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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัด    ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานประจำาเดือน
หน่วย : บาท

ธันวาคม 2562 พฤศจกิายน 2562 เพ่ิม/(ลด)
จ ำนวนสมำชิก (คน) 34,374 34,336 38 

การใหบ้ริการ
ซ้ือหุน้ ระหว่ำงเดือน 110,164,660.00      167,323,050.00      (57,158,390.00) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์ 196,526,165.55      84,804,033.29       111,722,132.26 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 138,982,006.58      99,720,975.19       39,261,031.39 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 318,915,989.60      233,682,118.44      85,233,871.16 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 337,541,139.41      226,868,162.67      110,672,976.74 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษสุขเกษยีณ 39,387,628.38       113,698,016.44      (74,310,388.06) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษยีณ 140,141,512.76      220,300,740.82      (80,159,228.06) 
ใหเ้งินกูส้ำมญั (ธ.ค. 323 รำย,  พ.ย. 422 รำย) 385,929,000.00      500,313,000.00      (114,384,000.00) 
ใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน (ธ.ค. 524 รำย,  พ.ย. 614 รำย) 26,891,000.00       32,744,000.00       (5,853,000.00) 
ใหเ้งินกูพ้ิเศษ (ธ.ค. 3,361 รำย,  พ.ย. 3,184 รำย) 150,197,394.30 149,453,492.60 743,901.70 
จ่ำยทุนสวัสดิกำรสงเครำะหส์มำชิก (ธ.ค. 54 รำย,  พ.ย. 65 รำย) 1,081,979.87 1,544,700.00 (462,720.13) 
จ่ำยทุนสวัสดิกำรบ ำเหนจ็สมำชิก (ธ.ค. 1,153 รำย,  พ.ย. - รำย) 6,918,000.00         -                      6,918,000.00         

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 541,837,167.76      626,918,376.11      (85,081,208.35) 
เงินฝำกชุมนมุสหกรณ์ 3,285,000,000.00   3,285,000,000.00   -                      
เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 287,783.04            287,457.05            325.99 
เงินลงทุน 24,112,655,609.43  24,112,686,969.02  (31,359.59) 
ลูกหนีเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 144,416,998.26      148,760,886.61      (4,343,888.35) 
ลูกหนีเ้งินกูส้ำมญั 20,214,391,922.49  20,351,436,078.55  (137,044,156.06) 
ลูกหนีเ้งินกูพ้ิเศษ 1,136,287,168.98 1,057,509,565.60   78,777,603.38 
เงินรับฝำกออมทรัพย์ 467,255,134.28      409,710,975.31      57,544,158.97 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 12,766,806,551.37  12,785,431,701.18  (18,625,149.81) 
เงินรับฝำกประจ ำเพิ่มพูน 68,653,420.33       66,915,807.84       1,737,612.49 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษยีณ 9,248,360,228.46   9,349,114,112.84   (100,753,884.38) 
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 4,110,000,000.00 4,380,000,000.00 (270,000,000.00) 
ทุนเรือนหุน้ 19,799,058,620.00  19,698,315,660.00  100,742,960.00 
ทุนส ำรอง 1,431,862,983.12   1,431,399,163.12   463,820.00            
ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 44,150,378.78       52,514,378.78       (8,364,000.00) 
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกนั 43,080,808.51       42,716,788.38       364,020.13 
ทุนด ำเนนิงำน (สินทรัพย์รวม) 49,731,957,156.37  49,895,986,858.00  (164,029,701.63) 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 205,510,436.51      196,469,977.10      9,040,459.41 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำน 3,112,893.85         4,768,803.20         (1,655,909.35) 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 4,517,082.95 2,253,362.32         2,263,720.63 
ดอกเบีย้จ่ำย 65,040,807.16       73,685,973.20       (8,645,166.04) 
ก ำไรสุทธิ ประจ ำเดือน (ธันวำคม 2562) 132,839,652.55      115,761,838.38      17,077,814.17 
ก ำไรสะสม (มกรำคม - ธันวำคม 2562) 1,489,286,389.20   1,356,446,736.65   132,839,652.55 

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดอืน
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กู้แล้วรวย…..เส้นทางสู่อนาคต

♪♫  สบตาเธอคนนี้ ไม่รู ้ฉันเป็นอย่างไร เธอตราตรึงในฝัน ดั่งแสงจันทร์อันสดใส  ห่างไกลยังเฝ้ารอ ใกล้กันฉันก็หวั่นไหวเหลียว
มองจันทร์ต้องท�าให้คิดถึงเธอ ไม่ว่าอยู่แห่งไหน ดั่งเรามีสายใยผูกพัน ใจไม่เคยเปลี่ยนผันจากเธอคนนี้ ฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาด  ภพชาติพรากเราห่างกันไม่ได้ 
 เมื่อบุพเพสันนิวาสมั่นหมายให้เจอ ผู้ใดเข้ามาไม่เคยไหวหวั่น เหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอ รอวันพบเจอ เคียงข้างรักเธอนิรันดร์ แค่มีเราวันนี้ จะร้อนหนาว 
สักเท่าไร เมื่อใจมีความรัก จะไม่เกรงกลัวสิ่งใด กี่ภูผาสูงชัน ล�าน�้าอันกว้างใหญ่ ฉันจะไปขอให้พานพบเธอ ไม่ว่าอยู่แห่งไหน ดั่งเรามีสายใยผูกพัน ใจไม่เคยเปลี่ยนผันจาก
เธอคนนี้  ฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาด ภพชาติพรากเราห่างกันไม่ได้ เมื่อบุพเพสันนิวาสมั่นหมายให้เจอ  ♪♫ 

 สวัสดีค่ะ แฟน ๆ กู ้แล้วรวยฉบับนี้น้องกบ ขอเสนอทริปนี้ที่
อยุธยา น้องกบดีใจมาก ๆ เลยค่ะ ได้มีโอกาสพาพี่ ๆ สมาชิกมาเที่ยวอยุธยา 
น้องกบจะขอพาพี่ๆ สมาชิกขับรถเที่ยวอยุธยา พร้อมที่ถ่ายรูปสวย ๆ สถานที่ 
ที่ไม่ใช่วัด ไปชิล ๆ กันค่ะ นอกจากวันหยุดที่เรามักจะไปชิล ขับรถเที่ยว ไหว้พระ  
9 วัด อยุธยากันแล้ว วันนี้พาเที่ยวแบบ One Day Trip ขับรถเที่ยวอยุธยา  
พาถ่ายรูปมุมสวย ๆ  ที่ไม่ใช่วัด มาฝากกันค่ะ ทริปนี้พี่ ๆ  สมาชิกเตรียมโพสต์ท่าเท่ ๆ    
มุมสวยๆ กันเต็มเหนี่ยวเลยจร้า ตามน้องกบมาเลยค่ะ พิกัดแรกเริ่มที่ 
ศาลา อยธุยา รีสอร์ท  สวยสไตล์บูตคิใจกลางเมอืงอยธุยา และร้านอาหารด ีๆ  ววิสวย
ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ที่มาในคอนเซ็ปต์เข้ากับเมืองเก่าอย่างที่สุด ทันทีที่พี่ ๆ  สมาชิก
ก้าวเข้ามาด้านใน เราก็จะได้เจอกับก�าแพงอิฐสีส้ม สร้างบรรยากาศเมืองเก่า 
ชิคสุดๆ ในการโพสต์ท่าเก๋ ๆ ถ่ายรูปตรงนี้ ใครมาแวะทานอาหาร หรือค้าง
คืนที่นี่ก็อย่าพลาด มาถ่ายรูปตรงนี้เลยนะคะ สถานที่ต่อไปค่ะ ตลาดโก้งโค้ง 
เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีมานาน เป็นตลาดที่แม่ค้าน่ารักแบบไทย ๆ ที่มาของชื่อนั้น 
มาจากตลาดในสมัยโบราณทีพ่่อค้าแม่ค้าจะนัง่ขายสนิค้าอยูบ่นพืน้ คนทีม่าซือ้ของ 
ก็จะต้องโก้งโค้งเพื่อเลือกดูของนั่นเองค่ะ แน่นอนว่า การมาเที่ยวที่นี่ เราจะได้
สัมผัสกับบรรยากาศเก่า ๆ มีข้าวของมากมายให้เราได้เลือกซื้อ ท้ังอาหารคาว 
อาหารหวาน ขนมโบราณ ผลไม้ต่าง ๆ มากมาย เหมาะกับการมาเช็คอินถ่ายรูป 
สวยๆ ในบรรยากาศย้อนยุคมาก ๆ เลยค่ะ สถานที่ต่อไปค่ะ พระราชวัง
บางปะอิน เป็นพระราชวังโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสร้างขึ้นโดย
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองค่ะ ปัจจุบันเป็นพระราชวังท่ีอนุญาตให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ด้านในพระราชวังสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที ่
ผสมผสานระหว่างไทยและยุโรป เน่ืองจากในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะครั้งใหญ่ สร้างพระที่นั่งและต�าหนักต่าง ๆ  มากมาย เพื่อใช้
เป็นที่ประทับรับรองพระราชอาคันตุกะนั่นเองค่ะ สถานที่ต่อไปค่ะ วังช้างอยุธยา  
แล เพนียด เป็นสถานที่สร้างงานให้ช้าง ด้วยชุดควาญช้างโบราณซึ่งเป็นชุดช้าง 
แบบไทยค่ะ กิจกรรมของที่นี่ก็คือการนั่งช้างท่องเที่ยวเยือนอยุธยา พาชม  
โบราณสถาน วัดพระราม ศาลหลักเมือง วิหารมงคลบพิตร คุ ้มขุนแผน  
ด้วยบรรยากาศย้อนยุค เพราะฉะนั้น หาชุดไทยใส่สวย ๆ แล้วไปนั่งบนหลังช้าง 
โพสต์ท่าเก๋ ๆ กันได้เลยค่ะ สถานที่ต่อไปค่ะ ตลาดน�้าอโยธยา เป็นตลาดขาย
สินค้าที่ล้อมรอบไปด้วยน�้าในรูปแบบของตลาดน�้าบรรยากาศกรุงเก่า อีกทั้ง
ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยา 
มีร้านค้าหลากหลาย ทั้งร้านขายอาหารคาวหวาน อาหารทะเล เรือขายอาหาร 
ขนม ของฝาก ร้านขายสินค้า OTOP ร้านนวดเพื่อสุขภาพ และยังมีบริการล่องเรือ 
ชมบรรยากาศรอบ ๆ ตลาดน�้าอีกด้วยค่ะ สถานท่ีต่อไปค่ะ บ้านข้าวหนม  
จะมีขนมไทยโบราณจากก้นครัวของคนในครอบครัว และคนในท้องถิ่น 
กรุงศรีอยุธยา แน่นอนว่า มาเช็คอินที่นี่จะได้ขนมไทยอร่อย ๆ ที่หาทานท่ีอ่ืน
ได้ยาก และที่ส�าคัญมีมุมดี ๆ ให้เราได้ชิลถ่ายรูปอีกด้วยค่ะ และหมู่บ้านญี่ปุ่น 
อยุธยาแห่งนี้ เป็นอนุสรณ์สถานระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งน�าเสนอประวัติศาสตร์
ความเป็นมา และวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านญี่ปุ่นสมัยกรุงศรีอยุธยาน่ันเองค่ะ  
ทั้งวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาชีพ ศาสนา ในราวศตวรรษที่ 16 พระเจ้าแผ่นดินไทย 
ได้มีพระบรมราชานุญาตให้ชาวญี่ปุ ่นมาตั้งหลักแหล่งอยู ่ในกรุงศรีอยุธยา  

ชาวญี่ปุ่นจึงมาอาศัยอยู่ในอยุธยาเพิ่ม
มากข้ึนถึง 1,000–1,500 คน 
เลยทีเดียว ปัจจุบันนี้หมู่บ้าน
ญี่ปุ ่นได ้ รับความร ่วมมือ
จากสมาคมไทย-ญี่ปุ ่ น  
ในการช่วยดูแลรักษา และ 
เปิดให้นกัท่องเท่ียเข้าชมได้
ค่ะ และที่สุดท้ายที่น้องกบ
อย่างแนะน�าให้พี่ ๆ สมาชิก
ห้ามพลาดก็คือ อยุธยา Night 
Market เดินเล่นอยุธยาตอนค�่า 
กันบ้างท่ีอยุธยา Night Market เท่ียว 
ใกล้กรุงเทพในตลาดสุดพีเรียด มาเที่ยวที่นี่   คือกินอิ่ม  
เที่ยวเพลิน ถ่ายรูปกันมันส์ เพราะตลาดที่นี่เดินเที่ยวได้ยาวมาก ร้านเยอะมาก  
แล้วก็ยังมีจุดแคร่ไม้ไผ่ใต้โคมไฟสวย ๆ ให้ถ่ายรูปกันเพลิน ๆ ได้เลยทีเดียว
ค่ะ นอกจากน้ีพ่อค้าแม่ค้า เขายังใส่ชุดไทยกันให้เข้ากับบรรยากาศอีกด้วยนะ 
เหมือนย้อนเวลากลับไปเลยค่ะ ปิดท้ายกันที่ คาเฟ่ริมน�้า อยุธยา The Summer 
House นั่งชิล ๆ กันที่สวนพร้อมบรรยากาศดี ๆ ของแม่น�้าเจ้าพระยา พร้อมวิว
สวย ๆ ที่นี่มีเมนูอร่อยมากมาย ท้ังคาวหวาน และเครื่องดื่มเบา ๆ คลายร้อน 
นอกจากนี้ยังมีมุมชิค ๆ เก๋ ๆ มากมาย ให้ได้ถ่ายรูปเก๋ ๆ  อีกด้วยนะคะ และ
อีกสิ่งหนึ่งที่น้องกบ มีความภูมิใจที่จะน�าเสนอขนมถั่วอัดที่แสนอร่อยเป็นของ 
คุณสาธิตา ชมชื่น หรือ “พี่แหม่ม”  พี่สาวน่ารักแถมอัธยาศัยดี จริงใจ เป็นเจ้าของ 
“ถั่วอัดแม่ประจวบ” ที่โด่งดังที่สุดในอยุธยา รับรองว่าถ้าพี่ ๆ  สมาชิกได้ชิมแล้ว
ล่ะก็ รับรองว่าจะต้องติดใจ เพราะว่า “ถั่วอัดแม่ประจวบ” เป็นขนมไทย ๆ  
สูตรโบราณ พิถีพิถันคัดสรร ทุกขั้นตอนการผลิต และด้วยความใส่ใจรักในการ
ท�าขนมไทย ๆ และยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย น้องกบ ดีใจที่สุดค่ะ ที่ได้
มีโอกาสรู้จัก “พี่แหม่ม” เจ้าของ “ถั่วอัดแม่ประจวบ” อันแสนอร่อยที่สุดค่ะ
  หากพวกพ่ี ๆ สมาชิกท่านใดสนใจสินค้าร้าน “ถั่วอัดแม่ประจวบ”  
ไว้ส�าหรับเป็นของฝากและของขวญัเน่ืองในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ของไทยเราแล้วล่ะก้อ 
น้องกบรับรองว่าถูกใจและถูกปากทั้งผู ้ให้และผู ้รับเป็นแน่ค่ะ หากว่าพี่ ๆ 
สมาชิกมีโอกาสได้ว่าขับรถเที่ยวอยุธยาแล้วล่ะก็ สิ่งหนึ่งไม่ควรพลาดก็คือสั่ง 
“ถั่วอัดแม่ประจวบ” ไว้ติดไม้ติดมือกลับไปทานด้วยนะคะแต่ที่ส�าคัญที่สุด พี่ ๆ  
สมาชิก ต้องโทรสั่งจองล่วงหน้านะคะ ไม่งั้นไม่ได้ทานของอร่อยเป็นแน่ค่ะ เดี๋ยว
จะหาว่าน้องกบไม่เตือนนะคะ สามารถติดต่อสั่งจอง กับ “พี่แหม่ม”  ได้ที่เบอร์
มือถือ 061-6835545  ท้ายน้ี น้องกบ ขอขอบคุณ “พ่ีแหม่ม” ที่กรุณามา 
บอกเล่าเรื่องราว แถมยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย  
น้องกบหวังว่าเรื่องราวของ “พี่แหม่ม” ที่เล่ามานี้ จะน�าไปเป็นแนวทางในการ
ท�าอาชีพเสริมให้กับพวกพ่ี ๆ ได้นะคะ สมาชิกท่านใดสนใจจะแนะน�าอาชีพใน
คอลัมน์กบในกะลา ของน้องกบล่ะก็ ติดต่อได้ที่สหกรณ์ฯ  หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 
091-4093007  พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีปีใหม่ค่ะ ..                                                                                                                  
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โครงการ “สหกรณ์ กฟภ. ปันสุข”
ระหว่างวันท่ี 14 - 15 ธันวาคม 2562

ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 บ้านเหมืองแร่อีต่อง ห้องเรียนสาขาพระธาตุโบอ่องฯ 
ตำาบลปิล๊อก  อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
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แจ้งการโอนเงินบำาเหน็จสมาชิก ปี 2562
สอ. กฟภ. ได้ทำาการโอนเงิน

สวสัดิการบำาเหน็จสมาชกิ จำานวน 6,000 บาท

ให้แก่สมาชิกเกษียณที่นับถึง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีอายุครบ 60 ปี

และเป็นสมาชิก สอ. กฟภ. 10 ปี

เข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์เป็นท่ีเรียบร้อย
สามารถตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์ www.peacoop.or.th
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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

สวัสดีปีใหม่นะครับ...สมาชิกทุก ๆ ท่าน

 กลับมาพบกับนายสินเชื่อในถามมา – ตอบไป ครับ ก่อนอื่น 

นายสินเชื่อต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่มา ณ ที่นี้ ขอให้สมาชิกทุกท่าน

มีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรง ร�่ารวยเงินทอง กันทุกท่านเลย

นะคร๊าบบบบบ

 วันน้ี นายสินเชื่อจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานส�าคัญ

ส�าหรับสหกรณ์ฯ และสมาชิกทุกๆ ท่าน นั่นก็คือ “การประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี 2562” นั่นเองครับ!!! 

 โดยการประชุมใหญ่ในปีนี้ สหกรณ์ฯ จัดขึ้น ในวันศุกร์ท่ี  

6 มนีาคม 2563 ซ่ึงจะเปิดให้ลงคะแนนเสยีงได้ตัง้แต่เวลา 08.00 น.  

ถึง 14.00 น. ณ ส�านักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นการ 

นายสินเช่ือ.....

เลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เช่นเคยครับ ส�าหรับ 

ค่าอาหารว่างและเงินช่วยเหลือค่าพาหนะของปีนี้ สหกรณ์ฯ จะจ่าย 

ให้แก่สมาชิกทุกท่านที่เดินทางมาเข้าร่วม โดยจะได้รับไปเต็มจ�านวน 

ณ วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 เลยครับ

 ด้วยเหตุนี้ นายสินเช่ือจึงขอความร่วมมือให้สมาชิกทุกท่าน

เข้ามามีส่วนร่วมกับการท�างานของสหกรณ์ฯ เพื่อก�าหนดทิศทางการ

ด�าเนนิงาน และสอดส่องดแูล รกัษาผลประโยชน์ของท่านและสหกรณ์ฯ 

ของเรา ด้วยตัวของท่านเองกันเถอะครับ ขอบคุณคร๊าบบบ


