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 “ครอบครัวอุ่นใจได้ ในการออมเงิน กับ สอ.กฟภ.”
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ท่ีเราควรท�าเป็นนิสัย คือ การวางแผนทางการเงินและ

การสร้างวินัยการออมเงิน
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์

ประเภทเงินฝาก ร้อยละต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์ 1.75

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.75

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 3.75

เงินฝากประจำาเพิ่มพูน 3.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

ประเภทเงินกู้ ร้อยละต่อปี

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.75

เงินกู้สามัญ (ใช้หุ้นค้ำา, เงินฝากค้ำา) 5.75

เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลค้ำา) 6.00

เงินกู้พิเศษ 5.75

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย 4.50

ฐานะทางการเงินเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2563 

กู้แล้วรวย...เส้นทางสู่อนาคต

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนอุดหนุน 

การศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจ�าปี 2563

Infographic ขั้นตอนการท�ารายการผ่าน 

Krungthai NEXT

ช่องทางการเข้าสู่ระบบบริการสมาชิก
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ากัด
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานประจำาเดือน

หน่วย : บาท
มถุินายน 2563 พฤษภาคม 2563 เพ่ิม/(ลด)

จ ำนวนสมำชิก (คน) 34,753 34,656 97 
การใหบ้ริการ

ซ้ือหุน้ ระหว่ำงเดือน 118,248,950.00      115,590,340.00      2,658,610.00 
รับฝำกเงินออมทรัพย์ 154,207,784.02      316,810,189.06      (162,602,405.04) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 115,242,429.58      338,641,755.52      (223,399,325.94) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 213,320,035.94      236,897,890.59      (23,577,854.65) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 220,093,218.67      911,881,241.65      (691,788,022.98) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษสุขเกษยีณ 39,749,364.68       33,097,517.82       6,651,846.86 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษยีณ 105,141,396.86      180,065,366.06      (74,923,969.20) 
ใหเ้งินกูส้ำมญั (ม.ิย. 372 รำย,  พ.ค. 435 รำย) 497,996,000.00      592,642,000.00      (94,646,000.00) 
ใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน (ม.ิย. 312 รำย,  พ.ค. 419 รำย) 17,097,000.00       22,545,000.00       (5,448,000.00) 
ใหเ้งินกูพ้ิเศษ (ม.ิย.  2,746 รำย,  พ.ค. 3,145 รำย) 84,002,818.82 91,281,282.91 (7,278,464.09) 
จ่ำยทุนสวัสดิกำรสงเครำะหส์มำชิก (ม.ิย. 51 รำย,  พ.ค. 56 รำย) 6,100,587.28 3,857,920.79 2,242,666.49 

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 261,987,780.79      1,355,934,104.75   (1,093,946,323.96) 
เงินฝำกชุมนมุสหกรณ์ 2,785,000,000.00   2,785,000,000.00   -                      
เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 287,783.04            287,783.04            -                      
เงินลงทุน 28,194,716,693.69  28,433,946,180.87  (239,229,487.18) 
ลูกหนีเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 120,434,423.06      128,208,022.67      (7,773,599.61) 
ลูกหนีเ้งินกูส้ำมญั 19,792,485,206.01  19,827,140,880.62  (34,655,674.61) 
ลูกหนีเ้งินกูพ้ิเศษ 1,475,272,984.28 1,442,351,248.89   32,921,735.39 
เงินรับฝำกออมทรัพย์ 803,867,666.49      764,902,312.05      38,965,354.44 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 12,335,707,320.66  12,342,480,503.39  (6,773,182.73) 
เงินรับฝำกประจ ำเพิ่มพูน 59,192,800.00       60,704,893.47       (1,512,093.47) 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษยีณ 8,914,533,107.23   8,979,925,139.41   (65,392,032.18) 
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 7,898,000,000.00 9,384,000,000.00 (1,486,000,000.00) 
ทุนเรือนหุน้ 20,259,871,580.00  20,174,316,430.00  85,555,150.00 
ทุนส ำรอง 1,613,505,807.58   1,613,212,089.20   293,718.38            
ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 56,002,878.78       57,330,378.78       (1,327,500.00) 
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกนั 46,149,925.73       50,923,013.01       (4,773,087.28) 
ทุนด ำเนนิงำน (สินทรัพย์รวม) 52,930,145,906.09  54,312,995,996.91  (1,382,850,090.82) 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 180,302,865.04      203,007,802.85      (22,704,937.81) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำน 3,628,960.91         3,563,328.61         65,632.30 
หนีส้งสัยจะสูญ (3,557,914.08) (2,094,852.69)        (1,463,061.39) 
ดอกเบีย้จ่ำย 71,541,538.62       74,077,394.90       (2,535,856.28) 
ก ำไรสุทธิ ประจ ำเดือน มถิุนำยน 2563 108,690,279.59      127,461,932.03      (18,771,652.44) 
ก ำไรสะสม (มกรำคม - มถิุนำยน 2563) 721,433,320.85      612,743,041.26      108,690,279.59 

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดอืน



กู้แล้วรวย.....เส้นทางสูอ่นาคต

♪♫ คอืเรือ่งจรงิหรอืวา่ฝันไป เธอเป็นใคร ท�าไมชา่งเหมอืนในฝันเพยีงแรกพบสบตากรู็ว้า่
คือคนนัน้ คนทีอ่ยู่ในฝันเรื่อยมา มอง ยิ่งมองยิ่งหวั่นหวัใจ จะอยู่อย่างไร หากวนัใดไม่
เหน็ดวงหนา้ เพยีงเหลยีวไปไมเ่จอ เพยีงเผลอกะพรบิตา รูไ้หมวา่ ฉนัแทบจะขาดใจ วอน เฝา้วอน  
แสงตะวนั ขออยา่พลนัเลอืนดบัจากฉนัไป อยากจะบอกวา่รกั รกัเธอ เธอไดย้นิหรอืยงั ฟังซิฟัง วา่มนัมากลน้เทา่ไหร่ ตอ่ใหว้นัทีฟ่า้ 
พรากเรา ใหจ้ากกนัไกล แสนไกล กลางหวัใจ ฉนัยงัมเีธอคนเดยีว ♪♫   

 “BY CHEF SOPA”
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  สวัสดีค่ะ  แฟนๆ  กู้แล้วรวย ฉบับนี้ น้องกบเอาใจ 
พ่ีๆ สมาชิกท่ีอยู ่ในส�านักงานใหญ่กันเป็นพิเศษค่ะ ในช่วงที่ 
โรคโควิค-19 ระบาด พี่ๆ สมาชิกจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เราจะ
ต้องสั่งอาหารเดลิเวอรี่ออนไลน์กันเป็นส่วนใหญ่ การสั่งอาหาร
ออนไลน์ เป็นตวัเลอืกทีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรบัหลายคน ยิง่ถ้าใช้ชวีติ
ในเมอืง แค่หยบิโทรศพัท์มอืถอื ค้นหาร้าน เพราะว่าเป็นร้านอาหาร 
อร่อยๆ อยูใ่นกรงุเทพฯ มีอาหารให้เลอืกมากมายเพยีงแค่ปลายนิว้
สัมผัส นั่งรออยู่กับบ้านหรือว่านั่งท�างานอย่างคร�่าเคร่งอยู่ที่ท�างาน 
แล้วมอีาหารร้อนๆ ครบรส อร่อยๆ มาเสร์ิฟให้ถงึทีค่่ะ น้องกบ มอีีก
หนึ่งทางเลือกส�าหรับพี่ๆ สมาชิกที่อยู่ที่ส�านักงานใหญ่ค่ะ น้องกบ 
มคีวามภูมใิจน�าเสนอ “BY CHEF SOPA” โดยคณุโสภา ขนิษฐบตุร  
หรือ “คุณเจี๊ยบ” เจ้าของร้านคนสวยน�้าใจงาม ท�าอาหารกล่อง
เฉพาะม้ือเช้าพร้อมเสร์ิฟทกุเช้า รบัออเดอร์ทกุวนั น้องกบ แอบเหน็ 
ถึงความมีน�้าใจงามของ “คุณเจ๊ียบ” ด้วยนะคะ คือท�าอาหาร
กล่องไว้ส�าหรับแจกใส่ตู้ปันสุขเป็นประจ�าทุกๆ วัน ด้วยนะคะ เห็น
แล้วน้องกบก็ชื่นใจจริงๆ เลยค่ะ สังคมไทยสมัยนี้ น้องกบดีใจที่ได้
รู้จัก “คุณเจี๊ยบ” สวยก็สวยแถมน�้าใจยังงามอีกด้วยค่ะ ถ้าหาก 
พี่ๆ สมาชิกอยากดูเมนูอาหารในแต่ละวัน สามารถเข้าไปเลือกชม
ใน LINE : sopa.jeab และ Fb : โสภา ขนิษฐบุตร เพื่อเลือกดู
เมนูอาหารได้ก่อนที่จะสั่งในทุกๆ วันนะคะ และที่ส�าคัญภาชนะ 
ที่ใส่อาหารกล่องเราสามารถน�าเข้าอุ่นในไมโครเวฟได้ค่ะ เช่น  
ปลาอนิทรย์ีเคม็แยกเครือ่งย�า รสเดด็, ย�าหอยดอง, ข้าวผดัป,ู คอหมยู่าง 
อบน�้าผ้ึง เป็นต้น ด้วยเมนูท่ีหลากหลาย พี่ๆ สมาชิกสามารถ 

สัง่อาหารจานอร่อยไว้ทานได้ตามใจเราค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดุหรู  
ย�ารสเด็ด จากการคัดสรรเลือกแต่วัตถุดิบท่ีดีๆ และคุณภาพสูง  
ให้พ่ีๆ สมาชิกได้ทานอย่างเต็มอิ่ม นอกจากอาหารกล่องแล้ว  
“คุณเจี๊ยบ” ยังมีของหวานเป็นประเภท BAKERY อันแสนท่ีจะ
อร่อย เช่น Jerry Cheesecake ด้านนอกเป็น white chocolate 
ด้านในเป็น cream cheese (น�าเข้าจากออสเตรเลยี) แต่ต้องส่ังจอง
ล่วงหน้า 1-2 วันนะคะ, เค้กบราวนี่ ก็อร่อยไม่แพ้ใครค่ะ ปิดท้าย
ด้วยน�า้ผึง้มะนาว สามารถสัง่จองได้ค่ะ ไม่ว่าจะด่ืมร้อนกชุ่็มคอ หรือ
ดื่มเย็นก็ชื่นใจ เรียกได้ว่าสั่งกับ “คุณเจี๊ยบ” ได้ทานครบทั้งอาหาร
คาวหวานพร้อมเครื่องดื่ม กันคราวเดียวเลยค่ะ   

อ า ห า ร ก ล ่ อ ง  แ ล ะ  B A K E R Y

 หากถ้าพวกพี่ๆ สมาชิก ท่านใดสนใจสั่งอาหารกล่อง 
และ BAKERY แสนอร่อยและราคาไม่แพง “BY CHEF SOPA” 
สามารถสั่งจองกันล่วงหน้า ได้กับ “คุณเจี๊ยบ” ได้โดยตรงที่เบอร์
โทรศัพท์มือถือ 089-9144414 สั่งซื้อ LINE : sopa.jeab และ  
Fb : โสภา ขนษิฐบุตร ได้ตลอดนะคะ “คณุเจีย๊บ” ยนิดแีละเตม็ใจ
บริการค่ะ ท้ายนี้ น้องกบ ขอขอบคุณ “คุณเจี๊ยบ” ที่กรุณามาบอก
เล่าเรือ่งราวแถมยงัสร้างรายได้ให้กบัตนเองและครอบครวั อกีด้วย 
น้องกบหวงัว่าเรือ่งราวที ่“คณุเจีย๊บ” เล่ามานี ้จะน�าไปเป็นแนวทาง
ในการท�าอาชพีเสรมิให้กับพวกพี่ๆ  สมาชกิได้นะคะ สมาชกิท่านใด
สนใจจะแนะน�าอาชีพในคอลัมน์กบในกะลา ของน้องกบล่ะก ็ตดิต่อ
ได้ทีส่หกรณ์ฯ หรือ ทีห่มายเลขโทรศพัท์ 091-4093007  พบกนัใหม่ 

ฉบับหน้า  น้องกบขอเป็นก�าลังให้พวก
พี่ๆ สมาชิกทุกท่านปลอดภัยจาก 

COVID-19 กันทุกคนนะคะ  
สวัสดีค่ะ



ปุกาด... ปุกาด
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ปุกาด... ปุกาด
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เนื่องจากสหกรณ�ได�ปรับปรุง
ระบบความปลอดภัยในการเข�าระบบบริการสมาชิก

จึงขอยกเลิกการเข�าสู�ระบบผ�าน

โดยให�สมาชิกใช�ช�องทางเข�าสู�ระบบผ�าน

@peacoop

“Application PEACOOP”

https://portal.peacoop.or.th
https://portal.peacoop.or.th

ID Line : 

หรือผ�าน

โดยให�สมาชิกใช�ช�องทางเข�าสู�ระบบผ�าน
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สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่าน …
	 ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ	 แล้วนะครับ	 ส�าหรับการเกษียณอายุ
ของพนักงาน	กฟภ.	ประจ�าปี	2563	ที่ก�าลังจะถึงนี้	และแน่นอน
ว่าสมาชกิทีก่�าลงัจะเกษียณอายมุกัมข้ีอสงสยัเกีย่วกับแนวทางและ 
วธิกีารในการน�าเงนิซึง่จะได้รบัจาก	กฟภ.	เนือ่งจากการเกษยีณอายุ	
มาลงทุนกับสหกรณ์ฯ	 ครับ	 ว่าสามารถน�ามาลงทุนได้กี่ประเภท	 
ด้วยวิธีการใดบ้าง	 เพ่ือไขข้อสงสัยของสมาชิก	 นายสินเชื่อจึง
มีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนกับสหกรณ์ฯ	 หลังจากเกษียณอาย	ุ 
เพื่อให้สมาชิกที่ก�าลังจะเกษียณอายุได้เตรียมตัวและมีข้อมูล 
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจครับ
	 การลงทนุกบัสหกรณ์ฯ	หลงัจากเกษยีณอาย	ุทีน่ายสนิเชือ่ 
ก�าลงัจะกล่าวต่อไปนี	้ได้แก่	“การลงทนุ	ในเงินฝากและการลงทนุ
ในหุ้น”	 ครับ	 การลงทุนประเภทแรกท่ีนายสินเช่ือจะกล่าวถึง	 
คือ	“การลงทุนใน เงินฝาก”	 โดยสมาชิกมักนิยมน�าเงินที่ได้รับ
จาก	กฟภ.	มาฝากไว้ในบัญชี	 เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ  
“สุขเกษียณ” ซ่ึงสามารถฝากได้ไม่เกินยอดเงินที่ได้รับจาก 
กฟภ. โดยเป็นเงินท่ีได้รับเนื่องจากการเกษียณอายุ โดยอัตรา
ดอกเบี้ยของเงินฝากประเภทนี้	ณ	วันที่	25	มีนาคม	2563	จะอยู่
ที่ร้อยละ	3.75	ต่อปี	และสหกรณ์ฯ	จะจ่ายดอกเบี้ยปีละ	4	ครั้ง	
ได้แก่	 ทุกวันที่	 27	ของเดือนมีนาคม,	มิถุนายน,	 กันยายน	และ
ธันวาคม	 โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สมาชิกมีอยู่กับ 
สหกรณ์ฯ	ครับ	ทั้งนี้ หากในบัญชีของท่านมียอดเงินคงเหลือไม่
ถึง 10,000 บาท สหกรณ์ฯ จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ครับ
 การลงทุนประเภทต่อมา ได้แก่ “การลงทุนในหุ้น” ซึ่ง
สมาชกิสามารถสะสมเงนิค่าหุน้ได้สงูสดุไม่เกนิ 5,000,000 บาท 
และไม่สามารถถอนเงินค่าหุน้ได้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน	เพราะ

การถอนหุ้นคือการลาออกจากสหกรณ์ฯ	 และจะไม่สามารถ
กลับเข้ามาเป็นสมาชิกได้อีก	 ท้ังนี้	 เงินค่าหุ้นสามารถน�ามาใช้ 
ค�้าประกันเงินกู้ของตัวสมาชิกเองได้ครับ	
	 โดยปกตแิล้ว	หากสมาชิกเกษยีณได้รบัเงนิประเภทใดๆ  
เนือ่งจากการเกษยีณอายจุาก กฟภ. ไม่ว่าจะเป็นกรณเีกษยีณ
อาย ุ“ครบ 60 ปี”	หรือ กรณีเกษียณอาย ุ“ก่อนอายคุรบ 60 ปี”  
สมาชิกสามารถน�าเงินจ�านวนดังกล่าวนั้นมาซ้ือหุ้นหรือฝาก 
ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณได้	ภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับเงินแต่ละประเภท	 หากเกินก�าหนดเวลา 
ดังกล่าวแล้ว	สมาชิกจะเสียสิทธิในการท�าธุรกรรมได้
	 แต่หากสมาชกิท�ารายการเกนิ	30	วนัไปแล้ว	สมาชิกจะ
สามารถซื้อหุ้นได้เดือนละ	1	ครั้ง	ครั้งละไม่เกิน	100,000	บาท	
แต่ส�าหรับเงินฝาก	สมาชิกจะไม่สามารถฝากในบัญชีออมทรัพย์
พิเศษสุขเกษียณได้	 แต่สามารถน�าไปฝากในบัญชีประเภทอื่นๆ	
ได้อยู่นะครับ																				

ถามมา  - ตอบ ไป

...นายสินเชื่อ...

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
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