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ฐานะทางการเงินเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2564 

รายช่ือผู้สมัครเลือกต้ังกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

การจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเงินช่วยเหลือพาหนะ 4 มี.ค. 65

การเปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ (วันศุกร์ท่ี 4 มี.ค. 65)

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

สถานท่ีจัดประชุมใหญ่สามัญ

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานท่ีจัดการเลือกต้ัง

ถามมา-ตอบไป
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Scan here 

เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของ สอ.กฟภ.

มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะ

หรือ ID : @Peacoop

อัตราดอกเบี้ยเงิินกู้้�สหกรณ์ป์ระเภทเงิินกู้้�                                        

อัตราดอกเบี้ยเงิินฝากู้สหกรณ์์

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

ประเภทเงิินฝากู้                                   ร�อยละต่่อปี
เงินฝากออมทรัพย์ 1.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ์ 3.75
เงินฝากประจำาเพิ่มพูน 3.75
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สหกรณ์์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภัูมิภัาค จำากัด
ฐานะกู้ารเงิินและผลกู้ารดำาเนินงิานประจำาเดือน

หน่วย : บาท
ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 เพ่ิม/(ลด)

จ ำนวนสมำชิก (คน) 35,514 35,421 93 
การให้บริการ

ซ้ือหุ้น ระหว่ำงเดือน 107,017,220.00       121,515,540.00      (14,498,320.00) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์ 130,328,145.82       134,811,967.28      (4,483,821.46) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 119,299,253.19       144,975,870.05      (25,676,616.86) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 284,645,918.74       294,983,399.17      (10,337,480.43) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 193,162,059.73       245,404,405.06      (52,242,345.33) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 55,521,838.31         146,206,798.48      (90,684,960.17) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 182,689,173.90       153,375,445.69      29,313,728.21 
ให้เงินกู้สำมัญ (ธ.ค. 1,677 รำย,  พ.ย. 1,148 รำย) 898,728,000.00       671,641,000.00      227,087,000.00 
ให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (ธ.ค. 414 รำย,  พ.ย. 384 รำย) 22,046,000.00         20,915,000.00       1,131,000.00 
ให้เงินกู้พิเศษ (ธ.ค. 2,890 รำย,  พ.ย. 3,117 รำย) 96,406,497.04 111,537,980.17 (15,131,483.13) 
จ่ำยทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิก (ธ.ค. 1,297 รำย, พ.ย. 1,699 รำย) 10,453,542.97 4,255,403.74 6,198,139.23 

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 382,541,985.03       198,095,773.53      184,446,211.50 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 292,401.74             292,283.16            118.58 
เงินฝำกชุมนุมสหกรณ์ 1,950,000,000.00     1,950,000,000.00   0.00 
เงินลงทุน 32,332,071,483.09   32,338,192,238.43  (6,120,755.34) 
ลูกหน้ีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 85,513,179.55         87,358,044.79       (1,844,865.24) 
ลูกหน้ีเงินกู้สำมัญ 20,618,825,861.52   20,109,526,354.31  509,299,507.21 
ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 1,960,936,398.32 1,926,871,837.69   34,064,560.63 
เงินรับฝำกออมทรัพย์ 1,289,137,885.16     1,278,108,992.53   11,028,892.63 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 13,981,171,734.81   13,889,687,875.80  91,483,859.01 
เงินรับฝำกประจ ำเพ่ิมพูน 93,450,638.00         91,012,275.00       2,438,363.00 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 12,180,220,026.86   12,307,387,362.45  (127,167,335.59) 
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 3,585,000,000.00 3,085,000,000.00 500,000,000.00 
ทุนเรือนหุ้น 23,038,150,020.00   22,933,194,680.00  104,955,340.00 
ทุนส ำรอง 1,778,894,483.94     1,773,174,096.33   5,720,387.61 
ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 19,467,907.78         29,240,907.78       (9,773,000.00) 
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน 36,932,079.72         37,612,622.69       (680,542.97) 
ทุนด ำเนินงำน (สินทรัพย์รวม) 57,664,696,310.85   56,932,939,863.75  731,756,447.10 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 206,822,841.32       235,262,990.62      (28,440,149.30) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 5,952,482.24           25,328,869.16       (19,376,386.92) 
หน้ีสงสัยจะสูญ (2,438,478.94) 4,063,733.36         (6,502,212.30) 
ดอกเบ้ียจ่ำย 76,927,629.89         73,970,262.08       2,957,367.81 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหุ้นกู้ บมจ.กำรบินไทย 35,250,000.00         35,250,000.00       0.00 
ก ำไรสุทธิ ประจ ำเดือน ธันวำคม 2564 91,131,208.13         96,650,126.02       (5,518,917.89) 
ก ำไรสะสม (มกรำคม - ธันวำคม 2564) 1,422,439,011.42     1,331,307,803.29   91,131,208.13 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดือน

หนี้สงสัยจะสูญ

ดอกเบี้ยจ่าย

ขาดทุนจากการด้อยค่าหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย

ทุนช่่วยเหลือผูู้้คำ้าประกัน

ตั๋ั�วสัญญาใช่้เงิน

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตัุ๋ฉุุกเฉุิน

ซื้ื้อหุ้น ระหว่างเดือน
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ปุกาด... ปุกาด



ปุกาด... ปุกาด
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ปุกาด... ปุกาด
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ปุกาด... ปุกาด

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
มาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

สถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 
 
 

มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในการ
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ดังน้ี 

1. มีจำนวนผู้เขา้ร่วมประชมุใหญ่สามญัประจำปี 2564 ไม่เกิน 200 คน หรอืตามความเหมาะสม 
2. จัดทำสญัลักษณ์เพื่อเว้นระยะหา่งการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ 
3. จัดที่น่ังผู้เขา้ร่วมประชมุฯ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 
4. จัดที่น่ังคณะกรรมการและผู้เขา้ร่วมชีแ้จง โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกวา่ 1.5 เมตร 
5. ผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ภายในห้องประชุมฯ หรือบริเวณภายนอกห้องประชุมฯ ต้องสวมใส่หน้ากาก

อนามัยตลอดเวลา 
6. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำรองสำหรับผู้ที่ทำหน้ากากสูญหายหรือชำรุด 
7. จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ทีจ่ะเข้าร่วมประชุมใหญ่ก่อนเข้าห้องประชุม ต้องมีอุณหภูมิ

ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมฯ 
และเชิญเข้าพบแพทย์ที่สถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมาตรการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
กำหนดไว้ 

8. ต้ังจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือสำหรบัผู้เขา้รว่มประชุม ณ บริเวณจุดที่มีการสมัผัสร่วม 
9. จัดให้มีการ SCAN “ไทยชนะ”บริเวณทางเข้า-ออก สถานที่จัดประชุมจำนวน 2 จุด และสมุดลง

รายชื่อสำหรับผู้ที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ 
10. ฉีดพ่นน้ำยาฆา่เชื้อโรคกอ่น-หลัง การประชุม 
11. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วม เช่น บริเวณประตูเข้า-ออก มือจับ/

ลูกบิดประตู  ปากกา ไมโครโฟน โต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด/แอลกอฮอล์ ทุก ๆ     
15-20 นาที 

12. งดแจกอาหารวา่งให้กบัผู้เข้าร่วมประชุม 
13. ผู้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุในห้องประชุม กรุณารับฟังการประชุมผา่นสื่อประชาสัมพันธ์แทน 
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ปุกาด... ปุกาด

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
มาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

สถานที่จัดการเลือกตัง้ วันศุกร์ที่ 4 มนีาคม 2565 
ณ บริเวณข้างสนามฟุตบอล ลานจอดรถหน้าอาคาร 3 และ ลานจอดรถหน้าอาคารกองบริการ             

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 
 

มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในการ
จัดการเลือกต้ัง ประจำปี 2565 ดังน้ี 

1. สหกรณ์จัดเวลาใหล้งคะแนนเลือกต้ังได้ต้ังแต่เวลา 8.00 น ถึง 14.00 น. 
2. ให้สมาชกิ ลงทะเบียนเลือกต้ังตามชว่งเวลาที่กำหนด 
3. กำหนดให้ผู้เขา้ลงทะเบียนเลือกต้ังเป็นชุด ๆ ละไม่เกิน 25 คน ทั้งน้ีอาจจะพจิารณาตามความ

เหมาะสม 
4. จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสมาชิกที่จะเข้าลงทะเบียนเลือกตั้งก่อนเข้าคูหาเลือกต้ัง 

จำนวน 10 จุด โดยผู ้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หากพบผู้ที่มี
อุณหภูมิสูงเกินกำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม และเชิญเข้าพบแพทย์ ที่สถานพยาบาล การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมาตรการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดไว้ 

5. จัดให้มีการ SCAN “ไทยชนะ”บริเวณทางเข้า-ออก สถานที่จัดการเลือกตั้ง และสมุดลงรายชื่อ
สำหรับสมาชิกที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือแต่ต้องการลงทะเบียนเลือกต้ัง 

6. จัดทำสญัลักษณ์เพื่อเว้นระยะหา่งการลงทะเบียนเข้าคหูาเลือกต้ัง 
7. จัดที่น่ังเจ้าหน้าที่รบัลงทะเบียน โดยเว้นระยะห่างระหว่างบคุคลไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่บริเวณปริมณฑลหรือบริเวณภายนอกปริมณฑล ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

ตลอดเวลา ตามมาตรการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
9. จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองสำหรับผู้ที่ทำหน้ากากสูญหายหรือชำรุด 
10. ต้ังจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือสำหรบัผู้เขา้รว่มกิจกรรม ณ บริเวณจุดที่มีการสมัผัสร่วม 
11. ฉีดพ่นน้ำยาฆา่เชื้อโรคบริเวณสถานที่จัดการเลือกต้ัง ก่อน-หลงั ช่วงเวลาเลือกต้ัง  
12. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วม เช่น บริเวณทางเข้า-ออก ปากกา 

ไมโครโฟน โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด/แอลกอฮอล์ ทุก ๆ 15-20 นาที 
13. งดแจกอาหารวา่งให้กบัผู้เข้าร่วมกิจกรรม และห้ามรับประทานอาหารในบริเวณคหูาเลือกต้ัง 
14. จัดให้มีพื้นที่ยืนรอ โดยเว้นระยะห่างระหวา่งบคุคลไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร สำหรับผู้เข้าร่วมกจิกรรม

เพื่อลดการแออัด 
 

ท้ังนี้ ในการจัดการเลือกต้ัง สหกรณ์ฯ จะใช้พื้นท่ีโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก จะไม่ใช้พ้ืนท่ี ท่ีเป็น 
ห้องปรับอากาศโดยเด็ดขาด และจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
 

7
ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564



ถามถามมามา  - ตอบ - ตอบ ไปไป

...นายสินเชื่อ...

เ ป็นต้น สมาชิิกสามารถลงทะเบียนแจ้งเปล่ียนแปลง 
หน่วยเลือกตั�งได้ ภายในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น.  
(ติดตามข้้อมูลเก่ียวกับการลงทะเบียนแจ้งเปล่ียนแปลง 
หน่วยเลือกตั�งได้ท่ี  www.peacoop.or.th) ท้ังน้ี หากสมาชิ่ก
ไม่ได้แจ้งเปล่ียนแปลงหน่วยเลือกต้ัั๋ง ภายในระยะเวลาท่ี 
สหกรณ์์ฯกำาหนด สมาชิ่กก็ยังสามารถใช้่สิทธิิออกเสียงลงคะแนน 
ณ์ หน่วยเลือกต้ัั๋งท่ีสมาชิ่กสะดวกท่ีสุดได้ อย่างไรก็ตั๋าม  
นายสินเช่ื่อขอแจ้งไว้ก่อนว่าอาจเกิดความล่าช้่าได้นะครับ 
เน่ืองจากตั๋อ้งมีการตั๋รวจสอบและโอนยา้ยสิทธิิก่อน สมาชิ่กจึงจะ
สามารถเข้าคูหาเลือกต้ัั๋งได้ครับ
 และเพ่ือความปลอดภัยโปรดปฏิิบัติั๋ตั๋ามมาตั๋รการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ื่อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด 
สวมหน้ากากอนามัยตั๋ลอดเวลา รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 
จนกวา่เราทกุคนจะผู้า่นพ้นสถานการณ์์เช่่นน้ีไปได้ด้วยกันนะครบั 
 สุดท้ายน้ี นายสินเช่ื่อขอให้สมาชิ่กและครอบครัวของ 
ทุกๆ ท่าน มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย แล้วเจอกัน 
ในวันประชุ่มใหญ่นะครับ !

 สวัสดีครับสมาชิิกทุกท่าน กลับมาพบกันอีกคร้ังกับ 
นายสินเช่ื่อนะครับ โดยในวันน้ีนายสินเช่ื่อจะขอประช่าสัมพันธ์ิ
เก่ียวกับ “การประชุิมใหญ่่สามัญ่ประจำาปี 2564” ซ่ึื้งเป็นงาน
ท่ีสำาคัญท่ีสหกรณ์์ฯ จัดข้ึน เป็นประจำาทุกๆ ปี และเป็นการเปิด
โอกาสให้สมาชิ่กทุกท่านได้มาพบปะพูดคุยเก่ียวกับการดำาเนินงาน
ของสหกรณ์์ฯ กันน่ันเองครับ
 ท้ังน้ี เน่ืองจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของเช้ื่อไวรัส 
COVID-19 เพ่ือลดการรวมตัั๋วอันอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่ั๋อการ
แพร่ระบาด และเพ่ืออำานวยความสะดวกให้แก่สมาชิ่ก สหกรณ์์ฯ 
จึงเปล่ียนแปลงรูปแบบ การประชุ่มใหญ่และการเลือกต้ัั๋ง จากเดิม
ท่ีสหกรณ์์ฯ จะจัดการประชุ่มใหญ่และเลือกต้ัั๋ง ณ์ สำานักงานใหญ่ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เท่าน้ัน แต่สำาหรับการประชุิมใหญ่่สามัญ่
ประจำาปี 2564 พร้อมทั�งการเลือกตั�งกรรมการดำาเนินการ จำานวน 
7 ราย และผูู้้ตรวจสอบกิจการ จำานวน 2 ราย ท่ีจะจัดข้้�น 
ในวันศุกร์ท่ี 4 มีนาคม 2565 นี� สถานท่ีจัดประชิุมใหญ่่และ 
เลือกตั�งจะถูกแบ่งออกเป็น 13 แห่ง อันได้แก่ ห้องประชุิมและ
หน่วยเลือกตั�งสำานักงานใหญ่่ 1 แหง่ และการไฟฟา้เข้ต 12 แหง่  
โดยการประชิุมใหญ่่จะเร่ิมการประชิุมตั�งแต่เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป ส่วนการเลือกตั�งนั�น เป็นการเลือกตั�งโดยใช้ิเคร่ือง
ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เช่ินเดิม โดยสมาชิิกสามารถใช้ิสิทธิ
ลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั�งท่ีสหกรณ์ฯ กำาหนด ได้ตั�งแต่เวลา 
08.00 น. – 14.00 น. 
 ดังน้ัน นายสินเช่ื่ออยากขอความร่วมมือให้สมาชิ่ก 
ทุกๆ ท่าน ใช้่สิทธิิออกเสียงลงคะแนน ณ์ หน่วยเลือกต้ัั๋งการไฟฟ้า
เขตั๋ท่ีตั๋นเองสังกัด แต่หากมีความจำาเป็น เช่ิน สมาชิิกเกษีียณ
ท่ีย้ายท่ีอยู่ หรือสมาชิิกท่ีต้องเดินทางไปปฏิิบัติงานนอกพื�นท่ี 
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