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ประธานแถลง 

ฐานะทางการเงินเดือน ต.ค. - ก.ย. 2565   

กู้แล้วรวย...เส้นทางสู่อนาคต

วิธีการรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำาปี 2565

แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ สอ.กฟภ.
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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
เงิินฝากออมทรััพย์์

-	วงิเงิินฝากไมั่เกิน	2	ล�านบาท	 1.75
-	วงิเงิินฝากส่วนเกิน	2	ล�านบาทขึ้้�นไป	 1.25

เงิินฝากออมทรััพย์์พิเศษ
-	วงิเงิินฝากไมั่เกิน	10	ล�านบาท	 2.75
-	วงิเงิินฝากส่วน	10	ล�านบาท	แต่ไมั่เกิน	15	ล�านบาท	 2.00
-	วงิเงิินฝากส่วนเกิน	15	ล�านบาทขึ้้�นไป	 1.25	

เงิินฝากออมทรััพย์์พิเศษสุุขเกษีย์ณ	 3.50
เงิินฝากปรัะจำำาเพิ�มพูน	 3.50

อััตราดอักเบ้�ยเงิินฝากู้สหกรณ์์

อยู่อย่างยั่งยืนสืบไป...อยู่อย่างยั่งยืนสืบไป...

วันัแห่
ง่ควัามสุขุ...วัันสุุขเกษีียณ



เสรี	ปรัช้ญกุล
ประธานกรรมการ

31 ต.ค.65

 สวัสดีท่านสมาชิิกทุกท่านครับ พบกันอีกครั�งนะครับในวารสาร ประจำาเดือน

กันยายน - ตุลาคม 2565

 ในช่ิวง 2 เดือนนี�การดำาเนินงานของสหกรณ์์ในเดือนกันยายนเป็นไปโดยปกติ

ผลประกอบการยังเหนือกว่าเป้าหมายเล็กน้อย สำาหรับในเดือนตุลาคม ซ่่ึ่งจะมีเงินจาก 

ผ้้เกษีียณ์เข้ามาซืึ่�อหุ้นและฝากบัญชีิออมทรัพย์พิเศษีสุขเกษีียณ์ ในปีนี� มียอดรวม

เฉพาะเดือนตุลาคม ทั�งสิ�น 2,451.28 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2564

 พ้ดถ่งเงินฝากสุขเกษีียณ์แล้วคงต้องคุยเร่ืองดอกเบี�ย เพราะเดิม สอ.กฟภ.กำาหนดอัตราดอกเบี�ยไว้ท่ี 3.75% ต่อปี  

แต่นายทะเบียนสหกรณ์์ได้ออกประกาศ เม่ือวันท่ี 11 เมษีายน 2565 กำาหนดให้สหกรณ์์ทุกแห่งกำาหนดอัตราดอกเบี�ยเงินฝาก

ส้งสุดได้ไม่เกิน 3.5% ต่อปี เป็นเหตุให้ สอ.กฟภ. ต้องปรับลดอัตราดอกเบี�ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษีสุขเกษีียณ์ลงมาเหลือ  

3.5% ต่อปี ตามประกาศนายทะเบียน ส่งผลกระทบต่อสมาชิิกเกษีียณ์

 คณ์ะกรรมการฯ มิได้น่ิงนอนใจในเร่ืองนี� โดยได้เสนอปัญหาเร่ืองนี�ต่อท่ีประชิุมของชิุมนุมสหกรณ์์ออมทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย (ชิสอ.) และชิมรมสหกรณ์์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ (ชิสร.) ซ่่ึ่งขณ์ะนี� ชิสอ. ได้มีบันท่ก ลว. 22 ก.ย. 2565  

ขอให้นายทะเบียนพิจารณ์าปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี�ยเงินฝากท่ีจะกำาหนดให้สหกรณ์์ทกุแห่งถือปฏิิบัติให้เหมาะสมกับสภาวะ

อัตราดอกเบี�ยของประเทศท่ีมีแนวโน้มเป็นขาข่�น ซ่่ึ่งคณ์ะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับข่�นดอกเบี�ยนโยบาย 

มาแล้วถ่ง 2 ครั�ง กลุ่มสหกรณ์์คาดหวังว่านายทะเบียนจะประกาศกำาหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ให้ไปอย่้ท่ีเดิม (3.75%)  

เพราะเป็นอัตราท่ีเหมาะสมท่ีสหกรณ์์หลายแห่งเคยถือใช้ิอย่้

 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคมท่ีผ่านมา ศาลล้มละลายกลางมีคำาส่ังเห็นชิอบให้ การบินไทย แก้ไขแผนฟ้�นฟ้ตามท่ีเสนอ  

(ข้อม้ลแผนฟ้�นฟ้ฯ หาด้ได้จากจดหมายข่าว ฉบับท่ี 10/2565 ลว 31 ส.ค. 65) ถือเป็นนิมิตหมายท่ีดี ท่ีผ้้บริหารแผนการบินไทย 

จะลุยดำาเนินธุรกิจได้อย่างเต็มท่ี โดยหากสามารถทำาได้ตามเป้าหมาย ประเมินว่าหุ้นการบินไทยน่าจะกลับมาซืึ่�อ - ขาย  

ในตลาดหลักทรัพย์ได้ประมาณ์ปี 2568 และการบินไทยน่าจะออกจากแผนฟ้�นฟ้กิจการได้ภายในปี 2569 ซ่่ึ่งการออก

จากแผนฟ้�นฟ้จะเป็นเหตุผลให้กรมตรวจบัญชีิสหกรณ์์ยกเลิกการกำาหนดให้ตั�งค่าเผ่ือการด้อยค่า ซ่่ึ่งเป็นตัวถ่วง ท่ีทำาให้

เงินปันผลเราลดลงประมาณ์ 0.5 - 0.6% รวมทั�งจะสามารถนำาเงินท่ีตั�งเผ่ือการด้อยค่าไว้ทั�งหมด ตั�งแต่ปี 2564 กลับมา

ใช้ิได้อีกด้วย สอ.กฟภ. จะติดตามเร่ืองดังกล่าวอย่างใกล้ชิิดและจะดำาเนินการให้เกิดประโยชิน์ส้งสุดกับสมาชิิกต่อไป 

 ในเดือนหน้า (พฤศจิกายน) สหกรณ์์จะมีต้้ปรับสมุดอัตโนมัติมาให้บริการตลอด 24 ชิม. สมาชิิกท่ีต้องการปรับ

สมุดเงินฝากสามารถดำาเนินการได้เองโดยไม่ต้องเสียเวลารอคิว รวมทั�งจะมีระบบโทรศัพท์ท่ีทันสมัยสามารถบันท่กเสียง

การสนทนาได้ สมาชิิกสามารถใช้ิบริการผ่านระบบดาวเทียมหมายเลข 6888 (รายละเอียดการใช้ิงานทั�ง 2 รายการจะแจ้ง

ให้ทราบอีกครั�งหน่่ง)
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หน่วย : บาท
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 เพ่ิม/(ลด)

จ ำนวนสมำชิก (คน) 35,896 35,869 27 
การให้บริการ

ซ้ือหุ้น ระหว่ำงเดือน 543,534,980.00       118,650,840.00       424,884,140.00 
รับฝำกเงินออมทรัพย์ 151,372,104.69       109,590,559.63       41,781,545.06 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 154,917,252.78       136,268,944.07       18,648,308.71 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 275,454,724.07       281,071,365.12       (5,616,641.05) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 282,649,036.59       262,865,852.27       19,783,184.32 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 1,913,566,803.70     93,614,528.71         1,819,952,274.99 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 241,164,351.75       148,313,314.33       92,851,037.42 
ให้เงินกู้สำมัญ (ต.ค. 320 สัญญำ,  ก.ย. 439 สัญญำ) 480,339,000.00       642,161,000.00       (161,822,000.00) 
ให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (ต.ค. 465 สัญญำ, ก.ย. 566 สัญญำ) 24,024,000.00         29,230,000.00         (5,206,000.00) 
ให้เงินกู้พิเศษ (ต.ค. 3,305 สัญญำ,  ก.ย. 3,217 สัญญำ) 100,521,913.43 103,202,272.26 (2,680,358.83) 
จ่ำยทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิก (ต.ค. 35 รำย, ก.ย. 358 รำย) 7,439,868.34 10,295,084.42 (2,855,216.08) 

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 366,937,580.66       98,956,919.39         267,980,661.27 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 292,401.74             292,401.74             0.00 
เงินฝำกชุมนุมสหกรณ์ 2,500,000,000.00     2,500,000,000.00     0.00 
เงินลงทุน 38,856,823,092.79   38,788,549,461.95   68,273,630.84 
ลูกหน้ีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 103,021,869.03       101,175,222.24       1,846,646.79 
ลูกหน้ีเงินกู้สำมัญ 20,894,413,485.00   21,104,319,986.46   (209,906,501.46) 
ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 2,076,102,499.23 2,097,469,447.15     (21,366,947.92) 
เงินรับฝำกออมทรัพย์ 1,352,640,866.76     1,356,186,014.85     (3,545,148.09) 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 14,767,681,488.92   14,774,875,801.44   (7,194,312.52) 
เงินรับฝำกประจ ำเพ่ิมพูน 86,589,898.00         90,348,269.00         (3,758,371.00) 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 13,323,713,182.74   11,651,310,730.79   1,672,402,451.95 
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 7,806,000,000.00 10,131,000,000.00 (2,325,000,000.00) 
ทุนเรือนหุ้น 24,208,341,880.00   23,674,659,660.00   533,682,220.00 
ทุนส ำรอง 1,922,027,128.65     1,922,027,128.65     0.00 
ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 28,035,907.78         28,649,407.78         (613,500.00) 
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน 12,729,348.50         19,555,716.84         (6,826,368.34) 
ทุนด ำเนินงำน (สินทรัพย์รวม) 65,236,872,368.67   65,109,682,689.51   127,189,679.16 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 250,164,275.57       218,908,899.41       31,255,376.16 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 4,286,121.03           4,193,495.36           92,625.67 
หน้ีสงสัยจะสูญ (7,247,921.96) (4,701,374.78)          (2,546,547.18) 
ดอกเบ้ียจ่ำย 85,512,057.98         79,909,060.99         5,602,996.99 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหุ้นกู้ บมจ.กำรบินไทย 11,750,000.00         11,750,000.00         0.00 
ก ำไรสุทธิ ประจ ำเดือน ตุลำคม 2565 155,864,018.52 127,757,717.84       28,106,300.68 
ก ำไรสะสม (มกรำคม - ตุลำคม 2565) 1,374,335,987.39     1,218,471,968.87 155,864,018.52 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดือน

สหกรณ์์อัอัมัทรัพื่ย์พื่นักงิานการไฟฟ้าส่วนภั้มัิภัาค้ำ	จำากัด
ฐานะกู้ารเงิินและผลกู้ารดำาเนินงิานประจำาเดือน
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ก้�แล�วก้�แล�วรวยรวย…..เส�นทางิส้่…..เส�นทางิส้อ่นาคตอนาคต

 สวัสดีีค่ะ  แฟน ๆ กู้แล้วรวย  ฉบับนี� น้องกบขอเป็น 
หน่่งในกำาลังใจให้กับพ่ี ๆ สมาชิิก ท่ีี่บ้านนำ�าท่ี่วมกันนะคะ น้องกบ  
เลยถืือโอกาสชิวนพ่ื ๆ  สมาชิิกมาแต่่งบ้านกันใหม่คะ่ เผ่ืื่อว่าพ่ี ๆ  สมาชิิก
ท่ี่านใดีอยากเปล่ียนบรรยากาศ หรือต้่องการเลือกเฟอร์นิเจอร์ 
แบบใหม่ ๆ ไว้ต่กแต่่งบ้านกันคะ เฟอร์นิเจอร์ท่ีี่ที่ำาด้ีวยไม้นับว่า 
เป็นหน่่งในวัสดุียอดีนิยมของคนชิอบแต่่งบ้านหลาย ๆ  คน เน่ืองจาก
เป็นวัสดุีท่ีี่มาจากธรรมชิาต่ ิ มีลวดีลายที่ีเ่ป็นเอกลกัษณ์์ไมเ่หมือนใคร  
ดูีแล้วสบายต่าที่นที่าน และอกีหลายสาเหต่ท่ีุี่ที่ำาให้หลาย ๆ  คนชิอบ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ โดียเฉพาะไม้สน  ถ้ืาพ่ี ๆ  สมาชิิก อยากได้ีเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
ท่ีี่ ดูีเรียบ หรู อายุการใช้ิงานที่นที่าน และหลงไหลเฟอร์นิเจอร์ 
ท่ีี่ที่ำาจากไม้สน ไม่ที่าสี แล้วล่ะก้อ น้องกบ ขออนุญาต่แนะนำาให้พ่ี ๆ  
สมาชิิกได้ีรู้จักกับ คุณ์ชิณิ์นทร์  รุ่งเรืองเกียรติ  หรือ “พ่ีชิณิ์นทร์”   
เป็นสมาชิิกเกษียณ์ อยูท่ี่ี่ กรุงเที่พฯ ค่ะ “พ่ีชิณิ์นที่ร์” มีประสบการณ์์
ในการออกแบบที่ำาเฟอร์นิเจอร์จากไม้สน มาเป็นเวลา 40 กว่าปี  
ถ้ืาพ่ี ๆ สมาชิิกสนใจอยากได้ีเฟอร์นิเจอร์ไม้ เรียบ หรู และอายุ 
การใช้ิงานที่นที่าน ราคาไม่แพง และสามารถืบอกความประสงค์ว่า
เราต้่องการเฟอร์นิเจอร์แบบไหน ไม้อะไร รับประกันว่าได้ีของถูืกใจ 
ดีีไซน์สวยงาม และหากพ่ี ๆ สมาชิิก มีงบประมาณ์เท่ี่าไหร่ สามารถื
บอกกับ “พ่ีชิณิ์นที่ร์” ไดี้เลยคะ พร้อมท่ีี่จะแนะนำาและออกแบบ 
ต่ามความต่้องการของพ่ี ๆ ทุี่กท่ี่านนะคะ เพราะว่าการเลือกซื�อ
ไม้สำาหรับนำาไปที่ำาเฟอร์นิเจอร์ ข่�นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  

ทัี่�งประเภที่ของเฟอร์นิเจอร์ท่ีี่จะนำาไปแปรรูป   เช่ิน  หากที่ำา
เฟอร์นิเจอร์ท่ีี่เน้นการรับนำ�าหนักก็ควรจะใช้ิไม้ท่ีี่มีความที่นที่าน 
คุณ์สมบัติ่เฉพาะของไม้ท่ีี่ต้่องการ เช่ิน  ความที่นที่านสูง ลายไม้ 
และเนื�อไม้ เป็นต้่น  
 หากพวกพ่ี ๆ  สมาชิิกสนใจจะส่ังซื�อหรือส่ังที่ำาเฟอร์นิเจอร์ 
ท่ีี่ที่ำาจากไมส้น/ไม่ที่ำาสี ราคาถืกูแล้วล่ะก้อ ติดต่อ “พ่ีชิณิ์นทร์”  ได้ท่ี
เบอร์โทร. 081-4572636  และพิเศษสุดี ๆ  สำาหรับสมาชิิกแฟน
คอลัมน์ (กู้แล้วรวย)  ของน้องกบแล้วล่ะก้อ  และหากส่ังซื�อจำานวนมาก  
“พ่ีชิณิ์นที่ร์”  จะคิดีราคาขายส่งให้ด้ีวยนะคะ
 ท้ี่ายนี�  น้องกบ  ขอขอบพระคุณ์ “พ่ีชิณิ์นที่ร์”  ท่ีี่กรุณ์า 
มาบอกเล่าเร่ืองราวเพ่ือเป็นแนวที่างในการที่ำาอาชีิพเสริมให้กับ 
พวกพ่ี ๆ สมาชิิกได้ีนะค่ะ สมาชิิกท่ี่านใดีสนใจจะแนะนำาอาชีิพ
ในคอลัมน์กบในกะลาของน้องกบ ติ่ดีต่่อได้ีท่ีี่ สหกรณ์์ฯ หรือท่ีี่
หมายเลขโที่รศัพท์ี่ 098-4703128 และน้องกบ ขอเป็นกำาลังใจ 
ให้กับพ่ี ๆ  สมาชิิกท่ีี่ประสบภัยนำ�าท่ี่วมกันทุี่กท่ี่านนะคะ พ่ี ๆ  สมาชิิก
ท่ี่านใดีท่ีี่บ้านนำ�าท่ี่วม สามารถืยืน่ขอทุี่นประสบภัยธรรมชิาติ่ได้ีนะคะ 
ต่ามหลักเกณ์ฑ์์กำาหนดีของสหกรณ์์ฯ  พบกันฉบับหน้าค่ะ สวัสดีีค่ะ                                                                                                                          

 ♪ นำ�าที่่วม  น้องว่าดีีกว่าฝนแล้ง พี่ว่านำ�าแห้ง ให้ฝนแล้ง 
เสียยังดีีกว่า นำ�าที่่วมปีนี� ทีุ่กบ้านล้วนมี แต่่คราบนำ�าต่า ♫

เฟอร์์นิิเจอร์์ไม้้เฟอร์์นิิเจอร์์ไม้้
by “พี่่�ชณิินทร์์”
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แจงเปลี่ยนเบอรโทรศัพท สอ.กฟภ. 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ

ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป

ฝายทะเบียนสมาชิกและประมวลผล

ฝายเงินลงทุน

ฝายสินเชื่อ

ฝายเงินฝากและการเงิน 

ฝายบริหารงานทั่วไป

ผูบริหาร 

ผูจัดการ

รองผูจัดการ

ผูชวยผูจัดการ

ฝายนิติกรรมและติดตามหนี้

ฝายบัญชี

ตองการสอบถามขอมูลอื่น ๆ

กด 4

กด 3

กด 2

กด 1

กด 8
กด 1
กด 2
กด 3

กด 7

กด 6

กด 5

กด 0

CONTACT CENTER 02-009-6888

ภายใน PEA 6888

7
ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2565

ปุกาด…	ปุกาด



ถามถามมัามัา 	-	ตอบ	-	ตอบ ไปไป

...นายสินเชื่อ...

 สำาหรับถืามมา - ต่อบไป ฉบับนี� นายสินเช่ืิอจะมาพูดีคุย
เก่ียวกับ “การแต่งตั�งผ้้รับโอนประโยชิน์” ของสมาชิิกสหกรณ์์ฯ 
ทุี่กท่ี่านว่าจะต้่องดีำาเนินการไว้ตั่�งแต่่เร่ิมเข้าเป็นสมาชิิกของ 
สหกรณ์์ฯ ครับ ซ่่งการแต่่งตั่�งผู้ื่รับโอนประโยชิน์ เป็นการเต่รียม
การให้สิที่ธิแก่บุคคลท่ีี่สมาชิิกได้ีระบุไว้ในหนังสือแต่่งตั่�งผู้ื่รับโอน
ประโยชิน์ โดียสิที่ธิท่ีี่ว่านี� จะเกิดีข่�นเม่ือสมาชิิกเสียชีิวิตแล้ว
เท่านั�นนะครับ ซ่่งสิที่ธิท่ีี่ผู้ื่รับโอนประโยชิน์พ่งจะได้ีรับ เม่ือสมาชิิก
เสียชีิวิต่ เช่ิน เงินค่าหุ้น เงินปันผื่ล เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก ดีอกเบี�ย 
และเงินสวัสดิีการต่่างๆ เป็นต้่น
 ปัญหาท่ีี่สหกรณ์์ฯ มักจะพบอยู่บ่อยๆ น่ันก็คือ กรณี์
ท่ีผ้้รับโอนประโยชิน์เสียชีิวิตลงก่อนสมาชิิก แต่สมาชิิกไม่ได้
ดำาเนินการเปล่ียนแปลงผ้้รับโอนประโยชิน์เข้ามาใหม่ จ่งที่ำาให้
เกิดีเป็นประเดี็นคำาถืามว่า ใครจะเป็นบุคคลผู้ื่มีสิที่ธิได้ีรับสิที่ธิ
ประโยชิน์ต่่างๆ จากสหกรณ์์ฯ

สวััสดีีครัับสมาชิกทุุกๆทุ่าน …

 เม่ือไม่มีผู้ื่รับโอนประโยชิน์ท่ีี่ยังมีชีิวิต่อยูใ่นขณ์ะที่ีส่มาชิิก
เสียชีิวิต่นั�น การพิสูจน์หาที่ายาที่ ต่ามกฎหมายย่อมมีความ 
ซับซ้อนมากข่�น เพราะบุคคลผู้ื่กล่าวอ้างว่าเป็นที่ายาที่ท่ีี่มีสิที่ธิ
ได้ีรับมรดีกของสมาชิิกผู้ื่เสียชีิวิต่ อาจต้่องเสียค่าใช้ิจ่ายในการ
ดีำาเนินการที่างศาล และการดีำาเนินการที่างศาลนั�นก็ใช้ิเวลานาน
พอสมควรเลยทีี่เดีียวครับ
 แต่่หากสมาชิิกไดี้ มีการจัดีที่ำาหรือได้ีเปล่ียนแปลง 
ผู้ื่รับโอนประโยชิน์เอาไว้อย่างเป็นปัจจุบันแล้ว หนังสือแต่่งตั่�ง 
ผู้ื่รับโอนประโยชิน์ จะช่ิวยลดีปัญหาความยุ่งยากต่่างๆ ในการ
พิสูจน์หาที่ายาที่ต่ามกฎหมาย ไปได้ีมากเลยทีี่เดีียว
 ดัีงนั�น หากสมาชิิกท่ี่านใดีต้่องการเปล่ียนแปลง 
รายช่ืิอผู้ื่รับโอนประโยชิน์ สามารถืจัดีที่ำาหนังสือแต่่งตั่�ง ผู้ื่รับโอน
ประโยชิน์ฉบับใหม่ โดียดีาวน์โหลดีแบบฟอร์มหนังสือแต่่งตั่�งผู้ื่รับ
โอนประโยชิน์ได้ีจากเว็บไซต์่ ของสหกรณ์์ (www.peacoop.or.th) 
และส่งเอกสารมาได้ีที่ี่ “สหกรณ์์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า 
ส่วนภ้มิภาค จำากัด ต้้ ปณ์. 32 ปท.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900” 
และหากมีข้อสงสัย สมาชิิกสามารถืสอบถืามข้อมูลเพ่ิมเต่ิมได้ีท่ีี่
สอ.กฟภ. 02-9531201-6 ต่่อ 733 ในเวลาที่ำาการครับ  

ชิำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดีือน
ใบอนุญาต่พิเศษเลขที่ี่ 205/2547

ปณ์จ. จตุ่จักร 10900

กรุณ์าส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

สหกรณ์์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค จำากัด
 ตู่้ ปณ์. 32 ปณ์ศ.จตุ่จักร กรุงเที่พฯ 10900 โที่ร. 0-2953-1201-6  โที่รสาร 0-2953-0503


