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ฐานะทางการเงินเดือน มี.ค. – เม.ย.  2564 

กู้แล้วรวย...เส้นทางสู่อนาคต

ทำาธุรกรรม สอ.กฟภ. ผ่านออนไลน์

ขั้นตอนการชำาระเงินผ่าน Krungthai NEXT

การขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส ประจำาปี 2564
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เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของ สอ.กฟภ.

มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะ

หรือ ID : @Peacoop

อัตราดอกเบี้ยเงิินกู้้�สหกรณ์ป์ระเภทเงิินกู้้�                                        

ประเภทเงิินกู้้�                                       ร�อยละต่่อปี
เงินกู้เพื่่�อเหตุฉุุกเฉุิน 5.75
เงินกู้สามัญ (ใช้หุ้นคำ้า, เงินฝากคำ้า) 5.75
เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลคำ้า) 6.00
เงินกู้พื่ิเศษ 5.75
เงินกู้สามัญเพื่่�อการศึกษา 4.50
เงินกู้สามัญเพื่่�อผู้ประสบภัย 4.50

ประเภทเงิินฝากู้                                   ร�อยละต่่อปี
เงินฝากออมทรัพื่ย์ 1.75
เงินฝากออมทรัพื่ย์พื่ิเศษ 2.75
เงินฝากออมทรัพื่ย์พื่ิเศษสุขเกษียณ์ 3.75
เงินฝากประจำาเพื่ิ�มพืู่น 3.75

อัตราดอกเบี้ยเงิินฝากู้สหกรณ์์

ทำ�ธุรกรรมออนไลน์กับ สอ.กฟภ.ทำ�ธุรกรรมออนไลน์กับ สอ.กฟภ.
ลดคว�มเสี่ยงลดคว�มเสี่ยง  COVID-19COVID-19  จ�กก�รเดินท�งจ�กก�รเดินท�ง

#SAVEPEACOOP
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หน่วย : บาท
เมษายน 2564 มีนาคม 2564 เพ่ิม/(ลด)

จ ำนวนสมำชิก (คน) 35,085 35,044 41 
การให้บริการ

ซ้ือหุ้น ระหว่ำงเดือน 119,314,840.00       130,917,500.00      (11,602,660.00) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์ 116,707,832.71       262,917,188.62      (146,209,355.91) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 96,798,082.61         216,071,816.24      (119,273,733.63) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 225,267,708.77       541,428,355.55      (316,160,646.78) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 178,822,706.31       226,000,304.03      (47,177,597.72) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 48,738,118.96         95,311,257.74       (46,573,138.78) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 102,944,593.18       126,924,798.81      (23,980,205.63) 
ให้เงินกู้สำมัญ (เม.ย. 464 รำย,  มี.ค. 719 รำย) 727,606,000.00       1,162,704,000.00   (435,098,000.00) 
ให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เม.ย.  429 รำย,  มี.ค.  616 รำย) 23,848,000.00         33,398,000.00       (9,550,000.00) 
ให้เงินกู้พิเศษ (เม.ย. 3,278 รำย,  มี.ค. 3,142 รำย) 114,293,947.29 123,800,410.11 (9,506,462.82) 
จ่ำยทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิก (เม.ย. 39 รำย,  มี.ค. 90 รำย) 2,382,419.22 2,703,158.80 (320,739.58) 

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 699,785,510.53       1,165,378,697.88   (465,593,187.35) 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 290,731.49             290,731.49            -                      
เงินฝำกชุมนุมสหกรณ์ 1,450,000,000.00     1,750,000,000.00   (300,000,000.00) 
เงินลงทุน 29,503,853,857.04   29,480,341,222.11  23,512,634.93 
ลูกหน้ีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 125,460,820.77       128,072,772.55      (2,611,951.78) 
ลูกหน้ีเงินกู้สำมัญ 19,457,724,051.41   19,426,337,343.65  31,386,707.76 
ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 1,832,094,871.98 1,791,616,646.02   40,478,225.96 
เงินรับฝำกออมทรัพย์ 1,152,317,834.87     1,132,408,084.77   19,909,750.10 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 13,348,777,831.38   13,302,332,828.92  46,445,002.46 
เงินรับฝำกประจ ำเพ่ิมพูน 73,762,850.00         69,536,680.13       4,226,169.87 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 10,669,888,775.87   10,724,095,250.09  (54,206,474.22) 
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 3,723,014,967.16 4,593,000,000.00 (869,985,032.84) 
ทุนเรือนหุ้น 21,744,107,120.00   21,648,068,160.00  96,038,960.00 
ทุนส ำรอง 1,772,720,845.75     1,772,720,845.75   -                      
ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 41,342,878.78         42,748,878.78       (1,406,000.00) 
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน 40,844,670.97         41,821,090.19       (976,419.22) 
ทุนด ำเนินงำน (สินทรัพย์รวม) 53,412,912,502.25   54,126,120,708.22  (713,208,205.97) 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 186,619,211.81       285,456,886.64      (98,837,674.83) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 3,673,881.06           5,492,245.45         (1,818,364.39) 
หน้ีสงสัยจะสูญ (1,560,646.82) (435,326.57)           (1,125,320.25) 
ดอกเบ้ียจ่ำย 69,582,768.71         73,493,520.94       (3,910,752.23) 
ก ำไรสุทธิ ประจ ำเดือน เมษำยน 2564 114,923,208.86       206,906,446.82      (91,983,237.96) 
ก ำไรสะสม (มกรำคม - เมษำยน 2564) 560,756,537.64       445,833,328.78      114,923,208.86      

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดือน

สหกรณ์์ออมทรัพื่ย์พื่นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัด
ฐานะกู้ารเงิินและผลกู้ารดำาเนินงิานประจำาเดือน
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 สวัสดีีค่ะ แฟน ๆ กู้แล้วรวย  
ฉบับนี� น้องกบจะพาพ่ี ๆ   

  สมาชิิก ไปเที่ี่ยว
  ชุิมพร ประตููสู่ 
ภาคใตู้ท่ีี่มีอะไรดีี 
มากกว่าที่างผ่่าน 
ชุิ มพร โดีดี เดี่ น 
ในเร่ืองความงาม 

ของ โลก ใ ตู้ที่ะ เล  
มีสรรพชีิวิตู มากมาย 

 เช่ิน หอยมือเสือท่ีี่เกาะง่าม 
 เกาะมัตูตูราปะการังสวยงามที่ี่ 
เกาะลังกาจิว เกาะง่าม กิจกรรมดีำานำ�าจึงเป็นส่ิงท่ีี่ไม่ควรพลาดี 
เ ม่ือมาเที่ี่ยวชุิมพร ช่ิวงเดืีอนกันยายน-ตุูลาคมของทุี่กปีท่ีี่
ชุิมพรจะเป็นแหล่งดูีเหยี่ยวอพยพมาจากไซบีเรีย ซ่ึงเหยี่ยว
จะบินผ่่านชิุมพรนับหม่ืนนับแสนตูัวเลยทีี่เดีียว และผ่ลไม้ท่ีี่ 
จ.ชุิมพร ก็จะมีทุี่เรียนหมอนที่องท่ีี่หวานมันอร่อย สำาหรับ 
พ่ี ๆ สมาชิิกท่ีี่ชิอบที่านทุี่เรียนไม่ควรพลาดีค่ะ น้องกบขอแนะนำา 
สวนทีุ่เรียนช่ืิอดัีง คือ “ทุเรียน...สวนคุณปา” เป็นธุุรกิจของ
ครอบครัวคุณเจษฎา วุฒิิลาภ หรือ “น้องเบียร์” สังกัดี กฟอ. ท่ี่าแซะ 
ที่ำาสวนทุี่เรียนทัี่�งหมดี 100 ไร่ ซ่ึงขายมานานกว่า 10 ปี นำาส่งทัี่�ง 
ภายในประเที่ศและประเที่ศจนี เหตุูผ่ลที่ีท่ี่ำาให ้“ทุเรียน...สวนคณุปา” 
ได้ีรับความนิยมคือ “ทุเรียน...สวนคณุปา” รับประกันเนื�อทุี่กลูกค่ะ  
น้องกบได้ีส่ังมาลองที่านด้ีวยตัูวเองแล้วยังติูดีใจความหวานมัน
และนอกจากทุี่เรียนแล้ว “น้องเบียร์” ยังมีขนมอาลัวรูปหมี  

“ทุุเรีียน...สวนคุุณปา”“ทุุเรีียน...สวนคุุณปา”

รูปสวยน่ารัก แถมอร่อยขายอีกนะคะ เป็นฝีีมือของ “น้องภีีม”
ภรรยาของ “น้องเบียร์” น่ีเองค่ะ รับรองว่าพ่ีๆ สมาชิิกจะติูดีใจ 
ทัี่�งทุี่เรียน และอาลัวหมี อย่างแน่นอนค่ะ ด้ีวยสถานการณ์  
COVIC-19 ระบาดีแบบนี� เรายังมีช่ิองที่างได้ีที่านของอร่อยๆ  
แบบส่งถึงหน้าบ้านพ่ี ๆ สมาชิิกทัี่นใจ  
          หากพวกพ่ีๆ สมาชิิก ท่ีี่สนใจสามารถส่ังซื�อได้ีโดียตูรง
กับ “น้องเบียร์” โดียติูดีตู่อได้ีท่ีี่ เบอร์ โทรศัพท์ 065-2599591 
และ “น้องภีีม” เบอร์โที่รศัพท์ี่ 065-2599366 ได้ีตูลอดีนะคะ  
สามารถชิมสินค้าได้ีก่อนท่ีี่ LINE: 0649955909 fb : ภีีม ภีีม   
“น้องเบียร์” และ “น้องภีีม” ยินดีีและเต็ูมใจท่ีี่จะบริการ  
ท้ี่ายนี� น้องกบ ขอขอบคุณ “น้องเบียร์” ท่ีี่กรุณามาบอกเล่าเร่ือง
ราวแถมยงัสร้างรายได้ีให้กับตูนเองและครอบครวั อีกด้ีวย น้องกบ
หวังว่าเร่ืองราวท่ีี่ “น้องเบียร์” เล่ามานี� จะนำาไปเป็นแนวที่างในการ
ที่ำาอาชีิพเสริมให้กับพวกพ่ี ๆ  สมาชิิกได้ีนะคะ สมาชิิกท่ี่านใดีสนใจ 
จะแนะนำาอาชิีพในคอลัมน์กบในกะลา ของน้องกบล่ะก็ ติูดีตู่อ 
ได้ีท่ีี่สหกรณ์ฯ หรือ ท่ีี่หมายเลขโที่รศัพท์ี่ 091-4093007  
♪ ♫  รัักจริังก็เลยอยากขอ สงสารัคุุณหมอท่ี่�ที่ำางานหนัก  
หมอเหน่�อยจนไม่ได้้พััก เพ่ั�อปรัะชาชนท่ี่�รัักจะได้้ปลอด้ภััย กักตััวกัน
ก่อนได้้ไหม พ้ันโคุวิด้น่�ไป จะได้้ปลอด้ภััยทัี่�งอำาเภัอนะพ่ั� ๆ  สมาชิกจ๋า  
♫ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีีค่ะ                                                                                                             

 ♪ เฮ เธุอไดีดู้ีข่าวบ้างไหม  โรคโควดิีติูดีไดีไ้ว  มันน่าตู๊กใจอยา่งแรง  เฮ เธุอไมอ่ยากอไีปเท่ีี่ยวไหน   

ไม่อยากอีไปพบใคร โควิดีระบาดีอย่างแรง ก็อยากจะเดิีนเข้าไปหาไปทัี่ก แตู่เพ่ือคนท่ีี่เรารัก  

กักตัูวไว้ดีีกว่า ไอ้เร่ืองเที่ีย่วท่ีี่เคยแหลงกนัวันก่อน ใหห้ยดุีเอาไว้ก่อน เพราะตูอนนี�  จะติูดีกันทัี่�งอำาเภอ

ถ้าเธุอไม่ใส่หน้ากากอนามัย จะปวดีหัวหรือว่าไอ จะตัูวร้อนหรือเป็นไข้ ตู้องรีบหาหมอเท่ี่านั�น

หากเป็นโควิดีแค่คนเดีียว รับรองว่าเสียวเพ่ือนเลี�ยวหัวหลบแน่นอน ที่ำาไหร่ตู้องล้างมือก่อน 

เพราะเป็นห่วงเธุอนะบังอร ช่ิวงนี�กักตัูวไว้ก่อน อยูบ้่านหยุดีเชืิ�อทุี่กอำาเภอ  รักจริงก็เลยอยากขอ  

สงสารคุณหมอท่ีี่ที่ำางานหนัก หมอเหน่ือยจนไม่ได้ีพัก เพ่ือประชิาชินท่ีี่รักจะได้ีปลอดีภัย  

กักตัูวกันก่อนได้ีไหม พ้นโควิดีนี�ไป จะได้ีปลอดีภัยทัี่�งอำาเภอนะสาว ๆ จ๋า 

            ตู้องป้องกันทัี่�งอำาเภอ อย่าเผ่ลอเดีี�ยวไม่ปลอดีภัยนะรู้ไหม ตู้องใส่หน้ากากอนามัย ตู้อง

ไม่สุงสิงกับใคร ตู้องอยู่ไกลๆ เท่ี่านั�น ช่ิวยป้องกันนะคนดีี  พ้นโควิดีนี�เราได้ีเจอกันแน่นอน ตู่างคนตู่าง

อยู่ไปก่อน อดีที่นอีกนิดีนะบังอร ให้อดีใจรอได้ีเลย จะติูดีกันทัี่�งอำาเภอ ถ้าเธุอไม่ใส่หน้ากากอนามัย 

จะปวดีหัวหรือว่าไอ จะตัูวร้อนหรือเป็นไข้ ตู้องรีบหาหมอเท่ี่านั�น หากเป็นโควิดีแค่คนเดีียว รับรองว่าเสียวเพ่ือนเลี�ยวหัวหลบแน่นอน  

ที่ำาไหรตู้องล้างมือก่อน เพราะเป็นห่วงเธุอนะบังอร ช่ิวงนี�กักตัูวไว้ก่อน อยู่บ้านหยุดีเชืิ�อทุี่กอำาเภอ  ♫



ปุกาด... ปุกาด

“ด้วยความห่วงใยจาก สอ.กฟภ”

ลดความเสี่ยง ลดความเสี่ยง C    VID - 19C    VID - 19
มาทำาธุรกรรมผ่านออนไลน์ดีกว่ามาทำาธุรกรรมผ่านออนไลน์ดีกว่า

ถอนเงิน ถอนเงินฝาก สอ.กฟภ. โอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์

ใบแสดงเจตจำานงการถอนเงินฝากสหกรณ์

ภาพถ่ายใบถอนเงิน

ภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์

  (ส่งเอกสารฉบับจริงที่ สอ.กฟภ. ครั้งเดียว)

ส่งภาพถ่ายใบถอนเงินและภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชี

ธนาคารพาณิชย์ผ่าน

ระบบส่งไฟล์เอกสารที่ Line @ PEACOOP 

หรือที่หน้าเว็บไซต์สหกรณ์ : edocs.peacoop.or.th 

หรือ LINE ID : coop.adm ระบุส่งฝ่ายเงินฝากฯ

ในวันทำาการ ตั้งแต่เวลา 8.30 -14.00 น.

สะดวกได้อีก!! สะดวกได้อีก!! ติดต่อ สอ.กฟภ. ผ่าน line Official
@PEACOOP

สอบถามรายละเอียดเพิ่่�มเติ่ม

02 953 1201- 6 COOPPEA www.peacoop.or.th
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สร้าง QR CODE

พิมพ์

“สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัด”

รหัสวัตถุประสงค์
001 เปิดบัญชีใหม่ (เงินฝาก)

002 ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 

003 ซื้อหุ้น 

004 ชำาระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 

005 ชำาระหนี้เงินกู้สามัญ 

006 ชำาระหนี้เงินกู้พิเศษ 

007 สมัครสมาชิกสมทบ

ฝากเงิน 002 ตามด้วยเลขบัญชีสหกรณ์ฯ

ซื้อหุ้น 003 ไม่ต้องตามด้วยอะไรเลย

ชำาระหนี ้ 004, 005 หรือ 006 ตามด้วยเลขที่สัญญาเงินกู้

ขั้นตอนการทำาธุรกรรม ฝากเงิน-ซื้อหุ้น-ชำาระหนี้ ผ่าน Krungthai NEXT

สมาชิกสามารถสร้าง QR Code 
เพื่่�อใช้การสแกน QR Code แทน
การต้องกรอกเลขสมาชิก/เลขบัญชี
/สัญญาเงินกู้ สะดวกและรวดเร็วกว่า
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ปุกาด... ปุกาด



ปุกาด... ปุกาด
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สำ�หรับสม�ชิกที่ยังไม่เคยแจ้งคว�มประสงค์ขอรับเงินสงเคร�ะห์ฯ เท่�นั้น
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ถามถามมามา  - ตอบ - ตอบ ไปไป

...นายสินเชื่อ...

 กลับมาพบกับนายสินเช่ืิออีกครั�งนะครับ ในวันนี�นายสินเช่ืิอ 
จะขอพูดีถึงกรณี “การเปล่ียนแปลงข้อมูล ท่ีอยู�หรือเบอร์
โทรศัพท์” ของสมาชิิก เพราะมีสมาชิิกบางท่ี่าน ท่ีี่ย้ายท่ีี่อยู่หรือ
เปล่ียนเบอร์โที่รศัพท์ี่ แตู่ไม่ได้ีแจ้งการเปล่ียนแปลงให้สหกรณ์ฯ
ที่ราบ ที่ำาให้ข้อมูลท่ีี่เคยให้ไว้กบัสหกรณ์ฯ ไม่เป็นปัจจุบัน จนที่ำาให้
ในบางครั�งสมาชิิกอาจพลาดีข้อมูลข่าวสารท่ีี่เป็นประโยชิน์ไปอยา่ง
น่าเสียดีายครับ เช่ิน ข่าวสารเก่ียวกับการจัดีงานประชุิมใหญ่่สามัญ่
ประจำาปี ข้อมูลเก่ียวกับสวัสดิีการตู่างๆ ท่ีี่สมาชิิกมีสิที่ธิุได้ีรับจาก
สหกรณ์ฯ หรือ SMS แจ้งการถอนเงินจากบัญ่ชีิเป็นตู้นครับ
 การอัปเดีตูข้อมูลเก่ียวกับท่ีี่อยู่เป็นส่ิงท่ีี่สมาชิิกทุี่กท่ี่าน
ตู้องดีำาเนินการตูามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 39 “สมาชิิกคนใด 
มีการเปล่ียนแปลงในเร่ือง ช่ืิอ ช่ืิอสกุล ฐานะการสมรส และท่ีอยู�  
ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภีายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได้รับ
อนุญาตให้เปล่ียนแปลง”
 นอกจากนี� การอัปเดีตูข้อมูลเก่ียวกับช่ิองที่างการส่ือสาร
เช่ิน ท่ีี่อยู่และเบอร์โที่รศัพท์ี่ให้เป็นปัจจุบัน ที่ำาให้ไม่พลาดีข้อมูล
ประชิาสมัพันธ์ุหรือข้อมูลท่ีี่เป็นประโยชิน์ท่ีี่สหกรณ์เผ่ยแพรใ่ห้แก่
สมาชิิกซ่ึงอยูท่ั่ี่วประเที่ศ ได้ีอย่างท่ัี่วถึง รวมทัี่�ง ในกรณีท่ีี่สหกรณ์ฯ  
ตู้องติูดีตู่อกับสมาชิิกหรือผู้่รับโอนประโยชิน์ของสมาชิิก เม่ือมีเหตุู
จำาเป็นครับ
 นายสินเช่ืิอจึงอยากจะขอความร่วมมือให้สมาชิิก 
ทุี่กๆ ท่ี่าน อัปเดีตูข้อมูลทุี่กครั�งท่ีี่มีการเปล่ียนแปลงมายงัสหกรณ์ฯ 
โดียท่ี่านสามารถดีาวน์โหลดีหนังสือขอเปล่ียนแปลงประวัติูสมาชิิก
ได้ีจากเว็บไซต์ูของสหกรณ์ฯ (www.peacoop.or.th) หรือ แสกน 
QR CODE ด้ีานข้างนี�ได้ีเลยครับ

สวััสดีีครัับสมาชิกทุุกๆทุ่าน …

QR CODE สำาหรับดีาวน์โหลดี  
“หนังสือขอเปล่ียนแปลงประวัติู
สมาชิิก”

QR CODE 
“ระบบส่งไฟล์เอกสาร” 

QR CODE 
“คู่มือใช้ิงานระบบส่งไฟล์เอกสาร”

 จากนั�น ให้สมาชิิกส่ง “หนังสือขอเปล่ียนแปลงประวัติ
สมาชิิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี)” มายังสหกรณ์ผ่่านระบบ 
ส่งไฟล์เอกสารท่ีี่หน้าเว็บไซต์ูสหกรณ์หรือท่ีี่ LINE : @PEACOOP 
หรือ QR CODE ด้ีานล่าง โดียระบุว่า “ส�งฝ่่ายทะเบียนสมาชิิก”  
ซ่ึงหากสมาชิิกมีข้อสงสัยประการใดี สมาชิิกสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติูมได้ีท่ีี่สหกรณ์02-9531201-6 ตู่อ 730, 731 หรือ 
733 ในเวลาที่ำาการครับ

ชิำาระค่าฝีากส่งเป็นรายเดีือน
ใบอนุญ่าตูพิเศษเลขที่ี่ 205/2547

ปณจ. จตูุจักร 10900

กรุณาส�ง

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

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส�วนภีูมิภีาค จ�ากัด
 ตูู้ ปณ. 32 ปณศ.จตูุจักร กรุงเที่พฯ 10900 โที่ร. 0-2953-1201-6  โที่รสาร 0-2953-0503



 


