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เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของ สอ.กฟภ.

มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะ

หรือ ID : @Peacoop

อัตราดอกเบี้ยเงิินกู้้�สหกรณป์ระเภทเงิินกู้้�                                        

ประเภทเงิินกู้้�                                       ร�อยละต่่อปี
เงินกู้เพื่่่อเหตุฉุุกเฉุิน 5.75
เงินกู้สามัญ (ใช้หุ้นคำ้า, เงินฝากคำ้า) 5.75
เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลคำ้า) 6.00
เงินกู้พื่ิเศษ 5.75
เงินกู้สามัญเพื่่่อการศึกษา 4.50
เงินกู้สามัญเพื่่่อผูู้้ประสบภัย 4.50

ประเภทเงิินฝากู้                                   ร�อยละต่่อปี
เงินฝากออมทรัพื่ย์ 1.75
เงินฝากออมทรัพื่ย์พื่ิเศษ 2.75
เงินฝากออมทรัพื่ย์พื่ิเศษสุขเกษียณ 3.75
เงินฝากประจำาเพื่ิ่มพืู่น 3.75

อัตราดอกเบี้ยเงิินฝากู้สหกรณ์



2
ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 เพ่ิม/(ลด)

จ ำนวนสมำชิก (คน) 35,312 35,204 108 
การให้บริการ

ซ้ือหุ้น ระหว่ำงเดือน 591,680,880.00       122,232,320.00      469,448,560.00 
รับฝำกเงินออมทรัพย์ 135,574,418.16       154,140,136.16      (18,565,718.00) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 139,365,519.40       109,704,874.55      29,660,644.85 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 342,833,147.24       311,691,852.93      31,141,294.31 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 175,420,246.95       201,638,643.36      (26,218,396.41) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 2,096,230,117.15     54,325,360.52       2,041,904,756.63 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 216,281,008.84       100,416,593.96      115,864,414.88 
ให้เงินกู้สำมัญ (ต.ค. 232 รำย,  ก.ย. 966 รำย) 196,184,000.00       736,425,000.00      (540,241,000.00) 
ให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (ต.ค. 324 รำย,  ก.ย. 364 รำย) 16,563,000.00         21,234,000.00       (4,671,000.00) 
ให้เงินกู้พิเศษ (ต.ค. 2,969 รำย,  ก.ย. 2,885 รำย) 57,206,806.51 96,385,392.03 (39,178,585.52) 
จ่ำยทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิก (ต.ค. 38 รำย, ก.ย. 68 รำย) 873,500.00 2,217,000.00 (1,343,500.00) 

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 1,281,499,949.36     317,030,234.20      964,469,715.16 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 292,283.16             292,283.16            0.00 
เงินฝำกชุมนุมสหกรณ์ 1,750,000,000.00     1,750,000,000.00   0.00 
เงินลงทุน 32,494,989,731.05   32,686,898,946.20  (191,909,215.15) 
ลูกหน้ีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 89,819,849.77         93,117,387.70       (3,297,537.93) 
ลูกหน้ีเงินกู้สำมัญ 19,832,013,832.32   20,022,668,050.39  (190,654,218.07) 
ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 1,877,307,871.58 1,918,406,325.28   (41,098,453.70) 
เงินรับฝำกออมทรัพย์ 1,288,272,895.30     1,292,063,996.54   (3,791,101.24) 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 13,840,108,881.69   13,672,695,981.40  167,412,900.29 
เงินรับฝำกประจ ำเพ่ิมพูน 87,945,471.31         85,079,325.00       2,866,146.31 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 12,314,556,009.66   10,434,606,901.35  1,879,949,108.31 
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 4,018,000,000.00 6,168,000,000.00 (2,150,000,000.00) 
ทุนเรือนหุ้น 22,817,129,740.00   22,226,812,560.00  590,317,180.00 
ทุนส ำรอง 1,773,174,096.33     1,773,174,096.33   0.00 
ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 33,529,878.78         34,403,378.78       (873,500.00) 
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน 37,579,055.43         37,579,055.43       0.00 
ทุนด ำเนินงำน (สินทรัพย์รวม) 57,743,574,426.19   57,157,116,950.71  586,457,475.48 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 233,459,539.00       196,268,994.88      37,190,544.12 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 3,315,056.73           4,090,277.63         (775,220.90) 
หน้ีสงสัยจะสูญ 1,523,536.22 2,811,234.28         (1,287,698.06) 
ดอกเบ้ียจ่ำย 75,759,091.74         70,558,420.19       5,200,671.55 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหุ้นกู้ บมจ.กำรบินไทย 35,250,000.00         35,250,000.00       0.00 
ก ำไรสุทธิ ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564 117,611,854.31       83,559,062.78       34,052,791.53 
ก ำไรสะสม (มกรำคม - ตุลำคม 2564) 1,234,657,677.27     1,117,045,822.96   117,611,854.31      

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดือน

สหกรณ์ออมทรัพื่ย์พื่นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัด
ฐานะกู้ารเงิินและผลกู้ารดำาเนินงิานประจำาเดือน
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 สวัสดีีค่ะ แฟนๆ กู้แล้วรวย ฉบับนี� น้องกบ ขอเอาใจพ่ีๆ 
สมาชิิกท่ีี่ช่ืินชิอบ “แซลมอนดองซีอ๊�ว” และ “กุ�งดองซีอ๊�ว” เดีลิเวอร่ี 
เป็นของคุณสุภัสสร ฤดีีวุฒิิโรจน์ หรือ “น�องฝน” สังกัดี สำานักงานใหญ่่  
ซ่่ึ่งดีองด้ีวยสูตรเฉพาะท่ีี่ทัี่�งอร่อยและกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อม 
ข้าวญ่ี่ปุ�นและสาหร่าย วิธีีกินก็ง่ายๆ เตรียมสาหร่าย ใส่ผัักลงบน
สาหร่ายตามใจชิอบ คีบแซึ่ลมอนดีองวางลงบนผัักและสาหร่าย 
ที่านพร้อมกับข้าวญ่ี่ปุ�น อร่อยเข้าคู่กันกำาลังดีี กำาลังเป็นท่ีี่นิยม  
ยิ่งช่ิวงอยู่บ้าน Work From Home แบบนี� พ่ีๆ สมาชิิก ลองส่ังมา
ที่านสกัชุิดี น้องกบวา่ น่าจะฟินไม่น้อยค่ะ แซึ่ลมอนดีองซึ่อิี�ว เดีลเิวอร่ี  
บอกเลยว่าเมนูแซึ่ลมอนเนื�อเด้ีง เข้มข้นถ่ึงใจ เป็นเมนูขวัญ่ใจ 
ใครหลายๆ คน ยิ่งนำามาดีองซีึ่อิ�วเกาหลี ยิ่งเข้มข้น ที่านคู่กับ 
ข้าวสวยร้อนๆ หรือสาหร่ายกรอบๆ ยิ่งอร่อยไปอีก สายดีอง  
สายของดิีบ ต้องห้ามพลาดี ความวา้วของท่ีี่น่ีคือการดีองแบบเข้มข้น 
เข้าถ่ึงเนื�อไม่มีกล่ินคาว ที่านง่าย หน่บหนับเด้ีงด่ี�งกำาลังดีี 

  ♪♫ ส่ิงหน่่งท่ีี่เธีอยังคงไม่รู้ เก็บอยู่ในใจคนเดีียว ไม่กล้าบอกใคร ไม่มีเหตุผัลใดีใดี ท่ีี่จะฟังดูีแล้วดีี เจ็บปวดีท่ีี่มีบางคนไว้แล้ว 

แต่กลับมีใจเกินเลยล่กซ่ึ่�งกับเธีอ ครั�งนี� ไม่ได้ีอยากรักเธีอเลย แต่จะที่ำาตัวเช่ินไร ฉันมันไม่ดีี ใช่ิไหม ห้ามใจตัวเองไม่อยู ่ก็มันรู้ทัี่�งรู้ ว่าฉันไม่ควร 

รักเธีอ ไม่ควรฝััน ฉันมันไม่ดีีใช่ิไหม ห้ามใจตัวเองไม่ทัี่น จะไปพูดีกับใครให้รู้ ความจริงอย่างไร วันนี�ทัี่�งหมดีของหัวใจ เจ้าของนั�นคือเธีอ

อยากส่ังตัวเองให้มันไม่รัก แต่เจอะทีี่ไรเธีอที่ำาให้ฉัน อดีใจไม่ไหว จะให้บอกได้ียังไง ว่าไม่มีใจให้เธีอ ฉันมันไม่ดีีใช่ิไหม ห้ามใจตัวเองไม่อยู ่ 

ก็มันรู้ทัี่�งรู้ ว่าฉันไม่ควรรักเธีอ ไม่ควรฝัันฉันมันไม่ดีีใช่ิไหม ห้ามใจตัวเองไม่ทัี่น จะไปพูดีกับใครให้รู้ ความจริงอย่างไร วันนี�ทัี่�งหมดีของหัวใจ 

เจ้าของนั�นคือเธีอ วันนี�ทัี่�งหมดีของหัวใจ เจ้าของนั�นคือเธีอ  ♫ 

กู้แล้วรวย.....เส้นทางสูอ่นาคต

แซลมอนแซลมอน
กุ้งกุ้งดองซีอ๊�วดองซีอ๊�ว

แล้วถ้ึายิ่งกินคู่กับนำ�าจิ�มซีึ่ฟู�ดีรสแซ่ึ่บๆ  
ซ่่ึ่ง “น้องฝัน” ใช้ิมะนาวสดี ยิ่งเพ่ิม
ความอร่อยว้าวมากกว่าเดิีมอีกเท่ี่าตัว  
ใครท่ีี่ชิอบความเข้มข้นถ่ึงเนื�อ อดีใจ
ไม่ให้ส่ังไม่ไหวแน่ ๆ ค่ะ “น้องฝัน”  
จัดีเป็น set พร้อมเสริฟ์นะคะ โดีย
ราคาเร่ิมต้นท่ีี่ชุิดีเล็ก 100 บาที่, 120 บาที่,  
150 บาที่ และชุิดีใหญ่่ 169 บาที่  ถูึกใจแบบไหน 
ก็เลือกส่ังได้ีเลยค่ะ ซ่่ึ่ง “น้องฝัน” ที่ำาสดีใหม่ทุี่กวัน ลองเอาเข้า
ปากสักคำา จะรู้เลยว่าความเด้ีงด่ี�งหนุบหนับมันเป็นอย่างนี�น่ีเอง 
พ่ีๆ สมาชิิก ใครท่ีี่ชิอบที่านอาหารประเภที่นี�อยู่แล้ว น่าจะถูึกใจได้ี
ไม่ยากเย็น ถ้ึาอยากพิสูจน์ว่าจริงอย่างท่ีี่บอกหรือเปล่า เห็นทีี่ว่า
ต้องลองส่ังมาดูีสักมื�อนะคะ ที่างร้านใส่ใจในการคัดีสรรวัตถุึดิีบ
เป็นอย่างดีี รับรองความสดีและใหม่ พร้อมด้ีวยนำ�าจิ�มซีึ่ฟู�ดีรสเด็ีดี 
และนำ�าดีองท่ีี่หอมหวานกลมกล่อม ที่านไปฟินไป เผัลอๆ ที่านหมดี
รวดีเร็วไม่ทัี่นรู้ตัว
           หากพวกพ่ๆี  สมาชิิก สนใจจะส่ังซืึ่�อ “น้องฝัน” พร้อมส่งเดีลิเวอร่ี  
สามารถึติดีต่อได้ีโดียตรงกับ “น้องฝัน” ท่ีี่เบอร์ โที่รศััพท์ี่มือถืึอ  
083-6067307 ได้ีตลอดีนะคะ “น้องฝัน” ยินดีีและเต็มใจท่ีี่จะ
บริการจัดีส่งให้ค่ะ ท้ี่ายนี� น้องกบ ขอขอบคุณ “น้องฝัน ” ท่ีี่กรุณา
มาบอกเล่าเร่ืองราว แถึมยังสร้างรายได้ีให้กับตนเองและครอบครัว 
อีกด้ีวย  น้องกบหวังว่าเร่ืองราวท่ีี่ “น้องฝัน”  เล่ามานี� จะนำาไปเป็น 
แนวที่างในการที่ำาอาชีิพเสริมให้กับพวกพ่ีๆ สมาชิิกได้ีนะคะสมาชิิก 
ท่ี่านใดีสนใจจะแนะนำาอาชีิพในคอลัมน์กบในกะลาของน้องกบล่ะก็  
ติดีต่อได้ีท่ีี่สหกรณ์ฯ หรือ ท่ีี่หมายเลขโที่รศััพที่์ 098-3967571  
ท้ี่ายนี� น้องกบ ขอให้พ่ีๆ สมาชิิกทุี่กท่ี่าน สุขภาพแข็งแรง ปลอดีภัย
จาก Covid-19  กันทุี่กคนนะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีีค่ะ  

(นอ้งฝน)(นอ้งฝน)
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นายเสรี ปรัชญกุล
ประธีานกรรมการดีำาเนินการ

ร�อยโทสุพจน์  ใช�บางยาง
รองประธีานกรรมการ

นายจรรยา  วัฒนกุล
กรรมการดีำาเนินการ

นายธนาเศรษฐ์  พงษ์ทรงเสถียร
กรรมการดีำาเนินการ

นายสมชาย อักษรภักด๊์
กรรมการดีำาเนินการ

นายวัลลภ ก๊ตต๊ว๊วัฒน์
กรรมการดีำาเนินการ

นายทวีศักด์ื๊  พรนุเคราะห์์
กรรมการดีำาเนินการ

นายรณภา ทองโปร่ง
กรรมการดีำาเนินการและเลขานุการ

นายว๊เชียร  ปัญญาวาน๊ชกุล
กรรมการดีำาเนินการ

นายปิยพจน์  รุธ๊รโก
กรรมการดีำาเนินการ

นายว๊รัช วังจันทร์
กรรมการดีำาเนินการ

นายภาคภูม๊  ฉำ่าทวี
กรรมการดีำาเนินการ

นายธนชัย  ร�อยศรี
กรรมการดีำาเนินการ

นายสเฐียรพงศ์  ฤทธ๊เรืองเดช
กรรมการดีำาเนินการและผัู้ชิ่วยเลขานุการ

นายเสกสรร เสร๊มพงศ์
กรรมการดีำาเนินการและเหรัญ่ญิ่ก

คณะกู้รรมกู้ารดำาเนินกู้าร สอ.กู้ฟภ. ชุุดที่่� 25
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คณะอนุกรรมการการลงทุน

คณะอนุกรรมการเงินกู้

คณะอนุกรรมการประชาสัมพื่ันธ์์

คณะอนุกรรมการศึกษาพื่ัฒนา

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการอำานวยการ

1. นายวัลลภ กิตติวิวัฒิน์  ประธีานอนุกรรมการ
2. นายวิเชีิยร ปัญ่ญ่าวานิชิกุล  อนุกรรมการ
3. นายภาคภูมิ ฉำ่าที่วี   อนุกรรมการ
4. นายเสกสรร เสริมพงศ์ั  อนุกรรมการ
5. นายสเฐีียรพงศ์ั ฤที่ธิีเรืองเดีชิ  เลขานุการอนุกรรมการ

1. ร้อยโที่สุพจน์ ใช้ิบางยาง  ประธีานอนุกรรมการ
2. นายจรรยา วัฒินกุล  อนุกรรมการ
3. นายธีนชัิย ร้อยศัรี  อนุกรรมการ
4. นายวิรัชิ วังจันที่ร์  อนุกรรมการ 
5. นายภาคภูมิ ฉำ่าที่วี   เลขานุการอนุกรรมการ

1. นายธีนาเศัรษฐ์ี พงษ์ที่รงเสถีึยร  ประธีานอนุกรรมการ
2. นายปิยพจน์ รุธิีรโก  อนุกรรมการ
3. นายเสกสรร เสริมพงษ์  อนุกรรมการ
4. นายสมชิาย อักษรภักดิี�  อนุกรรมการ
5. นายวิรัชิ วังจันที่ร์  อนุกรรมการ
6. นายที่วีศัักดิี� พรนุเคราะห์  เลขานุการอนุกรรมการ

1. นายปิยพจน์ รุธิีรโก  ประธีานอนุกรรมการ
2. นายธีนาเศัรษฐ์ี พงษ์ที่รงเสถีึยร  อนุกรรมการ
3. นายรณภา ที่องโปร่ง  เลขานุการอนุกรรมการ

1. นายวิเชีิยร ปัญ่ญ่าวานิชิกุล  ประธีานอนุกรรมการ
2. นายจรรยา วัฒินกุล  อนุกรรมการ
3. ร้อยโที่สุพจน์ ใช้ิบางยาง  อนุกรรมการ
4. นายธีนาเศัรษฐ์ี พงษ์ที่รงเสถีึยร  อนุกรรมการ
5. นายวัลลภ กิตติวิวัฒิน์  อนุกรรมการ
6. นายปิยพจน์ รุธิีรโก  อนุกรรมการ
6. นายรณภา ที่องโปร่ง  เลขานุการอนุกรรมการ

1. นายจรรยา วัฒินกุล  ประธีานอนุกรรมการ
2. นายที่วีศัักดิี� พรนุเคราะห์  อนุกรรมการ
3. นายธีนชัิย ร้อยศัรี  อนุกรรมการ
4. นายสมชิาย อักษรภักดิี�  อนุกรรมการ 
5. นายรณภา ที่องโปร่ง  เลขานุการอนุกรรมการ

รายนามคณะอนุกรรมการ สอ.กฟภ. ประจำาปี 2564
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ระบบบริกู้ารสมาชุิกู้ระบบบริกู้ารสมาชุิกู้

7
ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2564

สาระ...น่ารู้

 สมาชิิกสามารถึเข้าดูีข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลหุ้น ข้อมูลเงินฝัาก ข้อมูลเงินกู้ 
รายการหักประจำาเดืีอน เงินปันผัล-เฉล่ียคืน และข้อมูลผู้ัรับโอนประโยชิน์ ตัวด้ีวยตัวเองได้ีแล้ว  
ท่ีี่ www.peacoop.or.th แล้วเลือกไปท่ีี่ ระบบบริการสมาชิิก หรือ SCAN QR CODE

 หากสมาชิิกลืมรหั์สผ่่านสามารถึ reset รหัสผ่ัานได้ีด้ีวยตนเอง เพียงกดีไปท่ีี่ ลืมรหัสผ่ัาน จากนั�น 
กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูึกต้อง และกดีตกลงเพ่ือ reset รหัสได้ีเลยค่ะ



ถามถามมามา  - ตอบ - ตอบ ไปไป

...นายสินเชื่อ...

 วันนี� นายสินเช่ืิอจะพูดีกรณีเก่ียวกับ “การเก็บรักษา
เอกสารส่วนตัว” เช่ิน บัตรประจำาตัวประชิาชิน ที่ะเบียนบ้าน 
หรือ E-Slip เป็นต้น เน่ืองจาก เอกสารส่วนตัวดัีงกล่าว หากหลุดี
ไปอยูใ่นมือของผู้ัไม่หวังดีี อาจสรา้งความยุง่ยาก ความเสยีหายให้
แก่สมาชิิกได้ีมหาศัาลเลยครับ 
 การที่ำาธุีรกรรมหลายประเภที่ที่ี่สมาชิิกที่ำากับสหกรณ์ฯ
มักต้องใช้ิเอกสารส่วนตัวเพ่ือยืนยันตัวตน และประกอบการ
พิจารณาเป็นหลัก ทัี่�งเอกสารส่วนตัวนั�น สามารถึสร้างคุณและ
โที่ษได้ีมากกว่าท่ีี่เราคาดีคิดี ยกตัวอย่างเช่ิน หากบัตรประจำาตัว
ประชิาชิน ที่ะเบียนบ้าน หรือ E-Slip ของสมาชิิก ตกไปอยู่ในมือ
ของบุคคลอ่ืนโดียท่ีี่สมาชิิกไม่ได้ีรู้เห็นยนิยอมด้ีวย ต่อมาบุคคลนั�น
นำาเอกสารเหล่านั�นมาประกอบการกู้ยืมเงิน โดียให้สมาชิิกเป็น 
ผู้ัคำ�าประกันการกู้ยืมเงินของเขานั�น เช่ินนี�ผัลจะเป็นอย่างไร?  
ผัลก็คือ หากลายมือช่ืิอท่ีี่ลงในหนงัสือสัญ่ญ่าคำ�าประกนั ตรงกนักับ
ลายมือช่ืิอท่ีี่รับรองสำาเนาถูึกต้องในสำาเนาบัตรประจำาตัวประชิาชิน

สวััสดีีครัับสมาชิกทุุกๆทุ่าน …

สำาเนาที่ะเบียนบ้าน ฯลฯ ก็ต้องถืึอว่า สมาชิิกมีความประสงค์
จะคำ�าประกันบุคคลนั�น ทัี่�งผู้ักู้และผู้ัคำ�าประกัน จ่งต้องผูักพัน 
ตามนิติกรรมซ่่ึ่งได้ีที่ำาข่�นนั�นอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได้ี หากภายหลัง
เกิดีข้อโต้แย้งข่�นว่า สมาชิิกถูึกขโมยเอกสาร ไม่ได้ีให้ความยินยอม
ในการคำ�าประกัน การพิสูจน์หลักฐีานย่อมต้องดีำาเนินการผ่ัาน
กระบวนการยุติธีรรม หน่วยงานหรือองค์กรท่ีี่มีความเช่ีิยวชิาญ่
ซ่่ึ่งกระบวนการพิสูจน์อาจมีความล่าช้ิา ยุ่งยากซึ่ับซ้ึ่อนและ 
มีค่าใช้ิจ่ายครับ
 ดัีงนั�น เอกสารส่วนตัวทุี่กชินิดี สมาชิิกควรเก็บไว้กับ
ตนเอง หากมีใครจะมาขอใช้ิ ไม่ว่าบุคคลนั�น จะมีความสนิที่สนม
กับสมาชิิกมากน้อยเพียงใดี ก็ให้สมาชิิกลงลายมือช่ืิอรับรองสำาเนา
ถูึกต้อง พร้อมระบุวัตถุึประสงค์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบสำาเนา
เอกสารส่วนตัวให้บุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาประโยชิน์ของสมาชิิก 
ทุี่กท่ี่านเองนะครับ  

ชิำาระค่าฝัากส่งเป็นรายเดีือน
ใบอนุญ่าตพิเศัษเลขที่ี่ 205/2547
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