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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

ฐานะทางการเงินเดือน ม.ค. – ก.พ. 2563      2
กู้แล้วรวย...เส้นทางสู่อนาคต 3
การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 4
คณะกรรมการดำาเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 24 5
คณะอนุกรรมการดำาเนินการ สอ.กฟภ. 6 
ประจำาปี 2563
ขอให้สมาชิกตรวจสอบเงินค้างบัญชี 7
เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี 
ถามมา - ตอบไป 8



2

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัด    ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานประจำาเดือน
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กู้แล้วรวย…..เส้นทางสู่อนาคต
♪♫  ท�ำตัวตำมสบำย เหมือนเช่นทุกที ไม่มีทุกข์ร้อนอะไร พอดนตรีบรรเลงเพลงที่คุ้นเคย เรำเองก็ยังร้องไป ถึงคล้ำยๆ ไม่เป็นไรสักหน่อย     

เเต่พอมองดูคนที่เขำมีใคร เเม้ว่ำผู้คนจะรำยล้อมอยู่ยังเผลอเหงำในใจ เมื่อไหร่จะมีใครใครสักคนที่เป็นของเรำ เมื่อไหร่จะมีใครใครสักคนนะที่รักเรำ 
เท่ำนี้ที่ต้องกำรขอเกินไปตรงไหน เมื่อไหร่จะมีใครใครสักคนที่เคียงข้ำงเรำ เเค่อยำกจะมีคนที่ท�ำให้ใจไม่ต้องเหงำ    ♪♫ 

	 สวัสดีค่ะ	แฟนๆ	กู้แล้วรวย	ฉบับนี้น้องกบเอาใจพวกพี่ๆ	

สมาชิกที่ก�าลังมองหาของขวัญสุดแสนพิเศษและมีคุณค่าทางใจ	

ของขวัญที่มีความใส่ใจ	ของขวัญที่ใช้ได้ทุกโอกาส	ทุกวัย	ของขวัญ

ที่ท�าให้คนที่คุณรัก	และอยากให้เค้าประทับใจ	ของขวัญที่โอกาส

พิเศษมาถึงแล้วเราคิดถึงใครสักคน	ของขวัญส�าหรับ

คนที่เรารัก	และส�าหรับวันเกิดคนพิเศษ	 ในช่วง 

โอกาสพเิศษๆ	กบัความตัง้ใจท่ีผูใ้ห้เต็มใจให้	น้องกบ 

รับรองว ่าผู ้ รับก็สุขใจกับของขวัญสุดแสนจะ 

พิเศษสุดๆ	 ค ่ะ	 น่ันก็คือของขวัญซ่ึงเป ็นรูปที่ 

สวย-หล่อ	รูปที่เราภูมิใจที่สุดที่ได้เห็นทุกๆ	ครั้ง	 

และสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ของเรา	แก้วน�้าออกแบบเอง “แก้วน�้า 

ที่ มี ใบ เดี ยว ใน โลก  สวย -หล ่ อ

ที่สุด พิ เศษที่สุด ไม ่ เหมือนใคร” 

เพราะว ่า รูปของเจ ้าของแก ้วก็คือ 

รูปตัวเรานี่ เอง	 น ้องกบมีความภูมิใจ 

ที่จะน�าเสนอสมาชิกคนเก่งที่มากด้วยความ

สามารถ	และมีความฝันพร้อมสู้เพื่อล่าฝัน	

ท�าความฝันของตัวเองให้เป็นจริง	สู้เพื่อความส�าเร็จของตัวเอง	

และเพื่อสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว	น้องกบขอแนะน�าให้พี่ๆ	

สมาชิกได้รู้จักกับคุณตันติกร อนันติกร “น้องเบนซ์” 	 ถือว่า

เป็นเด็กรุ ่นใหม่ไฟแรง	 คนล่าฝันคนนึงท่ีตั้งใจจะท�าให้ตนเอง	 

ประสบความส�าเร็จในการจัดท�าอาชพีเสรมิเลก็ๆ		น้อยๆ		ด้วยการเรยีนรู้	 

ลองผิดลองถูก	มาตลอด	5	ปีเต็มๆ	ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจจริง	

สร้างฝันให้เป็นจริง	 เพราะว่า	“น้องเบนซ์”	 เข้าใจและรู้คุณค่า

ของการที่เราจะเลือกของขวัญสักชิ้นให้กับคนที่เรารัก	จึงคัดสรร

เลือกผลิตภัณฑ์วัสดุ	อุปกรณ์	 ให้มีหลากหลายเพ่ือตอบโจทย์ให้

กับลูกค้าทุกท่านได้เลือกตามใจอย่างเต็มที่	 ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด

ใหม่ทุกใบ	ตามใจลูกค้า	งานสกรีนลงแก้วทุกใบไม่ใช่งานสติ๊กเกอร์	

แก้วน�้าเก็บร้อนเย็นได้	8-12	ชั่วโมง	ไม่มีไอน�้าเกาะที่แก้ว	 ใส่ร้อน

ใส่เย็นได้	มีแบบแก้วให้เลือกมากมาย	รับรองว่าพี่ๆ	สมาชิกได้

เลือกกันแบบจุใจแน่เลยค่ะ	ประกอบกับงานไอเดียสร้างสรรค์ 

ชิ้นงานแต่ละชิ้น	 ได้รับแรงบัลดาลใจจากตัวเราเอง	มีสไตล์และ

แฝงเสน่ห์เฉพาะตัวเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยม	ถ้าพี่ๆ	สมาชิกอยากได้

ของขวัญไม่เหมือนใคร	และมีเอกลักษณ์เด่นสะดุดตาสุดๆ	ภาพที่

เราเลือกจะจัดท�าเป็นภาพการ์ตูนรูปเดี่ยว	หรือรูปคู่	“น้องเบนซ์”  

ออกแบบด้วยโปรแกรม	Follow	 ig	 ให้พ่ีๆ	 ได้เลือกตามใจชอบ	 

รวมทั้งมีโปรโมชั่นราคาพิเศษส�าหรับพี่สมาชิกที่จัดท�าตั้งแต่	1	โหล	 

และมี	Link	Facebook	ให้พวกพี่ๆ	สมาชิกสามารถเข้าเลือกชม

สินค้าได้นะคะ	น้องกบจะวางไว้ด้านล่างนะคะ	รับรองว่าพวกพี่ๆ	

สมาชิกต้องชอบแน่นอนเลยค่ะ	 เพราะว่าอะไรจะพิเศษกว่าการ

ได้ของขวัญท่ีท�าข้ึนเพื่อคุณโดยเฉพาะล่ะ	แบบของชิ้นนี้เป็นของ

ฉันคนเดียวเท่านั้น	 เป็นยังไงบ้างคะ	อย่างท่ีบอก…ของขวัญ

แฮนด์เมดมีคุณค่าในตัวมันเอง	มีเอกลักษณ์	 แถมคุณภาพยัง

มาพร้อมความใส่ใจอีกด้วยค่ะ	 และในเร็วๆ	นี้ “น้องเบนซ์” 

จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาให้พ่ีๆ	 สมาชิกได้เลือกเป็นของ

ฝากของขวัญกันเพิ่มอีกค่ะ	คืองานสกรีนเส้ือ	 และ

ปลอกหมอน	ต่อไปค่ะ	

	 หากพวกพี่ๆ	 สมาชิกท่านใดสนใจจะติดต่อ	

“แก ้วน�้าที่มี ใบเดียวใน

โลก สวย-หล่อที่สุด พิเศษ

ท่ี สุ ด  ไ ม ่ เ ห มื อ น ใ ค ร ” 

สามารถติดต ่อสั่งจองล ่วง

หน้ากับ	“น้องเบนซ์”	 ได้ท่ี

เบอร ์มือถือและ	 ID L INE 

เบอร ์ 097-2423785	 และ 

www.facebook.com/GaewGu/ 

ท ้ า ย นี้ 	 น ้ อ ง ก บ ข อ ข อ บ คุณ	 

“น้องเบนซ์”	ที่กรุณามาบอกเล่าเรื่องราวดีๆ	แถมยังสามารถ

สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย	 น้องกบหวังว่า

เรื่องราวที่	“น้องเบนซ์”	 เล่ามานี้	 จะน�าไปเป็นแนวทางในการ

ท�าอาชีพเสริมให้กับพวกพี่ๆ	ได้นะคะ	สมาชิก

ท่านใดสนใจจะแนะน�าอาชีพในคอลัมน์กบใน

กะลาของน้องกบล่ะก็ ติดต่อได้ท่ีสหกรณ์ฯ  

หรอืท่ีเบอร์โทรศพัท์ 091-4093007 พบกันใหม่ 

ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ ......        
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การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562
พร้อมทั้งเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัด
 ในวันศุกร์ท่ี 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ช้ัน 6 อาคาร LED 

และบริเวณสนามฟุตบอล สำานักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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นางชินเสณี  อุ่นจิตติ
ประธานกรรมการด�าเนินการ

นายปิยพจน์  รุธิรโก
รองประธานกรรมการ

นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ
กรรมการด�าเนินการ

นายจรรยา  วัฒนกุล
กรรมการด�าเนินการ

นายธนาเศรษฐ์  พงษ์ทรงเสถียร
กรรมการด�าเนินการ

นายกนก  เกิดวัฒนา
กรรมการด�าเนินการ

นายภาคภูมิ  ฉ�่าทวี
กรรมการด�าเนินการ

นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ
กรรมการด�าเนินการและเลขานกุาร

นายชาติชาย  ภุมรินทร์
กรรมการด�าเนินการ

นายวิเชียร  ปัญญาวานิชกุล
กรรมการด�าเนินการ

นายทวีศักดิื์  พรนุเคราะห์
กรรมการด�าเนินการ

นายธนชัย  ร้อยศรี
กรรมการด�าเนินการ

ร้อยโทสุพจน์  ใช้บางยาง
กรรมการด�าเนินการ

นายสเฐียรพงศ์  ฤทธิเรืองเดช
กรรมการด�าเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน์
กรรมการด�าเนินการและเหรัญญิก

คณะกรรมการด�าเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 24 



คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน

คณะอนุกรรมการเงินกู้

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา

คณะอนุกรรมการอ�านวยการและบริหารความเส่ียง

1.	นายปิยพจน์	 รุธิรโก	 	 ประธานอนุกรรมการ
2.	นายชาติชาย	 ภุมรินทร์	 	 รองประธานอนุกรรมการ
3.	นายจรรยา	 วัฒนกุล	 	 อนุกรรมการ
4.	นายวิเชียร	 ปัญญาวานิชกุล	 	 อนุกรรมการ
5.	นายกนก	 เกิดวัฒนา	 	 อนุกรรมการ
6.	นายสเฐียรพงศ์	 ฤทธิเรืองเดช	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

1.	นายพรศักดิ์	 จุฑากาญจน์	 	 ประธานอนุกรรมการ
2.	ร้อยโทสุพจน์	 ใช้บางยาง	 	 รองประธานอนุกรรมการ
3.	นายกนก	 เกิดวัฒนา	 	 อนุกรรมการ
4.	นายธนชัย	 ร้อยศรี	 	 อนุกรรมการ	
5.	นายทวีศักดิ์	 พรนุเคราะห์	 	 อนุกรรมการ
6.	นายภาคภูมิ	 ฉ�่าทวี		 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

1.	นายธนาเศรษฐ์	 พงษ์ทรงเสถียร	 	 ประธานอนุกรรมการ
2.	นายชาติชาย	 ภุมรินทร์	 	 รองประธานอนุกรรมการ
3.	นายวิเชียร	 ปัญญาวานิชกุล	 	 อนุกรรมการ
4.	นายสมศักดิ์	 สุขสุลาภ	 	 อนุกรรมการ
5.	นายทวีศักดิ์	 พรนุเคราะห์	 	 อนุกรรมการ
6.	นายสเฐียรพงศ์	 ฤทธิเรืองเดช	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

1.	ร้อยโทสุพจน์	 ใช้บางยาง	 	 ประธานคณะอนุกรรมการ
2.	นายปิยพจน์	 รุธิรโก	 	 รองประธานคณะอนุกรรมการ
3.	นายภาณุมาศ	 ลิ้มสุวรรณ	 	 อนุกรรมการ
4.	นายพรศักดิ์	 จุฑากาญจน์	 	 อนุกรรมการ
5.	นายธนาเศรษฐ์	 พงษ์ทรงเสถียร	 	 อนุกรรมการ
6.	นายสมศักดิ์	 สุขสุลาภ	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

1.	นายภาณุมาศ	 ลิ้มสุวรรณ	 	 ประธานอนุกรรมการ
2.	นายจรรยา	 วัฒนกุล	 	 รองประธานอนุกรรมการ
3.	นายสเฐียรพงศ์	 ฤทธิเรืองเดช	 	 อนุกรรมการ
4.	นายธนชัย	 ร้อยศรี	 	 อนุกรรมการ	
5.	นายภาคภูมิ	 ฉ�่าทวี		 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการ สอ.กฟภ. ประจ�าปี 2563
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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

สวัสดีครับ...สมาชิกทุก ๆ ท่าน

	 มีค�าถามจากสมาชิกเข้ามาบ่อยครั้ง	เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รับ

โอนประโยชน์ของ	 สอ.กฟภ.	 อย่างที่ทราบกัน	 ดีอยู่แล้วว่า	 สมาชิก 

ทุกท่านจะต้องแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้	 พร้อมกับการสมัครเป็น

สมาชิกของ	 สอ.กฟภ.	 ซ่ึงการแต่งต้ังผู้รับโอนประโยชน์	 เป็นการ

เตรียมการให้สิทธิแก่บุคคลซึ่งมีชื่อตามที่สมาชิกได้ระบุไว้ในหนังสือ

แต่งตั้งที่ท�าไว้กับ	สอ.กฟภ.	โดยสิทธิของผู้รับโอนประโยชน์จะเกิดขึ้น

ต่อเมื่อสมาชิกเสียชีวิตแล้วเท่านั้น นะครับ	โดยประโยชน์ต่างๆ	ผู้รับ

โอนประโยชน์จะได้รับเมื่อสมาชิกเสียชีวิต	 เช่น	 เงินค่าหุ้น	 เงินปันผล	 

เงินเฉลี่ยคืน	เงินฝาก	ดอกเบี้ย	และเงินสวัสดิการต่างๆ	เป็นต้น

	 ปัญหาที่พบบ่อย	 มักจะเป็นกรณีท่ีผู ้รับโอนประโยชน ์

เสียชีวิตลง แล้วสมาชิกไม่ได้ท�าหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

หรือไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์เข้ามาใหม่ จึงเกิดเป็น

ประเด็นถกเถียงกันเกี่ยวกับการพิสูจน์หาทายาทตามกฎหมาย	ว่าใคร

จะเป็นบคุคลผูม้สีทิธไิด้รบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ	จาก	สอ.กฟภ.	ทัง้นี	้ใน

การพิสูจน์หาทายาทตามกฎหมายนั้น	 อาจท�าให้ต้องเสียทั้งเวลาและ

ค่าใช้จ่าย	 แต่หากสมาชิกได้มีการจัดท�าหรือได้เปลี่ยนแปลงผู้รับโอน นายสินเช่ือ.....

ประโยชน์เอาไว้แล้ว	หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังกล่าวจะช่วย

ลดปัญหาความยุ่งยากต่างๆ	 ในการพิสูจน์หาทายาทตามกฎหมายไป

ได้มากเลยทีเดียว

	 ดังนั้น	 หากสมาชิกท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้รับ

โอนประโยชน์	 สามารถจัดท�าหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับ

ใหม่	 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ได้

จากเว็บไซต์ของสหกรณ์	 (www.peacoop.or.th)	 และส่งเอกสาร

มาได้ท่ี	“สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ากัด  

ตู ้ปณ. 32 ปท.จตจุกัร กรงุเทพฯ 10900” และหากมข้ีอสงสัย	สมาชิก

สามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ทีส่อ.กฟภ.	02-9531201-6	ต่อ	733	

ในเวลาท�าการครับ


