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กู้แล้วรวย…..เส้นทางสู่อนาคต
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ประกาศฯ เรื่อง ขอให้สมาชิกตรวจสอบเงินปันผล,  

เงินเฉลี่ยคืืน และเงินรอตรวจสอบที่เกิน 10 ปี
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เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของ สอ.กฟภ.

มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะ

หรือ ID : @Peacoop

อััตราดอักเบ้�ยเงิินกู้้�สหกรณ์ป์ระเภทเงิินกู้้�                                        

ประเภทเงิินกู้้�                                       ร�อยละต่่อปี
เงิินก้�เพื่่�อัเหตุฉุุกเฉุิน	 5.75
เงิินก้�สามััญ	(ใช้�หุ�นค้ำำ�า,	เงิินฝากค้ำำ�า)	 5.75
เงิินก้�สามััญ	(ใช้�บุค้ำค้ำลค้ำำ�า)	 6.00
เงิินก้�พื่ิเศษ	 5.75
เงิินก้�สามััญเพื่่�อัการศึกษา	 4.50
เงิินก้�สามััญเพื่่�อัผู้้�ประสบภััย	 4.50

ประเภทเงิินฝากู้                                   ร�อยละต่่อปี
เงิินฝากอัอัมัทรัพื่ย์	 1.75
เงิินฝากอัอัมัทรัพื่ย์พื่ิเศษ	 2.75
เงิินฝากอัอัมัทรัพื่ย์พื่ิเศษสุขเกษ้ยณ์	 3.75
เงิินฝากประจำำาเพื่ิ�มัพืู่น	 3.75

อััตราดอักเบ้�ยเงิินฝากู้สหกรณ์์

จะกี่วิกฤตสมาชิกต้องปลอดภัยจะกี่วิกฤตสมาชิกต้องปลอดภัย
                  เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ                  เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
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หน่วย : บาท
กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565 เพ่ิม/(ลด)

จ ำนวนสมำชิก (คน) 35,587 35,385 202 
การให้บริการ

ซ้ือหุ้น ระหว่ำงเดือน 110,909,640.00       127,701,030.00      (16,791,390.00) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์ 116,236,563.67       155,247,215.39      (39,010,651.72) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 94,532,408.55         137,699,051.72      (43,166,643.17) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 265,003,477.28       333,816,569.74      (68,813,092.46) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 192,539,674.44       198,133,815.89      (5,594,141.45) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 52,809,930.67         130,141,971.06      (77,332,040.39) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 135,555,397.33       154,076,699.83      (18,521,302.50) 
ให้เงินกู้สำมัญ (ก.พ. 1,070 สัญญำ,  ม.ค. 845 สัญญำ) 829,206,000.00       485,286,000.00      343,920,000.00 
ให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (ก.พ. 409 สัญญำ,  ม.ค. 369 สัญญำ) 20,129,000.00         19,520,000.00       609,000.00 
ให้เงินกู้พิเศษ (ก.พ. 2,574 สัญญำ,  ม.ค. 2,791 สัญญำ) 79,777,705.30 75,997,049.74 3,780,655.56 
จ่ำยทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิก (ก.พ. 52 รำย, ม.ค. 1,211 รำย) 1,337,567.98 5,935,000.00 (4,597,432.02) 

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 470,444,761.71       500,426,725.61      (29,981,963.90) 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 292,401.74             292,401.74            0.00 
เงินฝำกชุมนุมสหกรณ์ 1,950,000,000.00     1,950,000,000.00   0.00 
เงินลงทุน 33,502,365,589.34   33,330,500,383.45  171,865,205.89 
ลูกหน้ีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 84,900,660.07         85,068,933.04       (168,272.97) 
ลูกหน้ีเงินกู้สำมัญ 21,011,561,722.89   20,742,196,261.75  269,365,461.14 
ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 1,957,028,869.81 1,950,302,919.78   6,725,950.03 
เงินรับฝำกออมทรัพย์ 1,328,390,203.95     1,306,686,048.83   21,704,155.12 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 14,189,318,291.50   14,116,854,488.66  72,463,802.84 
เงินรับฝำกประจ ำเพ่ิมพูน 89,925,164.00         90,394,201.00       (469,037.00) 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 12,073,539,831.43   12,156,285,298.09  (82,745,466.66) 
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 4,805,000,000.00 4,585,000,000.00 220,000,000.00 
ทุนเรือนหุ้น 23,084,713,110.00   22,990,314,210.00  94,398,900.00 
ทุนส ำรอง 1,778,894,483.94     1,778,894,483.94   0.00 
ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 13,369,407.78         13,532,907.78       (163,500.00) 
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน 35,758,011.74         36,932,079.72       (1,174,067.98) 
ทุนด ำเนินงำน (สินทรัพย์รวม) 59,369,105,822.01   58,915,919,956.56  453,185,865.45 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 235,232,116.58       206,942,679.99      28,289,436.59 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 3,094,721.84           3,731,093.98         (636,372.14) 
หน้ีสงสัยจะสูญ 2,054,665.37 1,330,263.76         724,401.61 
ดอกเบ้ียจ่ำย 70,426,278.92         76,971,616.71       (6,545,337.79) 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหุ้นกู้ บมจ.กำรบินไทย 11,750,000.00         11,750,000.00       0.00 
ก ำไรสุทธิ ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2565 147,906,450.45       113,159,705.54      34,746,744.91 
ก ำไรสะสม (กุมภำพันธ์ 2565) 261,066,155.99       113,159,705.54 147,906,450.45 
ก ำไรสะสมรอจัดสรร (ปี 2564) 1,422,439,011.42     1,422,439,011.42 0.00 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดือน

สหกรณ์์อัอัมัทรัพื่ย์พื่นักงิานการไฟฟ้าส่วนภั้มัิภัาค้ำ	จำำากัด
ฐานะกู้ารเงิินและผลกู้ารดำาเนินงิานประจำาเดือน
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  ♪♫ เฮ เธอได้้ดู้ข่่าวบ้้างไหม โรคโควิด้ติิด้ได้้ไว  มันน่าต๊ิกใจอย่่างแรง  เฮ เธอไม่อย่ากอีไปเทีี่�ย่วไหน ไม่อย่ากอี
ไปพบ้ใคร โควิด้ระบ้าด้อย่า่งแรง ก็อย่ากจะเดิ้นเข้่าไปหาไปทัี่ก แต่ิเพ่�อคนทีี่�เรารัก กักตัิวไว้ดี้กว่า ไอ้เร่�องเทีี่�ย่วทีี่�เคย่
แหลงกันวันก่อน ให้หยุ่ด้เอาไว้ก่อน เพราะติอนนี�  จะติิด้กันทัี่�งอำาเภอ ถ้้าเธอไม่ใส่่หน้ากากอนามัย่ จะปวด้หัว 

หร่อว่าไอ จะตัิวร้อนหร่อเป็นไข้่ ต้ิองรีบ้หาหมอเท่ี่านั�น  หากเป็นโควิด้แค่คนเดี้ย่ว  รับ้รองว่าเสี่ย่วเพ่�อนเลี�ย่ว
หัวหลบ้แน่นอน ที่ำาไหร่ต้ิองล้างม่อก่อน เพราะเป็นห่วงเธอนะบั้งอร ช่่วงนี�กักตัิวไว้ก่อน อยู่่บ้้านหยุ่ด้เช่่�อ 

ทุี่กอำาเภอ  รักจริงก็เลย่อย่ากข่อ ส่งส่ารคุณหมอทีี่�ที่ำางานหนัก หมอเหน่�อย่จนไม่ได้้พัก เพ่�อประช่าช่นทีี่�รัก
จะได้้ปลอด้ภัย่ กักตัิวกันก่อนได้้ไหม พ้นโควิด้นี�ไป จะได้้ปลอด้ภัย่ทัี่�งอำาเภอนะส่าว ๆ จ๋า 
  ต้ิองป้องกันทัี่�งอำาเภอ อย่่าเผลอเดี้�ย่วไม่ปลอด้ภัย่นะรู้ไหม ต้ิองใส่่หน้ากากอนามัย่ ต้ิอง
ไม่สุ่งสิ่งกับ้ใคร ต้ิองอยู่่ไกลๆ เท่ี่านั�น ช่่วย่ป้องกันนะคนดี้ พ้นโควิด้นี�เราได้้เจอกันแน่นอน ต่ิางคน 
ต่ิางอยู่ไ่ปก่อน อด้ที่นอีกนิด้นะบั้งอร ให้อด้ใจรอได้้เลย่ จะติิด้กันทัี่�งอำาเภอ ถ้้าเธอไม่ใส่่หน้ากากอนามัย่ 

จะปวด้หัวหร่อว่าไอ จะตัิวร้อนหร่อเป็นไข้่  ต้ิองรีบ้หาหมอเท่ี่านั�น หากเป็นโควิด้แค่คนเดี้ย่ว รับ้รองว่า
เสี่ย่วเพ่�อนเลี�ย่วหัวหลบ้แน่นอน ที่ำาไหรต้ิองล้างม่อก่อน เพราะเป็นห่วงเธอนะบั้งอร ช่่วงนี�กักตัิวไว้ก่อน อยู่่บ้้านหยุ่ด้เช่่�อ

ทุี่กอำาเภอ  ♫ 

ก้�แล�วรวย…..เส�นทางิส้อ่นาคต

 สวัสดีีค่ะ  แฟน ๆ   กู้แล้วรวย ฉบับนี�  ต้้อนรับช่่วงวันหยุดีนี� 
ถ้้ายังไม่รู้จะไปเท่ีี่ยวไหนดีี และถ้้าคิดีถึ้งธรรมช่าติ้ไม่ต้้องไปไหนไกล
น้องกบขอแนะนำา พ่ี ๆ สมาชิ่ก มาโอบกอดีและสูดีกล่ินธรรมช่าติ้ท่ีี่ 
จ.เพช่รบุรี กันเถ้อะคะ จากกรุงเที่พฯ ขับรถ้ไม่ถึ้ง  2 ช่ั่วโมง ก็ได้ีเจอ
ทัี่�งที่ะเล แม่นำ�า ป่าช่ายเลน นาเกลือ สวนต้าล คาเฟ่ อาหารท้ี่องถ่ิ้น 
ที่ริปนี�จะพาเดิีนที่างไปเพช่รบุรีที่างถ้นนเลียบช่ายที่ะเล คลองโคน-
ช่ะอำา พาเท่ีี่ยวพากินไปต้ลอดีที่าง จัดีไปแบบครบ ๆ คะ จ.เพช่รบุรี 
เมืองท่ีี่มีแหล่งท่ี่องเท่ีี่ยวมากมายทัี่�งที่ะเล ภูเขา อุที่ยานแห่งช่าติ้  
รวมถึ้งร้านอาหารอร่อย ๆ   จุดีเช็่คอินท่ีี่กิน ท่ีี่เท่ีี่ยว จุดีถ่้ายรูปรับรอง
ว่าครบรส ใครมาแล้วก็ต้้องติ้ดีใจมาเท่ีี่ยวได้ีต้ลอดีทัี่�งปี และเอาใจพ่ี ๆ    
สมาชิ่กสายหวานกันเป็นพิเศษคะ มาเท่ีี่ยวเพช่รบุรีทัี่�งทีี่จะให้ 
กลับบ้านมือเปล่าคงไม่ได้ี ขนมหม้อแกง ขนมไที่ยเมืองเพช่ร  
ต้้องได้ีต้ิดีไม้ต้ิดีมือกลับบ้าน ท่ีี่พันธ์สุข ฟู�ดี แอนด์ี ฟาร์ม ช่ะอำา  
มีขนมหม้อแกงให้เลือกถึ้ง 22 รส แบบนี�ไม่แวะไม่ได้ีแล้ว นอกจาก
ร้านของฝากแล้ว ท่ีี่น่ียังมีโซนร้านอาหารและโซนฟาร์มท่ีี่มีมุม 
ถ่้ายรูปเยอะมาก ๆ ถ้้าพอมีเวลาแวะเดิีนถ่้ายรูปเล่นด้ีวยก็ยังได้ีค่ะ 

และอีกหน่ึงความภูมิใจ น้องกบ 
ขอแนะนำา คุณศุภญา  อินที่มาต้ย์

 หรือ “พ่ีอ้วน”  สังกัดี 
กฟจ. เพช่รบุรี  เจ้าของ
กะปิ  K IN PLOEN  
อันแสนอร่อย สะอาดี 

กะปิหวาน เคร่ืองแน่น ๆ รสช่าติ้แซ่บ ๆ เป็นนำ�าจิ�มที่านกับผลไม้  
ยิง่แช่่เย็นยิง่อร่อย ยิง่กินบ่อย ๆ  ยิง่ติ้ดีใจ กับสูต้รเฉพาะท่ีี่ไม่เหมือนใคร  
ใช้่วัต้ถุ้ดิีบชั่�นดีี ส่วนประกอบสำาคัญ นำ�าต้าลดีอกมะพรา้วออรแ์กนิค 
กะปิเคยกุ้ง กุ้งแห้ง พริกแห้ง ไม่ใส่ชู่รส และสารกันเสีย  
ที่านกับผลไม้ รับรองว่าพ่ี ๆ สมาชิ่กจะติ้ดีใจอย่างแน่นอนคะ  
ด้ีวยสถ้านการณ์ COVIC-19 ระบาดีแบบนี�เรายังมีช่่องที่างได้ีที่าน 
ของอร่อย ๆ แบบส่งถึ้งหน้าบ้านพ่ี ๆ สมาชิ่กทัี่นใจ
 หากพวกพ่ี ๆ  สมาชิ่ก สนใจจะส่ังได้ีโดียต้รงกับ “พ่ีอ้วน”  
สามารถ้ติ้ดีต่้อได้ีท่ีี่เบอร์โที่รศัพท์ี่ 095-5537153 และ “น้องดิว”  
เบอร์โที่รศัพท์ี่ 090-9692199  ได้ีต้ลอดีนะคะ สามารถ้ช่มสินค้า
ได้ีก่อนท่ีี่ LINE: @KINPLOEN78  fb: กะปิหวาน KIN PLOEN  
“น้องดิีว” ยินดีีและเต็้มใจท่ีี่จะบริการ  ท้ี่ายนี�  น้องกบขอขอบคุณ 
“พ่ีอ้วน” ที่ี่กรุณามาบอกเล่าเร่ืองราวแถ้มยังสร้างรายไดี้ให้กับ
ต้นเองและครอบครัวอีกด้ีวย น้องกบหวังว่าเร่ืองราวท่ีี่ “พ่ีอ้วน” 
เล่ามานี� จะนำาไปเป็นแนวที่างในการที่ำาอาชี่พเสริมให้กับพวกพ่ี ๆ
สมาช่ิกได้ีนะคะ  สมาช่ิกท่ี่านใดีสนใจจะแนะนำาอาช่ีพในคอลัมน์ 
กบในกะลา ของน้องกบล่ะก็ ติ้ดีต่้อได้ีท่ีี่สหกรณ์ฯ  หรือ ท่ีี่หมายเลข

โที่รศัพท์ี่ 098-3967571 ♪♫ รักจริงก็เลย่อย่ากข่อ ส่งส่ารคุณหมอ 
ทีี่�ที่ำางานหนัก หมอเหน่�อย่จนไม่ได้้พัก เพ่�อประช่าช่นทีี่�รักจะได้้
ปลอด้ภัย่ กักตัิวกันก่อนได้้ไหม พ้นโควิด้นี�ไป จะได้้ปลอด้ภัย่ 

ทัี่�งอำาเภอนะพี� ๆ ส่มาชิ่กจ๋า ♫   พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีีค่ะ

กะปิิ KIN PLOENKIN PLOEN



นายเสกสรร เสริมพงศ์นายเสกสรร เสริมพงศ์
กรรมการดีำาเนินการกรรมการดีำาเนินการ
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นายสุชาติ โชติกธีรกุลนายสุชาติ โชติกธีรกุล
กรรมการดีำาเนินการและเหรัญญิกกรรมการดีำาเนินการและเหรัญญิก
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นายเสรี ปรัชญกุลนายเสรี ปรัชญกุล
ประธานกรรมการประธานกรรมการ

ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยางร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง
รองประธานกรรมการรองประธานกรรมการ

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์
กรรมการดีำาเนินการกรรมการดีำาเนินการ

นายพีระพล ปูรณะโชตินายพีระพล ปูรณะโชติ
กรรมการดีำาเนินการกรรมการดีำาเนินการ

นายปิยพจน์ รุธิรโกนายปิยพจน์ รุธิรโก
กรรมการดีำาเนินการกรรมการดีำาเนินการ

นายจีรวัฒน์ นันทวรเวชนายจีรวัฒน์ นันทวรเวช
กรรมการดีำาเนินการกรรมการดีำาเนินการ

นายธนชัย ร้อยศรีนายธนชัย ร้อยศรี
กรรมการดีำาเนินการกรรมการดีำาเนินการ

นายรณภา ทองโปร่งนายรณภา ทองโปร่ง
กรรมการดีำาเนินการและเลขานุการกรรมการดีำาเนินการและเลขานุการ

นายภาคภูมิ ฉำ่าทวีนายภาคภูมิ ฉำ่าทวี
กรรมการดีำาเนินการกรรมการดีำาเนินการ

นายม่ิงศิษฐ์์ ศุภธาเสฏฐ์์นายม่ิงศิษฐ์์ ศุภธาเสฏฐ์์
กรรมการดีำาเนินการกรรมการดีำาเนินการ

นายสเฐ์ียรพงศ์ ฤทธิเรืองเดชนายสเฐ์ียรพงศ์ ฤทธิเรืองเดช
กรรมการดีำาเนินการและผู้ช่่วยเลขานุการกรรมการดีำาเนินการและผู้ช่่วยเลขานุการ

นายสมชาย อักษรภักดิ์นายสมชาย อักษรภักดิ์
กรรมการดีำาเนินการกรรมการดีำาเนินการ

นายวิรัช วังจันทร์นายวิรัช วังจันทร์
กรรมการดีำาเนินการกรรมการดีำาเนินการ



คณะอนุกู้รรมกู้ารกู้ารลงิทีุ่น

คณะอนุกู้รรมกู้ารเงิินกู้้�

คณะอนุกู้รรมกู้ารประชุาสัมพัันธ์์

คณะอนุกู้รรมกู้ารศึึกู้ษาพััฒนา

คณะอนุกู้รรมกู้ารบริหารความเส่�ยงิ

คณะอนุกู้รรมกู้ารอำานวยกู้าร

1. นายวัลลภ กิต้ติ้วิวัฒน์  ประธานอนุกรรมการ
2. นายเสกสรร เสริมพงศ์  รองประธานอนุกรรมการ
3. นายสุช่าติ้ โช่ติ้กธีรกุล  อนุกรรมการ
4. นายธนชั่ย ร้อยศรี  อนุกรรมการ
5. นายสเฐีียรพงศ์ ฤที่ธิเรืองเดีช่  อนุกรรมการและเลขานุการ

1. ร้อยโที่สุพจน์ ใช้่บางยาง  ประธานอนุกรรมการ
2. นายธนชั่ย ร้อยศรี  รองประธานอนุกรรมการ
3. นายม่ิงศิษฐ์ี ศุภธาเสฏฐ์ี  อนุกรรมการ
4. นายวิรัช่ วังจันที่ร์  อนุกรรมการ 
5. นายภาคภูมิ ฉำ่าที่วี   อนุกรรมการและเลขานุการ

1. นายเสกสรร เสริมพงศ์  ประธานอนุกรรมการ
2. นายสุช่าติ้ โช่ติ้กธีรกุล  รองประธานอนุกรรมการ
3. นายปิยพจน์ รุธิรโก  อนุกรรมการ
4. นายสมช่าย อักษรภักดิี�  อนุกรรมการ
5. นายวิรัช่ วังจันที่ร์  อนุกรรมการและเลขานุการ

1. นายปิยพจน์ รุธิรโก  ประธานอนุกรรมการ
2. นายพีระพล ปูรณะโช่ติ้  รองประธานอนุกรรมการ
3. นายจีรวัฒน์ นันที่วรเวช่  อนุกรรมการ
4. นายภาคภูมิ ฉำ่าที่วี   อนุกรรมการ
5. นายม่ิงศิษฐ์ี ศุภธาเสฏฐ์ี  อนุกรรมการและเลขานุการ

1. นายเสรี ปรัช่ญกุล  ประธานอนุกรรมการ
2. ร้อยโที่สุพจน์ ใช้่บางยาง  อนุกรรมการ
3. นายสุช่าติ้ โช่ติ้กธีรกุล  อนุกรรมการ
4. นายปิยพจน์ รุธิรโก  อนุกรรมการ
5. นายวัลลภ กิต้ติ้วิวัฒน์  อนุกรรมการ
6. นายเสกสรร เสริมพงศ์  อนุกรรมการ
6. นายพีระพล ปูรณะโช่ติ้  อนุกรรมการ
8. นายรณภา ที่องโปร่ง  อนุกรรมการและเลขานุการ

1. นายพีระพล ปูรณะโช่ติ้  ประธานอนุกรรมการ
2. นายรณภา ที่องโปร่ง  รองประธานอนุกรรมการ
3. นายจีรวัฒน์ นันที่วรเวช่  อนุกรรมการ
4. นายสมช่าย อักษรภักดิี�  อนุกรรมการ 
5. นายสเฐีียรพงศ์ ฤที่ธิเรืองเดีช่  อนุกรรมการและเลขานุการ
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ถามถามมัามัา  - ตอบ - ตอบ ไปไป

...นายสินเชื่อ...

 พบกันอีกครั�งกับ ถ้ามมา-ต้อบไป นะครับ และเร่ืองที่ี ่
นายสินเช่ื่อจะนำามาพูดีคุยกับสมาชิ่กในวันนี� คือ “กรณีท่ีสมาชิก
จะไม่ได้รับเงินเฉล่ียคืน” ซ่ึงเงินเฉล่ียคืนเป็นส่วนลดีค่าดีอกเบี�ย
ท่ีี่จะจ่ายคืนให้กับสมาชิ่กท่ีี่กู้ยมืเงินไปจากสหกรณ์ฯ และจะได้ีรับ
ทุี่กปี จนกว่าจะช่ำาระหนี�เงินกู้เสร็จสิ�นครับ 
 ดัีงท่ีี่กล่าวไปแล้วข้างต้้น ว่าสมาชิ่กรายใดีท่ีี่ได้ีกู้ยมืเงินไป
จากสหกรณ์ฯ จะได้ีรับเงินเฉล่ียคืนท่ีี่คำานวณมาจาก “ดีอกเบี�ย 
เงินกู้” ท่ีี่สมาชิ่กช่ำาระให้แก่สหกรณ์ฯ ในแต่้ละปีบัญชี่ ซ่่ึ่งเงินเฉล่ียคืน 
จะจ่ายให้เฉพาะสมาชิกท่ีไม่เคยผิิดนัดชำาระหนี�เงินกู้เลย  
ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี�ยครับ
 อย่างไรก็ต้าม มีอีกกรณีหน่ึงท่ีี่น่าสนใจ คือ “กรณีท่ี 
หลักประกันเงินกู้บกพร่อง” ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุ้หน่ึงท่ีี่ที่ำาให้สมาชิ่ก
อาจไม่ได้ีรับเงินเฉล่ียคืนครับ 
 “หลักประกันเงินกู้บกพร่อง” คืออะไร? หลักประกัน
เงินกู้บกพร่อง คือการท่ีี่ผู้ิคำ�าประกนัตามสญัญาเงนิกู้ของสมาชกิ  
ไม่ว่าสัญญาใดีสัญญาหน่ึงก็ต้ามได้ีพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิ่ก
ของสหกรณ์ฯ ด้ีวยเหตุ้ท่ีี่ถึ้งแก่กรรมหรือถู้กหน่วยงานต้้นสังกัดี
ไล่ออก ให้ออก ปลดีออก หรือลาออกจากหน่วยงานต้้นสังกัดี 
หรือถู้กสหกรณ์ฯ ให้ออกจากการเป็นสมาชิ่ก หรือเกษียณอายุ 
หรือกรณีท่ีหลักทรัพย์ซ่่ึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่ีสมาชิกนำามา
เป็นหลักประกันเงินกู้ ถูกนำาย่ดหรืออายัดโดยอาศัยอำานาจ 
ตามกฎหมายจากบุคคลอ่ืนหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงสาเหตุ้เหล่านี�  
ล้วนเป็นเหตุ้ให้หลักประกันเงินกู้ของสมาชิ่กบกพร่องทัี่�งสิ�นครับ
 และต้ามข้อบังคับสหกรณ์ออมที่รัพย์พนักงานการไฟฟ�า
ส่วนภูมิภาค จำากัดี พ.ศ. 2563 ข้อ 24 (2) กำาหนดีให้ สมาชิ่ก 

สวััสดีีครัับสมาชิกทุุกๆทุ่าน …

ท่ีี่ผิดีนัดีการส่งเงินงวดีช่ำาระหนี�ไม่ว่าต้้นเงินหรือดีอกเบี�ยในปีใดี 
หรือสมาชิ่กท่ีี่ไม่จัดีการแก้ไขหลักประกันเงินกู้ท่ีี่เกิดีบกพร่อง 
ให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาต้ามระเบียบของสหกรณ์ มิให้ได้ีรับ
เงินเฉล่ียคืนสำาหรับปีนั�น
 เพราะฉะนั�นหากสมาชิ่กท่ี่านใดีขาดีส่งเงินงวดีช่ำาระหนี�
ไม่ว่าต้้นเงินหรือดีอกเบี�ย หรือหลักประกันเงินกู้บกพร่อง และ 
ไม่ได้ีช่ำาระหนี�หรือจัดีการแก้ไขหลักประกันเงินกู้ให้เสร็จสิ�น
สมบูรณ์ภายในระยะเวลาอันสมควรต้ามที่ี่สหกรณ์ฯ กำาหนดี  
สหกรณ์ฯ ก็มีความจำาเป็นต้้องระงับการจ่ายเงินเฉล่ียคืน  
ต้ามข้อบังคับสหกรณ์ออมที่รัพย์พนักงานการไฟฟ�าส่วนภูมิภาค 
จำากัดี พ.ศ. 2563 ข้อ 24 (2) นะครับ เพ่ือรักษาสิที่ธิในการได้ีรับ 
เ งินเฉ ล่ียคืนของสมาชิ่ก นายสินเช่ื่อขอให้สมาชิ่กหม่ัน 
ต้รวจสอบข้อมูลเก่ียวกับเงินกู้และหลักประกันการกู้ของต้นเอง
อย่างสมำ่าเสมอ จะได้ีไม่เกิดีปัญหากวนใจต้ามมาภายหลังนะครับ
ขอบคุณมากครับ
 ป.ล. สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับเงินกู้
และการคำ�าประกัน ได้ท่ี https://peacoop.or.th/ โดยเข้าไปท่ี  
“ระบบบริการสมาชิก” และอยา่ลืมสมัครใช้่บริการ ก่อนเข้าใช้่งาน 
นะครับ ขอบคุณครับ  

ช่ำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดีือน
ใบอนุญาต้พิเศษเลขที่ี่ 205/2547
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