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ฐานะทางการเงินเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2565   

กู้แล้วรวย...เส้นทางสู่อนาคต

เก็บข่าว...มาเล่า.. หุ้นกู้การบินไทยกระทบสหกรณ์อย่างไร.....

ประกาศ.. อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย ์

และออมทรัพย์พิเศษ
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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)	 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	 3.50
เงิินฝากประจำำาเพื่ิ�มัพืู่น	 3.50

อััตราดอักเบ้�ยเงิินฝากู้สหกรณ์์

ออมเงินในเงินฝากออมเงินในเงินฝาก ออมเงินในหุ้นออมเงินในหุ้นหรือ
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หน่วย : บาท
มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เพ่ิม/(ลด)

จ ำนวนสมำชิก (คน) 35,731 35,690 41 
การให้บริการ

ซ้ือหุ้น ระหว่ำงเดือน 123,107,540.00       115,356,410.00       7,751,130.00 
รับฝำกเงินออมทรัพย์ 140,997,736.01       130,212,436.51       10,785,299.50 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 153,500,920.01       119,101,321.85       34,399,598.16 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 308,673,013.15       282,117,822.46       26,555,190.69 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 238,529,643.57       204,066,524.62       34,463,118.95 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 66,114,259.69         58,459,888.71         7,654,370.98 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 131,554,171.20       128,849,940.94       2,704,230.26 
ให้เงินกู้สำมัญ (มิ.ย. 374 สัญญำ,  พ.ค. 524 สัญญำ) 554,155,000.00       687,655,000.00       (133,500,000.00) 
ให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (มิ.ย. 331 สัญญำ, พ.ค. 386 สัญญำ) 16,708,100.00         20,413,000.00         (3,704,900.00) 
ให้เงินกู้พิเศษ (มิ.ย. 2,473 สัญญำ,  พ.ค. 3,066 สัญญำ) 77,228,916.16 98,164,819.75 (20,935,903.59) 
จ่ำยทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิก (มิ.ย. 53 รำย, พ.ค. 54 รำย) 7,784,551.72 2,096,000.00 5,688,551.72 

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 1,431,602,642.98     253,270,846.06       1,178,331,796.92 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 292,401.74             292,401.74             0.00 
เงินฝำกชุมนุมสหกรณ์ 2,250,000,000.00     2,250,000,000.00     0.00 
เงินลงทุน 37,030,066,014.01   36,590,586,463.63   439,479,550.38 
ลูกหน้ีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 87,502,237.15         88,972,906.44         (1,470,669.29) 
ลูกหน้ีเงินกู้สำมัญ 21,220,445,054.80   21,276,938,103.59   (56,493,048.79) 
ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 2,000,512,472.10 2,003,377,038.27     (2,864,566.17) 
เงินรับฝำกออมทรัพย์ 1,428,206,885.40     1,440,710,069.40     (12,503,184.00) 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 14,758,592,820.49   14,688,449,450.91   70,143,369.58 
เงินรับฝำกประจ ำเพ่ิมพูน 86,004,882.00         90,486,253.00         (4,481,371.00) 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 11,863,625,663.32   11,929,065,574.83   (65,439,911.51) 
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 9,875,000,000.00 8,529,000,000.00 1,346,000,000.00 
ทุนเรือนหุ้น 23,394,301,060.00   23,310,609,040.00   83,692,020.00 
ทุนส ำรอง 1,922,027,128.65     1,921,971,264.67     55,863.98 
ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 36,569,407.78         38,091,907.78         (1,522,500.00) 
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน 27,988,305.98         34,250,357.70         (6,262,051.72) 
ทุนด ำเนินงำน (สินทรัพย์รวม) 64,378,045,553.95   62,920,117,411.71   1,457,928,142.24 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 240,641,498.10       222,250,678.43       18,390,819.67 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 4,933,790.37           3,716,883.09           1,216,907.28 
หน้ีสงสัยจะสูญ (5,228,567.26) 1,633,354.97           (6,861,922.23) 
ดอกเบ้ียจ่ำย 80,451,290.10         81,972,057.01         (1,520,766.91) 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหุ้นกู้ บมจ.กำรบินไทย 11,750,000.00         11,750,000.00         0.00 
ก ำไรสุทธิ ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 148,734,984.89 123,178,383.36       25,556,601.53 
ก ำไรสะสม (มกรำคม - มิถุนำยน 2565) 740,061,651.74       591,326,666.85 148,734,984.89 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดือน

สหกรณ์์อัอัมัทรัพื่ย์พื่นักงิานการไฟฟ้าส่วนภั้มัิภัาค้ำ	จำำากัด
ฐานะกู้ารเงิินและผลกู้ารดำาเนินงิานประจำาเดือน
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  ♪♫ อุ่่�นใดใดโลกน้�มิิม้ิเท้ียบเท้ียมิ อุ่่�นอุ่กอุ้่อุ่มิแขน อุ้่อุ่มิกอุ่ดแมิ�ตระกอุ่ง รักเจ้้าจึ้งปลูก
 รักลูกแมิ�ย�อุ่มิห่�วงใย ไมิ�อุ่ยากจ้ากไปไกล แม้ิเพ้ียงครึ�งวัน ให้่กายเราใกล้กัน ให้่ดวงตาใกล้ตา
 ให้่ดวงใจ้เราสอุ่งเช่ื่�อุ่มิโยงผููกพัีน อิุ่�มิใดใดโลกน้�มิิม้ิเท้ียบเท้ียมิ อิุ่�มิอุ่กอิุ่�มิใจ้ อิุ่�มิรักลูกห่ลับนอุ่น
 นำ�านมิจ้ากอุ่ก อุ่าห่ารขอุ่งความิอุ่าทีรแมิ�พีรำ�าเต่อุ่นพีรำ�าสอุ่น สอุ่นสั�งให้่เจ้้าเป็นเด็กด้ ให้่เจ้้าม้ิ
พีลัง ให้่เจ้้าเป็นความิห่วังขอุ่งแมิ�ต�อุ่ไป  ♫ 

ก้�แล�วก้�แล�วรวยรวย…..เส�นทางิส้่…..เส�นทางิส้อ่นาคตอนาคต

 น้องกบ กลับมาแล้วจ้้า พ่่ ๆ สมาชิิกจ๋้า  สวัสด่ีค่ะ  แฟน ๆ  
กู้แล้วรวย ฉบับน่� น้องกบ จ้ะชิวนพ่่ ๆ สมาชิิกไปเท่ี่่ยวกันท่่ี่  
อ.ลานสกา จ้.นครศร่ธรรมราชิ  ซ่่ึ่งม่คำาขวัญคือ “เมืองมังคุดหวาน 
หม่�บา้นพัฒนา ถำ�าผาสวยงาม นำ�าตกกระโรมตระหง�าน สืบตำานาน
อ่�ข้้าวอ่�นำ�า” กันค่ะ รับรองว่า พ่่ ๆ สมาชิิกท่่ี่ชิอบบรรยากาศสุดีฟิล  
แบบธรรมชิาติิสไติล์ home stay ท่ี่ามกลางหุบเขาธรรมชิาติิของ 
อ.ลานสกา ดิีนแดีนท่่ี่ได้ีช่ืิอว่าอากาศด่ีท่่ี่สุดีในประเที่ศไที่ย บอกเลย
ว่าต้ิองห้ามพลาดีทัี่�ง วิว สวย ๆ ชิิว ๆ วิวหลักล้านแบบกลางป่า 
สวยจ้ริงๆ ท่ี่ล่านสกา ค่ร่วง ช้ิางกลาง นครศร่ธรรมราชิกนัเลย 3 เมอืง
ท่่ี่ข่�นช่ืิอได้ีว่าเมืองอากาศด่ี ๆ  ให้ไปพักผ่่อนชิิว ๆ  สบาย ๆ  สูดีอากาศ
ผ่่อนคลายกันได้ีเต็ิมปอดีเลยค่ะ  น้องกบ ขอแนะนำา “บ้านสวน
ป่�ย�าลานสกา โฮมสเตย์” ตัิ�งอยู่ท่่ี่ อ.ลานสกา จ้.นครศร่ธรรมราชิ 
เป็นของคุณกำาพล มัชิฌิิกะ “ลุงพล กับ คุณธนาทิพย์ มัชฌิิกะ” 
“ป้าเตือน” เป็นสมาชิิกเกษ่ียณทัี่�งสองท่ี่านค่ะ น้องกบ รับรองว่า
ถ้้าพ่่ ๆ สมาชิิกม่โอกาสได้ีไปพักต้ิองประทัี่บใจ้กันทุี่กคนแน่นอนคะ   
และท่่ี่สำาคัญก็คือทัี่�งสองท่ี่านเป็นคู่รักท่่ี่น่ารัก และอบอุ่นมากมายคะ 
ถื้อเป็นตัิวอย่างท่่ี่ด่ีในการครองคู่ให้พวกเราไดี้เลยค่ะ และม่ใจ้รักท่่ี่
จ้ะสร้างบ้านพักให้กับทุี่กๆ ท่ี่านได้ีม่โอกาสมาเยือน  “บ้านสวนป่�ย�า
ลานสกา โฮมสเตย์” ประทัี่บใจ้กับท่ี่ามกลางสวนผ่ลไม้ ท่่ี่ม่อากาศ
เยน็สบายติลอดีทัี่�งปี ต้ินไม้ร่มร่ืนเง่ยบสงบ ท่ี่องเท่่ี่ยวแบบเชิิงเกษีติร 
วิถ่้ชุิมชินคนดัี�งเดิีม ราคาท่่ี่พักไม่แพง และม่อาหารอร่อยที่ำาโดียแม่
ครัวใหญ่ ก็คือ “ป้าเตืิอน” ของเราน่่เองคะ เป็นกับข้าวพื�นบ้าน 
รสชิาติิจั้ดีจ้้านใต้ิแท้ี่ ๆ  ค่ะ รับรองว่าจ้ะติิดีใจ้ไม่ลมืแน่นอนคะ อาทิี่เช่ิน  
แกงไก่หยวกกล้วยป่า ไติปลาที่รงเคร่ือง ใบเหล่ยงผั่ดีไข่ ยำาผั่กกูดี 

ปลา นิลที่อดีนำ�า
 ปลาปลาดุีกร้า
ที่อดีกรอบ ไก่ต้ิม
ข มิ� น  นำ�าพ ริก 
กุ้ งสดี ผั่ก ต้ิม 
แล้ว ท่่ี่ขาดีไม่
ไ ด้ี ม่ ไ ข่ เ จ่้ ย ว 

จ้านเบ้อเร่อ พร้อมเสริฟ์ค่ะ สำาหรับคนท่่ี่รักสุขภาพ ก็ม่จั้กรยานป่�น  
และ รถ้ ATV  ไว้บริการให้ขับเล่นฟร่อ่กด้ีวยนะคะ และพิเศษีสำาหรับ
คนท่่ี่รักในเส่ยงเพลงของตัิวเอง “ลุงพล” กับ “ป้าเตือน” ก็ม่ 
คาราโอเกะ ไว้บริการให้ฟร่ด้ีวยนะคะ ส่วนราคาเหมาจ่้ายสำาหรับ
เข้าพักแต่ิละท่ี่านรวมอาหารตัิกบาติรพระติอนเช้ิาด้ีวยนะคะ ราคา 
900 บาที่ ต่ิอคนค่ะ และถ้้าไม่รวมอาหารตัิกบาติรพระ จ้ะเหลือ 
800 บาที่ ต่ิอคนค่ะ และท่่ี่ “บ้านสวนป่�ย�าลานสกา โฮมสเตย์”   
“ลุงพล” กับ “ป้าเตืิอน” ก็ปลูกพักและผ่ลไม้ ไว้เองหลายอย่าง เช่ิน 
ทุี่เร่ยนพื�นบ้าน ทุี่เร่ยนหมอนที่อง มังคุดี ลางสาดี ลองกอง เงาะสะติอ 
จ้ำาปาดีะ และผ่ลไม้อ่ืน ๆ  อ่กมากมาย รวมทัี่�งปลูกผั่กหลากหลายชินิดี 
แซึ่มในสวนผ่ลไมใ้นพื�นท่่ี่ประมาณเกอืบ 10 ไร่ ซ่่ึ่งเปน็มรดีกติกที่อดี
จ้ากคุณปู่คุณย่าของเด็ีก ๆ ผั่กบางชินิดีไว้รับประที่านในครัวเรือน
บางชินิดีได้ีส่งขายให้กับร้านอาหารใกล้บ้าน เช่ิน จิ้งจู้ฉ่าย และ
ในปีพ.ศ 2561 ก็ได้ีรับการแนะนำาการรับสนับสนุนจ้ากเจ้้าหน้าท่่ี่
เกษีติรติำาบลลานสกา ให้จั้ดีตัิ�งกลุ่มวิสาหกิจ้ชุิมชินก็ได้ีชัิกชิวนญาติิ
พ่่น้องเพ่ือนบ้านใกล้เค่ยง 25 คนจ้ดีที่ะเบ่ยนวิสาหกิจ้ชุิมชินโดียลง
หุ้นคนละ 100 บาที่เพ่ือแปรรูปผ่ลผ่ลิติที่างการเกษีติร เช่ิน ผ่ลิติสบู่
เปลือกมังคุดี มังคุดีกวน ถ่้านเปลือกมังคุดีดัีบกล่ิน นำ�ามันมะพร้าว
สกัดีเย็น ซ่่ึ่ง “ลุงพล” กับ “ป้าเตืิอน”  เล่าให้น้องกบฟ่งว่า กลุ่ม
วิสาหกิจ้ชุิมชินเกษีติรกรชิาวสวนบ้านต้ินมะม่วง ทุี่กคนตัิ�งใจ้ที่ำางาน
ในอาช่ิพ ด้ีวยความรัก ความใส่ใจ้ และทุ่ี่มเที่กับอาช่ิพ ไม่เคยเลือก
ท่่ี่จ้ะที่ำา และย่อท้ี่อจ้นที่ำาให้ได้ีผ่ลิติภัณฑ์์ท่่ี่ม่คุณภาพเป็นท่่ี่รู้จั้กของ
เพ่ือนบ้านทัี่�งใกล้และไกล  น้องกบ ขอช่ืินชิมกับความอดีที่นและ
ความสามัคค่กับทุี่กท่ี่านเลยนะคะ  สุดียอดีจ้ริง ๆ เลยคะ แถ้มม่
รายได้ีให้กับสมาชิิกทุี่กคนในกลุ่มอ่กต่ิางหากนะคะ 
        ท้ี่ายน่�  น้องกบ  ขอขอบพระคุณ “ลุงพล” กับ “ป้าเตืิอน”  
ท่่ี่กรุณามาบอกเล่าเร่ืองราวเพ่ือเป็นแนวที่างในการที่ำาอาช่ิพเสริมให้
กับพวกพ่่ ๆ สมาชิิกได้ีนะค่ะ  สวัสด่ีค่ะ  พบกันฉบับหน้าค่ะ                                                                                                                              

บ้า้นสวนปู่่� ย�าลืานสกา บ้า้นสวนปู่่� ย�าลืานสกา โฮมสเตย์โฮมสเตย์



	 สวััสดีีค่่ะ	 สมาชิิก	 สอ.กฟภ.ทุุกทุ่าน	 จัันทุร์์แร์มค่่ะ	 
จัันทุร์์แร์มได้ีรั์บมอบหมายให้ติิดีติามข่่าวัสาร์ข่องสหกร์ณ์์ทัุ�งทีุ�
เป็็นจัดีหมายข่่าวั	 และทีุ�เป็็นป็ร์ะกาศต่ิาง	 ๆ	 มาร์วับร์วัมเป็็น 
เร่์�องร์าวัเพ่ื่�อนำามาเล่าให้สมาชิิกทุร์าบค่่ะ
	 วัันนี�จัันทุร์์แร์ม	ข่อเริ์�มต้ินด้ีวัยเร่์�องข่องหุ้นก้้การ์บินไทุย
นะค่ะ	 เพื่ร์าะเป็็นเร่์�องทีุ�มีผลกร์ะทุบกับสมาชิิกทุุกทุ่าน	 และ 
ผลกร์ะทุบนี�จัะยังค่งมีอย้่ต่ิอไป็อีกหลายปี็	ข่อเริ์�มเลยนะค่ะ
	 ณ์	 สิ�นปี็	 2562	 สหกร์ณ์์เร์าถ่ือค่ร์องหุ้นการ์บินไทุย
อย้่ทัุ�งหมดี	 15	 สัญญา	 ร์วัมม้ลค่่า	 2,820	 ล้านบาทุ	 หุ้นก้้ทัุ�ง	 
15	สัญญานั�นมีร์ายละเอียดีการ์ค่ร์บกำาหนดีไถ่ืถือนและดีอกเบี�ย
ทีุ�จัะได้ีรั์บแติกต่ิางกันไป็	สรุ์ป็สั�น	ๆ	ได้ีดัีงนี�
	 •	 กำาหนดีไถื่ถือนแติกติ่างกันไป็ติามร์ะยะเวัลาทีุ�ซ่ื้�อ
เร็์วัสุดีค่ร์บกำาหนดี	 สิงหาค่ม	 2563	 และช้ิาสุดีค่ร์บกำาหนดี	
กุมภาพัื่นธ์์	2576	
	 •	 ดีอกเบี�ยทีุ�สหกร์ณ์์จัะได้ีรั์บ	ติำ�าสุดี	2.43%	และส้งสุดี 
4.92%	แต่ิร์วัมทัุ�ง	15	สัญญาแล้วั	ดีอกเบี�ยเฉลี�ยอย้่ทีุ�	3.42%	
ดัีงนั�นในแติ่ละปี็เร์าค่วัร์จัะติ้องได้ีรั์บดีอกเบี�ยหร่์อทีุ�เรี์ยก 
ให้น่าฟังว่ัา	“ผลติอบแทุนจัากการ์ลงทุุน”	อย้ทีุ่�	96.47	ล้านบาทุ

		 ต้ินปี็	2563	บริ์ษััทุ	การ์บินไทุย	ป็ร์ะกาศผลการ์ดีำาเนิน
งานปี็	 2562	 ข่าดีทุุนถึืง	 12,067	 ล้านบาทุ	 และข่าดีสภาพื่
ค่ล่องอย่างรุ์นแร์ง	ป็ร์ะกอบกับเม่�อวัันทีุ�	22	พื่ฤษัภาค่ม	2563	
กร์ะทุร์วังการ์ค่ลังได้ีข่ายหุ้นการ์บินไทุยออกจันเหล่อการ์ถ่ือ
ค่ร์องเพีื่ยง	 48%	 เป็็นเหตุิให้การ์บินไทุยพ้ื่นสภาพื่จัากการ์เป็็น
รั์ฐวิัสาหกิจั	 การ์บินไทุยจึังย่�นค่ำาร้์องข่อฟ้�นฟ้กิจัการ์ต่ิอศาล 
ล้มละลายกลาง	และศาลล้มละลายกลางได้ีมีค่ำาสั�งรั์บค่ำาร้์องข่อ
ฟ้�นฟ้กิจัการ์	เม่�อวัันทีุ�	27	พื่ฤษัภาค่ม	2563	ทุำาให้การ์บินไทุย
อย้่ภายใต้ิสภาวัะบังคั่บชัิ�วัค่ร์าวั	 (Automatic	 Stay)	 โดีย
การ์บินไทุยสามาร์ถืทุำาการ์ใดี	ๆ	ทีุ�จัำาเป็็นเพ่ื่�อให้การ์ดีำาเนินการ์
ค้่าติามป็กติิสามาร์ถืดีำาเนินการ์ต่ิอไป็ได้ี	และสิ�งหนึ�งทีุ�สหกร์ณ์์เร์า
ได้ีรั์บจัากสภาวัะบังคั่บชัิ�วัค่ร์าวัดัีงกล่าวั	ก็ค่่อ	การ์ไม่ได้ีรั์บชิำาร์ะ
ดีอกเบี�ยตัิ�งแต่ิวัันทีุ�	27	พื่ฤษัภาค่ม	2563	เป็็นต้ินมา	โดียสร์ปุ็แลว้ั 
ในปี็	 2563	 จัากทีุ�ค่วัร์ได้ีรั์บ	 96.47	 ล้านบาทุ	 ได้ีรั์บจัริ์งเพีื่ยง 
23.76	 ล้านบาทุ	 (เป็็นส่วันทีุ�ชิำาร์ะก่อน	27	พื่ฤษัภาค่ม	2563)	
จึังสรุ์ป็ได้ีว่ัาปี็	 2563	 เร์าเสียหายจัากหุ้นก้้การ์บินไทุยไป็	 
72.71	ล้านบาทุ	(96.47	–	23.96)

หุ�นก้�หุ�นก้�การบินไทยการบินไทยกระทบสหกรณ์์อัย่างิไร…..กระทบสหกรณ์์อัย่างิไร…..

	 กร์ะบวันการ์ฟ้�นฟ้กิจัการ์ข่องการ์บินไทุยดีำาเนินไป็ติาม
ขั่�นติอน	และวิัธี์ป็ฏิิบัติิข่องร์าชิการ์	โดียมีร์ายละเอียดีสรุ์ป็ย่อ	ๆ	
ได้ีดัีงนี�
	 -	 27	พื่ฤษัภาค่ม	2563	 ศาลมีค่ำาสั�งรั์บค่ำาร้์องข่อฟ้�นฟ้
กิจัการ์
	 -	 14	กันยายน	2563	 ศาลมีค่ำาสั�งเห็นชิอบให้ฟ้�นฟ้
กิจัการ์
	 -	 2	มีนาค่ม	2564	 การ์บินไทุยย่�นแผนฟ้�นฟ้
กิจัการ์
	 -	 15	มิถุืนายน	2564		 ศาลมีค่ำาสั�งเห็นชิอบด้ีวัยแผน
ฟ้�นฟ้กิจัการ์	 	 	
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เก็บข่าว…มัาเลา่



	 ร์ายละเอียดีแผนฟ้�นฟ้กิจัการ์บริ์ษััทุการ์บินไทุย	ทีุ�ศาล
ให้ค่วัามเห็นชิอบ	สรุ์ป็ได้ีดัีงนี�
	 •	 เงินต้ินไม่ส้ญ	แต่ิข่ยายเวัลาค่่นเงินไป็อกี	8	ปี็	นับจัาก
วัันค่ร์บกำาหนดีเดิีม	แต่ิส้งสุดีต้ิองไม่เกินปี็	2579
	 •	 ดีอกเบี�ยทีุ�ค้่างไว้ัก่อนวัันทีุ�	 15	 มิถุืนายน	2564	 ให้
ร์ะงับทัุ�งจัำานวัน
	 •	 ดีอกเบี�ยตัิ�งแต่ิวัันทีุ�	15	มิถืนุายน	2564	ให้ค่ดิีทีุ�	1.5% 
โดียแบ่งจ่ัายเป็็น	2	ช่ิวัง
	 	 	 •	 ดีอกเบี�ยตัิ�งแต่ิ	15	มิถุืนายน	2564	ถืงึปี็	2567	
ให้ตัิ�งพัื่กไว้ัร์อจ่ัายพื่ร้์อมเงินต้ิน
	 	 	 •	 ดีอกเบี�ยตัิ�งแต่ิปี็	 2567	 ให้จ่ัายจัริ์งเป็็น 
ร์ายเด่ีอน
  ท่ี่�กล่่าวมาข้้างต้้นเป็็นเพี่ยงการโหมโรงเล่าเร่์�องให้
ร้้์ลำาดัีบขั่�นติอนค่วัามเป็็นมา	 แต่ิแค่่โหมโร์งก็ส่งผลกร์ะทุบกับ	
สอ.กฟภ.	เร์าแล้วัค่่ะ	ผลกร์ะทุบก็ค่่อดีอกเบี�ยหร่์อผลติอบแทุน
การ์ลงทุุน		ซึื้�งป็กติิจัะต้ิองได้ีรั์บปี็ละ	96.47	ล้านบาทุ	ในปี็	2563	

 ดููจากข้้อมูล่ข้้างต้้นแล้่วก็ต้้องที่ำาใจนะคะ	 ทุำาใจักับ 
ผลกร์ะทุบทีุ�เกิดีขึ่�นทีุ�จัะค่งอย้่กับสหกร์ณ์์ไป็อีกนาน	 ทีุ�สรุ์ป็ว่ัา 
อีกนานเพื่ร์าะแม้วัา่	เม่�อวัันทีุ�	1	กร์กฎาค่ม	2565	การ์บินไทุยได้ี
ย่�นข่อแก้ไข่แผนฟ้�นฟ้โดียให้เหตุิผลว่ัากิจัการ์ดีีขึ่�น	ค่วัามต้ิองการ์ 
สินเช่ิ�อใหม่ลดีลงจัากแผนเดิีมข่อไว้ั	50,000	ล้านบาทุ	จัะข่อป็รั์บ
ลดีลงเหล่อ	 25,000	 ล้านบาทุ	แต่้เร่�องการชำำาระหน่�เพ่ี�อค่น 
เงินต้้น การชำำาระดูอกเบ่ี้�ยแล่ะการต้้�งดู้อยค่าย้งเป็็นไป็ 
ต้ามเดิูม.......เฮ้้อ.......
	 วัันนี�จัันทุร์์แร์มเขี่ยนมายาวัหน่อยนะค่ะ	อยา่เพิื่�งเบ่�อกัน
นะค่ะ	ยังมีเร่์�องทีุ�อยากจัะร์วับร์วัมมาเล่าให้ฟังอีกหลายเร่์�องค่่ะ	
ฝากค่อยติิดีติามด้ีวัยนะค่ะ	สวััสดีีค่่ะ.....

                                        

ปี

ผลกระทบจากผลตอบแทนการลงทุน     ผลกระทบ
จากการ  

ตั�งด้อยค�า
รวมผลกระทบ

คิดเป็น %  
เงินปันผล

เมื่อเทียบกับปี 62
ผลตอบแทน
ตามสัญญา

ผลตอบแทน
ที่ได้รับจริง

ผลตอบแทน
ที่ไม�ได้รับ

2563 96.47 23.76 72.71 - 72.71 0.33%

2564-2566 ปีละ 96.47 0.00 ปีละ 96.47 ปีละ 141 ปีละ 237.47 ปีละ 1.08%

2567-2570 ปีละ 96.47 ปีละ 42.3 ปีละ 54.17 ปีละ 141 ปีละ 195.17 ปีละ 0.87%

ท่ี่�มา : จดูหมายข่้าว ฉบ้ี้บี้ท่ี่� 5/2565 เม่�อว้นท่ี่� 21 ก.พี.65

1 2

ได้ีรั์บเพีื่ยง	23.76	ล้านบาทุ	ในปี็	2564	-	2566	ไม่ได้ีรั์บเลย	และ
ตัิ�งแต่ิปี็	2567	เป็็นต้ินไป็	จัะได้ีรั์บเพีื่ยง	42.3	ล้านบาทุ	
 แล่ะแล้่วก็มาถึึงจุดูสำำาค้ญ (Climax) ข้องเร่�อง	 เม่�อ 
กร์มติร์วัจับัญชีิสหกร์ณ์์	 มีหนังส่อ	ลวั.	 29	ก.ย.64	 ให้สหกร์ณ์์ 
ทุุกแห่งทีุ�เป็็นเจ้ัาหนี�หุ้นก้้การ์บินไทุยต้ิองตัิ�งค่่าเผ่�อการ์ด้ีอยค่่า	 
ปี็ละ	 5%	 ข่องม้ลค่่าหนี�หุ้นก้้	 นั�นหมายค่วัามว่ัา	 สอ.กฟภ.	 
จัะต้ิองตัิดีกำาไร์ทีุ�ทุำาได้ีในแต่ิละปี็	 จัำานวัน	 141	 ล้านบาทุ 
มาตัิ�งเป็็นค่่าเผ่�อการ์ด้ีอยค่่าหุ้นก้้ฯ	 ซึื้�งแน่นอนค่่ะ	 เม่�อกำาไร์ 
ต้ิองถ้ืกตัิดีไป็เป็็นค่่าใช้ิจ่ัาย	เพ่ื่�อตัิ�งค่่าเผ่�อการ์ด้ีอยค่่า	ก็จัะทุำาให้
เหล่อกำาไร์มาจััดีสร์ร์เป็็นเงินปั็นผลได้ีน้อยลง
	 โดียสรุ์ป็แล้วัสหกร์ณ์์เจ้ัาหนี�หุ้นก้้การ์บินไทุยทุุกแห่ง 
จัะได้ีรั์บผลกร์ะทุบ	2	ส่วัน	ส่วันแร์กค่่อดีอกเบี�ยทีุ�ค่วัร์ได้ีรั์บจัาก 
การ์ลงทุุนซ่ื้�อหุ้นก้้	และส่วันทีุ�สอง	ค่่อการ์ถ้ืกให้นำาเงินกำาไร์บางส่วัน 
มาตัิ� ง ค่่าเ ผ่�อการ์ด้ีอยค่่า	 ม้ลค่่าผลกร์ะทุบข่องสหกร์ณ์์ 
แต่ิละแห่งก็จัะแติกต่ิางไป็ติามหุ้นก้้ทีุ�ถ่ือค่ร์องอย่้	 ในส่วันข่อง
	สอ.กฟภ.	สามาร์ถืสรุ์ป็ได้ีดัีงนี�
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ปุกาด…	ปุกาด
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ถามถามมัามัา  - ตอบ - ตอบ ไปไป

...นายสินเชื่อ...

 วันน่�นายสินเช่ืิอจ้ะมาประชิาสัมพันธ์เก่่ยวกับ สมาชิิก 
ท่่ี่ใกล้จ้ะเกษ่ียณอายุในปี 2565 ท่่ี่กำาลังจ้ะมาถ่้งน่� โดียนายสินเช่ืิอ
จ้ะพูดีถ่้งแนวที่างและวิธ่การในการนำาเงินท่่ี่จ้ะไดี้รับจ้ากกองทีุ่น
สำารองเล่�ยงช่ิพ (กที่ชิ.) และ กฟภ. มาออมเงินกับสหกรณ์ฯ ครับ 
การออมเงินกับสหกรณ์ฯ ท่่ี่เป็นท่่ี่นิยมในหมู่สมาชิิกเกษี่ยณ คือ  
“การออมเงินในเงินฝากและการออมเงินในหุ้น” น่ันเองครับ
 การออมเงินประเภที่แรกท่ี่่นายสินเช่ืิอจ้ะกล่าวถ่้ง คือ  
“การออมเงิินในเงิินฝาก” ซ่่ึ่งสมาชิิกมักนิยมนำาเงินท่่ี่ได้ีรับมา
ฝากไว้ในบัญช่ิ เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ “สุข้เกษียณ” 
ซ่่ึ่งสามารถฝากได้ไม�เกินยอดเงินท่ีได้รับจาก กทช. และ กฟภ.  
โดยเป็นเงินท่ีได้รับเน่ืองจากการเกษียณอายุ และสหกรณ์ฯ  
จ้ะจ่้ายดีอกเบ่�ยทุี่กวันท่่ี่ 27 ของแต่ิละเดืีอน โดียสมาชิิกสามารถ้เลือก 
รับดีอกเบ่�ยได้ีหลายรูปแบบ ได้ีแก่ โอนเข้าบัญช่ิเงินฝากออมที่รัพย์
หรือออมที่รัพย์พิเศษีท่่ี่สมาชิิกม่อยู่กับสหกรณ์ฯ หรือ โอนเข้า
บัญช่ิธนาคารพาณิชิย์ครับ ทั�งนี� หากในบัญชีข้องท�านมียอดเงิน 
คงเหลือไม�ถ่ง 10,000 บาท สหกรณ์ฯ จะไม�คิดดอกเบี�ยให้นะครับ

สวััสดีีครับสมาชิกทุุกๆทุ่าน …
 การออมเงินประเภทต�อมา ได้แก� “การออมเงินในหุ้น”  
ซ่่ึ่งสมาชิกสามารถสะสมเงินค�าหุ้นได้ส่งสุด ไม�เกิน 5,000,000 บาท  
และไม่สามารถ้ถ้อนเงินค่าหุ้นได้ีไม่ว่าทัี่�งหมดีหรือบางส่วน เพราะ
การถ้อนหุ้นคือการลาออกจ้ากสหกรณ์ฯ และจ้ะไม่สามารถ้กลับ
เข้ามาเป็นสมาชิิกได้ีอ่ก ทัี่�งน่� เงินค่าหุ้นสามารถ้นำามาใช้ิคำ�าประกัน
เงินกู้ของตัิวสมาชิิกเองได้ีครับ 
 โดียปกติิแลว้ หากสมาชกิเกษียณได้รับเงินประเภทใดๆ 
เน่ืองจากการเกษียณอายุจาก กฟภ. ไม�ว�าจะเป็นกรณีเกษียณอายุ  
“ครบ 60 ปี” หรือ กรณ่เกษีย่ณอาย ุ“ก่อนอายคุรบ 60 ปี” สมาชิิก
สามารถ้นำาเงินจ้ำานวนดัีงกล่าวนั�นมาซืึ่�อหุ้นหรือฝากในบัญช่ิ 
เงินฝากออมที่รัพย์พิเศษีสุขเกษ่ียณได้ี ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ี 
ได้รับเงินแต�ละประเภท หากเกินกำาหนดีเวลาดัีงกล่าวแล้ว  
สมาชิิกจ้ะเส่ยสิที่ธิในการที่ำาธุรกรรมได้ี (สามารถ้เปิดีบัญช่ิเงินฝาก 
ออมที่รัพย์พิเศษีสุขเกษ่ียณได้ี ตัิ�งแต่ิวันท่่ี่ 1 กรกฎาคม 2565  
โดียเปิดีบัญช่ิเป็น 0 บาที่ ไว้ก่อนได้ีเลยครับ)
 แต่ิหากสมาชิิกที่ำารายการเกิน 30 วันไปแล้ว สมาชิิก
จ้ะสามารถ้ซืึ่�อหุ้นได้ีเดืีอนละ 1 ครั�ง ครั�งละไม่เกิน 40,000 บาที่  
(เฉพาะการซืึ่�อหุ้นระหว่างวันท่่ี่ 1 ตุิลาคม 2565 – 30 กันยายน 
2566 ซ่่ึ่งเป็นไปติามประกาศของสหกรณ์ฯ) แต่ิสำาหรับเงินฝาก 
สมาชิิกจ้ะไม่สามารถ้ฝากในบัญช่ิออมที่รัพย์พิเศษีสุขเกษ่ียณได้ี  
แต่ิสามารถ้นำาไปฝากในบัญช่ิประเภที่อ่ืนๆ ได้ีอยู่นะครับ                    
  

ชิำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดีือน
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