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อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์

ประเภทเงินฝาก ร้อยละต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์ 2.00

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 4.00

เงินฝากประจำาเพิ่มพูน 4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

ประเภทเงินกู้ ร้อยละต่อปี

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

เงินกู้สามัญ (ใช้หุ้นค้ำา, เงินฝากค้ำา) 6.00

เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลค้ำา) 6.25

เงินกู้พิเศษ 6.00

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 4.75

เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย 4.75
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัด    ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานประจำาเดือน

หน่วย : บาท
ตลุาคม 2562 กันยายน 2562 เพ่ิม/(ลด)

จ ำนวนสมำชิก (คน) 34,304 34,258 46 
การใหบ้ริการ

ซ้ือหุน้ ระหว่ำงเดือน 893,043,120.00      126,204,460.00      766,838,660.00 
รับฝำกเงินออมทรัพย์ 133,174,715.06      168,492,148.61      (35,317,433.55) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 154,110,336.55      107,781,859.68      46,328,476.87 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 443,362,894.75      282,927,992.44      160,434,902.31 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 207,222,609.44      224,947,045.78      (17,724,436.34) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษสุขเกษยีณ 3,001,041,274.32    40,858,738.63        2,960,182,535.69 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษยีณ 319,348,999.13      75,483,519.14        243,865,479.99 
ใหเ้งินกูส้ำมญั (ต.ค. 450 รำย,  ก.ย. 512 รำย) 543,420,000.00      608,730,000.00      (65,310,000.00) 
ใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน (ต.ค.673 รำย,  ก.ย. 632 รำย) 36,013,000.00        33,275,000.00        2,738,000.00 
ใหเ้งินกูพ้ิเศษ (ต.ค. 3,279 รำย,  ก.ย. 2,759 รำย) 85,748,008.85 51,101,732.70 34,646,276.15 
จ่ำยทุนสวัสดิกำรสงเครำะหส์มำชิก (ต.ค. 1,758 รำย,  ก.ย. 66 รำย) 10,399,074.34 1,606,960.00 8,792,114.34 

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 667,390,854.77      576,034,044.68      91,356,810.09 
เงินฝำกชุมนมุสหกรณ์ 3,285,000,000.00    3,285,000,000.00    -                       
เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 100,287,457.05      100,287,457.05      -                       
เงินลงทุน 21,632,717,317.01  21,802,748,676.60  (170,031,359.59) 
ลูกหนีเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 148,950,444.84      151,704,036.55      (2,753,591.71) 
ลูกหนีเ้งินกูส้ำมญั 20,426,054,951.18  20,659,602,734.38  (233,547,783.20) 
ลูกหนีเ้งินกูพ้ิเศษ 1,001,507,529.95 1,016,107,772.88    (14,600,242.93) 
เงินรับฝำกออมทรัพย์ 424,627,917.21      445,563,538.70      (20,935,621.49) 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 12,778,617,745.41  12,542,477,460.10  236,140,285.31 
เงินรับฝำกประจ ำเพิ่มพูน 65,089,200.00        63,529,923.65        1,559,276.35 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษยีณ 9,455,716,837.22    6,774,024,562.03    2,681,692,275.19 
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 2,316,000,000.00 6,532,000,000.00 (4,216,000,000.00) 
ทุนเรือนหุน้ 19,536,211,210.00  18,659,391,090.00  876,820,120.00 
ทุนส ำรอง 1,431,399,163.12    1,431,399,163.12    -                       
ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 53,921,378.78        58,907,878.78        (4,986,500.00) 
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกนั 42,854,488.38        48,267,062.72        (5,412,574.34) 
ทุนด ำเนนิงำน (สินทรัพย์รวม) 47,623,862,020.61  47,918,025,180.61  (294,163,160.00) 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 200,687,330.24      195,117,776.14      5,569,554.10 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำน 3,509,514.35          3,130,465.58          379,048.77 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (4,764,469.85) (943,855.85)           (3,820,614.00) 
ดอกเบีย้จ่ำย 68,961,115.85        65,081,787.87        3,879,327.98 
ก ำไรสุทธิ ประจ ำเดือน (ตุลำคม 2562) 132,981,169.89      127,849,378.54      5,131,791.35 
ก ำไรสะสม (มกรำคม - ตุลำคม 2562) 1,240,684,898.27    1,107,703,728.38    132,981,169.89 

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดอืน
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กู้แล้วรวย…..เส้นทางสู่อนาคต

♪♫  แสงตะวันเพิ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้า มีเวลาให้คนเราอีกมากมาย พาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย ถึงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็น่าลอง  
มองดูฟ้า ฝูงนกเที่ยวหากิน ไปยังถิ่นแดนไกลสุดสายตา เหมือนย�้าเตือนว่าชีวิตล้วนเกิดมา แสวงหาต่อสู้และด้ินรน โอ้ชีวิตมีอะไรต้ังเยอะแยะ มีเกิดแก่เจ็บ  
ตายคล้ายๆ กันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ ♪♫ 

	 สวัสดีค่ะ	 แฟนๆ	 กู้แล้วรวย	ฉบับน้ีน้องกบเอาใจพวกพี่ๆ	
สมาชิกที่ก�าลังมองหาของขวัญไว้ส�าหรับช่วงงานปีใหม่หรือโอกาส
พิเศษๆ	 	น้องกบมีความภูมิใจน�าที่จะน�าเสนอสมาชิกคนเก่งที่มาก
ด้วยความสามารถและมีความฝัน	พร้อมสู้เพื่อล่าฝัน	ท�าความฝันของ
ตัวเองให้เป็นจริง	สู้เพื่อความส�าเร็จ	น้องกบขอแนะน�าให้พี่ๆ	สมาชิก
ได้รู้จักกับคุณสุทธิรักษ์  กลิ่นโย (พี่รักษ์) คนล่าฝันจนท�าให้ตนเอง
ประสบความส�าเร็จในการจัดท�าปากกาแฮนด์เมค	ด้วยการเรียนรู้จาก	
You	Tube	ลองผิดลองถูก	ประกอบกับความตั้งใจจริง	สร้างฝันให้เป็น
จริงจนสามารถประสบความส�าเร็จเพราะว่า “พี่รักษ์”	 เน้นคัดสรร 
เลือกผลิตภัณฑ์วัสดุ	 อุปกรณ์	 น�าเข้ามาจากยุโรปเกรดพรีเมียม	 
มีหลายรูปแบบ	หลายรูปทรง	ปากกาท�ามือ	ผลิตจากโลหะชั้นดีผสม
ผสานกับไม้มงคล	 ไม้สวยงาม	ชนิดต่างๆ	ของไทย	จนได้ออกมาเป็น
ปากกาที่มีดีไชน์และโชว์ลายไม้สวยงามลงตัว	 ไม่เพียงแค่ลวดลาย
เท่านั้น	แต่ผิวสัมผัส	บนแท่งปากกาก็ยังให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ
ของเนื้อไม้อย่างแท้จริงไว้อีกด้วย	พี่ๆ	สมาชิกหลายคนคงไม่ค่อยเข้าใจ
ว่าของขวัญแฮนด์เมดพิเศษยังไง	ท�าไมต้องให้ความสนใจด้วย	 ในเมื่อ
ของขวัญก็มีให้เลือกมากมายหลายอย่างเลย	 ไม่เห็นจ�าเป็นเลยว่าต้อง
เป็นของแฮนด์เมด	วันน้ีน้องกบมาเล่าให้ฟังว่าเหตุผลง่ายๆ	จากใจ 
ผู้ท�างานแฮนด์เมดเช่นกัน	อ่านจบแล้วพี่ๆ	สมาชิกอาจมองงานแฮนด์
เมดเปลี่ยนไปนะคะ ‘แตกต่าง ไม่เหมือนใคร’	คือเอกลักษณ์ของงาน
แฮนด์เมดอยู่แล้วค่ะ	 เพราะไอเดียสร้างสรรค์ชิ้นงานแต่ละช้ินล้วน
แปลกใหม่หรือได้รับแรงบัลดาลใจจากส่ิงรอบตัวของศิลปินเหล่านั้น	
ซึ่งผสมผสานเข้ากับไอเดียและบุคลิกของศิลปินผู้สร้างสรรค์งานอีก	
ชิ้นงานจึงออกมามีสไตล์และแฝงเสน่ห์เฉพาะตัวเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยม	
ถ้าพี่ๆ	สมาชิกยังนึกไม่ออกว่าสินค้าตัวไหนท่ีแตกต่าง	 ไม่เหมือนใคร	
และมีเอกลักษณ์เด่นสะดุดตาสุดๆ	“พี่รักษ์” มีลิ้งค์/ Facebook ให้
พวกพี่ๆ สมาชิกสามารถเข้าเลือก ชมสินค้าได้นะคะ น้องกบจะ
วางไว้ด้านล่างนะคะ	 รับรอง ว ่าพวกพ่ีๆ	 สมาชิกต ้อง
ชอบแน่นอนเลยค่ะเพราะว่า อะไรจะพิเศษกว่าการได้
ของขวัญท่ีท�าขึ้นเพื่อคุณ โดยเฉพาะล่ะ	แบบของชิ้นนี้ 
เป ็นของฉันคนเดียว เท่าน้ัน	 คนอื่นไม่เก่ียว	 เห็น
ปุ ๊ ป รู ้ ป ั ๊ ป เลยว่าของฉันแน่นอน	 ส�าหรับ
บ า ง ค น ถือว่าเป็นความพิเศษ	 เป็นความใส่ใจ
เ พ ร า ะ ของแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะซื้อได้

เลยทันที	ต้องมีการส่ังท�าล่วงหน้าสักนิดค่ะ	 เพราะงานที่ออกมาจะ
มีคุณภาพสูง	ด้วยความใส่ใจ	แน่นอนว่างานแฮนด์เมดล้วนเป็นของ
คุณภาพ	ท�าไมนะเหรอ	ก็เพราะงานทุกช้ินมาจากความตั้งใจ	ตั้งแต่
ขั้นตอนการออกแบบ	ขึ้นเป็นรูปร่าง	 เก็บงานจนเป็นช้ินสมบูรณ์	และ
ยังรวมถึงขั้นตอนการจัดส่งอีกด้วยนะคะ	 อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่า
งานแฮนด์เมดเป็นงานศิลปะที่ท�าด้วยใจ	ดังนั้นทุกขั้นตอนจึงท�าด้วย
ความใส่ใจเป็นพิเศษค่ะ	ช่วยสนับสนุนศิลปินไทย	อาจจะฟังดูเหมือน 
ไม่เข้าพวกนะคะ	แต่จริงๆ	แล้วอยากบอกว่าเป็นเรื่องส�าคัญมากทีเดียว	
เพราะศิลปินไทยเก่งๆ	 มีมากมายหลายท่านแต่อาจขาดแรงสนับสนุน
หรือยังไม่เป็นที่รู ้จักค่ะ	 การเลือกสินค้าแฮนด์เมดจากศิลปินไทย
เพื่อมอบให้กันในวันพิเศษก็ถือเป็นการสนับสนุนที่ดีมากอีกทางหนึ่ง	 
เราจะได้มีงานแฮนด์เมดจากศิลปินไทยคนเก่งเพิ่มมากขึ้นยังไงล่ะคะ	
	 เป็นยังไงบ้างคะ	ของขวัญแฮนด์เมดน่ารักน่าสนใจขนาดไหน	 
เอาเป็นว่าเมื่อต้องหาของขวัญสักชิ้น	ลองพิจารณาของขวัญแฮนด์
เมดดูบ้างนะคะ	อย่างที่บอก…ของขวัญแฮนด์เมดมีคุณค่าในตัวมันเอง	 
มีเอกลักษณ์	แถมคุณภาพยังมาพร้อมความใส่ใจอีกด้วยค่ะ	
	 หากพวกพี่ๆ	สมาชิกท่านใดสนใจจะติดต่อ	“ปากกาแฮนด์
เมด/งานไม้ท�ามือ” 	สามารถติดต่อสั่งจองล่วงหน้า	กับ “พี่รักษ์”  ได้ที่
เบอร์มือถือและ	 ID	LINE	ได้ที่เบอร์ 063-9694793	 	ท้ายนี้	น้องกบ 
ขอขอบคุณ	“พี่รักษ์”	ที่กรุณามาบอกเล่าเรื่องราว	แถมยังสามารถ
สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย	น้องกบหวังว่าเรื่องราว 

ที่	“พี่รักษ์”	 เล่ามานี้จะน�าไปเป็นแนวทางในการท�า
อาชีพเสริมให้กับพวกพ่ีๆ	ได้นะคะ	สมาชิกท่านใดสนใจ
จะแนะน�าอาชีพในคอลัมน์กบในกะลา	 ของน้องกบ 

ล ่ะก็	 ติดต ่อได ้ที่สหกรณ์ฯ	 	 หรือที่ เบอร ์โทรศัพท	์ 
091-4093007	 	พบกันใหม่ฉบับหน้า	 	สวัสดีค่ะ	

......        
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โครงการ “สานสายใยวัยเกษียณ” ประจำาปี 2562 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2562

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2562
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2562

ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ซาปา-นิงห์บิงห์)
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ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษเลขที่	205/2547

ปณจ.	จตุจักร	10900

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ากัด
	ตู้	ปณ.	32	ปณศ.จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	โทร.	0-2953-1201-6		โทรสาร	0-2953-0503

กรุณาส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

สวัสดีคร๊าบบบบ ... สมาชิกทุกท่าน

	 กลับมาพบกับนายสินเชื่ออีกครั้งนะครับ	วันนี้นายสินเชื่อจะ

ขอพูดถึงกรณีเกี่ยวกับ “การขีดคร่อมและรับรองส�าเนาถูกต้องของ

เอกสาร”	 เพราะการท�าธุรกรรมหลายๆ	 อย่างของสหกรณ์ฯ	 จ�าเป็น

ต้องใช้ส�าเนาเอกสารซึ่งเป็นเอกสารส่วนตัวของสมาชิก	 เช่น	 ส�าเนา

บตัรประจ�าตัวประชาชน	ส�าเนาทะเบยีนบ้าน	หรอืส�าเนาสลปิเงนิเดอืน	

เป็นต้น	 โดยเอกสารเหล่านี้	 เป็นเอกสารท่ีใช้ส�าหรับยืนยันว่าสมาชิก 

ผู้เป็นเจ้าของเอกสารได้ยินยอมและรับรู้ถึงการท�าธุรกรรมเหล่านี้จริง	

เอกสารเหล่านี้	จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งครับ	

	 ดังน้ัน	 เม่ือสมาชิกมีความจ�าเป็นต้องน�าเอกสารส�าคัญ 

มาท�าธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ	หรอืหน่วยงานอืน่	นายสนิเชือ่จึงขอแนะน�า

วิธีการ	“ขีดคร่อมและรับรองส�าเนาถูกต้อง” ของเอกสาร	ที่จะท�าให้

การใช้เอกสารของท่านปลอดภยั	และไม่ถกูบคุคลอืน่น�าไปใช้โดยท่ีท่าน

ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นด้วยครับ

นายสินเช่ือ.....

 วิธีการขีดคร่อมและรับรองส�าเนาถูกต้อง

1. ส�าหรบั “ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน”	ให้ถ่ายส�าเนา

เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น	

2. การเขยีนข้อความระบวุตัถปุระสงค์ของการใช้เอกสาร 

ควรเขียนไว้ในส่วนที่ยากที่จะแก้ไข	 แต่ทั้งนี้	 ไม่ควร

เขียนข้อความทับ	 “เลขประจ�าตัวประชาชน” และ	 

“ชื่อ-นามสกุล”

3. การขีดคร่อม อาจขดีเป็นเส้นเดยีวหรอื	2	เส้น	ขนานกัน

ก็ได้	 แต่ไม่ควรขีดทับ	“เลขประจ�าตัวประชาชน”	และ	

“ชื่อ-นามสกุล”

4. การลงลายมือชื่อ	 ควรมีทั้งลายมือชื่อ	 (ลายเซ็น)	 และ

ลายมือชื่อตัวบรรจง

5. ควรมี วัน	เดือน	ปี	ก�ากับไว้ในเอกสารด้วย

	 ดังนั้น	เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง	นายสินเชื่อจึงอยากจะ

ขอความร่วมมือให้สมาชิกทุกๆ	ท่าน	รักษาสิทธิ์ของตนโดยดูแลรักษา

เอกสารส�าคญัของตนเองให้ด	ีขดีคร่อมและรบัรองส�าเนาถกูต้องส�าเนา

เอกสารทุกฉบับ	 ด้วยตนเอง	 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน	

เนื่องจากการน�าเอกสารของท่านไปแอบอ้างนะครับ


