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เชิญสมาชิกเลือกตั้งประธานและกรรมการดำาเนินการ 

สอ.กฟภ. และประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่  1  

ประจำาปี  2564

ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและกรรมการดำาเนินการ 

ประจำาปี 2564

จดหมายข่าว แนวทางการติดตามหุ้นกู้การบินไทย
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เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของ สอ.กฟภ.

มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะ

หรือ ID : @Peacoop

อัตราดอกเบี้ยเงิินกู้้�สหกรณ์ป์ระเภทเงิินกู้้�                                        

ประเภทเงิินกู้้�                                       ร�อยละต่่อปี
เงินกู้เพ่่อเหตุฉุุกเฉุิน 5.75
เงินกู้สามัญ (ใช้หุ้นคำ้า, เงินฝากคำ้า) 5.75
เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลคำ้า) 6.00
เงินกู้พิเศษ 5.75
เงินกู้สามัญเพ่่อการศึกษา 4.50
เงินกู้สามัญเพ่่อผู้ประสบภัย 4.50

ประเภทเงิินฝากู้                                   ร�อยละต่่อปี
เงินฝากออมทรัพย์ 1.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ์ 3.75
เงินฝากประจำาเพิ่มพูน 3.75

อัตราดอกเบี้ยเงิินฝากู้สหกรณ์์
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สหกรณ์์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัด
ฐานะกู้ารเงิินและผลกู้ารดำาเนินงิานประจำาเดือน

หน่วย : บาท
กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 เพ่ิม/(ลด)

จ ำนวนสมำชิก (คน) 35,020 34,994 26 
การให้บริการ

ซ้ือหุ้น ระหว่ำงเดือน 114,470,510.00      121,086,700.00      (6,616,190.00) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์ 127,652,318.04      249,802,901.68      (122,150,583.64) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 107,737,184.65      122,703,077.10      (14,965,892.45) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 241,265,953.32      315,806,372.84      (74,540,419.52) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 189,311,166.72      222,714,084.74      (33,402,918.02) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 49,014,377.05       136,616,098.20      (87,601,721.15) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 133,111,628.65      158,898,432.46      (25,786,803.81) 
ให้เงินกู้สำมัญ (ก.พ. 623 รำย,  ม.ค. 340 รำย) 977,625,000.00      413,088,000.00      564,537,000.00 
ให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (ก.พ. 576 รำย,  ม.ค. 428 รำย) 31,179,000.00       22,947,000.00       8,232,000.00 
ให้เงินกู้พิเศษ (ก.พ. 3,185 รำย,  ม.ค. 3,195 รำย) 123,239,161.61 86,830,913.54 36,408,248.07 
จ่ำยทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิก (ก.พ. 155 รำย,  ม.ค. 1,669 รำย) 1,761,224.00 13,580,333.11 (11,819,109.11) 

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 570,970,790.55      495,793,240.30      75,177,550.25 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 290,731.49            290,731.49            -                      
เงินฝำกชุมนุมสหกรณ์ 3,250,000,000.00   3,250,000,000.00   -                      
เงินลงทุน 29,762,044,585.18  29,667,072,754.76  94,971,830.42 
ลูกหน้ีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 125,525,843.66      126,021,781.82      (495,938.16) 
ลูกหน้ีเงินกู้สำมัญ 19,329,133,485.81  19,307,260,955.57  21,872,530.24 
ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 1,768,904,567.65 1,735,803,918.94   33,100,648.71 
เงินรับฝำกออมทรัพย์ 1,085,562,712.39   1,065,647,579.00   19,915,133.39 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 12,986,904,777.40  12,934,949,990.80  51,954,786.60 
เงินรับฝำกประจ ำเพ่ิมพูน 70,080,474.11       69,433,067.42       647,406.69 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 10,755,708,791.16  10,839,806,042.76  (84,097,251.60) 
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 5,003,000,000.00 5,003,000,000.00 -                      
ทุนเรือนหุ้น 21,567,410,620.00  21,510,503,740.00  56,906,880.00 
ทุนส ำรอง 1,613,471,925.48   1,613,471,925.48   -                      
ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 27,488,878.78       29,287,378.78       (1,798,500.00) 
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน 38,234,248.99       38,196,972.99       37,276.00 
ทุนด ำเนินงำน (สินทรัพย์รวม) 55,178,281,584.85  54,915,165,149.77  263,116,435.08 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 180,187,202.19      199,229,473.32      (19,042,271.13) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 3,396,425.88         3,759,540.64         (363,114.76) 
หน้ีสงสัยจะสูญ 2,070,219.22 (7,895,418.71)        9,965,637.93 
ดอกเบ้ียจ่ำย 66,050,380.74       73,108,645.78       (7,058,265.04) 
ก ำไรสุทธิ ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564 108,670,176.35      130,256,705.61      (21,586,529.26) 
ก ำไรสะสม (มกรำคม - กุมภำพันธ์ 2564) 238,926,881.96      -                      238,926,881.96      
ก ำไรสะสมรอจัดสรร (ปี 2563) 1,443,180,808.32   1,443,180,808.32   -                      

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดือน

หนี้สงสัยจะสูญ

ดอกเบี้ยจ่าย

ทุุนช่่วยเหลือผูู้้คำ้าประกัน

ตั๋ั�วสัญญาใช่้เงิน

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตัุ๋ฉุุกเฉุิน

ซื้ื้อหุ้น ระหว่างเดือน
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 สวัสดีค่ะ แฟนๆ กู้แล้วรวย ฉุบับน้ี น้องกบมีคำาถาม
ให้พ่ีๆ สมาชิ่กตั๋อบกันเล่นๆ นะคะ อย่าเพ่ิงเครียดกันนะคะ  
“ไก่่กั่บไข่่อะไรเก่ิดก่่อนกั่น” คำาถามท่ีุยังหาคำาตั๋อบไม่ได้สักทีุค่ะ
ไข่ถือว่าเป็นอาหารอันแสนพิเศษซ่่ื้งอุดมไปด้วยสารอาหารตั๋่างๆ 
นานัปการ คนส่วนใหญ่จ่งนำาไข่ไก่มาประกอบอาหารในท้ัุง
อาหารคาว ของหวาน หรือนำามาต้ั๋ม ลวก ทุอดไข่ดาวหรือไข่
เจียวเป็นอาหารจานเดียวท่ีุทุำาง่ายแสนง่ายแต่ั๋อร่อยอย่าบอกใคร  
ยิ่งสำาหรับคนท่ีุกำาลังคุมอาหาร ลดหุ่น การทุานไข่ต้ั๋มกับนมและ 
ผู้ลไม้ก็สามารถทุดแทุนข้าวได้หน่่งม้ือแล้ว แถมยังได้โภช่นาการ 
ท่ีุครบถ้วนอีกต่ั๋างหาก ประโยช่น์ของไข่จะมีกรดโอเมก้า 3 
เป็นกรดไขมันท่ีุร่างกายไม่สามารถสร้างข้่นเองได้ ช่่วยลดไขมัน
คอเลสเตั๋อรอล และความดันโลหิตั๋ ซ่่ื้งเส่ียงต่ั๋อโรคหัวใจ และ 
โรคอัมพาตั๋ ลดระดบัไตั๋รกลเีซื้อไรด์ในเลือด ท่ีุทุำาใหล้ดความเส่ียงต่ั๋อ
ภาวะหัวใจขาดเลือด ช่่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย โดยเฉุพาะ
คนท่ีุเป็นภูมิแพ้ ช่่วยบำารุงสายตั๋าทุำาให้การมองเห็นดีข้่น บำารุงสมอง
ช่่วยในเร่ืองของความจำา ทุำาให้มีความจำาท่ีุดี และลดภาวะความ
จำาเส่ือม ช่่วยทุำาให้อาการอักเสบของกระดูกและข้อดีข้่น ทุำาให้ผิู้ว
เปล่งปล่ัง ดูสุขภาพดี มีประโยช่น์ต่ั๋อสตั๋รีมีครรภ์ สำาหรับเด็กท่ีุอยู ่
ในครรภ์มารดาย่ิงจะช่่วยพัฒนาระบบประสาทุ สายตั๋า และสมอง
ของเด็ก โปรตีั๋นเป็นสารอาหารท่ีุจำาเป็นต่ั๋อร่างกาย มีกรดอะมิโน 
ช่่วยให้ร่างกายสามารถนำาโปรตีั๋นมาใช้่ได้อย่างมีประสิทุธิิภาพ 
มีสารต้ั๋านอนุมูลอิสระ ช่ะลอความแกช่่รา ลดความเส่ียงต่ั๋อการเกดิ
โรคมะเร็ง ลดความเส่ียงต่ั๋อการเกิดโรคหัวใจ ลดความเส่ียงต่ั๋อการ
เกิดโรคอัลไซื้เมอร์ ลดระดับคอเรสเตั๋อรอลภายในร่างกาย มีลูทีุน 
เป็นสารท่ีุมีอยู่ในดวงตั๋าของเรา ช่่วยปกป้องเรติั๋นาจอประสาทุ
ให้สมบูรณ์์แข็งแรง ลดความเส่ียงต่ั๋อการเกิดโรคจอประสาทุตั๋า
เส่ือมช่่วยบำารุงรักษาสายตั๋า และพัฒนาการมองเห็นสำาหรับเด็ก
มีสารโคลีนเป็นสารท่ีุดีต่ั๋อสมอง และระบบประสาทุ มีธิาตุั๋เหล็ก 
ช่่วยเสริมภูมิต้ั๋านทุานให้แก่ร่างกาย ช่่วยสร้างเม็ดเลือดแดง 
ช่่วยรักษาภาวะโลหิตั๋จาง ช่่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ทุำาให้ร่างกาย 
กระปร้ีกระเปร่า ลดภาวะอ่อนเพลียของร่างกายทุำาให้ผู้ิวพรรณ์ 
สุขภาพดี เสริมสร้างภูมิต้ั๋านทุานให้แก่ร่างกายช่่วยทุำาให้ร่างกาย 
ฟ้�นฟูได้ดี ช่่วยรักษาโรคไทุรอยด์เป็นพิษ ช่่วยรักษาโรคผิู้วหนัง
บางช่นิด รักษาสิว รอยหมองคลำ้าและจุดด่างดำาบนผิู้วหนัง 
เป็นไงบ้างคะพ่ีๆ สมาชิ่ก พอจะทุราบถ่งประโยช่น์ของไข่ 
กันบ้างแล้วนะคะ แต่ั๋ท่ีุแน่ๆ น้องกบ มีฟาร์มไข่ไก่สดๆๆๆ กับ 

เจ้าของกิจการท่ีุมีความต้ัั๋งใจ และใส่ใจ แนะนำาให้
พ่ีๆ สมาชิ่กได้รู้จักและสามารถส่ังซ้ืื้อได้กันค่ะ ไข่ไก่
จาก “ใส่ใจคุณ ฟาร์ม” เป็นของคุณ์สุรเดช่ วิเศษการ  
“น้องสร” สังกัด สำานักงานใหญ่ แค่ช่ื่อฟาร์มก็รับรู้ได้

ถ่งความต้ัั๋งใจในการประกอบธิรุกิจเพ่ือให้ผูู้้บริโภคได้ทุานของดแีละ
มีคุณ์ภาพ “น้องสร” ทุำาธุิรกิจร่วมกับเพ่ือนท่ีุมีประสบการณ์์จาก
การทุำาฟาร์มของ CP มานานกว่า 30 ปี และพอดีได้สถานท่ีุฟาร์ม 
ท่ีุเจ้าของกิจการเดิมขายต่ั๋อให้ท่ีุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น จ่งช่วน
เพ่ือนๆร่วมกันลงทุุนจัดทุำาธุิรกิจรายได้เสริมให้กับครอบครัว “ใส่ใจ
คุณฟาร์ม” คัดสรรอาหาร และใส่ใจต้ัั๋งแต่ั๋การเล้ียงไก่ ช่่วงระยะแรก 
ท่ีุเร่ิมลงทุุนเล้ียงจำานวน 6,000 ตัั๋ว เป็นระยะเวลา 7-8 เดือน  
โดยปัจจุบัน “น้องสร” ขยายตั๋ลาดโดยเพ่ิมจัดจำาหน่ายตั๋าม 
รร.อนุบาลท่ีุมีช่ื่อเสียง, รร.นานาช่าติั๋ จ.ขอนแก่น ร้านอาหารสุขภาพ
ก่อนถ่งสนามบินขอนแก่น ร้านออแกนิกส์ และตั๋ลาดสดต่ั๋างๆ  
ท่ีุ จ.ขอนแก่นและกรุงเทุพฯ “น้องสร” ปัจจุบันได้เพ่ิมช่่องทุางการจัด
จำาหน่ายในเพจ และ Fb ช่ื่อ “ใส่ใจคุณ ฟาร์ม” พ่ีๆ สมาชิ่กสามารถ
เข้าไปช่มได้นะคะ ซ่่ื้งเป็นท่ีุสนใจกับลูกค้าท่ัุวไป  และผู้ลประกอบการ
เป็นท่ีุน่าพอใจกับครอบครัว “น้องสร” และเพ่ือนๆ ท่ีุร่วมลงทุุนกัน 
ทุุกคนซ่่ื้งทุาง “น้องสร” ยินดีรับ order จากพ่ีๆ สมาชิ่กตั๋ลอดค่ะ 
ไม่ว่าจะรับไปขายส่ง หรือขายปลีกก็ตั๋ามค่ะ
 หากพวกพ่ีๆ สมาชิ่ก ทุ่านใดสนใจจะติั๋ดต่ั๋อส่ังซ้ืื้อ ไข่ไก่
ใหม่สดจากฟาร์ม “ใส่ใจคุณ ฟาร์ม” สามารถส่ังจองกันล่วงหน้า
ได้โดยตั๋รงกับ “น้องสร” ได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 081-5514142 ได้
ตั๋ลอดนะคะ “น้องสร” ยินดีและเต็ั๋มใจท่ีุจะบริการ ทุ้ายน้ี น้องกบ 
ขอขอบคุณ์ “น้องสร” ท่ีุกรุณ์ามาบอกเล่าเร่ืองราวแถมยังสร้าง
รายได้ให้กับตั๋นเองและครอบครัวอีกด้วย น้องกบหวังว่าเร่ืองราวท่ีุ  
“น้องสร” เล่ามาน้ี จะนำาไปเป็นแนวทุางในการทุำาอาชี่พเสริม
ให้กับพวกพ่ีๆ สมาชิ่กได้นะคะ สมาชิ่กทุ่านใดสนใจจะแนะนำา
อาชี่พในคอลัมน์กบในกะลาของน้องกบล่ะก็ ติั๋ดต่ั๋อได้ท่ีุ สหกรณ์์ฯ
หรือ ท่ีุหมายเลขโทุรศัพท์ุ 091-4093007 พบกันใหม่ฉุบับหน้า  
สวัสดีค่ะ                  

 ♪ มกรา กุมภา มีนา มีนา เมษา  เมษา พฤษภา
 มิถุนา กรกฎา สิงหา กันยา ตัุ๋ลา พฤศจิกา พอถ่งธิันวา 
ฮาเลวังกา ก็กลับมามกรา ♫
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เรียน   สมาชิกสหกรณ์ 
ตามที่ประธาน สอ.กฟภ. ได้รับเลือกให้เป็น “คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัท             

การบินไทย จำกัด (มหาชน)” ซึ่งประกอบด้วย ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และ
ตัวแทนสหกรณข์นาดใหญ่ อีก 6 แห่ง 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
1. กำหนดเป้าหมาย 

- ต้องได้ต้นเงินคืนครบ (ไม่มีการ Hair Cut) 
- อาจจะมีการขยายระยะเวลาชำระหนี้ได้ 
- อาจจะยอมให้ลดดอกเบ้ียหรือเบ้ียปรับ 
- เสนอเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ในการชำระหนี้ 
- เสนอเงื่อนไขอื่น ๆ ในการชำระหนี้ 
- บ.การบินไทยต้องฟื้นกลับมาทำธุรกิจต่อไป เพื่อใหส้ามารถชำระหนี้คืนได้ 

2. ร่วมทำงานและประชุมหารือกันไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง เพื่อ 
- คัดเลือกบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่ดี ความชำนาญด้านการฟื้นฟูกิจการ เพื่อมาช่วยดูแลงาน

ด้านกฎหมาย และผ่านการยื ่นขอรับชำระหนี ้ ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหนี ้รายอื่น               
เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง และลดความเสี่ยงด้านกฎหมาย ซึ่งได้เลือกบริษัท กุด่ัน แอนด์ 
พาร์ทเนอร์ส จำกัด  

- ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มสหกรณ์อีก 84 แห่ง เพื่อเตรียมเอกสารในการ           
ยื่นขอชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

- จัดทำข้อมูลวิเคราะห์งบการเง ิน และรายละเอียดของรายงานทางการเง ินอื ่น ๆ ของ             
บ.การบินไทย ตลอดจนรวบรวมผลกระทบจากปัญหาหุ้นกู้ของ บ.การบินไทย ท่ีมีต่อภาพรวม
ของระบบการเงินของสหกรณ์ และระบบการเงินของประเทศ 

- เจรจาต่อรองกับผู้จัดทำแผนถึง 6 ครั้ง เพื่อให้ได้เงื ่อนไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์            
และบรรลุเป้าหมายท้ัง 2 ฝ่าย 

  อนึ่งจากการร่วมกันทำงานอย่างจริงจังเป็นเวลาเกือบ 5 เดือน ด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายและ              
ด้วยมารยาทของการประชุม ซึ ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลของการเจรจาต่อรอง คณะกรรมการติดตามฯ               
จึงไม่เปิดเผยผลของการเจรจาต่อรองไม่ว่าจะทางใดก็ตามก่อนวันเสนอแผน แต่เนื่องจากมีข่าวจากแหล่งข่าว
ต่าง ๆ มากมาย ทำให้สมาชิกสับสนและกังวลใจ และด้วยได้รับทราบจากคณะผู้ทำแผนว่า วันที่ 2 มีนาคม 
2564 จะนำเสนอแผนฟื้นฟูต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
 ดังนั้น เพื่อคลายความกังวลและเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง สอ.กฟภ. จึงได้สรุปแผนฟื้นฟูในส่วนของ
เงื่อนไขในการชำระคืนหุ้นกู้ เพื่อทราบอย่างไม่เป็นทางการก่อนในเบ้ืองต้น ดังนี้ 
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แนวทางหลัก 
1. หุ้นกู้ทุกตัวจะไม่มีการ Hair Cut  
2. ดอกเบ้ียท่ียังไม่ได้รับ ต้ังแต่ในการขอยื่นฟื้นฟู – วันท่ีแผนฟื้นฟูผ่านจะไม่ได้รับ 
3. หุ้นกู้ทุกตัวจะถูกยืดอายุไปอีก +6 ปี แต่รวมกับอายุเดิมท่ีเหลือต้องไม่เกิน 14 ปี 
4. ดอกเบ้ียจะถูกปรับเป็น 1.5% ทุกรุ่น (ไม่มีดอกเบ้ียผิดนัด) 
5. ดอกเบ้ีย 3 ปีแรกจะยังไม่จ่าย จะเก็บไว้จ่ายในวันครบกำหนดทุกตัว 

แนวทางเสริม 
  มีแนวทางเสริมให้เจ้าหนี้เลือกอีก 2 ข้อ (เลือกเอาหรือไม่เอาก็ได้ เลือกข้อเดียวหรือ 2 ข้อเลยก็ได้) 
     ข้อแรก สหกรณ์สามารถเลือกแปลงหนี้เป็นทุนได้ โดยแปลงเป็นหุ้นสามัญไม่เกิน 50% ของมูลค่าหนี้            
(+เพิ่มขั้นละ 10 % เช่น 10%, 20%....., 50%) ราคาที่แปลงคือหุ้นละ 3.864 บาท ซึ่งเท่ากับราคาที่ผู้ถือหุ้น
ใหม่จะเพิ่มทุนเข้าไป 

*บ.การบนิไทย ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าถ้าสหกรณ์เลือกแปลงหนี้เป็นทุน กรณีมีหุ้นกู้หลายตัวจะเอา          
ตัวไหนมาแปลง เช่น เอาหุ้นกู้รุ่นครบกำหนดไกลสุดท่ีถืออยู ่หรือเอาหุ้นกู้จากทุกรุ่นท่ีถืออยู่เฉล่ียตามสัดส่วน 
     ข้อที่สอง บ.การบินไทย ต้องการเงินจากเจ้าหนี้เพิ่ม อีก 25,000 ล้านบาท เสนอเป็นหุ้นกู้ท่ีมีบุริมสิทธิ์
เหนือกว่าหนี้อื่น โดย 

- มีอายุอย่างน้อย 3 ปี 
- ดอกเบ้ีย 4% 
- ถ้าผลการดำเนินการของ บ.การบินไทย เป็นไปด้วยดีมีกระแสเงินสดเหลือเกินแผน เฉพาะ           

ผู้ลงทุนกลุ่มนี้จะคืนหนี้หุ้นกู้เดิม (ก่อนแผนฟื้นฟู) ใหก้่อนกำหนดข้างต้นบางส่วน (10%) 
ท้ังนี้ข้อจำกัด เรื่องการถือหุ้นสามัญบริษัทเอกชน และการถือหุ้นกู้ non credit rating บ.การบินไทย  

จะมีการหารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) เพื่อให้แผนฟื้นฟู
ดำเนินการได้ 
ข้อมูลเพิ่มเติม จากสถิติกรณีแผนฟื้นฟูไม่ผ่าน และ บ.การบินไทย ล้มละลายเจ้าหนี้จะได้รับคืนต่ำกว่า 13% 
 อย่างไรก็ตามเจ้าหนี้ทุกคนมีสิทธิขอแก้ไขแผน โดยยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ล่วงหน้ากอ่น
วันประชุมเจ้าหนี้ ไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งคณะติดตามกำลังพิจารณาขอปรับแก้แผนบางส่วน 
 สอ.กฟภ. ขอให้สมาชิกมั่นใจว่า เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจ ดูแลแก้ไขปัญหาหุ้นกู้การบินไทยให้          
ผ่านพ้นไปอย่างดีที่สุด 
 
 
 

                             (นางชินเสณี  อุ่นจิตติ) 
                                      ประธานกรรมการ 

                                     สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
                                       2 มีนาคม 2564 
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สวัสดีครับสมาชิก่ทุก่ๆท่าน …

ถามถามมามา  - ตอบ - ตอบ ไปไป

...นายสินเชื่อ...

 หากสมาชิ่กไม่ได้ อ่านหรือไม่ได้พิจารณ์าเ ง่ือนไข 
ในเอกสารต่ั๋างๆ ให้ละเอียดถ่ีถว้นสมาชิ่กยอ่มไม่อาจทุราบได้เลยวา่
ตั๋นมีสิทุธิิและหน้าท่ีุอย่างไร เช่่น ในกรณี์สมาชิ่กท่ีุทุำาสัญญาเงินกู้ 
มายังสหกรณ์์ฯ หากสมาชิ่กไม่ได้พิจารณ์าเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้  
สมาชิ่กย่อมไม่ทุราบได้เลยว่า ตั๋นจะต้ั๋องถูกเรียกเก็บเงินกู้  
รายเดือนเทุ่าไร ต้ั๋องเสียดอกเบ้ียในอัตั๋ราร้อยละเทุ่าไร หากผิู้ดนัด
ช่ำาระหน้ี สมาชิ่กจะต้ั๋องเสียดอกเบ้ียผิู้ดนัดเทุ่าไร เป็นต้ั๋น                  
 ดังน้ัน เพ่ือประโยช่น์ของตัั๋วสมาชิ่กเอง นายสินเช่ื่อใคร่ขอ
ความร่วมมือให้สมาชิ่กรักษาสิทุธิิของตั๋น โดยก่อนท่ีุจะลงลายมือ
ช่ื่อในเอกสารใดๆ ก็ตั๋าม ให้สมาชิ่กอ่านและพิจารณ์าเง่ือนไข 
ในเอกสารน้ันใหล้ะเอียดรอบคอบ เพราะหากเอกสารน้ันมีผู้ลแลว้  
การยกเลิกหรือการปรับปรุงแก้ไข ย่อมต้ั๋องผู่้านข้ันตั๋อน 
การดำาเนินการ ท่ีุยุง่ยาก ด้วยเหตุั๋น้ี หากสมาชิ่กอ่านและพิจารณ์า
เง่ือนไขในเอกสารแล้ว มีข้อสงสัยประการใด สมาชิ่กสามารถ
สอบถามมายังของสหกรณ์์ฯ ได้ ในเวลาทุำาการเลยนะครับ 

 กลับมาพบกับนายสินเช่ื่ออีกคร้ังนะครับ วันน้ีนายสินเช่ื่อ
จะพูดถ่ง “วิธีการกรอกเอกสารท่ีมีผลทางกฎหมาย” เพราะการ
ทุำาธุิรกรรมทุุกอย่างของสหกรณ์์ฯ ล้วนมีผู้ลทุางกฎหมายท้ัุงส้ิน  
จ่งมีความจำาเป็นท่ีุนายสินเช่ื่อจะต้ั๋องสร้างความเข้าใจท่ีุถูกต้ั๋อง 
ให้กับสมาชิ่กทุุกๆ ทุ่าน ท้ัุงน้ี เพ่ือรักษาประโยช่น์ของตัั๋วทุ่านเอง
ครับ 
 จากท่ีุกล่าวไปข้างต้ั๋น ธุิรกรรมของสหกรณ์์ฯ ล้วนมีผู้ล 
ทุางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการฝาก-ถอนเงิน การกู้ยืมเงิน 
การคำ้าประกัน หรือการแต่ั๋งต้ัั๋งผูู้้รับโอนประโยช่น์ เป็นต้ั๋น  
เม่ือสมาชิ่กต้ั๋องการทุำาธุิรกรรมอย่างใดๆ สมาชิ่กจะต้ั๋องอ่าน
เง่ือนไขท่ีุกำาหนดไว้ในเอกสารน้ันให้ถ่ีถ้วนเสียก่อน เน่ืองจาก
การทุำาธุิรกรรม ถือเป็นการก่อสิทุธิิและหน้าท่ีุท่ีุเราทุุกคนจะต้ั๋อง
ปฏิิบัติั๋ตั๋ามอย่างเคร่งครัด เพราะทัุนทีุท่ีุสมาชิ่กลงลายมือช่ื่อ 
ในเอกสารและธุิรกรรมดังกล่าวได้ถูกดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว  
ยอ่มถือว่าสมาช่กิได้รับทุราบและยนิยอมตั๋ามเง่ือนไขท่ีุระบไุว้อยา่ง
ไม่มีข้อโต้ั๋แย้งครับ

ช่ำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตั๋พิเศษเลขทุี่ 205/2547
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