.71      786,522,682.71      21,314,848.00 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 12,485,724,331.73  12,415,358,092.98  70,366,238.75 
เงินรับฝำกประจ ำเพ่ิมพูน 61,467,300.00       61,930,800.00       (463,500.00) 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 8,825,745,799.64   8,873,516,905.39   (47,771,105.75) 
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 7,459,940,063.53 7,509,000,000.00 (49,059,936.47) 
ทุนเรือนหุ้น 20,479,135,530.00  20,375,907,630.00  103,227,900.00 
ทุนส ำรอง 1,613,505,807.58   1,613,505,807.58   -                      
ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 53,995,378.78       55,109,878.78       (1,114,500.00) 
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน 45,331,182.18       46,230,586.33       (899,404.15) 
ทุนด ำเนินงำน (สินทรัพย์รวม) 52,993,029,525.00  52,779,909,862.59  213,119,662.41 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 197,363,176.77      199,010,236.68      (1,647,059.91) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 3,752,585.21         3,360,871.00         391,714.21 
หน้ีสงสัยจะสูญ (845,951.31) 1,620,859.23         (2,466,810.54) 
ดอกเบ้ียจ่ำย 71,166,165.31       70,851,345.57       314,819.74 
ก ำไรสุทธิ ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 123,290,377.56      123,177,160.88      113,216.68 
ก ำไรสะสม (มกรำคม - สิงหำคม 2563) 967,900,859.29      844,610,481.73      123,290,377.56 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดือน
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 สวสัดค่ีะ แฟนๆ กูแ้ล้วรวย ♪ กฬีา กฬีา เป็นยาวิเศษ ♪ 
กฬีาคือยาวเิศษ เล่นกฬีาเพ่ือสขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง ไร้โรคภยั 
ไข้เจ็บ เมื่อพูดถึงการกีฬา หรือการออกก�าลังกาย แน่นอน
เลยค่ะ สิ่งส�าคัญล�าดับต้นๆ ที่เราจะนึกถึงก็คือชุดกีฬานั่นเอง 
เพราะกีฬาทุกชนิดจะต้องสวมใส่ชุดท่ีเหมาะสมกับประเภท
กีฬา กระชับต่อสัดส่วนนักกีฬา มีความคล่องตัว และสวมใส่
สบาย วารสารฉบับนี้ น้องกบขอเอาใจพี่ๆ สมาชิกสายสุขภาพ 
โดยขอน�าเสนอชุดกีฬาคุณภาพดี เนื้อผ้าเบาสบาย สามารถ
สวมใส่ได้ในชีวิตประจ�าวัน ราคาเริ่มต้นเพียง 49 บาท มีทั้ง
ราคาปลีก และราคาส่งนะคะ จะซื้อใส่ส�าหรับออกก�าลังกาย 
ใส่เป็นชุดล�าลองสบายๆ หรือพี่ๆ สมาชิกท่านใดที่ต้องการหา
รายได้เสรมิให้กบัครอบครวั พี่ๆ  กส็ามารถรับชดุกฬีาคณุภาพดี  
ราคาถูกนี้ เพื่อน�าไปขายต่อก็เป็นช่องทางท่ีสามารถท�ารายได้
ให้กับครอบครัวได้อย่างแน่นอนค่ะ น้องกบมีความยินดีที่จะ
ขอแนะน�าให้พี่ๆ สมาชิกได้รู้จักกับ คุณบงกช เฉลิมทรัพย์ หรือ 
“พ่ีทิพย์” พี่สาวอัธยาศัยดี แถมใจดีอีกด้วยนะคะ พี่เค้าขาย 
ชุดกีฬาท�าเป็นธุรกิจของครอบครัว ขายส่งที่ตลาดโรงเกลือมา
นานกว่า 5 ปี คุณภาพดีและราคาไม่แพงมาแนะน�า มีสินค้า
หลากหลายแบบให้เลือกตามความพอใจ และงบประมาณ 
การลงทุนได้เลยค่ะ 
 หากพี่ๆ สมาชิกสนใจ
จะสั่งตัดเป็นหมู่คณะเพื่อใช้งาน

ต่างๆ “พีท่พิย์” ยนิดีทีจ่ะบรกิารให้กบัพี่ๆ  สมาชกิทกุท่าน และ  
“พี่ทิพย์” แอบกระซิบบอกกับน้องกบว่า หากพี่ๆ สมาชิก 
สอ.กฟภ. ของเราสั่งซื้อสินค้าในร้าน “พี่ทิพย์” จะลดราคาให้
เป็นพเิศษเลยนะคะ อย่ารอช้า พี่ๆ  สมาชิกท่านใดสนใจ สามารถ 
ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ โดยการแอดไอดไีลน์ผ่านเบอร์โทรศพัท์ 
0900307099 เพ่ือเลือกชมสินค้าต่างๆ หรือพูดคุยสอบถาม 
ก่อนตัดสนิใจสัง่ซ้ือได้ค่ะ หรอื ติดต่อโดยตรงได้ทีเ่บอร์โทรศัพท์
มือถือ 090-030-7099 ได้ตลอดนะคะ “พี่ทิพย์” ยินดี
และเต็มใจท่ีจะบริการ ท้ายน้ีน้องกบขอขอบคุณ “พ่ีทิพย์”  
ที่กรุณามาบอกเล่าเรื่องราวการสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัวอีกด้วย น้องกบหวงัว่าเรือ่งราวที ่ “พีท่พิย์” เล่ามานี้  
จะน�าไปเป็นแนวทางในการท�าอาชีพเสริมให้กับพี่ๆ สมาชิก
ได้นะคะ 
 สมาชิกท่านใดสนใจจะแนะน�าอาชีพในคอลัมน์กบ 
ในกะลา ของน้องกบล่ะก็ ตดิต่อได้ทีส่หกรณ์ฯ หรอื ทีห่มายเลข
โทรศัพท์ 091-409-3007 พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีคะ่                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                   

ชุดกีฬา “พี่ทิพย์”

  ♪  มีวาฬตัวหนึ่งลอยว่ายน�้ามา ดูเจ็บช�้าทรวงอุรากว่าที่เคย มันพยายามตามรักทรามเชย แต่สุดท้ายดันมา 
เกยตืน้น�า้ตาย จงจ�าไว้ ว่ารกัใคร อย่าท�าให้ใจต้องเจบ็ และโปรดจงจ�าไว้ ท�าไมถงึเสยีใจ เพราะเราท�าตวัเราเอง รกักค็อืรัก หลงกค็อืหลง  
ถ้าถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจ เพราะฉันนั้นเป็นวาฬที่เกยตื้นน�้าตาย ใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเล   ♫



สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่าน …

 วัน น้ี เรามาท� าความรู ้ จั กกับ ประกาศฉบับใหม ่  
เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นพิเศษและการถือครองหุ้น  
กรณีสมาชิกเกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน  
กนันะครบั
 เน่ืองจากเงินค่าหุน้นัน้ ไม่สามารถถอนได้ ไม่ว่าทัง้หมด หรอื 
บางส่วน เพราะการถอนหุ้นเท่ากับเป็นการ “ลาออกจากการ 
เป็นสมาชิก” และอาจจะไม่สามารถกลับเข้ามาเป็นสมาชิก
ได้อีก ดังนั้น สมาชิกจึงต้องท�าความเข้าใจให้ดีก่อนตัดสินใจ 
ซื้อหุ้นพิเศษเพิ่มเติมครับ
 ส�าหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากการเป็น
พนักงาน สมาชกิสามารถน�าเงนิทีไ่ด้รบัจากการพ้นสภาพการเป็น
พนักงานทกุประเภท เช่น เงนิ กสช., ค่าตอบแทน, เงนิชดเชยการจ้าง  
(ยอดสุทธิหลังหักภาษีแล้ว) มาซ้ือหุ้นพิเศษได้ภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับเงินดังกล่าวนะครับ แต่เมื่อรวมกับหุ้นที่ถือครอง
เดิมอยู่แล้วต้องไม่เกิน 5 ล้านบาทครับ
 ย�า้! นะครบัต้องนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัเงนิแต่ละประเภทเท่านัน้ 
หากเกินก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว สมาชิกอาจเสียสิทธิในการท�า
ธรุกรรมดงักล่าวได้ และต้องมาใช้สทิธซ้ืิอหุน้พเิศษรายเดอืนแทน...
 โดย การลงทนุในหุน้ สมาชกิสามารถซือ้หุน้สะสมได้สงูสดุ
ไม่เกิน 5 ล้านบาท หลังจากครบจ�านวนดังกล่าวแล้วให้งดซื้อหุ้น
รายเดือน และหุ้นพิเศษครับ แต่ส�าหรับสมาชิกเกษียณท่ียังถือ
ครองหุ้นยังไม่ครบ 5 ล้านบาท มีสิทธิซื้อหุ้นพิเศษได้ เดือนละครั้ง 
ดังนี้ 

ถามมา  - ตอบ ไป

...นายสินเชื่อ...

 1. ช่วง 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564  
ซื้อหุ้นพิเศษได้ไม่เกิน 80,000 บาท/เดือน
 2. ช่วง 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565   
ซื้อหุ้นพิเศษได้ไม่เกิน 60,000 บาท/เดือน
 3. ช่วง 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566   
ซื้อหุ้นพิเศษได้ไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน
 4. ช่วง 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567   
ซื้อหุ้นพิเศษได้ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน
 5. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป ให้งดซื้อหุ้นพิเศษ 
ครับ.....
 และนอกจากนี้นะครับ ประกาศฉบับน้ี ยังได้ยกเลิก 
หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นพิเศษและถือครองหุ้นฉบับก่อน และได้
ยกเลิกการน�าเงินโบนัสมาซื้อหุ้นพิเศษ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไปอีกด้วยนะครับ!!!
 เมื่อท�าความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมตัดสินใจ 
ก่อนทีจ่ะหมดเขตน�าเงนิมาเลอืกลงหุน้กบัสหกรณ์กนันะคร๊าบบบ                    

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษเลขที่ 205/2547
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