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ฐานะทางการเงินเดือน มี.ค. – เม.ย. 2565  

ประกาศเพิ่มช่องทางการจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
ออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ

แบบฟอร์มแสดงเจตจำานงขอรับดอกเบี้ยเงินฝาก 
ออมทรัพย์พิเศษ/สุขเกษียณ

ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนอุดหนุน 
การศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำาปี 2565

ถอนเงินฝาก...ง่ายนิดเดียว

ถามมา-ตอบไป
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Scan here 

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	 3.50

อััตราดอักเบ้�ยเงิินฝากู้สหกรณ์์

Digital	Life	...Digital	Life	...
ฝากหรืือจ่่าย ฝากหรืือจ่่าย ง่่ายนิิดเดียวง่่ายนิิดเดียว
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หน่วย : บาท
เมษายน 2565 มีนาคม 2565 เพ่ิม/(ลด)

จ ำนวนสมำชิก (คน) 35,672 35,628 44 
การให้บริการ

ซ้ือหุ้น ระหว่ำงเดือน 116,113,720.00       121,196,970.00      (5,083,250.00) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์ 140,588,889.52       301,990,013.11      (161,401,123.59) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 114,014,318.94       227,355,832.90      (113,341,513.96) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 287,963,902.66       540,036,193.72      (252,072,291.06) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 181,767,010.97       225,153,223.84      (43,386,212.87) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 46,620,396.03         105,731,027.81      (59,110,631.78) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 112,468,305.67       113,967,322.54      (1,499,016.87) 
ให้เงินกู้สำมัญ (เม.ย. 674 สัญญำ,  มี.ค. 962 สัญญำ) 689,604,000.00       773,438,000.00      (83,834,000.00) 
ให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เม.ย. 393 สัญญำ, มี.ค. 410 สัญญำ) 20,616,000.00         21,242,000.00       (626,000.00) 
ให้เงินกู้พิเศษ (เม.ย. 2,734 สัญญำ,  มี.ค. 2,927สัญญำ) 90,640,853.71 110,210,404.62 (19,569,550.91) 
จ่ำยทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิก (เม.ย. 22 รำย, มี.ค. 692 รำย) 382,201.70 7,597,952.34 (7,215,750.64) 

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 101,197,114.95       310,558,116.89      (209,361,001.94) 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 292,401.74             292,401.74            0.00 
เงินฝำกชุมนุมสหกรณ์ 2,250,000,000.00     1,750,000,000.00   500,000,000.00 
เงินลงทุน 34,747,379,487.73   33,680,802,873.41  1,066,576,614.32 
ลูกหน้ีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 87,630,120.17         86,580,922.43       1,049,197.74 
ลูกหน้ีเงินกู้สำมัญ 21,276,475,492.12   21,194,132,695.95  82,342,796.17 
ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 1,988,305,845.73 1,963,349,465.64   24,956,380.09 
เงินรับฝำกออมทรัพย์ 1,429,598,954.74     1,403,024,384.16   26,574,570.58 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 14,610,398,153.07   14,504,201,261.38  106,196,891.69 
เงินรับฝำกประจ ำเพ่ิมพูน 89,975,680.75         88,483,167.96       1,492,512.79 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 11,999,455,627.06   12,065,303,536.70  (65,847,909.64) 
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 6,730,000,000.00 5,630,000,000.00 1,100,000,000.00 
ทุนเรือนหุ้น 23,229,673,410.00   23,149,383,440.00  80,289,970.00 
ทุนส ำรอง 1,921,971,264.67     1,921,971,264.67   0.00 
ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 40,187,907.78         40,338,907.78       (151,000.00) 
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน 34,250,357.70         34,481,559.40       (231,201.70) 
ทุนด ำเนินงำน (สินทรัพย์รวม) 60,857,128,365.41   59,503,430,010.24  1,353,698,355.17 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 207,640,862.81       211,915,195.36      (4,274,332.55) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 5,060,135.94           26,439,421.29       (21,379,285.35) 
หน้ีสงสัยจะสูญ 797,633.88 250,626.29            547,007.59 
ดอกเบ้ียจ่ำย 77,571,174.68         78,854,938.59       (1,283,763.91) 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหุ้นกู้ บมจ.กำรบินไทย 11,750,000.00         11,750,000.00       0.00 
ก ำไรสุทธิ ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 112,461,918.31 94,620,209.19       17,841,709.12 
ก ำไรสะสม (มกรำคม - เมษำยน 2565) 468,148,283.49       355,686,365.18 112,461,918.31 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดือน

สหกรณ์์อัอัมัทรัพื่ย์พื่นักงิานการไฟฟ้าส่วนภั้มัิภัาค้ำ	จำำากัด
ฐานะกู้ารเงิินและผลกู้ารดำาเนินงิานประจำาเดือน
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ปุกาด...	ปุกาด

แบบฟอรมขอแสดงความจํานงรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ

https://peacoop.or.th/wp-content/uploads/2021/01/form_recintdep65.pdf



ปุกาด...	ปุกาด
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เรยีน ผูจัดการ สอ.กฟภ. 
 
   ขาพเจา....................................................................................................................................เจาของบัญชี  

    ออมทรพัยพิเศษ  เลขที่...........................................................................  

    ออมทรพัยพิเศษสุขเกษียณ  เลขที่...........................................................................  

มีความประสงคใหสอ.กฟภ. โอนจายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ/ออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณของขาพเจาดังนี ้
 
1.  โอนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

  โอนเขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพย    เลขที่บัญชี............................................................ 

  โอนเขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพยพิเศษ   เลขที่บัญชี............................................................ 

  โอนเขาบัญชธีนาคารกรงุไทย จำกัด (มหาชน) ในวันทำการถัดไปนับจากวันคำนวณดอกเบี้ย 

 ชื่อบัญชี.............................................................. เลขที่บัญชี............................................................ 

 สาขา.................................................... โดยไดแนบสำเนาหนาเลขที่บัญชสีมุดคูฝากธนาคารมาดวยแลว 

 (เสียคาธรรมเนียมโอนเงินในพ้ืนที่ กรุงเทพฯ 5 บาท , ตางจังหวัด 10 บาท) 
 
 2.  โอนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพเิศษสุขเกษียณ 

  โอนเขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพย    เลขที่บัญชี...................................................... 

  โอนเขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพยพิเศษ   เลขที่บัญชี...................................................... 

  โอนเขาบัญชธีนาคารกรงุไทย จำกัด (มหาชน) ในวันทำการถัดไปนับจากวันคำนวณดอกเบี้ย 

 ชื่อบัญชี.............................................................. เลขที่บัญชี............................................................ 

 สาขา.................................................... โดยไดแนบสำเนาหนาเลขที่บัญชสีมุดคูฝากธนาคารมาดวยแลว 

 (เสียคาธรรมเนียมโอนเงินในพ้ืนที่ กรุงเทพฯ 5 บาท , ตางจังหวัด 10 บาท) 
 
 สำหรับคาใชจายในการโอนดอกเบี้ยเงินฝาก เขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ขอใหหักเงินจากยอด

ดอกเบี้ยที่ขาพเจาพึงไดรับประจำเดือน นั้น 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตอไปดวย จะขอบคณุย่ิง 

 

 

ลงชื่อ.....................................................ผูขอเปดบัญชี 

  (...................................................) 

 

  สหกรณออมทรัพยพนกังานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

บันทึก 
 

จาก สมาชิก สอ.กฟภ.        ถึง ผูจัดการ สอ.กฟภ.                              .            

เลขที่      วันท่ี                                                    .   

เร่ือง  ขอแสดงความจำนงขอรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ/ออมทรพัยพิเศษสุขเกษียณ            . 

สิ่งที่สงมาดวย                                                                                                . 

เริ่มใช 18 เม.ย. 65 



ปุกาด...	ปุกาด
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ปุกาด...	ปุกาด
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แบบฟอรมการขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา

บุตรสมาชิก ประจําป 2565



     ต้องจัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงการถอนเงินฝากสหกรณ์
ฉบับจริง ให้ไว้กับสหกรณ์ก่อน สมาชิกต้องการถอนเงินเพียง
ส่งทางระบบส่งไฟล์เอกสาร หรือ LINE เท่านั้น

ถอนเงินฝาก...ง่ายนิดเดียว
ไม่ต้องเดินทาง...ประหยัดค่าใช้จ่าย

...ลดความเสี่ยงจากโควิด...
1. บัญชีออมทรัพย์ (ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM ได้ 24 ชั่วโมง)
2. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ
3. บัญชีออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ

    - ถอนโอนระหว่างบัญชีสหกรณ์
    - ถอนโอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์
         * ธนาคารกรุงไทย  ได้รับภายในวัน
         * ธนาคารอื่น        ได้รับภายใน 3 วันทําการ 
กดรับเงินผ่านเครื่อง ATM    ค่าธรรมเนียม 8 บาท ต่อครั้ง
ธนาคารกรุงไทย             ค่าธรรมเนียม 5 บาท ทุกวงเงิน
ธนาคารอื่น ๆ                ค่าธรรมเนียม 12 บาท ต่อ 2 ล้านบาท

สอ.กฟภ.

ใบแสดงเจตจํานงฯ

ออมทรัพย์
กด ATM

ธนาคารกรุงไทย
รับเงินภายในวัน

ธนาคารพาณิชย์อื่น
รับเงิน 3 วันทําการ

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ
สุขเกษียณ

หนังสือขอถอนเงินฝาก
ผ่านเครื่อง ATM
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Hot..newS



ถามถามมัามัา  - ตอบ - ตอบ ไปไป

...นายสินเชื่อ...

 พบกันอีกครั�งกับนายสินเช่ืื่อใน ถามมา-ตอบไป นะครับ 
วันนี�นายสินเช่ืื่อ จะพูดคุยเก่ียวกับเร่ือง “การเปล่ียนแปลง 
ท่ีอย่�และเบอร์โทรศัพท์” สำาหรับสมาชิื่กท่ีี่อาจเพ่ิงมีการย้ายท่ีี่
อยู่หรือเปล่ียนเบอร์โที่รศััพท์ี่ แต่ไม่ได้แจ้งการเปล่ียนแปลงนั�น 
ต่อสหกรณ์์ฯ ที่ำาให้ข้อมูลท่ีี่สหกรณ์์ฯ จำาเป็นต้องใช้ื่ในการติดต่อ
ส่ือสารกบัสมาชื่กิ ไมเ่ป็นปัจจุบัน ซ่่ึ่งที่ำาใหห้ลายๆ ครั�ง สมาชื่กิอาจ
จะพลาดข่าวสารหรือสาระดีๆ ไปอย่างน่าเสียดายครับ
 “การเปล่ียนแปลงท่ีอย่�และเบอร์โทรศัพท์” ที่ำาให้สมาชิื่ก
ได้รับข่าวสารหรือสิที่ธิิประโยชื่น์ต่างๆ อันเป็นข้อมูลท่ีี่เป็นประโยชื่น์ 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ครบถ้วนและท่ัี่วถ่ง ตัวอย่างเช่ื่น การแจ้ง
วันประชุื่มใหญ่่สามัญ่ประจำาปี สวัสดิการท่ีี่สมาชิื่กหรือผูู้้รับโอน
ประโยชื่น์มีสิที่ธิิได้รับ หรือในกรณี์ท่ีี่สหกรณ์์ฯ ต้องติดต่อกับผูู้้รับโอน 
ประโยชื่น์ของสมาชิื่กเม่ือมีเหตุจำาเป็น เป็นต้นครับ 
 ด้วยเหตุนี� นายสินเช่ืื่อจ่งอยากจะขอความร่วมมือ 
ให้สมาชิื่กตรวจสอบท่ีี่อยูแ่ละเบอร์โที่รศััพท์ี่ รวมถ่ง ข้อมูลอ่ืนๆ เช่ื่น 
เงินค่าหุ้น เงินกู้ ของท่ี่าน เพ่ือรักษาประโยชื่น์ของตัวท่ี่านเอง  

สวััสดีีครัับสมาชิกทุุกๆทุ่าน …
จาก “ระบบบริการสมาชิิก” ในเว็บไซึ่ต์ของสหกรณ์์ฯ (https://
peacoop.or.th/) ว่าท่ีี่อยู่และเบอร์โที่รศััพท์ี่ของท่ี่านเป็น
ปัจจุบันหรือยัง หากข้อมูลยังไม่ได้ถูกอัพเดที่ให้เป็นปัจจุบัน  
ท่ี่านสามารถดาวน์โหลด “หนังสือขอเปล่ียนแปลงประวัติสมาชิิก”  
ได้จากเว็บไซึ่ต์ของสหกรณ์์ฯ ข้างต้น หรือจาก QR CODE ด้านล่างนี�  
จากนั�น ให้สมาชิื่กส่ง “หนังสือขอเปล่ียนแปลงประวติัสมาชิื่กและ
เอกสารประกอบ (ถ้ามี)” มายังสหกรณ์์ฯ โดยสามารถส่งผู่้าน 
ช่ื่องที่างต่างๆ ดังนี� 
 1. ส่งเอกสารมาท่ีี่ “สหกรณ์์ออมที่รัพย์พนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัด ตู้ปณ์. 32 ปที่.จตจัุกร กรุงเที่พฯ 10900” 
หรือ
 2. ผู่้านระบบส่งไฟล์เอกสารท่ีี่หน้าเว็บไซึ่ต์สหกรณ์์ฯ
 3. ส่งเอกสารท่ีี่แอปพลิเคชัื่น LINE “@PEACOOP” โดย
ระบุว่า “ส่งฝ่่ายที่ะเบียนสมาชิื่ก” 
 รีบๆ กันหน่อยนะครับ เพ่ือรักษาประโยชื่น์ของตัวท่ี่านเอง 
ไม่เช่ื่นนั�น ท่ี่านอาจพลาดข่าวสารดีๆ ไปอีกมากมายเลยล่ะครับ  
ซ่่ึ่งหากสมาชิื่กมีข้อสงสัยประการใด สมาชิื่กสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีี่ สหกรณ์์ฯ เบอร์โที่รศััพท์ี่ 02-9531201-6  
ต่อ 730, 731 หรือ733 ในเวลาที่ำาการครับ ขอบคุณ์ครับ

QR CODE ส�าหรับดาวน์โหลด 
“หนังิสือขอเปลี่ยนแปลงิประวัต่ิสมาชิกู้

ชื่ำาระค่าฝ่ากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญ่าตพิเศัษเลขที่ี่ 205/2547

ปณ์จ. จตุจักร 10900

กรุณาส�ง

ออกแบบและพิมพ์ที่ี่ บริษัที่ สหมิตรพริ�นติ�งแอนด์พับลิสชื่ิ่ง จำากัด   โที่ร. 0 2903 8257-9

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส�วนภ่มิภาค จ�ากัด
 ตู้ ปณ์. 32 ปณ์ศั.จตุจักร กรุงเที่พฯ 10900 โที่ร. 0-2953-1201-6  โที่รสาร 0-2953-0503


