
ปีที่ 24 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565

200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0-2953-1201-6  โทรสาร 0-2953-0503  www.peacoop.or.th
www.facebook.com/cooppea Line : @PEACOOP

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเลือกใช้สิทธิลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งที่สหกรณ์กำาหนด

วันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566วันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำานักงานใหญ่

และห้องประชุมการไฟฟ้าเขต 12 แห่ง
ยกเว้น กฟต.3 ใช้ห้องประชุม ฝปบ.(ต.3) อาคาร Scada อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พร้อมทั้งเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำาเนินการ
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น.

ณ หน่วยเลือกตั้งสำานักงานใหญ่ และการไฟฟ้าเขต 12 แห่ง
ยกเว้น กฟต.3 ใช้สถานที่ ฝปบ.(ต.3) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประธานแถลง 

ฐานะทางการเงินเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2565   

กู้แล้วรวย...เส้นทางสู่อนาคต

ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัด

การแจกเงินรางวััลให้แก่สมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำาปี 2565 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

การจ่ายเงินค่าอาหารว่าง และ เงินช่วยเหลือค่าพาหนะให้กับ
สมาชิก วันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2565 วันศุกร์ที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2566
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เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของ สอ.กฟภ.

มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะ

หรือ ID : @Peacoop

อัตราดอกเบี้ยเงิินกู้้�สหกรณป์ระเภทเงินก้้                                        
                ประเภทเงินก้้                                                ร้อยละต่อปี
เงินกู้เพื่่่อเหตุฉุุกเฉุิน 5.75
เงินกู้สามัญ (ใช้หุ้นคำ้า) 5.75
เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลคำ้า) 6.00
เงินกู้พื่ิเศษ 5.75
เงินกู้สามัญเพื่่่อการศึกษา 4.50
เงินกู้สามัญเพื่่่อผูู้้ประสบภัย 4.50

                ประเภทเงินฝาก                                            ร้อยละต่อปี
เงิินฝากออมทรััพย์์

- วงเงินฝากไม่เกิน 2 ล้านบาท 1.75
- วงเงินฝากส่วนเกิน 2 ล้านบาทข้้นไป 1.25

เงิินฝากออมทรััพย์์พิเศษ
- วงเงินฝากไม่เกิน 10 ล้านบาท 2.75
- วงเงินฝากส่วน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาท 2.00
- วงเงินฝากส่วนเกิน 15 ล้านบาทข้้นไป 1.25 

เงิินฝากออมทรััพย์์พิเศษสุุขเกษีย์ณ	 3.50
เงิินฝากปรัะจำำาเพิ�มพูน	 3.50

อัตราดอกเบี้ยเงิินฝากู้สหกรณ์



เสรี ปรัชญกุล
ประธานกรรมการ

29 ธ.ค.65

 สวัสดีีท่่านสมาชิิกทุ่กท่่านครับ พบกันอีกแล้วนะครับในวารสาร ประจำำาเดืีอน

พฤศจิำกายน – ธัันวาคม 2565

 ในช่ิวง 2 เดืีอนนี�  การดีำาเนินงานของสหกรณ์์ในเดืีอนพฤศจิำกายน

สามารถท่ำากำาไรได้ีสูงกว่าปกติิประมาณ์ 20 ล้านบาท่ เน่ืองจำากมีรายได้ีจำากการจำ้าง   

บลจำ. บริหารกองทุ่นส่วนบุคคล ส่วนในเดืีอนธัันวาคม ท่ี่กำาลังจำะปิดีบัญชีิประจำำาเดืีอนในอีก 2 - 3 วันข้างหน้า คาดีว่า 

จำะมีกำาไรอยูใ่นเกณ์ฑ์์ปกติิ ซ่่ึ่งเม่ือรวมทั�งปีแล้ว ผลกำาไรของสหกรณ์์น่าจะอย่่ท่ีประมาณ์ 1,626 ล้านบาท ส่งกว่าเป้าหมาย

ท่ีตั�งไว้ประมาณ์ 10% และจำากกำาไรท่ี่ท่ำาได้ีสูงเกินกว่าเป้าหมายนี�หลังจากหักเข้าทุนสำารอง จัดสรรให้ทุนอ่ืนๆ และจัดสรร 

เป็นเงินเฉล่ียคืนแล้ว น่าจะเหลือมาจัดสรรเป็นเงินปันผลได้ดีกว่าปีก่อนประมาณ์ 7 - 7.5%

 นอกจำากนี�ในช่ิวง 2 เดืีอนท่ี่ผ่่านมาสหกรณ์์ยังมีการปรับปรุงการท่ำางานท่ี่อยากเรียนให้สมาชิิกท่ราบอีก 2 เร่ือง คือ

 1. การปรับปรุงการให้บริการโดียนำาระบบโทรศัพท์ท่ีทันสมัยสามารถบันท่กเสียงการสนทนาได้ สมาชิิกสามารถใช้ิ

บริการผ่านระบบดาวเทียมหมายเลข 6888 (ฟรี) หรือ Call Center 02-009-6888 มาใช้ิงานเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

2565 และนำาต้่ปรับสมุดบัญชีิอัตโนมัติมาให้บริการตลอด 24 ช่ัิวโมง ซ่่ึ่งสามารถปรับสมุดบัญชีิได้เอง โดยไม่ต้องรอคิว

มาใช้ิตั�งแต่วันท่ี 27 ธันวาคม 2565

 2.  ปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดียเพ่ิมผู้่ช่ิวยผู้่จัำดีการข้�นอีก 1 สายงาน เพ่ือรับผิดชิอบงานบริหารงานท่ัวไป  

งานสมาชิิกสมัพันธ์ งานบรหิารความเส่ียง และงานเก่ียวกบั ปปชิ. - ปปง. โดยมุ่งหวงัให้การด่แลสมาชิิกจะมปีระสิทธิภาพ

มากย่ิงข่�น

 เน่ืองในโอกาสท่ีใกล้จะถ่งวันข่�นปีใหม่ ในนามของคณ์ะกรรมการดำาเนินการ ผมขออวยพรให้สมาชิิกทุกท่าน 

จงประสบแต่ความสุข มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง และประสบความสำาเร็จในกิจการงานต่าง ๆ โดยท่ัวกันตลอดไป

2
ฉุบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2565

ปรัะธานแถลงิ
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ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท
ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 เพ่ิม/(ลด)

จ ำนวนสมำชิก (คน) 35,953 35,931 22 
การให้บริการ

ซ้ือหุ้น ระหว่ำงเดือน 101,545,340.00       126,324,160.00       (24,778,820.00) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์ 111,179,314.35       118,786,865.60       (7,607,551.25) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 140,369,473.96       156,137,452.92       (15,767,978.96) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 213,839,465.58       292,343,276.88       (78,503,811.30) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 268,766,393.63       309,898,517.58       (41,132,123.95) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 61,433,558.15         172,454,652.65       (111,021,094.50) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 171,421,209.02       214,254,795.33       (42,833,586.31) 
ให้เงินกู้สำมัญ (ธ.ค. 466 สัญญำ,  พ.ย. 375 สัญญำ) 662,713,000.00       549,077,000.00       113,636,000.00 
ให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (ธ.ค. 495 สัญญำ, พ.ย. 502 สัญญำ) 25,611,000.00         26,180,000.00         (569,000.00) 
ให้เงินกู้พิเศษ (ธ.ค. 3,302 สัญญำ,  พ.ย. 3,225 สัญญำ) 105,143,585.75 132,681,626.14 (27,538,040.39) 
จ่ำยทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิก (ธ.ค. 1,230 รำย, พ.ย. 160 รำย) 9,323,700.05 3,689,458.89 5,634,241.16 

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 154,248,936.70       211,390,017.05       (57,141,080.35) 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 293,498.24             292,401.74             1,096.50 
เงินฝำกชุมนุมสหกรณ์ 2,500,000,000.00     2,500,000,000.00     0.00 
เงินลงทุน 38,551,765,262.33   38,743,266,637.90   (191,501,375.57) 
ลูกหน้ีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 110,213,397.04       106,719,803.10       3,493,593.94 
ลูกหน้ีเงินกู้สำมัญ 20,816,554,002.65   20,822,163,417.48   (5,609,414.83) 
ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 2,172,187,236.69 2,132,771,606.77     39,415,629.92 
เงินรับฝำกออมทรัพย์ 1,286,100,119.83     1,315,290,279.44     (29,190,159.61) 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 14,695,199,320.17   14,750,126,248.22   (54,926,928.05) 
เงินรับฝำกประจ ำเพ่ิมพูน 91,535,701.41         87,284,027.00         4,251,674.41 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 13,171,925,389.19   13,281,913,040.06   (109,987,650.87) 
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 7,181,000,000.00 7,396,000,000.00 (215,000,000.00) 
ทุนเรือนหุ้น 24,424,027,690.00   24,325,345,330.00   98,682,360.00 
ทุนส ำรอง 1,922,046,515.86     1,922,027,128.65     19,387.21 
ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 17,524,907.78         25,302,407.78         (7,777,500.00) 
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน 10,227,189.56         11,773,389.61         (1,546,200.05) 
ทุนด ำเนินงำน (สินทรัพย์รวม) 64,694,004,846.39   64,876,514,944.56   (182,510,098.17) 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 223,457,251.47       236,966,510.89       (13,509,259.42) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 4,292,860.87           3,574,787.34           718,073.53 
หน้ีสงสัยจะสูญ (589,763.94) 3,654,585.64           (4,244,349.58) 
ดอกเบ้ียจ่ำย 86,112,925.45         83,073,604.21         3,039,321.24 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหุ้นกู้ บมจ.กำรบินไทย 11,750,000.00         11,750,000.00         0.00 
ก ำไรสุทธิ ประจ ำเดือน ธันวำคม 2565 121,891,229.09 134,913,533.70       (13,022,304.61) 
ก ำไรสะสม (มกรำคม - ธันวำคม 2565) 1,631,140,750.18     1,509,249,521.09 121,891,229.09 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดือน

สหกรณ์ออมทรัพื่ย์พื่นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัด
ฐานะกู้ารเงิินและผลกู้ารดำาเนินงิานประจำาเดือน
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ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม 2565

กู้แล้วกู้แล้วรวยรวย…..เส้นทางสู่…..เส้นทางสูอ่นาคตอนาคต

 สวัสดีีปีใหม่ค่ะ  แฟน ๆ  กู้แล้วรวย  ฉบับนี� น้องกบ 
เติรียมการให้สำาหรับพ่ี ๆ สมาชิิกท่ี่เติรียมตัิวจำะเล่นสงกรานติ์ 
โดียเฉพาะพ่ี ๆ  สมาชิิกท่ี่ชิอบใส่เสื�อคอกระเช้ิา หรือท่ี่ภาคอีสาน
เรียกว่า เสื�อหมากกะแหลง่ หรือท่ี่ภาคใต้ิเรียกว่าเสื�อแม่ไก่ หรือ
ท่ี่ภาคเหนือเรียกว่าเสื�อบ่าห้อย ถามคนท่ี่ชิอบเพราะใส่สบาย 
แต่ิงตัิวง่าย ราคาไม่แพง และท่ี่สำาคัญเป็นเสื�อคนไท่ย ท่ี่คนไท่ย
ส่วนใหญ่มองข้ามไป มักคิดีว่าต้ิองเป็นคนสูงอายุเท่่านั�นนะคะ 
การแต่ิงตัิว มันไม่มีถูกมีผิ่ดีหรอกค่ะ มันอยู่ท่ี่รสนิยมของตัิวเรา
เองคะ หากพ่ี ๆ  สมาชิิก มีเสื�อท่ี่จำะใส่ในช่ิวงเท่ศกาลวันสงกรานต์ิ
กันหรือยังคะ สำาหรับสาว ๆ บางคนจำะเห็นว่าเร่ืองเสื�อผ้่าเป็น 
ส่ิงสำาคัญ และให้ความใส่ใจำมากเป็นพิเศษ น้องกบ ขออนุญาติ
เสนอไอเดีีย ให้พ่ี ๆ สมาชิิก ลองพิจำารณ์ากันค่ะ แบบท่ี 1  
เสื�อคอกระเช้ิากับผ้าถุง ใส่กันยกที่มแบบนี�ท่ำาให้สุดีสายติามาก ๆ  
ไม่เคยดูีทั่นสมัยและแนวเป็นแฟช่ัินท่ี่ใคร ๆ  ก็อยากติาม พอใส่แล้ว 
ดูีน่ารัก ถือว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธัรรมไท่ย ยิง่ท่ำาเป็นที่มยิง่ท่ำาให้
ดูีสดีใสร่าเริงมาก ๆ แบบท่ี 2 เสื�อคอกระเช้ิามาใส่กับกางเกง
สมัยใหม่ท่ี่มีลายดีอกดูีเก๋ไปอีกแบบ ออกแนวเท่่ห์ สปอร์ติเกิร์ล 
และดูีเป็นแฟช่ัินท่ี่ทั่นสมัยมากข้�นใส่แล้วมีแต่ิปังกับปัง  
แบบท่ี 3 เสื�อคอกระเช้ิากับกางเกงขาสั�นดูีเป็นสาวเซ็็กซ่ี็ 
หัวสมัยใหม่ไม่นิยมแต่ิงติามใคร  แต่ิแต่ิงแนวของตัิวเอง ดูีเป็นตัิว
ของตัิวเองท่ี่สุดี ใส่แล้วสบายง่าย ๆ  แค่มีกางเกงขายนีส์ 1 ตัิวและ
เสื�อคอกระเช้ิาเก๋ ๆ สัก 1 ตัิว แค่นี�คุณ์ก็สามารถออกไปเล่นนำ�า
ในวันสงกรานต์ิได้ีอยา่งสบายใจำ และแบบสุดีท้่าย เสื�อคอกระเช้ิา
กับกางเกงโจำงกระเบนดีเูป็นสาวอนรัุกษ์วัฒนธัรรมไท่ยเปน็ท่ี่สุดี 
พอหยิบมาใส่ในวันเล่นนำ�าในช่ิวงสงกรานต์ิท่ำาให้ดูีมีเสน่ห์ น่ารัก
แบบไท่ย ๆ ขี�เล่นด้ีวย ท่รงกางเกงโจำงกระเบนเป็นท่รงขาพอง 
จัำ�มปลายขาและจัำ�มเอว ท่ำาให้ดูีเป็นสาวรักความสบายใจำไม่คิดีมาก 
และยิ่งใส่เป็นที่มจำะยิ่งท่ำาให้ดูีเป็นแฟช่ัินท่ี่ทั่นสมัยและเหมาะ
กับยุคในปัจำจุำบันได้ีดีี เพราะเสื�อผ้่าท่ี่ใส่ในยุคสมัยก่อนถ้านำามา
ใส่ในยุคนี�แล้วจำะดูีมีความอินเท่รนดี์อย่างมาก รับรองรูปนี�ใคร
ใส่แล้วผู้่มองติาเป็นมันแน่นอนคะ และหากพ่ี ๆ สมาชิิก ยังไม่มี
ท่ี่ซื็�อแล้วล่ะก็ น้องกบขออนุญาติแนะนำาให้พ่ี ๆ สมาชิิกได้ีรู้จัำก

 ♪ ♬ สวัสดีี ดีี ดีี ดีี  สวัสดีี ปี ใหม่ สวัสดีี ให้ดีี สมใจำ สวัสดีี ให้ดีี จำริงจำริง ปี ท่ี่ผ่่าน ไปแล้ว มันคลาดี มันแคล้ว ก็ดีี
 ถมไป มี ทั่�งเจ็ำบ ทั่�งไข้ ทั่�งปวดี ดีวงใจำ ก็ยัง ยืนอยู่ กิน มีอ่ิม บางมื�อ มีอดี บางมื�อ ก็ยัง ยิ�มสู้ ถ้งมัน จำะหนัก จำะหนา ก็ต่ืิน 
ลืมติา ให้มัน หมดีปี สวัสดีี ดีี ดีี ดีี สวัสดีี ปี ใหม่ สวัสดีี ให้ดีี สมใจำ  สวัสดีี ให้ดีี จำริงจำริง สวัสดีี ดีี ดีี ดีี สวัสดีี ปี ใหม่ สวัสดีี 
ให้ดีี สมใจำ สวัสดีี ให้ดีี จำริงจำริง ♬”

เสื้อคอกระเช้าเสื้อคอกระเช้าพี่่�นิิทััศนิ์พี่่�นิิทััศนิ์

กับ คุณ์นิทัศน์ 
ยุ่นสมาน  หรือ 
“พ่ีนิทัศน์”  เป็น
สมาชิิกเกษียณ์ อยู่
ท่ี่ จำ.นนท่บุรี ค่ะ  
“พ่ีนิทั่ศน์” พ่ีเค้า
ขายเสื�อคอกระเช้ิา 
กับ ผ้่าถุงไท่ย และชุิดี
ใส่ลำาลองของผู้่ใหญ่ 
อากาศร้อน ๆ แบบนี�  
ถือ ว่าพวกเราโชิคดีี
มากเลยนะท่ี่เกิดีเป็น
คนไท่ย เพราะคนไท่ยเรามีแนวท่าง
คลายร้อนมากมายหลายวิธีัเลยล่ะ 
ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
เราแต่ิดัี�งเดิีมเลยนะ เร่ิมกันตัิ�งแต่ิ
อาหารการกิน หน้าร้อนเราก็มี 
ข้าวแช่ิอาหารไท่ยท่ี่ได้ีรับอิท่ธิัพล
มาจำากชิาวมอญ น่ีก็เป็นอีกหน่้ง
วิธีัดัีบร้อนและรักษาสุขภาพด้ีวย 
การละเล่นสาดีนำ�าในช่ิวงสงกรานต์ิ
ก็เป็นวิธีัท่ี่คลายร้อนได้ีดีีอีกท่างค่ะ  
นอกจำากนี�ก็เป็นเร่ืองของการแต่ิงกาย
ค่ะ แต่ิงกายแบบไท่ย ๆ  น่ีล่ะก็ท่ำาให้เรา
คลายร้อนได้ีเช่ินกัน และการแต่ิงกาย 
แบบท่ี่ว่าก็คือการสวมใส่เสื�อคอกระเช้ิา
น่ันเองค่ะ 
 หากพวกพ่ี ๆ สมาชิิกสนใจำจำะส่ังซื็�อ ติิดีต่ิอ พ่ีนิทัศน์ ได้ีท่ี่
เบอร์โท่ร. 086-5119877 และพเิศษสุดี ๆ   สำาหรับสมาชิิกแฟนคอลมัน์  
(กู้แล้วรวย)  ของน้องกบแล้วล่ะก้อ  และหากส่ังซื็�อจำำานวนมาก พ่ีนิทั่ศน์
จำะคิดีราคาขายส่งให้ด้ีวยนะคะ



ผ้�บริหารสหกู้รณ์์ออมทรัพย์พนักู้งิานกู้ารไฟฟ้าส่วนภู้มิภูาค จำากู้ัด

นายสิทธิพันธ์  เลาหโรจน์กุล
ตำาแหน่ง  ผูู้้จัดการ
โทร. 02-009-6888 ต่อ 2701

นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย์
ตำาแหน่ง  รองผูู้้จัดการ
โทร. 02-009-6888 ต่อ 2702
ควบคุม ดูแล - ฝ่ายเงินฝากและการเงิน
  - ฝ่ายบัญชี
  - ฝ่ายเงินลงทุน

นางสาวอุไร  คชรินทร์
ตำาแหน่ง  ผูู้้ช่วยผูู้้จัดการ
โทร. 02-009-6888 ต่อ 2703
ควบคุม ดูแล - ฝ่ายสินเชื่อ
  - ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและประมวลผู้ล
  - ฝ่ายนิติกรรมและติดตามหนี้

นางสวรรณ  วิจิตรสุข
ตำาแหน่ง  ผูู้้ช่วยผูู้้จัดการ
โทร. 02-009-6888 ต่อ 2704
ควบคุม ดูแล - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  - งานสมาชิกสัมพื่ันธ์ 
  - งานบริหารความเสี่ยง
  - งานเกี่ยวกับ ปปช. – ปปง.
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ปุกาด… ปุกาด



ถามถามมามา 	-	ตอบ	-	ตอบ ไปไป

...นายสินเชื่อ...

สวััสดีีครัับสมาชิกทุุกๆทุ่าน …

 ทั่�งนี� เพ่ือเป็นการลดีความหนาแน่นของจำำานวนสมาชิิก 
นายสินเช่ืิอจ้ำงอยากขอความร่วมมือให้สมาชิิกเข้าร่วมการ
ประชุิมและเลือกตัิ�ง ณ์ สำานักงานการไฟฟ้าเขติท่ี่สมาชิิกสังกัดี 
อยูเ่ป็นหลักครับ อย่างไรก็ติาม สำาหรับสมาชิิกจำำาเป็นต้ิองเดิีนท่าง 
ไปปฏิิบัติิงานในพื�นท่ี่อ่ืนในวันประชุิม หรือสำาหรับกรณี์ของ
สมาชิิกท่ี่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แล้ว สมาชิิกสามารถเข้าร่วมประชุิมและเลือกตัิ�งได้ี ณ์ สำานักงาน
การไฟฟ้าท่ี่ใกล้เคียงกับพื�นท่ี่ปฏิิบัติิงาน หรือท่ี่อยู่ปัจำจุำบันของ
ท่่านได้ีครับ ทั่�งนี� หากมีรายละเอียดีเพ่ิมเติิมหรือเปล่ียนแปลง 
ประการใดี สหกรณ์์ฯ จำะประชิาสัมพันธ์ัให้สมาชิิกทุ่กๆ ท่่านท่ราบ
อีกครั�งหน่้งนะครับ
 และเน่ืองจำากช่ิวงนี�เชืิ�อไวรัส COVID-19 ค่อยๆ กลับมา
แพร่ระบาดีอีกครั�งหน่้ง นายสินเช่ืิอจ้ำงขอความร่วมมือ ให้สมาชิิก 
ทุ่กๆ ท่่าน โปรดีปฏิิบัติิติามมาติรการป้องกันการแพร่ระบาดี
ของเชืิ�อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัดี ติลอดีระยะเวลาท่ี่อยู่
ในห้องประชุิมหรือภายในบริเวณ์ท่ี่มีการรวมตัิวกันของสมาชิิก  
สวมหน้ากากอนามัยติลอดีเวลา รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล เพ่ือ
ความปลอดีภัยของสมาชิิกทุ่กๆ ท่่านนะครับ
 สุดีท้่ายนี� นายสินเช่ืิอขอให้สมาชิิกทุ่กๆ ท่่าน มีสุขภาพ
แข็งแรง แล้วเจำอกันในวันประชุิมใหญ่นะครับ !
 

 สวัสดีีครับสมาชิิกทุ่กๆ ท่่าน วันนี�นายสินเช่ืิอจำะมา
ประชิาสัมพันธ์ัเร่ือง “การประชุิมใหญ่สามัญประจำาปี 2565”    
ท่ี่ใกล้จำะถ้งนี� ซ่้็งเป็นงานสำาคัญท่ี่จัำดีข้�นเป็นประจำำาทุ่กปี โดีย
เป็นการเปดิีโอกาสใหส้มาชิิกสามารถแสดีงความคดิีเหน็ สอบถาม
หรือให้ข้อเสนอแนะต่ิอคณ์ะกรรมการดีำาเนินการ หรือเจ้ำาหน้าท่ี่
เก่ียวกับการดีำาเนินงานของสหกรณ์์ฯ ครับ
 ซ่้็งการประชุิมใหญ่สามัญประจำำาปี 2565 จำะจัำดีข้�น
ในวันศุกร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถานท่ีจัดประชุิมใหญ่  
และเลือกตั�งจะถ่กแบ่งออกเป็น 13 แห่ง อันได้ีแก่ ห้องประชุิม
และหน่วยเลือกตัิ�งสำานักงานใหญ่ 1 แห่ง และสำานักงาน 
การไฟฟ้าเขต 12 แห่ง โดยการประชุิมใหญ่จะเร่ิมการประชุิม
ตั�งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ส่วนการเลือกตั�งนั�น สมาชิิก
สามารถใช้ิสิทธิลงคะแนน ณ์ หน่วยเลือกตั�งท่ีสหกรณ์์ฯ กำาหนด 
ได้ตั�งแต่เวลา 08.00 น. – 14.00 น. โดียจำะเป็นการเลือกตัิ�งโดีย
ใช้ิเคร่ืองลงคะแนนอิเล็กท่รอนิกส์ และสมาชิิกสามารถเลือกตัิ�ง
ประธัานกรรมการ จำำานวน 1 คน และกรรมการดีำาเนินการ จำำานวน 
7 คนครับ

ชิำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดีือน
ใบอนุญาติพิเศษเลขท่ี่ 205/2547

ปณ์จำ. จำติุจำักร 10900

กรุณ์าส่ง

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