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“โครงการสัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 91”
วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ จ.ระยอง

ส�ำนักงำนเขตวัดเลียบ เบอร์ที่ติดต่อ
วันจันทร์ นำยสุวรรณ  กำเซ็ม 08 1638 0875

วันอังคำร นำยประจวบ คงเป็นสุข 08 1916 7933

วันพุธ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 08 1432 5791

วันพฤหัสบดี นำยบุญ เถื่อนค�ำ 08 6572 2237

วันศุกร์ นำยนิพัทธ์ เหลืองด�ำรงค์ 08 4399 3833

ส�ำนักงำนเขตเพลินจิต เบอร์ที่ติดต่อ
วันจันทร์ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 08 1432 5791

วันอังคำร นำยวรยุทธ ปั้นสุข 08 9819 0428

วันพุธ นำยประจวบ คงเป็นสุข 08 1916 7933

วันพฤหัสบดี นำยธนิต  วิวัจนสิรินทร์ 09 3151 9333

วันศุกร์ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 08 1432 5791
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คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
คณะกรรมการอ�านวยการ

1.	 นายนิพัทธ์	 เหลืองด�ารงค์
2.	 ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์
3.	 นายประจวบ	 คงเป็นสุข
4.	 นายสุวรรณ	 กาเซ็ม
5.	 นายบุญ	 เถื่อนค�า
6.	 นายธนิต	 วิวัจนสิรินทร์
7.	 นายวรยุทธ	 ปั้นสุข

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
1.	 นายประจวบ	 คงเป็นสุข
2.	 นายบุญ	 เถื่อนค�า
3.	 นายนิรันดร์	 วงษ์สนธิ
4.	 นายไพศาล	 มะลิทอง
5.	 นายวรยุทธ	 ปั้นสุข

คณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้
1.	 ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์
2.	 นายธนิต	 วิวัจนสิรินทร์
3.	 นายไพศาล	 มะลิทอง
4.	 นายประจวบ	 คงเป็นสุข
5.	 พ.จ.อ.บุญมี	 นุชสมบัติ

คณะกรรมการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
1.	 นายสุวรรณ	 กาเซ็ม	
2.	 พ.จ.อ.บุญมี	 นุชสมบัติ
3.	 ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์
4.	 นายบุญ	 เถื่อนค�า
5.	 นายธนิต	 วิวัจนสิรินทร์

ผู้ตรวจสอบกิจการ
1.	 น.ส.นันทภัค		 กลับเจริญดี
2.	 นายอดุลย์		 คุณาอัครวุฒิ
3.	 นางวรรณวัฒน์		 เจริญศิริมณี
4.	 นายอัชรันต์		 ขจรเกียรติพิสิฐ
5.	 น.ส.วนารี		 สินสกุล

คณะกรรมการพิจารณาเงินลงทุน
1.	 ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์
2.	 พ.จ.อ.บุญมี	 นุชสมบัติ	
3.	 นายประจวบ	 คงเป็นสุข
4.	 นายสุวรรณ	 กาเซ็ม	
5.	 นายวรยุทธ	 ปั้นสุข

คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้พิเศษ
1.	 นายบุญ	 เถื่อนค�า
2.	 นายนิรันดร์	 วงษ์สนธิ
3.	 ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์
4.	 นายประจวบ	 คงเป็นสุข
5.	 นายสุวรรณ	 กาเซ็ม
6.	 นายไพศาล	 มะลิทอง
7.	 นายวรยุทธ	 ปั้นสุข
8.	 นายธนิต	 วิวัจนสิรินทร์

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1.	 นายสุวรรณ	 กาเซ็ม
2.	 ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์
3.	 นายบุญ	 เถื่อนค�า
4.	 พ.จ.อ.บุญมี	 นุชสมบัติ
5.	 นายวรยุทธ	 ปั้นสุข

คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาทุนการศึกษา
1.		 พ.จ.อ.บุญมี	 นุชสมบัติ
2.	 นายนิรันดร์	 วงษ์สนธิ
3.	 นายประจวบ	 คงเป็นสุข
4.	 นายไพศาล	 มะลิทอง
5.	 นายบุญ	 เถื่อนค�า

คณะกรรมการฝ่ายแก้ปัญหาหนี้สมาชิก
1.	 ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์
2.	 นายประจวบ	 คงเป็นสุข
3.	 นายไพศาล	 มะลิทอง
4.	 นายวรยุทธ	 ปั้นสุข
5.	 พ.จ.อ.บุญมี	 นุชสมบัติ
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สารจาก 
นายชัยยงค์  พัวพงศกร
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
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สารจาก 
นายนิพัทธ์   เหลืองด�ารงค์

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

เรียน..ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง	จ�ากัด

เดือนกันยาเวียนมาบรรจบใกล้ครบวาระอีกครั้งหนึ่ง	ในปีนี้พี่	ๆ	ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	จ�านวน	188	คน	 

จะเกษียณอายจุากการไฟฟ้านครหลวงกันแล้ว	คดิแล้วก็น่าใจหายทีอ่งค์กรการไฟฟ้านครหลวงจะขาดบคุลากรทีท่รงคุณค่าไป	 

แต่ใจหน่ึงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่	 ๆ	 ที่ได้เดินทางมาถึงจุดหมายที่ต้ังใจไว้	 ซึ่งหลายคนไม่สามารถมาถึงตรงจุดนี้ได	้ 

เรื่องราวชีวิตการท�างานของพี่	ๆ	ทุกท่านที่ได้พบเจอกับเรื่องต่าง	ๆ	มากมาย	ทั้งประสบการณ์ที่ดีและอุปสรรคนานัปการ	

เพื่อจุดมุ่งหมายที่มีร่วมกันคือ	การน�าพาการไฟฟ้านครหลวง	ให้พัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่ง	ๆ	ขึ้นเพื่อการบริการที่ดีต่อพี่น้อง

ประชาชน	มาวนันี	้พี	่ๆ 	ได้ผ่านพ้นเข้าสูว่าระแห่งการเกษยีณอาย	ุแม้ว่าใจจรงิแล้วอยากให้หลาย	ๆ 	คนอยูต่่อไปแต่จะท�าไงได้ 

เมือ่กฎกตกิาถกูก�าหนดและถอืปฏบัิตมิาแบบนีอ้ย่างยาวนานรุน่แล้วรุน่เล่า	กค็งจะได้เฉพาะเกบ็เกีย่วเรือ่งราวด	ีๆ 	เหล่านัน้ 

ให้ได้ถูกบันทึกอยู่ในความทรงจ�าและผ่านการถ่ายทอดสู่รุ่นน้องต่อ	 ๆ	 ไป	 เพื่อการน�าเอาองค์ความรู้ต่าง	 ๆ	ที่มีค่ายิ่งที่จะ 

หาได้จากต�ารับต�าราใดมาเทียบได้	 น�ามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือเป็นบทเรียนทั้งในด้านการพัฒนาองค์กรและเป็นแบบอย่าง 

ในการด�าเนินชีวิตให้รุ่นน้องต่อ	ๆ	ไป

ท้ายนี	้ผมและคณะกรรมการฯ	ตลอดจนเจ้าหน้าทีใ่นนามของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้า 

นครหลวง	จ�ากดั	ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั	และส่ิงศกัด์ิสิทธิท้ั์งหลายในสากลโลกท่ีพ่ี	ๆ 	เคารพนบัถือได้โปรดคุม้ครอง

รักษาให้พี่	 ๆ	 มีแต่ความสุขทั้งกายและใจ	 พวกเราขอให้ค�าม่ันว่าจะช่วยกันดูแลและบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 แห่งนี้ 

ให้มั่นคง	 เข้มแข็ง	 อย่างยั่งยืน	 ด้วยความรัก	 ความสามัคคี	 มีหลักเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 อันจะช่วยให ้

การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการบริการอย่างดีมีเหตุมีผล	 โดยค�านึงถึงคุณธรรม	 จริยธรรมด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันขององค์กรตลอดไป

(นายนิพัทธ์		เหลืองด�ารงค์)
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง	ผู้เกษียณอายุทุกท่าน	ในนามคณะ

กรรมการมูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์	 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่ได้ประกอบกิจการงานรับใช้การไฟฟ้านครหลวงด้วย	

ความอุตสาหะ	อดทน	จนเกษียณอายุโดยไม่มีอะไรด่างพร้อย	

เป็นที่รู้กันว่าการท�างานไม่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ	ราชการ	และเอกชน	ทุกคนก็ต้องตั้งใจจะประกอบคุณงาม

ความดีจนครบเกษียณอายุ	 และก็ทราบดีว่าการเกษียณอายุเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม	 ส่วนอายุเป็น

เพียงตัวเลขเท่านั้น	จนปัจจุบันนี้มีผู้จัดตั้งคลังสมองขึ้นเพื่อที่จะรวบรวมผู้ที่มีประสบการณ์จากการท�างานประจ�ามารวมไว ้

ทีเ่ดยีวกนัเพือ่ให้บคุคลเหล่านีน้�าประสบการณ์จากการท�างานประจ�ามารวมไว้ท่ีเดียวกันแล้วให้บคุคลเหล่านีใ้ช้ประสบการณ์

แต่ละด้านรับใช้สังคมส่วนรวมสืบต่อไป

ในการไฟฟ้านครหลวงของเราก็ยังมีหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดต้ังขึ้นด้วยพวกเรากันเองเพื่อที่พนักงานเกษียณอาย	ุ

แล้วจะยงัรวมตวักนัโดยไม่ต้องแยกย้ายไปทางไหน	เช่น	สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง	

จ�ากัด	 สหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง	 จ�ากัด	 และชมรมสมาชิกผู้เกษียณอายุสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 เป็นต้น		 

ทุกองค์กรพวกเราต่างร่วมแรงร่วมใจกันก่อต้ังข้ึนและบริหารจัดการกันเองในรูปแบบกรรมการมาจากการเลือกตั้งโดยการ

สนับสนุนจากสมาชิก	 ดังนั้นขอให้ทุกท่านถึงจะเกษียณจากพนักงานประจ�าไปแล้วก็ยังเป็นสมาชิกอยู่ได้	 จึงขอเรียนเชิญ 

พี่น้องทุกคนคงสภาพควรเป็นสมาชิกฯ	สืบต่อไป

ในนามของมูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์	 ขออวยพรให้ทุกท่านมีพลานามัยสมบูรณ์	 แข็งแรง	 อย่าเจ็บอย่าจน	 อายุยืน

มั่นคงยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป

(นายบุญเทียน		ค�้าชู)

ประธานมูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์

สารจาก 
นายบุญเทียน  ค�้าชู
ประธานมูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์
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สารจาก 
นายวีระ  แจ่มนาม

ประธานสหกรณ์บรกิารพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

เรียนเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง	 ถึงผู้เกษียณอายุทุกท่าน	 ผมขอช่ืนชม	 
การท�างานของท่านท่ีผ่านมาด้วยความอตุสาหะและมานะอดทนจนครบในความตัง้ใจของท่าน	จนครบวนัเกษยีณอายุครบ	60	ปี	 
และยังน�าเอาร่างกายของเรากลับมาฝากครอบครัวโดยอวัยวะครบอาการ	 32	 ก็ถือว่าดีท่ีสุดแล้ว	 แต่บางท่านอาจสูญเสีย 
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปบ้าง	 ก็ถือว่าเล็กน้อย	 ดังนั้นหลังจากการเกษียณไปแล้ว	 ผมเองก็หวังว่าบางท่านอาจมีธุรกิจ	 
และเป้าหมายอยู่บ้างแล้ว	 ก็ขอแสดงความชื่นชมกับท่านด้วย	 แต่บางท่านยังไม่มีโครงการ	 หรือเป้าหมายไว้ก่อน	 
ผมก็ขอให้ท่านได้คงสถานะสมาชิกคงสภาพไว้ก่อนเพื่อจะได้สิทธิประโยชน์มากมายกับตัวท่านเอง	 เพราะท่านเอง 
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เป็นเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 ของ	 กฟน.	 เหมือนกัน	 แต่ในส่วนของสหกรณ์บริการพนักงาน 
การไฟฟ้านครหลวง	จ�ากดั	นัน้ผมจะขอยนืยันว่าจะดแูลลกูหลานและสวสัดกิารของท่านไว้เป็นอย่างด	ีโดยปีทีผ่่าน	ๆ 	มานัน้ 
ที่ผมได้บริหารมาเหมือนเดิมครับ	 ก็ยังรักษาระดับ	 10%	 ไว้ให้ท่าน	 และก็รับปากว่าในวาระที่	 2	 นี้ของผม	ก็จะท�าหน้าที่ 
ให้ดีที่สุดครับ	

ท้ายน้ีผม	 นายวีระ	 	 แจ่มนาม	 ขออวยพรให้ท่านได้มีความสุข	 สนุกกับการท�างานของท่านหลังจากเกษียณไปแล้ว	 
พรใดด	ีพรใดเลศิ	พรใดประเสรฐิ	จงบงัเกดิกบัครอบครัวของผู้เกษยีณทกุคน	และอย่าเจ็บ	อย่าจนกนัทกุ	ๆ 	คนในครอบครวั			
สวัสดีครับ

(นายวีระ		แจ่มนาม)
ประธานสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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	 1.	 เกริ่นน�ำ
 วัน เวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เผลอแป๊บเดียวก็ผ่านมาครึ่งปี	 2561	 แล้ว	 ผมขออนุญาตรายงานเรื่องราว 

ที่ส�าคัญ	ๆ 	ซึ่งท่านสมาชิกในฐานะท่านเป็น	“เจ้าของ”	สอฟ.	ควรจะได้รับทราบ	รวมทั้งหมด	5	เรื่อง	คือ	ผลการด�าเนินงาน	 

การแก้ไขปัญหาหนี้	 NPL	 การปรับแผนการลงทุน	 การรับเงินฝากสมาชิกสมทบ	 และเร่ืองภาครัฐเพิ่มการก�ากับ	 ควบคุม	 

สหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มขึ้น	สรุปได้ดังนี้	

	 2.	ผลกำรด�ำเนินงำนครึ่งปี	2561

 ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน สอฟ. (ณ 30 มิ.ย. 61 และ 31 ธ.ค. 60) 

ล�าดับ รายการ 30 มิ.ย. 61 31 ธ.ค. 60 เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด) %

1. สมาชิก	(คน)
สมาชิกสมทบ	(คน)

11,956
	3,101

 11,981
	3,003

(25)
98

(0.27)
3.26

2. ทุนเรือนหุ้น 8,149.41  8,158.77 	(9.36) 	(0.11)

3. เงินรับฝาก 19,213.05 18,849.06 363.99 1.93

4. เงินลงทุน 11,155.88 9,018.20 2,137.68 23.70

5. เงินให้กู้แก่สมาชิก 16,796.66 17,510.42 (713.76) (4.08)

6. ทุนส�ารอง/ทุนสะสม 	1,073.10 1,029.70 43.40  4.21

7. สินทรัพย์ 29,710.93 29,239.22 471.71 1.61

8. รายได้  626.81 1,345.82 (719.01) (53.02)

9. ค่าใช้จ่าย  413.51  899.66 (486.15) (54.04)

10. ก�าไร 	213.30  446.16 	(232.86) 	(52.19)

 หมายเหตุ รายได้ ค่าใช้จ่าย และก�าไร ของปี 2561	เพียง	6	เดือน	แต่ปี	2560	12	เดือน

 

  สรุปจากผลการด�าเนินงานของ สอฟ. ครึ่งปี 2561 ตามตารางข้างต้นจะเห็นว่า	 สอฟ.	 มีเงินรับฝาก	 

เงินลงทุน	ทุนส�ารอง/ทุนสะสม	และสินทรัพย์เพิ่มขึ้น	ขณะที่	สมาชิก	เงินให้กู้แก่สมาชิก	และทุนเรือน	หุ้นลดลงปี 2561  

สอฟ. ตัง้เป้าก�าไรสทุธจิ�านวนเงนิ	450	ล้านบาท	ปรากฏว่าครึง่ปีท�าได้	213	ล้านบาท	หรอืท�าได้	45%	เนือ่งจากสมาชิกกู้ลดลง	 

เงินรับฝากเพิ่มขึ้น	ดังนั้น	ครึ่งปีหลัง	สอฟ.	จะต้องท�าก�าไรให้ได้ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย	เนื่องจาก	สอฟ.	ได้ปรับ 

แผนและวิธีการบริหารเงิน	 โดยเฉพาะการลดหนี้	 NPL	 และปรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นและ 

ทดแทนรายได้จากการกู้เงินของสมาชิกที่ลดลงด้วย

(ล้านบาท)

ผลกำรด�ำเนินงำน	สอฟ.	
ครึ่งปี	2561

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
รองประธานกรรมการ สอฟ.
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	 3.	 เร่งแก้ไขปัญหำลูกหนี้	NPL
 หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561	เมื่อเดือน	ก.พ.	2561	คณะกรรมการด�าเนินการ	สอฟ.	ชุดใหม่	

ตระหนักถึงปัญหาลูกหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (NPL)	 หรือลูกหนี้ที่ติดลบไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตามปกติ	 ซึ่งเป็นปัญหา 

ที่สะสมมาหลายปีท�าให้เงินปันผลและเงินเฉลี่ย	 สอฟ.	 ลดลง	 และท�าให้สมาชิกมีความวิตกกังวลว่าปัญหาดังกล่าว 

จะลุกลามไปอีก

	 ดังนั้น	 คณะกรรมการ	 สอฟ.	 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้	 NPL	 มี	 ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์,	 

นายประจวบ	คงเป็นสุข,	นายไพศาล	มะลิทอง,	นายวรยุทธ	ปั้นสุข	และ	พ.จ.อ.บุญมี	นุชสมบัติ	เป็นกรรมการ	เพื่อจัดการ

แก้ไขปัญหาลูกหนี้	NPL	เชิงบูรณาการและเป็นระบบ	เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ไม่ให้มีเงินได้ติดลบ

		 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้	 NPL	 ได้เร่งด�าเนินการโดยการประชุม	 วางแผน	 ก�าหนดกลยุทธ์	 ขั้นตอน	 

วิธีการ	บุคลากร	อย่างเป็นระบบ	ตลอดจนการก�าหนดระเบียบ	หลักเกณฑ์	ประกาศ	หนังสือขอเข้าร่วมโครงการ	

	 สอฟ.	ได้ประกาศเชิญชวนให้สมาชิกที่ไม่สามารถได้ตามปกติ	(ติดลบตั้งแต่	3	ขึ้นไป)	หรือลูกหนี้	NPL	ท�าเรื่อง 

ขอเข้าร่วมโครงการ	และเชญิสมาชกิท่ีอยูใ่นกลุม่ลกูหนี	้NPL	ประชมุเพือ่ชีแ้จงถึงผลดีของการเข้าร่วมโครงการ	เช่น	สมาชิก 

จะสามารถช�าระหนีไ้ด้ตามปกต	ิ(เงนิได้ไม่ตดิลบ)	และจะได้รบัเงนิเฉลีย่คนื	อกีทัง้จะท�าให้ผูค้�า้ประกันไม่ต้องรบัภาระหนีแ้ทน	 

ตลอดจนสมาชิกทุกคนก็จะได้รับเงินปันผล	เงินเฉลี่ยคืน	เพิ่มขึ้น	ที่ส�าคัญ	จะส่งท�าให้	สอฟ.	มีความเข้มแข็ง	มั่นคงมากขึ้น	

และยังจะสร้างความเชื่อมั่น	ศรัทธา	จากสมาชิกมากขึ้นด้วย

 ข่าวดี	 ที่จะเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า	 มีสมาชิกยื่นเรื่องขอเข้าร่วมโครงการประมาณ	 500	 กว่าคน	 

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้	 NPL	 ได้เชิญสมาชิกมาพบเพื่อเจรจาร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่สามารถ 

ช�าระได้ตามปกติ	รุ่นที่	1	ประมาณ	34	ราย	ผลปรากฏเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก	สมาชิกเกือบทุกคนให้ความร่วมมือกับ	 

สอฟ.	 เป็นอย่างดี	 และพร้อมที่จะปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้	 NPL	 

ก�าหนด	ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติและท�าสัญญาเข้าร่วมโครงการ

		 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี	้NPL	จะเชญิสมาชกิท่ีเข้าร่วมโครงการท่ียงัเหลือทยอยกนัมาเจรจาปรับโครงสร้างหนี	้ 

รุ่นที่	2	วันที่	10	ส.ค.	นี้	และรุ่นที่	3,	4,	5	ต่อไป	จนกว่าจะหมด	คาดว่าปีนี้จะแก้ไขได้ประมาณ	100	-	200	ราย	และคาดว่า 

จะต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา	NPL	ประมาณ	2	-	3	ปี	จึงจะหมด	นอกจากนั้น	สอฟ.	จะรณรงค์ให้สมาชิกที่มีปัญหา 

เงินได้ติดลบที่ยังไม่ท�าเรื่องขอเข้าร่วมโครงการ	 ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันและเพื่ออนาคตที่ดีของสมาชิก 

ต่อไป	ส�าหรบัรายทีไ่ม่ยอมเข้าร่วมโครงการดงักล่าว	สอฟ.	จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องยกเลิกสัญญาเงินกูใ้ห้พ้นจากการเป็นสมาชกิ	 

และด�าเนินการฟ้องร้องตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป	เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อสหกรณ์และสมาชิกโดยรวมอีกต่อไป
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4.	 กำรปรับแผนกำรลงทุน
 คณะกรรมการ สอฟ.	 ได้ปรับเปล่ียนการบริหารเงินทุนของ 

สหกรณ์ใหม่	เนือ่งจาก	สอฟ.	มเีงนิทนุด�าเนนิการอนัเนือ่งมาจากเงนิรบัฝาก 

ที่เพิ่มขึ้นมาก	 ในขณะที่สมาชิกกู้เงินลดลง	 จึงท�าให้	 สอฟ.	 มีเงินทุน 

ด�าเนินการเหลือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ประมาณ	 10,000	 ล้านบาท	 

จากเดิม	ซึ่งคณะกรรมการจะใช้วิธีลงทุนเองโดยฝากกับ	ชสอ.	และลงทุน 

ในตราสารหนี้	 (พันธบัตรรัฐบาล	 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	 และหุ้นกู้	 ของ 

บริษัทเอกชน)	ตาม	พ.ร.บ.สหกรณ์	และประกาศ	คพช.

	 สอฟ.	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน	 เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารเงินทุนที่เหลือ	 โดยการกระจาย 

การลงทุนและกระจายความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	กล่าวคือ	การจัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล	(บลจ.)	จ�านวน	

3	บริษัท	(บลจ.กรุงไทย,	บลจ.	MFC	และ	บลจ.	UOB)	บริษัทละ	500	ล้านบาท	ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ฯ	แล้ว

	 สอฟ.	ได้คดัเลอืกซึง่เป็นมอือาชพีจาก	6	บรษิทั	เหลอื	3	บรษิทั	ทัง้นี	้บรษิทัจะต้องลงทนุภายใต้กรอบ	พ.ร.บ.สหกรณ์

และประกาศ	 คพช.	 ก�าหนด	 กล่าวคือ	 ลงทุนในตราสารหน้ีเรทต้ิงต้ังแต่	 A-	 ขึ้นไป	 และลงทุนในหุ้นสามัญได้	 6	 ตัว	 คือ	 

ปตท.,	ปตท.สผ.,	AOT,	ธนาคารกรุงไทย,	การบินไทย	และ	อสมท.	นอกจากนั้น	สอฟ.	และยังได้เพิ่มช่องทางการลงทุน 

ในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์	เพื่อเป็นการหาผลตอบแทนเพิ่มขึ้น	แต่จะต้องไม่เสี่ยงด้วย

	 5.	 ปรับเปลี่ยนกำรรับฝำกเงิน	(แยกสมำชิกสมทบออกจำกสมำชิกสำมัญ)
 ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 สอฟ. มีเงินรับฝากจากสมาชิกทั้งที่เป็นพนักงาน กฟน. (ประมาณ	8,212	คน)	สมาชิก 

คงสภาพ (เกษยีณ)	(ประมาณ	3,703	คน)	และสมาชกิสมทบ (คูส่มรส บดิา มารดา บตุร ญาต ิพีน้่อง และบคุคลภายนอก)  

(ประมาณ	 3,101 คน)	 รวมเป็นเงินรับฝากทั้งสิ้น	 19,178.94 ล้านบาท	 หรือคิดเป็น 65.68%	 ของทุนด�าเนินงาน	 

เฉพาะสมาชิกสมทบ	จ�านวน	3,101	กว่าคน	มีเงินฝาก	สอฟ.	จ�านวนเงิน	5,659.16	ล้านบาท	สมาชิกสมทบที่ฝากเงินจะ

ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับสมาชิกที่เป็นพนักงานและสมาชิกคงสภาพ	

เงินรับฝากแยกตามประเภทสมาชิก (ณ 30 มิ.ย. 2561)

ประเภทสมาชิก จ�านวนคน จ�านวนเงินฝาก(ล้านบาท)

สมาชิก	(พนักงาน	กฟน.)  8,212  4,258.26

สมาชิกคงสภาพ	(เกษียณ) 3,703 	9,021.28

สมาชิกสมทบ	 3,101  5,659.16

อื่น	ๆ NA 240.	24

	รวม 	15,016  19,178.94

 คณะกรรมการ สอฟ. และสมาชิก	(พนักงานและคงสภาพ)	ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	สอฟ.	ไม่ควรรับฝากเงินจาก

สมาชิกสมทบ	โดยเฉพาะผูท่ี้ไม่มคีวามเกีย่วพนักบัสมาชกิโดยตรง	หรอืหากจะรบัฝากกไ็ม่ควรทีจ่ะให้ดอกเบีย้ในอตัราเท่ากับ 

สมาชิกที่เป็นพนักงานและสมาชิกคงสภาพเนื่องจากเป็นบุคคลภายนอก	 และมีผลท�าให้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของ 

สมาชิกลดลงเรื่อย	ๆ
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  นอกจากนั้น นายทะเบียนสหกรณ์	(กรมส่งเสริม

สหกรณ์)	ได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับสมาชิกสมทบ	ว่าจะ 

ต้องบรรลุนิติภาวะและจะต้องเป็นคู่สมรส	 บิดา	 มารดา	 

และบุตร	 ของสมาชิก	 สอฟ.	 เท่านั้น	 (บุคคลภายนอก 

เป็นไม่ได้)	และหากสมาชิกสามญัพ้นจากสมาชิก	สอฟ.	ไปแล้ว	 

สมาชิกสมทบอาจจะต้องออกจากสมาชิกสมทบด้วย	 

(ไม่มีสิทธิฝากเงิน)

 สอฟ.	 จึงได้ปรับปรุงการรับเงินฝากใหม่	 โดย

ก�าหนด	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คือ	

   กลุ่มที่ 1	 สมาชิกที่เป็นพนักงาน	 กฟน.	 

และสมาชิกคงสภาพ	(พนักงานเกษียณอายุและเออรี่)

   กลุ่มที่ 2	สมาชิกสมทบ	(คู่สมรส	บิดา	มารดา	บุตร	ญาติ	พี่น้อง	และบุคคลภายนอก)

	 	 	 โดยท�าการแยกบัญชีเงินรับฝากกลุ่มที่	 1	 กับกลุ่มที่	 2	 ออกจากกัน	 โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน	

สมาชิกกลุ่มที่	1	ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่ากลุ่มที่	2	สอฟ.	จ�าเป็นต้องปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เพิ่มพูน	40,	50,	60,	

70	และ	80	และเปิดบัญชีเงินรับฝากประเภท	41,	61	และ	81	(ส�าหรับสมาชิกและสมาชิกคงสภาพ)	ประเภท	71	(ส�าหรับ

สมาชิกสมทบ)

		 	 	 ท้ังน้ี	 มีผลตั้งแต่วันท่ี	 1	 มิ.ย.	 2561	 เป็นต้นไป	 และในอนาคตจะงดการรับฝากเงินสมาชิกสมทบที่เป็น 

บคุคลภายนอก	(ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัสมาชกิกลุม่ท่ี	1)	เมือ่เงินฝากครบก�าหนด	เนือ่งจากนายทะเบยีนสหกรณ์ได้ออกประกาศ 

ห้ามสหกรณ์รับเงินฝากจากบุคคลภายนอก

	 	 	 สอฟ.	 ต้องขออภัยสมาชิกเป็นอย่างยิ่ง	 หากไม่ได้รับความสะดวกจากการปิดและเปิดบัญชีใหม่ดังกล่าว	

เนื่องจากมีความจ�าเป็นที่	สอฟ.	จะต้องปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

	 6.	 ภำครัฐควบคุมสหกรณ์มำกขึ้น
 ขณะนี้ ภาครัฐ	 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ก�าลังควบคุม	 ก�ากับ	 ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น	

ทั้งนี้	 มาจากปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหลายสหกรณ์	 เช่น	 ปัญหาแชร์ลอตเตอรี่	 ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	

ปัญหาสหกรณ์นพเกล้าร่วมใจ	 ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย  ์

สโมสรรถไฟ	 ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม	

ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจเลย	เป็นต้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ออกระเบียบ	 ค�าสั่ง	

ประกาศ	ให้สหกรณ์ต้องปฏบิติัตาม เช่น	ให้สหกรณ์ก�าหนด 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน	 4.00% และจะลดลงอีก 

เหลือไม่เกิน 3.50% ต่อไป ก�าหนดให้สหกรณ์จ่ายเงิน 

ปันผลได้ไม่เกิน	80%	ของก�าไรสุทธิหลังจากหักทุนส�ารอง 

และค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแล้ว	

ก�าหนดการรับสมาชิกสมทบ	 ตลอดจนก�าหนดเรื่อง

คุณสมบัติ	 สิทธิของสมาชิกสมทบ	 และเรื่องอื่น	 ๆ	 อีก 

หลายเรื่องบังคับให้สหกรณ์ต้องปฏิบัติตาม
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 นอกจากนั้น รัฐบาลได้เสนอแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพ่ือการก�ากับ ควบคุมสหกรณ์ออมทรัพย ์

เข้มงวดมากย่ิงขึ้น ซึ่งในสภาได้รับหลักกการวาระแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รัฐบาลยังเสนอให้ออกกฎหมายใหม ่

มาเพื่อเพิ่มการก�ากับ ควบคุมสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ (สินทรัพย์เกิน  

5,000 ล้านบาท) คือ พ.ร.บ.ส่งเสริมและก�ากับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ โดยใช้หลักเกณฑ์เหมือนการก�ากับ	ควบคุม	 

กับธนาคารพาณิชย์	 ซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อน	 หาก	 พ.ร.บ.	 ดังกล่าวออกมาใช้จริงก็จะท�าให้การบริหารจัดการสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ขนาดใหญ่	 ซึ่งรวม	 สอฟ.	 ด้วย	 จะยุ่งยาก	 ล�าบากมากยิ่งข้ึน	 และจะท�าให้สหกรณ์มีต้นทุนเพิ่มขึ้น	 ดอกเบี้ย 

เงินฝากและเงินปันผลจะลดลงจนใกล้เคียงกับดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์	 ซึ่งสมาชิกก็คงจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย 

อย่างแน่นอน	

	 7.	 สรุป
  ครึ่งปีแรก ผลการด�าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย	 อาจจะมีบางเรื่องที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	 

เนื่องจาก	 สอฟ.	 ยังคงมีปัญหาหลายเรื่อง	 เช่น	 หนี้	 NPL	 สมาชิกกู้เงินลดลง	 เงินทุนด�าเนินงานเหลือเพิ่มขึ้น	 ทั้งนี้	 

คณะกรรมการ	สอฟ.	ได้แก้ไขปัญหาและปรบัปรงุการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวไปบ้างแล้ว	และเร่ิมส่งผลในทางบวกแล้ว	

  ครึ่งปีหลังคาดว่า	 ผลการด�าเนินงานจะเป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอน	 และจะเกินกว่าเป้าหมายด้วย	 

เนือ่งจากสมาชกิให้ความร่วมมอืกบั	สอฟ.	เป็นอย่างด	ีโดยเฉพาะอย่างยิง่	เรือ่งการแก้ไขปัญหา	NPL	สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 

แก้ไขปัญหาหนี้	NPL	จ�านวนมาก	และเข้าใจ	รวมทั้งให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้	NPL	กับ	สอฟ.	เป็นอย่างดีรวมถึงการ

ปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

  และหากเป็นไปตามคาด ปีนี้ สอฟ. น่าจะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกทุกท่านได้ไม่น้อยกว่า 

ปีที่แล้ว และอาจจะได้มากกว่าปีที่แล้วด้วย ครับ….

ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่าน 
ที่ให้ความร่วมมือกับ สอฟ. ด้วยดีตลอดมา...
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สิ่งดี ๆ ที่ สอฟ. มอบให้สมาชิก
เกษียณ ปี 2561

ก่อนอื่น ผมขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิก สอฟ. ที่จะเกษียณอายุ	 กฟน.	 

รวม	188	คน	ในปี	2561	ทุกท่าน	เพราะกว่าท่ีท่านจะฝ่าวกิฤต	อปุสรรค	และปัญหานานปัการ	 

ตั้งแต่เริ่มเข้ามาท�างานใน	 กฟน.	 จนกระทั่งถึงวันเกษียณได้นั้น	 ต้องถือว่าท่านเป็นคนเก่ง 

และเป็นคนดทีีเดียวครบั	เพราะท่านต้องใช้ความวริยิะ	อตุสาหะ	ความพากเพยีร	ความอดทน	

อดกลั้น	รวมถึงการ	“ครองตน	ครองคน	และครองงาน”	ผ่านพ้นอุปสรรค	ขวากหนามมาได้	 

ต้องขอชื่นชม	และคารวะทุกท่านด้วยความจริงใจครับ

ในโอกาสที่ท่านสมาชิกจะเกษียณอายุงาน กฟน. ในปีนี้	 ผมในฐานะที่เคยผ่านการเป็นผู้เกษียณมาก่อน	 และ 

ในฐานะกรรมการด�าเนนิการ	สอฟ.	ซึง่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้เข้ามาดูแล	บริหารงาน	บริหารเงิน	และรักษาผลประโยชน์ 

ของมวลสมาชิก	ขออนุญาตแนะน�าสิ่งดี	ๆ	ที่	สอฟ.	เตรียมให้กับสมาชิกผู้เกษียณทุกท่าน	ดังนี้	ครับ

1.	 ท่ำนควรจะเป็นสมำชิก	 สอฟ. ต่อไป ซ่ึงจะเป็นสมาชิก	 “คงสภาพ”	 ทั้งนี้	 เพื่อรักษาสิทธิอายุการเป็นสมาชิก 

ของท่านต่อไป	เพือ่สทิธใินการรับสวสัดกิารต่าง	ๆ 	ของ	สอฟ.	ได้อย่างต่อเนือ่ง	(นบัอายกุารเป็นสมาชกิต่อไป)	การเป็นสมาชกิ 

ต่อไปท่านไม่ต้องท�าอะไรทั้งสิ้น	ระบบของสหกรณ์จะให้ท่านเป็นสมาชิกต่อไปโดยอัตโนมัติ	ท่านไม่ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน 

เหมือนตอนที่ท่านเป็นพนักงาน	กฟน.	เพียงคงค่าหุ้นของท่านที่มีอยู่	ณ	วันเกษียณไว้กับ	สอฟ.	ต่อไป	

2.	 หำกท่ำนมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้อง	“ลำออก”	จากการเป็นสมาชิก	สอฟ.	ท่านก็สามารถลาออกได้ตามความประสงค์ 

ของท่าน	 แต่ผมขอแนะน�าให้ท่านลาออกหลังจากสิ้นปีบัญชีของ	 สอฟ.	 (31	 ธ.ค.)	 ของทุกปี	 กล่าวคือ	 ขอแนะน�าให้ท่าน 

ลาออกช่วงวันเริ่มเปิดท�างานวันแรก ๆ  ของเดือน ม.ค. หรือท่านจะยื่นใบลาออกหลังเดือน	ก.ย.	หรือเดือนใดก็ได้	เพียงแต่ 

อย่าเพิ่งรับเงินค่าหุ ้นออกไป	 ให้ท่านคงค่าหุ้นไว้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. ของปีนั้น	 ทั้งนี้	 เพื่อท่ีท่านจะได้มีสิทธิรับ  

“เงินปันผล”	ปีที่ท่านลาออก	ซึ่ง	สอฟ.	จะจ่ายเงินปันผลประมาณเดือน ก.พ. ของทุกปี	(หากท่านลาออกระหว่างปีบัญชี

และท่านขอรับเงินค่าหุ้นไปก่อนวันสิ้นปีบัญชี	 ท่านก็จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในปีนั้นเลย)	 ท่ีผ่านมา	 สมาชิกหลายท่าน 

ไม่ทราบกฎเกณฑ์เรือ่งนี	้จงึท�าให้เสยีสทิธริบัเงนิปันผลไป	ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่าเสยีดายมากครบั	เพราะเงนิปันผลบางท่านทีม่สิีทธ ิ

จะได้รับหลายหมื่นบาท	บางท่านได้รับเป็นแสนหรือหลายแสนบาทก็มีครับ

จ�าไว้ว่าถ้าจะลาออก ต้องรบัเงนิค่าหุน้ “หลงัวนัที ่31 ธ.ค. เป็นต้นไป” จงึจะได้รบัเงนิปันผล แต่ถ้าไม่ลาออกเลย 

จะเป็นการดีที่สุดครับ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
รองประธานกรรมการ สอฟ.
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3.	 กรณีที่ท่ำนยังมีหนี้สินกับ	 สอฟ. (หนี้เงินกู ้และ/หรือภาระ 

ค�้าประกัน)	 ขอแนะน�าให้ท่านกรุณาไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัด 

ติดตามหนี้	สอฟ.	เพื่อท่านจะได้จัดการช�าระหนี้สินของท่านให้หมดสิ้นไป	

หรือหากยังมีหนี้สินคงค้างอยู่อีก	 ก็จะได้หาแนวทางในการประนอมหนี้ 

ของท่านต่อไป	ทัง้น้ี	เพือ่ไม่ให้เป็นลกูหนี	้NPL	ไม่เป็นภาระกบัผูค้�า้ประกนั	 

หรือถูก	 สอฟ.	 ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกและถูกด�าเนินการฟ้องร้อง 

ตามกฎหมายต่อไป	(เรื่องนี้ผมขอความกรุณาเป็นพิเศษเลยนะครับ)

4.	 กรณีที่ท ่ำนไม่มีหนี้	 หรือมีหน้ีสินกับ	 สอฟ.	 มีหนี้แต่ไม ่มาก	 

หากท่านน�าเงินที่ได้รับจาก	กฟน.	 (เงินบ�าเหน็จ	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฯ	

เงินค่าชดเชย	 และเงินโบนัส)	 มาช�าระหนี้หมดแล้วและมีเงินเหลือ	 ขอแนะน�าให้ท่านน�าเงินมา	 “ซื้อหุ้น”	 หรือ	“ฝาก”  

เงินไว้กับ	สอฟ.	จะเป็นการดีที่สุด	สอฟ.	จะดูแล	รักษาเงินของทุกท่านให้	“ปลอดภัย” ไม่เสี่ยง และได้รับผลตอบแทน 

(เงินปันผลหรือดอกเบี้ย) สูงกว่าไปฝากธนาคาร และที่ส�าคัญที่สุดก็คือ ท่านฝากเงินไว้กับ สอฟ. ไม่ต้องเสียภาษี

	 -	 ท่านอาจจะแบ่งเงินฝากไว้กับ	 สอฟ.	 เป็น	 2	 ก้อน	 กล่าวคือ	 แบ่งฝากโดยการ	 “ซื้อหุ้น”	 ไว้กับ	 สอฟ.	 

ได้ไม่เกิน	2	ล้านบาท	(ภายในสิ้นเดือน	ม.ค.	2562)	เพื่อรับเงินปันผลสูงสุดและไม่เสียภาษี	

	 -	 แบ่งเงินอีกก้อนหนึ่งมาฝากไว้กับ	สอฟ.	ในบัญชี	“เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน 81”	(24	เดือน)

ระยะเวลา	2	ปี	โดยแยกเป็นยอด	ๆ	เพื่อความสะดวกเวลาท่านมีความจ�าเป็น 

จะต้องถอนก่อนก�าหนด	เช่น	หากท่านต้องการจะฝากในบัญชีออมทรัพย์เพิ่มพูน	81	 

จ�านวนเงนิ	1	ล้านบาท	ท่านกไ็ม่ต้องฝากยอดเดียว	1	ล้านบาท	ท่านสามารถให้	จนท.	สอฟ.	 

แยกเป็นยอดละ	1	แสนบาท	(10	ยอด)	หรือแยกเป็นยอดละ	2	แสนบาท	(5	ยอด)	

ก็ได้ครับ	การฝากเงินตั้งแต่	1	แสนบาทขึ้นไปจะได้รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกเดือน	

และหากท่านมีความจ�าเป็นจะต้องถอนเงิน	 ท่านก็สามารถจะถอนจากยอดย่อย	 ๆ	 

ครัง้ละ	1	-	2	แสนบาท	ซ่ึงจะไม่กระทบยอดเงิน	(ดอกเบีย้รายเดือน)	ทัง้หมดของท่าน

5.	 ท่ำนควรจะท�ำหนังสือ	“แต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์” ไว้กับสหกรณ์	(หากยังไม่ได้ท�า)	เพื่อประโยชน์ของท่านเมื่อท่าน

ถึงแก่กรรม	 หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์จะเป็นผลดีกับบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบเงินที่ท่านมีเหลือกับสหกรณ์	 

เช่น	เงินค่าหุ้น	เงินฝาก	เงินปันผล	และเงินเฉลี่ยคืน	ว่าท่านต้องการจะมอบให้กับใคร	สอฟ.	จะได้จ่ายเงินให้ตามหนังสือฯ

นั้น	แต่หากว่าท่านไม่ได้ท�าไว้	สหกรณ์จะจ่ายเงินให้กับบุคคลตามหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 -	 กรณีที่เงินไม่เกิน	3	แสนบาท	สอฟ.	จะจ่ายโดยการ “สืบทายาท”

	 -	 กรณีที่เงินเกินกว่า	3	แสนบาทขึ้นไป	จะจ่ายให้กับ	“ผู้จัดการมรดก” ตามค�าสั่งของศาลเท่านั้น

6.	 ท่ำนสำมำรถให้บคุคลในครอบครัวของท่าน	(คูส่มรส	บดิา	มารดา	 
และบุตรที่บรรลุนิติภาวะ)	 สมัครเป็น	“สมาชิกสมทบ”	 กับ	 สอฟ.	 ได้	 

ซึ่งสมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับ	 สอฟ.	 ได้ตามระเบียบ	 สอฟ.	 และ 

กรณีที่ท่านถึงแก่กรรม	 ท่านสามารถโอนเงินค่าหุ้นได้คร่ึงหนึ่งให้กับ 

สมาชิกสมทบตามที่ท่านระบุไว้กับ	 สอฟ.	 ได้	 ทั้งนี้	 เป็นไปตามระเบียบ

ของ	สอฟ.

7.	 ท่ำนยังคงมีสิทธิเช่นเดียวกับสมำชิก	 (พนักงำน	 กฟน.) โดย 

ใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น

 -	 มีสิทธิฝากเงินประเภทต่าง	 ๆ	 โดยได้รับดอกเบี้ยสูงสุด	 

รับดอกเบี้ยรายเดือน	และไม่เสียภาษี



มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ 13

	 -	 มิสิทธิกู้เงิน	 (กู้หุ้น)	 ได้	 90%	ของค่าหุ้นของท่าน	 (ผ่อนช�าระ	144	 งวด)	หรือกู้โดยใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน 

ได้ไม่เกิน	50%	ของหลักทรัพย์ที่ค�้าประกัน	(ผ่อนช�าระอายุได้ไม่เกิน	70	ปี)	

	 -	 มีสิทธิถอนหุ้น	 (ขายหุ้นคืน)	ของตนเองได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของค่าหุ้นที่ท่านมีอยู่	ณ	วันที่เกษียณอายุงาน	หรือ

ถอนหุ้นได้ไม่เกิน	4	ครั้ง	แล้วแต่อย่างไหนจะถึงก่อน

	 -	 มีสิทธิน�าเงินปันผลที่ได้รับจาก	สอฟ.	ในแต่ละปี	โอนซื้อหุ้นพิเศษได้ปีละไม่เกิน	1	แสนบาท

	 -	 มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการต่าง	 ๆ	 มากมายจาก	 สอฟ.	 เช่น	สวัสดิการเงินบ�าเหน็จเกษียณ	 (ตามอายุการ

เป็นสมาชิก)	ทุนการศึกษาบุตร	ค่ารักษาพยาบาล	(ผู้ป่วยใน)	ประกันชีวิต	(อุบัติเหตุ)	อัคคีภัย	อุทกภัย	วาตภัย	อุบัติเหตุ	 

ถึงแก่กรรม	และฌาปนกิจสงเคราะห์	(สสอร.	สส.ชสอ.	และ	สส.อค.)

	 -	 มีสิทธิเข้าร่วมรับการอบรม	ประชุมสัมมนากับ	สอฟ.	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

	 -	 มีสิทธิเข้าร่วมทัศนศึกษา	ดูงานในต่างประเทศ	โดยเสียค่าใช้จ่ายในราคาถูก

	 -	 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีทุกปี	โดยได้รับค่าเบี้ยประชุม	ค่าพาหนะ

	 -	 มีสทิธลิงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้	หรอืสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นประธานกรรมการ	กรรมการ	และผู้ตรวจสอบกิจการ	

เร่ืองสุดท้ำย	 ผมขอให้การใช้ชีวิตหลังเกษียณของทุกท่าน	 จงมีแต่ความสุข	 

สขุภาพแขง็แรง	ปราศจากโรคภัย	มอีายยุนืยาว	“ไม่เจบ็ ไม่จน” ผมขอฝากให้ทกุท่านดูแล	 

“สุขภาพ”	ของท่าน	4	เรื่อง	ดังนี้

1. “ร่างกาย” โดยการเลือกรับประทานอาหารที่ดี	มีประโยชน์	เช่น	ปลา	ผัก	และ	

ผลไม้	 พยายามหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมัน	 น�้าตาล	 ของทอด	 เนื้อสัตว์	 งดบุหรี่	 สุรา	

พยายามออกก�าลังกายเป็นประจ�าสม�่าเสมอ	และพักผ่อนให้เพียงพอ	และไม่นอนดึก

2. “สมอง” โดยการฝึกการใช้สมองเป็นประจ�าทกุวนั	เช่น	หางานบ้างหรอืกจิกรรมท�า	 

และพยายามอ่านหนงัสอืเป็นประจ�าทกุวนัเพือ่ไม่ให้เป็นโรค	“สมองเสือ่ม” ก่อนวยัอนัควร

3. “สมาธิ” โดยการฝึกนั่งสมาธิ	สวดมนต์	ให้เป็นนิสัย	เพื่อท�าให้เป็นคนใจเย็น	อารมณ์ดี	“รู้จักรัก รู้จักให้ รู้จักรอ 

รู้จักพอ และรู้จักแบ่งปัน”

4. “การเงิน” โดยรู้จักบริหารจัดการเงินด้านการเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ใช้หลัก	“5 เป็น” คือ “หาเงินเป็น 

ออมเงินเป็น ใช้เงินเป็น กู้เงินเป็น” เพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณต่อไปอีกอย่างน้อย	10	-	15	ปี	โดยไม่ล�าบากหรือเดือดร้อน 

และไม่ต้องพึ่งพาบุตรหลาน	หรือญาติพี่น้อง

หากท่านมีปัญหาด้านการเงิน สอฟ. คือที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่ดีที่สุดส�าหรับท่านนะครับ “ยามมีให้มาฝาก 

ยามยากให้มาถอน ยามเดือดร้อนให้มากู้” และหากท่านท�าอะไรไม่ได้ คิดอะไรไม่ออก ขอให้บอก “สหกรณ์” นะครับ 

...ขอให้ทุกท่านโชคดี... และสวัสดีครับ
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ส้ินเดือนกันยำยน	๒๕๖๑	 น้ี	 เป็นวันที่พนักงานของการไฟฟ้านครหลวง	 สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงที่รักของเราบางท่าน	ถึงวันที่ท่านเหล่านั้นได้เวลาหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ 

ในการท�างาน	พักผ่อนคลายความเครียด	พักความเหนื่อยล้ากับการปฏิบัติงานที่มีสะสมมาตลอดชีวิต	ถึงเวลาต้องพ้นจาก 

การท�างานและสถานที่ท�างานเข้าสู่	“กำรเกษียณอำยุ”
ช่วงชีวิตของการท�างาน	 หลาย	 ๆ	 ท่านคงมีความเคยชิน	 การต่ืนนอนเช้า	 แต่งตัวไปท�างาน	 ขับรถคู่ใจควบคู่กับ 

การจราจรที่ติดขัด	 แข่งกับเวลาต้องรีบไปให้ทัน	 ๗.๓๐	 นาฬิกา	 ส�าหรับบางท่านที่ใช้รถบริการของการไฟฟ้านครหลวง	 

ทุกคนจะบอกตรงกันว่า	 พนักงานขับรถบริการดีมาก	 พิสูจน์ได้จากพนักงานที่ใช้บริการนั่งหลับตลอดการเดินทาง	 

แต่ถ้าวันไหนฝนตก	 การหลับสบายของแต่ละท่านก็จะค่อย	 ๆ	 หายไปทีละน้อย	 แต่จะมีการหลับ	 ๆ	 ตื่น	 ๆ	 เข้ามาแทนที่	 

เหลยีวซ้ายแลขวาตลอดการเดนิทางจะเจอเพือ่นร่วมทางเตม็ท้องถนน	แต่ด้วยความตัง้ใจทีเ่ตม็เป่ียมเพือ่หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	 

เป้าหมายคือ	สถานที่ท�างาน

เมือ่ถงึทีท่�างาน	ความเหนด็เหนือ่ยจางหายไปด้วยรอยยิม้ของน้อง	ๆ 	ทีน่่ารัก	ด้วยการสวสัดีและยกมอืไหว้	ประเพณี 

ที่ดีงามของคน	กฟน.	ที่สืบทอดกันมา	ได้พบเจอเพื่อนร่วมงาน	ได้นั่งโต๊ะท�างานตัวเดิม	เก้าอี้ตัวเดิม	คอมพิวเตอร์ก็ตัวเดิม	 

การปฏิบตัหิน้าทีข่องบางท่าน	ท่านอาจเป็นผูบั้งคบับญัชา	หน้าทีข่องท่านกค็อื	กระชบัพืน้ทีก่ารท�างานลกูน้องให้ท�างานแล้วเสรจ็ 

ภายใต้เวลาที่ก�าหนดอย่างใกล้ชิด	 แต่ถ้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็คงท�างานด้วยความต้ังใจเพื่ออนาคตในการท�างานที่ดี	 

ถงึแม้จะมีความรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนัไป	แต่ทกุคนกม็รีอยยิม้	มติรภาพอนัดี	ความรัก	ความผูกพันเหมอืนพ่ีน้องทีป่ลกูฝัง 

มาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	

แต่หลังจากสิ้นเดือนกันยายนนี้	 ภาพความทรงจ�าเก่า	 ๆ	 เหล่านั้น 

ก็คงจะเปลี่ยนไป	 ภาพความทรงจ�าการใช้ชีวิตในการท�างานที่เคยได้พบเจอ 

เพื่อนร่วมงาน	 โต๊ะตัวเดิม	 เก้าอี้ตัวเดิม	 คอมพิวเตอร์ตัวเดิมที่เป็นเสมือน 

เพือ่นคูใ่จ	ภาพความทรงจ�าเหล่านัน้ค่อย	ๆ 	จางหายไปพร้อมกบัเวลาทีเ่ดนิห่าง

ออกไปทุกที	“สายน�้าไหลไปไม่ไหลกลับ ฉันใด ชีวิตของคนท�างานก็เช่นกัน 

ไม่อาจจะย้อนคนื ฉันนัน้”	คงเหลอืไว้แต่ความดีและความทรงจ�าทีต่ดิอยูใ่นใจ	

เม่ือวนัเกษยีณอายมุาถงึ	วนัทีช่วีติต้องเปลีย่นเป็นผูเ้กษยีณอาย	ุมมุมอง 

ของการใช้ชวีติให้มคีวามสุขหลงัวนัเกษยีณอายจุงึเป็นเรือ่งส�าคญั	“ถึงแม้ท่าน 

จะหยุดการท�างาน แต่ท่านมิได้หยุดในการด�ารงชีวิต ชีวิตก็คงต้องด�าเนิน 

ต่อไป” ท่านอาจต้องหาสิง่ทีท่่านชืน่ชอบหรอืท�ากจิกรรมเพ่ือสร้างก�าลังใจในการปรับตัว	จะหยบิจอบหยบิเสียมปลกูต้นไม้ 

เพื่อลืมการจับปากกา	 หรือส่งข้อความในโทรศัพท์มือถือถึงเพื่อนเพื่อลืมการพิมพ์รายงานส่งผู้บังคับบัญชา	 เป็นต้น	 

การใช้ชีวติกับโลกโซเชยีล	การเล่นสมาร์ทโฟน	เป็นการสร้างก�าลงัใจคลายเหงาได้เป็นอย่างด	ีอกีทัง้ยงัมเีกมทีเ่ล่นเพือ่ความ

เพลิดเพลิน	และยังช่วยฝึกสมองให้ท่านได้ใช้ความคิด	เป็นการสร้างสมาธิได้อีกทางหนึ่ง

นายธนิต วิวัจนสิรินทร์ ผู้เกษียณอายุ



มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ 15

การด�าเนนิชวีติหลงัเกษยีณอายจึุงเป็นเรือ่งทีส่�าคญั	ท่านอาจหากิจกรรมท�าหลังเกษยีณด้วยการใช้เวลาว่างท�างานอดเิรก	 

“ท่านอาจจะเปลี่ยนงานอดิเรกจากที่ท่านเคยท�า เป็นงานอดิเรกเพื่อเป็นรายได้เสริมหลังการเกษียณอายุ”	งานอดิเรก 

ที่สามารถเป็นรายได้เสริมหลังเกษียณอายุ	 อาทิ	 เพาะต้นไม้จ�าหน่าย	 ส�าหรับท่านซึ่งมีใจรักในการปลูก	 การใช้ชีวิต 

กับสเีขยีวของต้นไม้	ความสดชืน่ทีไ่ด้รับจะท�าให้มคีวามสขุ	ท�าให้อายยุนืยาว	การหารายได้เสริมจากการเพาะต้นไม้ก็ยงัเป็น 

งานอดิเรกที่น่าสนใจ	 ท�าในสิ่งที่ตนเองรัก	 ก่อให้เกิดความสุขและความเพลิดเพลิน	 และยังสามารถหารายได้ที่ได้จาก 

การจ�าหน่ายต้นไม้	 อีกทั้งยังจะเป็นอาชีพเพื่อหาเล้ียงตนเองต่อไปในอนาคต	 หรือส�าหรับท่านที่มีฝีมือและชื่นชอบ 

ในด้านการท�าอาหาร	 ท�าขนม	 มีเสน่ห์ปลายจวัก	 ก็อาจท�าอาหาร	 ท�าขนม	 สร้างความสุขให้กับคนในครอบครัว	 

หรืออาจสร้างโอกาสโดยการ	 “ไลฟ์สด”	 สอนวิธีการท�าอาหารลงเฟซบุ๊ก	 ท�ายอดวิวให้ได้เป็นล้านวิว	 สร้างโลโก ้

ให้กับตัวเอง	 ท�าเฟรนไชส์	 เปิดช่องทางในโลกโซเชียลเพื่อรับออเดอร์ได้เช่นกัน	 การท�างานอดิเรกที่ตัวเองรัก 

จะเป็นการเสริมสร้างก�าลังใจและอาจจะเป็นรายได้จากสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ	แต่ละท่านคงต้องมีการปรับตัว	คิดแล้วมองไป 

ข้างหน้าว่า	 การด�ารงชีวิตหลังเกษียณต้องใช้แนวทางอย่างไรต่อไป	 ควรมีการเตรียมตัวเองให้มีความพร้อมเพื่อรับมือกับ 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	 เพื่อให้แน่ใจว่าในอีกหลายปีข้างหน้าหลังจากที่เกษียณไปแล้วจะยังคงสามารถด�ารงชีวิต 

อยู่ได้อย่างมีรอยยิ้มและมีความสุข	

เมื่อท่านมีการเตรียมตัวหลังเกษียณอายุแล้ว	 สิ่งที่ท่านควรดูแล 

ควบคู ่ กันไปและเป ็นสิ่งที่ขาดไม ่ได ้ ก็คือ	 การดูแลรักษาสุขภาพ 

ให้แข็งแรง	 ไม่มีใครอยากเจ็บป่วย	 ไม่มีใครอยากพบแพทย์	 ไม่มีใคร

อยากนอนในห้องสี่เหลี่ยมโดยมีแพทย์และพยาบาลเข้ามาดูอาการ

เป็นระยะ	 ดังนั้นเพื่อการด�ารงชีวิตภายหลังเกษียณให้เป็นไปอย่าง 

ราบรื่นและมีความสุข	จึงควรใส่ใจกับเรื่อง	ดังต่อไปนี้

1.	 การรับประทานอาหาร	 ควรหลีกเล่ียงอาหารรสหวานจัด	 

มันจัด	เค็มจัด

2.	 การออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อความแข็งแรงของ

ร่างกาย	

3.	 อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี	

4.	 ควรพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละ	6	-	8	ชั่วโมง	ผ่อนคลายความตึงเครียด	เช่น	การนั่งสมาธิ	 

จะช่วยให้สุขภาพกายและจิตใจแจ่มใส

5.	 ควรตรวจสขุภาพร่างกายท่ัวไป	เช่น	การชัง่น�า้หนกั	วดัความดันโลหติ	ตรวจหาเซลล์มะเรง็ปากมดลกู	ตรวจมะเรง็

เต้านม	ตรวจเลือด	ตรวจปัสสาวะ	เป็นต้น	ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์

6.	 หลีกเลี่ยงเหล้า	บุหรี่	และของมึนเมา



มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ16

นายธนิต  วิวัจนสิรินทร์
ตัวแทนกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สอฟ.

“เหรยีญมสีองด้าน ฉนัใด มมุมองของการเกษยีณอายุกม็สีองด้าน ฉนันัน้”	บางคนมองการเกษยีณว่าเป็นความสญูเสยี 

บางอย่างไปและไม่อาจยอมรับได้	 แต่ในทางตรงกันข้าม	 หากท่านมีความพร้อมและมองโลกในแง่ดี	 จะพบว่าท่านพบแล้ว 

ซึ่งเวลาที่ท่านจะได้พักผ่อนและแสวงหาความสุขให้กับชีวิตได้อย่างเต็มที่เสียที

เพื่อแสดงความรักและความห่วงใยที่มีจากใจผ่านไปยังทุกท่านที่เป็นผู้เกษียณที่รักของเราทุกคน	 จึงขอน�าเสนอ	 

“คาถาการสร้างความสุขหลังการเกษียณอายุ”

1.	 อยู่ได้ด้วยตนเอง	และพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด

2.	 อย่าให้ชีวิตไร้คุณค่า	ควรเป็นที่พึ่งทางปัญญาให้กับลูกหลาน	และท�าตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม

3.	 พึงตระหนักในสัจธรรมที่ว่า	ชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลง	อย่ายึดติด	จงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน

4.	 ศึกษาหลักค�าสอนของศาสนา	เพื่อจิตใจที่สุขสงบ

สุดท้ายน้ี	 ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	 จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวของท่านมีความสุข	 พ้นจากโรคภัย 

ไข้เจ็บตลอดไป	

กระผม	 นายธนิต	 วิวัจนสิรินทร์	 ขอเป็นตัวแทนกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

การไฟฟ้านครหลวงทุกท่าน	 ขอสัญญาว่า	 จะดูแลสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ของท่านผู้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงให้ดียิ่งข้ึน	 และจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 เพ่ือตอบแทนการ

ไว้วางใจของสมาชิกทุก	ๆ	ท่าน
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พ.จ.อ.บุญมี นุชสมบัติ

โครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้ 
ของสมำชิก

ผมยินดีเป็นอย่างย่ิงที่กลุ่มเราได้มาร่วมบริหารสหกรณ์	 และมีส่วนร่วมพัฒนา	 เพื่อเปิดตัวโครงการน�าร่องปรับ

โครงสร้างหนี้	ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิก	ซึ่งเป็นปัญหาทั้งในระดับตัวลูกหนี้เอง	ระดับครอบครัว	และสหกรณ์	ได้ส่ง

สญัญาณเตอืนมาระยะหนึง่แล้ว	แต่ถ้าเราแค่เตอืนเท่านัน้	ปัญหาทีม่อียูจ่ะไม่สามารถหมดไปได้	และเรากเ็หน็ว่าในช่วง	2	-	3	ปี 

ที่ผ่านมา	ปัญหาเรื่องหนี้ของสมาชิกกลับเพิ่มขึ้น	การแก้ปัญหาเรื่องหนี้มีหลายมิติที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

1.	 มติแิรก	วนัิยและความรูค้วามเข้าใจ	ในการวางแผนทางการเงนิของสมาชกิต้องระมดัระวงัการใช้จ่ายไม่ให้จ่ายเงนิ 

เกินตัว

2.	 มิติที่สอง	 คือ	 สหกรณ์เป็นสถาบันการเงิน	 เจ้าหนี้หรือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อจะต้องน�าเสนอผลิตภัณฑ ์

ด้วยความรับผิดชอบ	 ไม่ส่งเสริมให้สมาชิกเป็นหน้ีเกินตัว	 การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต้องตรงกับความต้องการ 

ของสมาชิก	มีการควบคุมความเสี่ยงที่ดี

3. มติที่สาม ซึ่งเป็นมิติที่ส�าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เมื่อลูกหนี้ติดอยู่ในวงจรหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นหนี้เสียแล้ว 

ควรจะมีทางออกให้ลูกหนี้ที่สุจริต ตั้งใจที่จะปรับพฤติกรรมของตัวเอง สามารถท่ีจะออกจากวงจรหนี้ได้และ 

สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งจะน�าไปสู่ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของครอบครัวได้ใหม่

โครงการน�าร่องปรับโครงสร้างหนี้	 เปิดตัวในวันนี้เป็นเฉพาะมิติที่สาม	 ที่ผมได้กล่าวถึง	 เรายังต้องท�างานร่วมกัน 

ต่อเนือ่งส�าหรบัส่วนทีห่นึง่และส่วนทีส่องนีเ้ป็นความร่วมมอืระหว่างสมาชกิสหกรณ์และคณะกรรมการ	เรามุง่มัน่ทีจ่ะร่วมกนั

แก้ไขปัญหาหน้ีของสมาชกิมคีวามเปราะบางทางการเงนิ	เราทราบกนัดว่ีาภาวะเศรษฐกจิมคีวามไม่แน่นอนสงู	มคีวามผนัผวน

สงู	ถ้าสมาชิกมีความเปราะบางทางการเงนิกจ็ะส่งผลกระทบต่อความเข้มแขง็และเสถยีรภาพของระบบสหกรณ์ในภาพรวม

ลูกหนี้แต่ละคนที่เป็นหนี้	 โดยเฉพาะหน้ีเสีย	 มักจะมีความกังวล	 เครียด	 และไม่มีสมาธิในการประกอบกิจการ 

หน้าที่ต่าง	 ๆ	 เป็นปัจจัยฉุดรั้งท�าให้ไม่สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ	 และที่ส�าคัญไม่สามารถยกระดับศักยภาพ 

ของตัวเองได้	ผมคิดว่าปัญหาจะยิ่งน่าเป็นห่วง	แม้จะเข้าสู่วัยใกล้เกษียณ	สะท้อนถึงปัญหาความมั่นคงในชีวิต	 โดยเฉพาะ 

เมื่อเราเข้าสู่สังคมชราภาพมากขึ้น	 เราทราบกันดีว่า	 คนที่อายุใกล้เกษียณต้องมีความพร้อมที่จะดูแลตัวเองในวันที ่

เกษียณได้	 การเป็นหนี้เสียท่ีต้องถูกเจ้าหนี้ติดตามทวงถาม	 หรืออยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย	 อาการเหล่านี	้ 

สะท้อนให้เห็นถึงการขาดวินัย	 และการขาดทักษะในการบริหารจัดการเงิน	 และสะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกจ�านวนไม่น้อย 

ในวงจรหนี้	ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข

สมาชิกผู้มีเกียรติครับ	 ด้วยการตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาเร่ืองเจ้าหน้าที่สหกรณ์	 และคณะกรรมการ 

ทุกท่านมีความยินดีจัดให้มีโครงการน�าร่องปรับโครงสร้างหนี้ข้ึน	 เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้สมาชิกท่ีมีปัญหาหนี	้ 

มีโอกาสปลดภาระหนี้สิน	 พร้อมให้ค�าปรึกษาและให้ความรู้	 ส่งเสริมให้สมาชิกปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสม	

เพื่อที่จะไม่ก่อภาระหนี้สินเกินตัวในอนาคต	 โครงการนี้ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะสามารถรักษาหนี้ทุกคนให้หายขาดได้	 เราเชื่อว่า 

เป็นหนึ่งในมาตรการที่จะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่สุจริต	 และมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากแก้ปัญหา	 สามารถที่จะเริ่มต้นใหม	่ 

ด้วยการปรบัปรงุโครงสร้างหนีท่ี้มี	ให้อยูใ่นระดบัทีบ่ริหารจดัการได้ตามความสามารถในการช�าระหนีจ้รงิ	สิง่ส�าคญัทีจ่�าเป็น 
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ต้องสร้างให้เกิดขึ้นควบคู่กันไปคือ	 การสร้างความรู้ให้สมาชิกเห็นประโยชน์ของการออม	สร้างวินัย	 และการสร้างทักษะ 

ในการบริหารจัดการเงิน	ทักษะในการวางแผนทางการเงิน	รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติการด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง	ควบคู่ไปกับ 

ที่สหกรณ์ต้องด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ	 ให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า	 และพิจารณาการให้สินเชื่อ 

อย่างรอบคอบ	 ไม่ให้สินเชื่อมากเกินควร	 และเกินความจ�าเป็น	 ดังที่ผมกล่าวไว้ข้างต้น	 โครงการน�าร่องปรับโครงสร้างหนี้	 

เราจะเริ่มต้นในเดือนเมษายนนี้	 ลูกหน้ีที่เข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงเจตนาที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 สร้างวินัย 

ในการใช้จ่าย	 ตลอดช่วง	 5	 ปีที่เข้าร่วมโครงการจะไม่สามารถก่อหนี้ใหม่เพิ่มเติมได้	 ยกเว้นเกิดกรณีจ�าเป็นตามท่ีระบุไว้ 

ในหลักเกณฑ์ของโครงการ	 เมื่อด�าเนินโครงการไประยะหนึ่ง	 จะติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

โครงการอย่างต่อเนื่อง	ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการนี้	เพื่อให้สหกรณ์มั่นคง	และจะไม่สามารถประสบ

ความส�าเร็จได้เลย	 ถ้าผู้เกี่ยวข้องไม่ยอมเสียสละผลประโยชน์บางส่วนมาร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันโครงการนี้ได้อย่าง 

ต่อเนื่อง	 สุดท้ายนี้	 ผมขอเชิญพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ซึ่งพระองค์ทรง 

ได้เคยพระราชทานเตือนชาวไทยไว้ว่า

“กำรกู้เงินท่ีน�ำมำใช้ในสิ่งที่ไม่ท�ำให้เกิดรำยได้นั้นไม่ดี	 อันนี้เป็นข้อส�ำคัญ	 เพรำะว่ำถ้ำกู้เงินและท�ำให้มีรำยได	้ 
ก็เท่ำกับจะใช้หนี้ได้	ไม้ต้องติดหนี้	ไม่ต้องเดือดร้อน	ไม่ต้องเสียเกียรติ”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง	 ๆ	 ที่เข้าเฝ้าฯ	 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	วันที่	4	ธันวาคม	2540

อีกองค์หนึ่งที่ได้เคยรับสั่งไว้ว่า	

“กำรใช้จ่ำยโดยประหยัดนั้น	 จะเป็นหลักประกันควำมสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว	 
ช่วยป้องกันควำมขำดแคลนในวันข้ำงหน้ำ	 กำรประหยัดดังกล่ำวนี้	 จะมีผลดีไม่เฉพำะแก่ผู้ประหยัดเท่ำนั้น	 ยังจะเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชำติด้วย”

ขอบคุณครับ

พ.จ.อ.บุญมี นุชสมบัติ
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Smartphone	 เป็นอุปกรณ์สารพัดประโยชน์ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ 
ผูใ้ช้งาน	มาพร้อมความสามารถในการเช่ือมต่ออนิเทอร์เนต็	มแีอปพลเิคชนัให้เลอืกใช้งาน 
มากมาย	 ใช้ถ่ายรูป	 เก็บข้อมูลส่วนตัว	 และใช้ท�าธุรกรรมทางการเงิน	 ดังน้ันผู้ใช้งาน	 
Smartphone	 ควรระมัดระวัง	 เก็บรักษาให้ปลอดภัย	 และเรียนรู ้แนวทางป้องกัน 
ความเสียหายจากเหตุต่าง	ๆ	เช่น	เครื่องสูญหาย	หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่	เป็นต้น

แนวทางป้องกัน	Smartphone	ขอแนะน�าไว้เบื้องต้น	ดังนี้
1)	 ตั้งค่าล็อกหน้าจอ	เพื่อป้องกันการเข้าถึงแอปพลิเคชัน
2)	 อัปเดตระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
3)	 ไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่อยู่นอก	GooglePlay	หรือ	AppStore
4)	 ติดตั้ง	Anti Virus	ส�าหรับระบบปฏิบัติการ	Android
5)	 ไม่เชื่อมต่อ	WiFi	ที่ไม่ปลอดภัย
6)	 ตั้งค่าการค้นหา	Smartphone	เพื่อค้นหาเมื่อเครื่องสูญหาย
7)	 ส�ารองข้อมูลใน	Smartphone	สม�่าเสมอ

เมื่อเราใช้	Smartphone	แล้ว	หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะลงแอปพลิเคชันต่าง	ๆ	ลงบนเครื่อง	ทั้งจาก	AppStore	(iOS)	 
หรือ	GooglePlay	(Android)	ซึ่งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาติดตั้งเองนี้ก็ต้องเลือกดูดี	ๆ	ด้วย	โดยเฉพาะใน	PlayStore  
ทีม่กัมแีอปพลเิคชนัไม่ดปีะปนอยู	่ซึง่ถ้าแค่หลอกให้ติดต้ังเฉย	ๆ 	คงไม่เท่าไหร่	แต่ถ้าเจอแอปพลิเคชนัประเภทท่ีดักจับการพมิพ์ 
หรือดักจับข้อมูลส�าคัญคงไม่ใช่เรื่องดีแน่	ๆ	วิธีการใช้งานหรือลงแอปพลิเคชันต่าง	ๆ	ให้ปลอดภัย	เราควรปฏิบัติดังนี้

1)	 อุปกรณ์	iOS	ไม่ควรเจลเบรก	(Jailbreak)	และอปุกรณ์	Android	ไม่ควร	ROOT	เพราะจะท�าให้มช่ีองโหว่เกิดขึน้	 
	 	 ท�าให้มัลแวร์หรือไวรัสเข้ามาติดตั้งในเครื่องได้ง่าย	โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของเครื่อง

2)	 หลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่แจกโปรแกรมเถื่อน	เพราะอาจมีมัลแวร์หรือไวรัสแถมมาด้วย
3)	 ไม่ดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล	apk	(ไฟล์ติดตั้งของ	Android)	จากแหล่งไม่น่าเชื่อถือ
4)	 ไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันแปลก	ๆ 	ที่ไม่รู้ที่มาที่ไป	เช่น	มีกรณีที่ขึ้นมาแจ้งเตือนระหว่างท่องเว็บว่าพบไวรัสให้ติดตั้ง 

	 	 แอปพลเิคชันแปลก	ๆ 	มนัเป็นการหลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลเิคชนันัน้มาตดิตัง้แล้วกระท�าการขโมยข้อมูลส�าคัญ 
	 	 ในเครื่องของเราออกไป

5)	 ส�าหรบั	Android	ให้ยกเลกิการอนญุาตให้ติดต้ังแอปพลิเคชนัจากภายนอก	(Unknown	sources)	หลังติดต้ังโปรแกรม 
	 	 จากไฟล์นามสกุล	apk	เสร็จแต่ละครั้ง	อย่าเปิดค้างไว้

6)	 ในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม	 อย่าเพิ่งรีบแตะ	Next	 ไปเรื่อย	 ๆ	 ให้ดูรายละเอียดขั้นตอนและอ่านเงื่อนไข 
	 	 อย่างถี่ถ้วนก่อน

ขั้นตอนการปฏิบัติง่าย	 ๆ	 เหล่านี้คงไม่ยากเกินไป	 เป็นการป้องกันปัญหาอุปกรณ์	SmartPhone	 ติดมัลแวร์หรือ 
ไวรัสได้อย่างดีครับ

Smart	Phone 
and Social	Network 
ใช้อย่ำงไรให้ปลอดภัยคุณดิชวัฒน์ จันทร์อี่
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Social	Network	เป็นเหมอืนโลกอกีใบส�าหรับผู้คนในยคุปัจจุบนั	บางคน 
ใช้งานบ่อยมากและมกัมีพฤติกรรมเสีย่ง	เช่น	เช็กอนิสถานทีท่กุแห่งทีไ่ป	โพสต์เรือ่ง 
ส่วนตัวหรือปัญหาชีวิต	 โพสต์ภาพตัวเองกับกระเป๋า	 เส้ือผ้า	 รองเท้าแบรนด์เนม	 
และของใช้หรูหรา	 โพสต์ชื่อสัตว์เลี้ยงตัวแรก	 ชื่อพ่อแม่	 ชื่อโรงเรียนสมัยอนุบาล	 
ทีม่กัใช้เป็นค�าถามกันลมืพาสเวิร์ด	แชร์วันเกดิ	ปีเกดิ	เวลาเกดิ	สถานทีเ่กดิ	แชร์ตาราง 
ท่องเที่ยวช่วงพักร้อน	 ลองใช้แอปพลิเคชันท�านายนิสัย	 กรุ๊ปเลือด	 และวันเกิด 
ขึ้น	 Status	บ่งบอกว่าอยู่บ้านคนเดียว	หรือไม่มีคนอยู่บ้าน	 เป็นต้น	ภัยอันตราย 
ที่เกิดจากการใช้	Social	Network	มีดังนี้

1)	 Social	 Engineering	Attack	 on	 Social	 Network	 เป็นการโจมตีที่เน้นการโจมตีที่ตัวบุคคลแบบคาดไม่ถึง	 
	 	 มักมาในรูปแบบแอปพลิเคชัน	เมื่อเราคลิกใช้งาน	ก็จะตกเป็นเหยื่อทันที

2)	 Phishing Attack	ผู้โจมตีจะส่ง	URL	Link	ที่ย่อให้สั้นลง	(URL	Shorten)	เช่น	คลิปวิดีโอ	หรือไฟล์ของรูปภาพ	 
	 	 และน�าไปสู่เว็บไซต์ปลอม	เพื่อดักขโมยข้อมูลส่วนตัว

3)	 Cross	Site	Scripting	Attack	ผูโ้จมตจีะท�าการฝังโค้ด	หรอืสครปิต์การท�างานของตนเองเข้าไปบนหน้าเว็บไซต์ทีมี่ 
	 	 ช่องโหว่	เพื่อดักขโมยข้อมูลส่วนตัว	

4)	 Cross	Site	Request	Forgery	Attack	เป็นการแอบขโมยสิทธขิองเราท่ีใช้ล็อกอนิเข้าเวบ็ไซต์ต่าง	ๆ 	เช่น	การโอนเงนิ 
	 	 ออกจากบัญชี	ผ่านระบบ	Internet	Banking	โดยที่เราไม่รู้ตัว	เป็นต้น

5)	 Click-jacking	หรอื	UI	Redressing	Attack	เป็นการโจมตีผู้ใช้งาน	โดยหลอกให้คลิกรูป	ซ่ึงผู้โจมตีจะซ่อน	Invisible	 
  frame	ไว้หลังรูป	เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างที่เหยื่อไม่รู้ตัวเลยว่ามีสคริปต์มุ่งร้ายแอบซ่อนอยู่

6)	 Drive-by	Download	Attack	เป็นโพสต์	Link	เพื่อล่อเหยื่อไว้บน	Social Media	ต่าง	ๆ	เพื่อให้เราคลิก	Link  
	 	 และ	Download	โปรแกรมโดยไม่รู้ตัว

7)	 Identity	Theft	เป็นเทคนคิการโจมตบีน	Facebook	โดยผู้โจมตีจะท�าการดกัจับข้อมลูทีส่่งไปมาระหว่างผูใ้ช้งาน	 
  Facebook	กบั	www.facebook.com	แบบเงียบ	เพ่ือขโมย	Username	และ	Password	และอาจลุกลามไปถงึงาน	 
  E-mail	หากเราใช้	Username	และ	Password	เดียวกัน

8)	 Your	GPS	Location	Exposed	บอกเพื่อนว่าเราอยู่ที่ไหนผ่าน	Social	Media	ก็เหมือนกับบอกโจรว่าเราไม่อยู่
บ้าน	

9)	 Your	Privacy	Exposed	ข้อมลูส่วนตัวรัว่ไหล	อาจถกูเปิดเผยสูส่าธารณะ	หากเราไม่ปรับแก้การต้ังค่าแบบ	Default  
	 	 ให้ปลอดภัยมากขึ้น

ปฏิเสธไม่ได้ว่า	Social	Network	ที่มีอิทธิพลมากอย่างหนึ่งของคนไทย	คือ	Facebook	ผู้คนส่วนใหญ่ใช้สิ่งนี้ในการ
บอกเล่าเรือ่งราวของตวัเอง	รวมทัง้ตดิต่อสือ่สารกบัผูค้นอืน่	ๆ 	ซึง่ถงึแม้	Facebook	จะมข้ีอดทีีท่�าให้คนเราเพลดิเพลินไปกับ
เนื้อหาต่าง	ๆ 	ทีเ่ห็นผา่น	Feed	ข่าว,	Page	ทีเ่รากดติดตาม	เกมที่หลากลาย	รวมไปถงึ	Quiz	ต่าง	ๆ 	ใหก้ดเลน่อยา่งบนัเทิงใจ	
แต่ผู้คนส่วนใหญ่กลับไม่ทราบเลยว่า	ถ้าหากเราเล่น	Facebook	อย่างไม่ระวังอาจท�าให้เราติดมัลแวร์หรือไวรัสโดยไม่รู้ตัว

ดังนั้น	เรามารู้ก่อนว่า	เราสามารถติดมัลแวร์จาก	Facebook	ได้อย่างไรบ้าง
1)	 ลิงก์	Quiz	ต่าง	ๆ	มัลแวร์จะแผงตัวมาในรูปแบบแอป	หรือ	Quiz ปลอม
2)	 ลิงก์แปลก	ๆ	ที่แชร์มากจากเพื่อน	ลิงก์จากเพื่อนในช่องแชตและหน้าวอลล์เพื่อน
3)	 เพจแชร์ข่าวและคลิป	ลิงก์ข่าวปลอมหรือคลิปลามก
ซึ่งเมื่อเราติดมัลแวร์แล้วนั้น	สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ	มีการโพสต์ข้อความต่าง	ๆ	ลงในกลุ่ม	หรือหน้าวอลล์ของเรา 

โดยไม่รู้ตัว	ถูกขโมยข้อมูลส่วนตัว	อีกทั้งเพื่อนของเรายังอาจติดมัลแวร์ต่อจากเราได้
ถึงแม้เราจะติดมัลแวร์จาก	Facebook	ได้	แต่ก็ยังมีวิธีแก้ไข	ดังนี้
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การใช้	Social	Network	ให้ปลอดภัย	มีหลักการง่าย	ๆ	ดังนี้
1)	 คิดให้รอบคอบก่อนโพสต์	การโพสต์ข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงเป็นภัยต่อตัวเอง
2)	 คัดกรองคนที่ขอเป็นเพื่อนโดยเข้าไปดูโปรไฟล์ก่อนทุกครั้ง	เพราะอาจมีผู้ไม่หวังดีแฝงมาด้วย
3)	 หลีกเลี่ยงการตั้งค่าแบบสาธารณะ	ให้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว	อนุญาตให้เพื่อนเท่านั้นที่เห็นกิจกรรมของเราได้
4)	 ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับ	เช่น	บัตรประชาชน	บัตรเครดิต	วันเดือนปีเกิด	
5)	 ระมัดระวังในการคลิกลิงก์ที่แชร์ต่อ	ๆ	กันมา	เพราะอาจน�าไปสู่การติดไวรัส	หรือถูกฝังโปรแกรมขโมยข้อมูล
6)	 การแสดงความคิดเห็นที่ท�าให้ผู้อื่นเสียหาย	เป็นเหตุให้ถูกฟ้องร้องได้
7)	 ไม่ส่งต่อข่าวสารที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

1) ไปที่ APPS แถบซ้ายมือ 2) คลิกเพื่อดูแอปเพิ่มเติม

3) ไปที่ การตั้งค่า 4) หาแอปทีม่หีน้าตาแปลกปลอม แล้วลบออกจากรายการ
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รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2561

นางธวัลรัตน์ แสงสำลี

ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน

นายกฤษกร มีประหยัด นางจุฑาทิพย์ สุขะปุณพันธ์ น.ส.สุภาพ ปิดเปี่ยมกิจ

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรนันท์ นายยุทธนา มุ่งเพียร นายมานิจ ศรีโพธิ์ทอง

นายทองจันทร์ บุญขันธ์

นายชูชาติ ทางทอง

ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล

นายอนันต์ จันทร์งาม นายชัยวัฒน์ ขันเพ็ชร นายประสาร โคกครุฑ

นายสุเทพ ละมูลเจริญ นายเชษฐ์ ไกรธรรม นายมานพ รัตนสำราญ

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2561

ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นายประสิทธิ์ บัวสุวรรณ นางทิพย์สุคนธ์ ว่องไวพิจารณ์ นายเกรียงไกร สืลสินไชย

ฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต์

นายสุทัศน์ เริงสมัย

ฝ่ายพัสดุ

นายสัมพันธ์ เอี่ยมเจริญ

ฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้าและงานวิศวกรรมโยธา

นายชัยยันต์ กุศลวัฒน์ นางอรัญญา กิติลิ่มตระกูล

ฝ่ายการแพทย์

นางทองคำ สุพรหม นางกัลยา ลีลาปิยมิตร

ฝ่ายบัญชี

น.ส.เสาวลักษณ์ พิเศษวีรยศ นายศักดา เจริญสุข

ฝ่ายจัดหา

นายบัญชา บุญญะเปี่ยม นายบุญยงค์ แสงสว่าง นางฑิมพิกา ต่างใจ

ฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวินัย ตันวงศ์วาล
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นายสมนึก อาจหาญ

นายประวิทย์ อิทธิสัมฤทธิ์

ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า

นายกรกฤต พุ่มทองอินทร์ นายสุรพล วุฒิพงศกร นายสมพิศ แก้วสุข

นางเกษรินทร์ รัตนารมย์ นายสนั่น ใจสอาด นายนาลัย กระเหว่านาค

นายสมาน ผ่องฉวี

นายสมเกียรติ เพ็งโสภา

นายจุลศักดิ์ ตุละรัต นายสมคิด โพธิ์งาม นายไพโรจน์ นงนุช

นายพิธาวัชร์ นิธิโชคชินฉัตร์ นายมนัส สายบัว นายสมใจ เอมขำ

นายสมชาย ทัดเกษ

ฝ่ายก่อสร้าง

นายธงไชย สาคร นายสำเริง ทองขาว นายอุทัย แก้ววิเศษ

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2561

นายสมชาย เรืองศรี นายสิทธิโชค วงษ์ไทย

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

นายภาสกร อิ่มจิตร นายสุขุม สุรินทร์ นายประทีป ปลื้มมีชัย

นายประเสริฐ ผิวทน

ว่าที่ร้อยตรีอุดม เถาลัดดา

ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

นายพรชัย กันทุกข์ สิบตรีวัฒนะ สุมาลี นายสมชาย สำรวยผล

ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารส่วนกลาง การไฟฟ้านครหลวงเขต

นายริพล ใจประสาท นายสมปอง ปานบุญ นายกิตติภณ บุญพามี

นายมชาย ดอนงาม นางนภาพร อิศะพินธุ นายปรีชา โพธิ์เอน
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รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2561

นายวิเชียร ราโรจน์นายประเสริฐ แร่ใจดี นายอุดม มั่นคง นายลือชัย อร่ามเรือง

นายมนตรี เถาสุวรรณ์ นายมนัส จั่นสมโภชน์ นายพยน บุญนก

นายกฤษณ์ แข็งขัน

นายภูวเดช อ่ำสมบูรณ์

นายวินัย บุรีธาร นายวิสุทธิ์ โพธิ์ศรี นายวรรลพ เสาเจริญ

นายสุรพล แถวกระต่าย นายวีระ เปี่ยมประดาษ นายประสิทธิ์ การสมบัติ

ฝ่ายก่อสร้าง

ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย

นายสวัสดิ์ บุญปริพันธ์ นายประสาณ โถน้อย นายอุทัย วัฒนถาวร
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·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�

Line @

ID: @duu6556a ½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� ÊÍ¿.

´Ã.à©ÅÔÁ¾Å ´ØÅÊÑÁ¾Ñ¹¸�
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂÊØÇÃÃ³ ¡Òà«çÁ
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

¹ÒÂä¾ºÙÅÂ� á¡ŒÇà¾·ÒÂ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂàÊ¹Í ÇÔÊØ·¸¹Ð
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇ¨ÒÃØ³Õ Ç§È�»ÃÐÂÙÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂä¾ÈÒÅ ÁÐÅÔ·Í§
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂàÃÇÑµÃ ¢ÒÇÊÓÍÒ§¤�
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹Ò§·ÑÈ¹ÕÂ� ãËÅÊ¡ØÅ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂ¹ÔÃÑ¹´Ã� Ç§É�Ê¹¸Ô
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¾.¨.Í.ºØÞÁÕ ¹ØªÊÁºÑµÔ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂ¸¹Ôµ ÇÔÇÑ¨¹ÊÔÃÔ¹·Ã�
¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

¹ÒÂºØÞ à¶×èÍ¹¤Ó
àËÃÑÞÞÔ¡

¹ÒÂÇÃÂØ·¸ »˜œ¹ÊØ¢
¼ÙŒª‹ÇÂàËÃÑÞÞÔ¡

¹ÒÂ»ÃÐ¨Çº ¤§à»š¹ÊØ¢
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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¹ÒÂªÑÂÂ§¤� ¾ÑÇ¾§È¡Ã

¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÒÃä¿¿‡Ò¹¤ÃËÅÇ§

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì

¹ÒÂÇÕÃÐ á¨‹Á¹ÒÁ

»ÃÐ¸Ò¹ÊË¡Ã³�ºÃÔ¡ÒÃÏ

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì

¹ÒÂÊÁà¡ÕÂÃµÔ ¢ÅÔºÊØÇÃÃ³

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì

¹ÒÂÊÔ·¸Ô¾Ã ÁÕàÊ¶ÕÂÃ

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì

¹ÒÂÊÁ¡Ô¨ »ÃÐ¾Ô³¾§È�

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì

¹ÒÂ»ÃÐ´ÔÉ°� ËÑÊ´Õ

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¡®ËÁÒÂ

¹ÒÂà©ÅÔÁ¾Å ¾‹Ç§¾Õ

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 1

¹Ò§ÊÒÇ³Ñ·ÀÒ´Ò âµÁÒ¹ÔµÂ�

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2

¹ÒÂ´ÓÃ§¤� »˜œ¹ÊÁ¾§É�

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹à§Ô¹¡ÙŒ 1

¹ÒÂÍÅ§¡µ à¡ÕÂÃµÔÊ§¤ÃÒÁ

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹à§Ô¹¡ÙŒ 2

¹ÒÂ»ÃÐ¾§É� ·Í§·ÇÕ

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�

¹ÒÂ´ÔªÇÑ²¹� ¨Ñ¹·Ã�ÍÕè

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�

¹ÒÂÂØ·¸¾§É� ÊÍÒ´ºÑÇ

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹àÃ‹§ÃÑ´áÅÐµÔ´µÒÁË¹Õé

¹ÒÂ©Ñ¹·¡Ã âÃÁ¾Ñ¹¸�

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹Ã¶âÁºÒÂ

¹ÒÂÍÒ³Ñ° àÅÔÈ¾Ñ²¹¡ØÅ¸Ã

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹

¹ÒÂÊ¹Ô· ä«»ÃÐàÊÃÔ°

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹§º»ÃÐÁÒ³

¹ÒÂÊØÃÑµ¹� ¾§É�âµ

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÊÁÒªÔ¡

¹ÒÂÁÒÃØµ ¾ÔäÅÇ§É�

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�

Line @

ID: @duu6556a ½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� ÊÍ¿.

´Ã.à©ÅÔÁ¾Å ´ØÅÊÑÁ¾Ñ¹¸�
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂÊØÇÃÃ³ ¡Òà«çÁ
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

¹ÒÂä¾ºÙÅÂ� á¡ŒÇà¾·ÒÂ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂàÊ¹Í ÇÔÊØ·¸¹Ð
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇ¨ÒÃØ³Õ Ç§È�»ÃÐÂÙÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂä¾ÈÒÅ ÁÐÅÔ·Í§
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂàÃÇÑµÃ ¢ÒÇÊÓÍÒ§¤�
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹Ò§·ÑÈ¹ÕÂ� ãËÅÊ¡ØÅ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂ¹ÔÃÑ¹´Ã� Ç§É�Ê¹¸Ô
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¾.¨.Í.ºØÞÁÕ ¹ØªÊÁºÑµÔ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂ¸¹Ôµ ÇÔÇÑ¨¹ÊÔÃÔ¹·Ã�
¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

¹ÒÂºØÞ à¶×èÍ¹¤Ó
àËÃÑÞÞÔ¡

¹ÒÂÇÃÂØ·¸ »˜œ¹ÊØ¢
¼ÙŒª‹ÇÂàËÃÑÞÞÔ¡

¹ÒÂ»ÃÐ¨Çº ¤§à»š¹ÊØ¢
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ



“โครงกำรสัมมนำสมำชิก	รุ่นที่	92”
วันที่	23	-	25	กรกฎำคม	2561	ณ	โรงแรมแคนทำรี	เบย์	โฮเทล	แอนด์	เซอร์วิส	อพำร์ทเมนท์	จ.ระยอง

“โครงกำรสัมมนำสมำชิก	รุ่นที่	93”
วันที่	20	-	22	สิงหำคม	2561	ณ	โรงแรมแคนทำรี	เบย์	โฮเทล	แอนด์	เซอร์วิส	อพำร์ทเมนท์	จ.ระยอง
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รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2561

นายเสรีย์ เทศมาสา นายขจร นาคสวัสดิ์ นายเสรี พรสวัสดิ์

นายธีรชัย ดามา

นายธนะวัฒน์ ดาวสุข นายสมจิต โตวาท นายบุญส่ง สุขสมบุญ

นายทวี พวงมาลา นางปราณีต ฐานิวัฒนานนท์ นายดิษพงษ์ ภู่งามชื่น

นางดรุณี เข็มแดงน.ส.ภัคภร สถิรผาสุกสกุล นายปรีชา ผลัดมณี นางสมใจ กลิ่นอุบล

การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ

การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย

การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ

การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดพร้าว
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รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2561

นายเสรีย์ เทศมาสา นายขจร นาคสวัสดิ์ นายเสรี พรสวัสดิ์

นายธีรชัย ดามา

นายธนะวัฒน์ ดาวสุข นายสมจิต โตวาท นายบุญส่ง สุขสมบุญ

นายทวี พวงมาลา นางปราณีต ฐานิวัฒนานนท์ นายดิษพงษ์ ภู่งามชื่น

นางดรุณี เข็มแดงน.ส.ภัคภร สถิรผาสุกสกุล นายปรีชา ผลัดมณี นางสมใจ กลิ่นอุบล

การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ

การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย

การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ

การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดพร้าว
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รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2561

นางสวาท ปิติวีรารัตน์นายพิทยา นิลประพันธ์ นายดลนภัส เริ่มสอน นายชวลิต แสงประยูร

นายประทีป ไตรเพียร นายพิชัย ตระกูลฮุน นายทองหยด มณฑปใหญ่

การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน

นางเพ็ญโฉม จันทโรธรณ์นายธีระ จุมกุ่ย น.ส.อัญชลี กิจนุสนธิ์ นายวิวรรธน์ ดีเส็ง

การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน

จ่าอากาศเอกชาญชัย กสิวัตรนายภัทร์สกล ทองเลิศ น.ส.กุลสินี จุฑามณี นายชาทิตย์ บุนนาค

การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี

การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2561

นายมนูญ กองสกุล นางภัทรา ทิพย์เสถียร นางรัตนาพร วงศ์ไชยกุลนายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์น.ส.จิรพรรณ เกษรบัว

นายประไพ สุขสบายนายสำราญ บุญอยู่ นายชัชวาล สำราญกิจดำรงค์ ว่าที่ร้อยตรีทัยวัฒน์ ศิลเทพาเวทย์

นายกิตติ ภัทรสมบัติเจริญ นายวุฒิ โตสวน

การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ

นายวิชัย ฤทธิ์เดชกล้า นายสมปอง ประจญกล้า นายสุรพล มุสิกมาศนายถวิล จันทร์ทิมนายดำริห์ ประพฤติบัตร์

การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน

การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา
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รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2561

นางสวาท ปิติวีรารัตน์นายพิทยา นิลประพันธ์ นายดลนภัส เริ่มสอน นายชวลิต แสงประยูร

นายประทีป ไตรเพียร นายพิชัย ตระกูลฮุน นายทองหยด มณฑปใหญ่

การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน

นางเพ็ญโฉม จันทโรธรณ์นายธีระ จุมกุ่ย น.ส.อัญชลี กิจนุสนธิ์ นายวิวรรธน์ ดีเส็ง

การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน

จ่าอากาศเอกชาญชัย กสิวัตรนายภัทร์สกล ทองเลิศ น.ส.กุลสินี จุฑามณี นายชาทิตย์ บุนนาค

การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี

การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2561

นายมนูญ กองสกุล นางภัทรา ทิพย์เสถียร นางรัตนาพร วงศ์ไชยกุลนายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์น.ส.จิรพรรณ เกษรบัว

นายประไพ สุขสบายนายสำราญ บุญอยู่ นายชัชวาล สำราญกิจดำรงค์ ว่าที่ร้อยตรีทัยวัฒน์ ศิลเทพาเวทย์

นายกิตติ ภัทรสมบัติเจริญ นายวุฒิ โตสวน

การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ

นายวิชัย ฤทธิ์เดชกล้า นายสมปอง ประจญกล้า นายสุรพล มุสิกมาศนายถวิล จันทร์ทิมนายดำริห์ ประพฤติบัตร์

การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน

การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา
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รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2561

นายสุพัฒน์ ขำเมืองนางนฤนันท์ โตประยูร นายประสงค์ บูชา นายสุธี จั่นมุกดา

นายสมนึก สุขจั่น นายวีระ กรุดอ่ำ

สิบตรีเจริญ ไทยประกอบ

นายไพโรจน์ แท่นทอง นายยงยุทธ ฮวดสุนทร

การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่

นายสมชาย มีสกุลนายธวัชชัย กลิ่นบัว นายพจน์ ภู่ด้วง นางรัตนา สำรวยผล

การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง

นายหมัด พุ่มหิรัญนายประเทิน อุ่นแก้ว นายประดิษฐ์ กลั่นน้ำทิพย์ นายสมศักดิ์ เผือกสีอ่อน นายตรี ศรีชื่น

การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2561

นายบรรจง สังข์แก้วนายวันชัย เขียนดวงจันทร์ นายวิรัตน์ ตรีศักดิ์ศรี นายโกมล ใยละออ

นายสุชิน แท่นสัมฤทธิ์นางพรชนก ภู่ทอง นายสุจินต์ ศรีทองขำ จ่าอากาศเอกสมปอง โพธิ์สุวรรณ

การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ

นายชาญณรงค์ มาสุขนายสมยศ บุนนาค นายสุวรรณ พรมประดิษฐ์ นายอำนาจ ภีระนานนท์

นายสำรวย ยอดยิ่งนายอนันต์ กันเกตุแก้ว นายจรูญ ชมภูทอง นายชัยพร ติณวัฒนานนท์

การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน
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รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2561

นายสุพัฒน์ ขำเมืองนางนฤนันท์ โตประยูร นายประสงค์ บูชา นายสุธี จั่นมุกดา

นายสมนึก สุขจั่น นายวีระ กรุดอ่ำ

สิบตรีเจริญ ไทยประกอบ

นายไพโรจน์ แท่นทอง นายยงยุทธ ฮวดสุนทร

การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่

นายสมชาย มีสกุลนายธวัชชัย กลิ่นบัว นายพจน์ ภู่ด้วง นางรัตนา สำรวยผล

การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง

นายหมัด พุ่มหิรัญนายประเทิน อุ่นแก้ว นายประดิษฐ์ กลั่นน้ำทิพย์ นายสมศักดิ์ เผือกสีอ่อน นายตรี ศรีชื่น
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สวสัดคีรบั	เพือ่น	ๆ 	พี	่ๆ 	น้อง	ๆ 	สมาชกิทกุท่าน	วนันีไ้ด้รับโอกาสจากคณะกรรมการให้ช่วยเขยีนบทความลงในหนงัสอื
วารสารของสหกรณ์ฯ	ซึง่ในขณะท่ีผมเขยีนบทความนีก้เ็ข้าสูใ่กล้วนัเกษยีณอายเุตม็ท	ีพีบ่างท่านกเ็กษยีณอายอุย่างมคีวามสขุ	 
บางท่านก็เกษียณอายุด้วยความกังวลใจ	 เนื่องจากต่อจากนี้ไปจะไม่มีรายได้จากการไฟฟ้านครหลวงอีกแล้ว	 ถ้าวางแผน
การใช้ชีวิตมาดีก็จะไม่มีหนี้สินอะไร	ก็คงมีความสุขดี	แต่ถ้าไม่ได้วางแผนอะไรไว้	หนี้สินที่ยังคงค้างช�าระก็ท�าให้หลายท่าน 
ทุกข์ใจทีเดียว	ผมในฐานะผู้ตรวจสอบก็ได้มีโอกาสเจอพี่	ๆ 	ทั้ง	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่ไม่มีหนี้สินค้างช�าระอะไร	ก็จะสอบถามว่า 
ถ้าพี่จะฝากเงินไว้กับสหกรณ์ต่อไปจะมีปัญหาอะไรหรือไม่	 ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งท่ียังมีหนี้ค้างช�าระ	 ก็ปรึกษาว่าสหกรณ์มีทาง 
ช่วยเหลือสมาชิกอย่างไร	 ผมก็อยากจะบอกพี่ทุกคนว่า	 สหกรณ์ของเรานั้นต้ังมานาน	 ปัจจุบันมีทุนการด�าเนินงานเกือบ	
30,000	ล้านบาท	เงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินรับฝากจากสมาชิก	และทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก	เงินทุนที่ได้มา	60%	น�าไป
ปล่อยกูใ้ห้กบัสมาชกิ	น�าไปลงทนุประมาณ	40%	ดังนัน้รายได้หลักของสหกรณ์คอืรายได้จากดอกเบีย้เงนิกู	้ซ่ึงรายได้หลกันี ้
มีจุดแข็งก็คือสหกรณ์สามารถหักจากเงินเดือนของสมาชิกที่ได้รับจากการไฟฟ้าฯ	 ทุกเดือน	 ซึ่งปัจจุบันเรียกเก็บเดือนละ	 
235	ล้านบาท	เกบ็ไม่ได้เดอืนละประมาณ	10	ล้านบาท	ถามว่าท�าไมถึงเกบ็ไม่ได้	สาเหตุมาจากสมาชกิบางรายมหีนีค้้างช�าระ 
จากสถาบันการเงินภายนอก	 และถูกฟ้องบังคับคดีมาหักเงินเดือนก่อนสหกรณ์	 บางรายโดนภาระหนี้ค�้าประกัน	 บางราย 
กันเงินเดือน	 30%	 ซึ่งปัญหาเหล่านี้คือปัญหาของสหกรณ์ที่คณะกรรมการก�าลังหาทางแก้ไข	 สิ่งที่ตามมาก็คือ	 หนี้	 NPL	 
ที่ท�าให้ผลก�าไรของสหกรณ์ลดลง	 และส่งผลให้เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนท่ีจ่ายให้กับสมาชิกลดลง	 ปัจจุบันสหกรณ์ 
ก็ได้แก้ไขหลักเกณฑ์ในการปล่อยกู้ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น	 ก็จะช่วยให้คุณภาพของหนี้ดีขึ้น	 แต่ต้องคอยบริหารลูกหนี ้
ที่ได้ปล่อยกู้ไปแล้วไม่ให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น	 และสหกรณ์ได้เพิ่มช่องทางการลงทุนมากขึ้นเพื่อเพ่ิมรายได้	 โดยได้ว่าจ้าง
บริษัทจัดการกองทุน	จ�านวน	3	บริษัท	เข้ามาช่วยในการบริหารเงินลงทุน	ก็น่าจะท�าให้ผลตอบแทนของสหกรณ์นั้นดีขึ้น	 
ตอนน้ีถ้าท่านติดตามข่าวสาร	 แวดวงสหกรณ์มีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตของสหกรณ์หลายสหกรณ	์
ล่าสุดสหกรณ์สโมสรรถไฟ	 สาเหตุเกิดจากคณะกรรมการปลอมแปลง 
เอกสารการกู ้เงิน	 และน�าไปลงทุนในการก่อสร้างที่อยู ่อาศัยให้กับสมาชิก	 
แต่กรรมการมผีลประโยชน์ทับซ้อน	สหกรณ์เราไม่มเีหตกุารณ์ดงักล่าว	เหตกุารณ์ 
ทีเ่กิดกับสหกรณ์เราตัง้แต่ด�าเนนิงานมาคอืเหตกุารณ์เจ้าหน้าทีท่จุรติเมือ่ปี	2548	 
ในอดีตสหกรณ์เราจะน�าเงินส่วนใหญ่ปล่อยกู้ให้กับสมาชิก	 เหลือเงินไปลงทุน
ภายนอกเล็กน้อย	 ท�าให้สมาชิกของเรามีภาระหนี้สินมาก	 และส่งผลให้บางราย 
มีหนี้จนถึงวันเกษียณอายุ	 สรุปอยากบอกสมาชิกทุกท่านว่า	 ปัจจุบันสหกรณ์ 
ยงัม่ันคงแต่มีความเสีย่งเพิม่ขึน้จากหนีค้้างช�าระของสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้	ท�าให้สหกรณ์
มีค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้เพิ่มขึ้น	 ก่อนจะจากกันวันนี้	 ผมมีบทความเทคนิค 
การบริหารเงินหลังเกษียณมาฝากท่านสมาชิก

ทกุวนันี	้มคี�าถามท่ีมักได้ยินเสมอว่า	หลงัจากเกษยีณไปแล้วจะบริหารเงินทีเ่กบ็ 
มาทั้งชีวิตอย่างไร	 ให้สามารถมีกินมีใช้ไปตลอดรอดฝั ่งจนถึงวันสุดท้ายของลมหายใจ	 โดยบทความนี้จะแนะน�า 
การบริหารเงินและสินทรัพย์เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ	โดยยึด	3	หลักการ	ดังนี้

นายอดุลย์ คุณาอัครวุฒิ
บทความจาก 

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
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	 1.	เตรียมตัว
	 ก่อนเกษียณควรรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์ว่ามีอะไรบ้าง	ตรวจสอบรายได้รายจ่ายหลังเกษียณ	ที่ส�าคัญให้ประเมิน 

คร่าว	 ๆ	 ว่าตัวเองจะมีชีวิตหลังวัยเกษียณกี่ป	ี ซึ่งใช้ข้อมูลอายุขัยของคนในครอบครัวมาประเมิน	 จากนั้นก็น�ามาค�านวณ 
เพื่อหายอดเงินเกษียณที่สามารถใช้ได้ในแต่ละปี	 หรือค�านวณหาจ�านวนปีที่จะใช้เงินเท่าที่มีอยู่ก็ได้	 หากรู้ข้อมูลดังกล่าว 
จะท�าให้เตรียมการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

   
	 2.	 กลยุทธ์แนวรับ

	กลยทุธ์แนวรบั	คอื	กลยทุธ์ในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงและการอยูใ่นวัยเกษยีณ	
		 1)	 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและจ�าเป็น	 ทรัพยากรที่เรามีอยู ่อย่างจ�ากัดและ 

ไม่ได้มีทรพัยากรใหม่เข้ามาเพิม่อยูเ่รื่อย	ๆ 	เหมอืนวยัท�างาน	จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องใช้จ่าย 
อย่างรู้คุณค่า	และควรใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบที่ค�านวณวางแผนเอาไว้	

			 2)	 ค�านึงถึงความปลอดภัยของทรัพย์สิน	 ควรวางทรัพย์สินไว้ในท่ีปลอดภัย	 
ท้ังปลอดภยัต่อการถกูขโมย	การสญูหาย	และความเสีย่งในการสญูเสยีเงนิต้นจากการลงทนุ	
ดงันัน้	พอร์ตลงทนุทีแ่นะน�า	คอื	พอร์ตลงทนุแบบรักษาเงินต้น	(Conservative)	หรอืพอร์ต
ความเสี่ยงต�่า		

	 3)	 บริหารพอร์ต	ด้วยการแบ่งส่วนของสินทรัพย์ออกเป็นส่วนต่าง	ๆ	ดังนี้	
	 	 A.	 ส่วนสภาพคล่อง	3	-	6	เดือนของค่าใช้จ่ายรายเดือน	เพื่อรองรับสภาพคล่องในการใช้จ่าย	
	 	 B.	 ส่วนค่าใช้จ่ายด�าเนนิชวีติ	ส่วนนีเ้ป็นบญัช	ีATM	ไว้ใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนั	โดยเป็นการถอนเงนิจากพอร์ต

การลงทุน	มาวางไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินชีวิต	
	 	 C.	 ส่วนพอร์ตลงทุนแบบสงวนเงินต้น	 เป็นพอร์ตการลงทุนของสินทรัพย์ส่วนใหญ่	 และเป็นสินทรัพย์ที่มี 

ความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตในวัยเกษียณ	
	 	 D.	ส่วนพอร์ตลงทุนแบบเติบโต	 เป็นพอร์ตสินทรัพย์ส่วนที่เกินจากข้อ	 C.	 จึงสามารถน�าไปลงทุนเพื่อ 

เพิ่มผลตอบแทน	แต่ไม่แนะน�าให้ลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงจนเกินไป	ควรใช้พอร์ตลงทุนแบบความเสี่ยงปานกลางเท่านั้น	

	 3.	กลยุทธ์แนวรุก
	 กลยุทธ์แนวรุก	ในที่นี้คือ	กลยุทธ์การลงทุนที่จะช่วยให้สินทรัพย์มีมูลค่าสูงมากขึ้นในอนาคต	ส�าหรับวัยเกษียณ	

การจดัพอร์ตแบบแนวรกุจะช่วยเพิม่คณุภาพชวีติหลังเกษียณให้สูงขึน้	หรือช่วยเพ่ิมระยะเวลาในการมเีงินใช้ให้นานขึน้				
		 1)	 การจัดพอร์ตลงทุนหรือก�าหนดกรอบอัตราส่วนการลงทุนในความเสี่ยงต่าง	 ๆ	 ต้องก�าหนดอัตราส่วน 

การลงทุนให้มีความเหมาะสม	 และต้องค�านึงถึงการถอนใช้รายปีด้วย	 โดยกรอบของพอร์ตที่เหมาะสมเป็นอย่างไร	 
ขึ้นกับปัจจัยส่วนบุคคลค่อนข้างมาก	

ตัวอย่าง

พอร์ตลงทุน ความเสี่ยงต�่า ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูง

รักษาเงินต้น 80 - 100% 0 - 10% 0 - 10%

พอร์ตลงทุนเติบโต 75 - 90% 10 - 15% 0 - 10%

 
				2)	 การบริหารพอร์ตลงทุน	เป็นปัจจัยต่อเนื่องจากข้อ	1)	มีผลที่จะท�าให้การลงทุนมีประสิทธิผลมากขึ้น	
	 	 A.	 ปรับสัดส่วนของพอร์ตการลงทุน	 เมื่อเวลาผ่านไปอาจสูญเสียสัดส่วนการลงทุนได้	 จึงต้องมีการปรับ 

สัดส่วนการลงทุนให้กลับมาอยู่ในกรอบการลงทุนที่ก�าหนดไว้	
	 	 B.	 การปรบัพอร์ตตามสภาวะตลาด	เพือ่เพิม่อตัราผลตอบแทนคาดหวงัให้สงูขึน้	แต่ควรมกีารศึกษาท่ีมากพอ
หากท�าได้เช่นนี้	 ชีวิตหลังเกษียณจะมีความมั่นคงมากขึ้น	 ฉบับนี้ต้องขอลาไปก่อนครับ	 และขอให้พี่	 ๆ	 ทุกท่าน 

ที่เกษียณอายุในปีนี้	มีสุขภาพแข็งแรง	และช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป	สวัสดีครับ
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ให้เงินกับคนติดยา เขาก็เอาเงินไปซื้อเฮโรอีน ยาบ้า ยาไอซ์
ให้เงินกับคนติดการพนัน เขาก็เอาไปผลาญในบ่อนไพ่ ไฮโล

ให้เงินกับคนขี้เมา เขาก็เอาไปละลายในวงเหล้าเมาหย�าเป
เงินไม่เคยมีปัญหำกับใคร	มีแต่คนนั่นแหละที่มีปัญหำกับเงิน

มีมหาเศรษฐีผู้ร�่ารวยมหาศาลท่านหนึ่งได้ถึงแก่กรรมลง	 และทิ้งมรดกนับพันล้านแบ่งให้ไว้กับลูก	 2	 คนเท่า	 ๆ	 กัน 

ลกูคนหน่ึงน�าเงินทีไ่ด้ไปเข้าคาสโินเล่นการพนนั	และเทีย่วเตร่เสเพลอย่างเพลดิเพลนิใจ	เพยีงไม่กีปี่ทรพัย์สนิหลายร้อยล้าน

ก็หมดไป	กลายเป็นยาจก

ลกูอกีคนน�าเงนิมรดกไปต่อทุน	เปิดกิจการและท�างานด้วยความขยนัขนัแขง็	เพยีงไม่กีปี่ทรพัย์สนิกง็อกเงยเพิม่พนูทวี	 

ร�่ารวยกว่ามหาเศรษฐีผู้เป็นพ่อหลายเท่าตัว

 เงินไม่เคยมีปัญหากับใคร	มีแต่คนนั่นแหละที่มีปัญหากับเงิน
สมัยเป็นเด็ก	 ดีเจเป็ดกับเพื่อนสนิทในห้องเรียนได้เงินค่าขนมไปโรงเรียนเท่า	 ๆ	 กัน	 เพื่อนรักมีเงินเหลือไปหยอด

กระปุกทุกวัน	 จนซื้อเกมกดสุดฮิตในยุคนั้นมาเล่นได้	 แต่ดีเจเป็ดไม่เคยมีเงินเหลือกลับบ้านสักวัน	 แถมยังต้องไปอ้อน 

ขอตังค์ค่าขนมจากคุณน้าที่เป็นครูในโรงเรียนเดียวกันทุกเย็น

	 เงินไม่เคยมีปัญหากับใคร	มีแต่คนนั่นแหละที่มีปัญหากับเงิน
เงนิย้ายตัวเองไปอยูใ่นกระเป๋าคนอืน่เองไม่ได้ มีแต่เราท่ีหยิบยืน่เงินให้คนอืน่ ปัญหามนัจงึอยูท่ีเ่รา ไม่ได้อยู่ทีเ่งิน  

หากคิดจะแก้ปัญหาการเงิน จึงควรเริ่มแก้ไขที่...ตัวเราเอง

หากเปรียบปัญหาการเงินเป็นสงคราม	 ดีเจเป็ดขอยกตัวอย่างชีวิตของนักรบหญิงที่ได้รับชัยชนะในศึกสงคราม 

ทางการเงินของตนเองได้อย่างงดงาม	ได้แก่	คุณโจ	มณฑานี	ตันติสุข	ดีเจรายการวิทยุ	พิธีกรรายการ	และนักเขียนชื่อดัง	 

เจ้าของหนังสือ	“เงิน...เรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน”

จุดเริ่มต้นปัญหาของคุณโจ	เริ่มเมื่อเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจค่าเงินบาท

ลอยตัว	 และวิกฤติชีวิต	 ไฟไหม้บ้านในเวลาใกล้เคียงกัน	 เธอเล่าว่า	 “ตอนนั้น 

ไฟไหม้หมดตัว	เหลือแต่รองเท้า	200	คู่ที่ซื้อมา	นอกนั้นสิ่งอื่น	ๆ	ไหม้หมด	ก็คิด

ว่าจะซือ้มาท�าบ้าอะไรไม่รู	้เอาไปขายกไ็ม่ได้	เอาไปช่วยตวัเองตอนไฟไหม้ก็ไม่ได้	

นั่นท�าให้หันมาเริ่มปรับปรุงชีวิตและการเงินของตัวเอง”

คุณโจบอกว่าส่วนหนึ่งของปัญหาของเธอเกิดจากการขาดการอบรม 

ความรูเ้รือ่งการเงนิ	โดยเฉพาะทีบ้่าน	พ่อแม่	และครทูีโ่รงเรยีน	ไม่เคยสอนการเงนิ 

ให้แก่เดก็	ท�าให้โตมาบริหารเงนิไม่เป็น	ครอบครวัของเธอมนีสิยัใช้เงนิเกินตวั	และ 

ซื้อความสบายก่อนนึกถึงอนาคต	 คุณพ่อเงินเดือนหมื่นบาทแต่ใช้สามหมื่นบาท	

คณุแม่เป็นข้าราชการแต่ติดหน้ีบตัรเครดิต	และใช้มอืถือ	2	เคร่ือง	ต้องเข้าโครงการ 

เกษียณก่อนก�าหนด	เพราะต้องการเอาบ�าเหน็จมาคืนเจ้าหนี้	ได้เงินมา	5	แสน	

แต่ใช้หนี้ไป	4	แสน

เงินไม่เคยมีปัญหา ?!?
ดีเจเป็ด
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คุณโจเคยประสบปัญหาการเงินครั้งใหญ่ในชีวิต	 โดยเป็นหนี้บัตรเครดิต	 1.2	 แสนบาท	 และโดนธนาคารฟ้องร้อง

เนื่องจากการติดหนี้ค่าผ่อนบ้าน	 3.7	 ล้านบาท	 เธอจึงต้องปฏิวัตินิสัยการเงินของตนเอง	 และนี่คือแนวทางปฏิวัติเพื่อให้ 

หลุดพ้นจาก	 “หลุมด�า”	 การเงิน	 6	 ข้อของคุณโจ	 ที่ดีเจเป็ดขอน�ามาฝากเพื่อนสมาชิก	 สอฟ.	 ที่ก�าลังประสบภัยสงคราม

ทางการเงินอยู่ในเวลานี้ค่ะ

1.	 แยกแยะให้ได้ระหว่าง	“อยากได้”	กับ	“จ�าเป็น”	

2.	 รู้สถานการณ์การเงินของคุณอย่างดี	ทั้งตัวเลขในบัญชี	ใบแจ้งหนี้	ยอดช�าระ	เป็นต้น

3.	 ต้องเริ่มท�าบันทึกการเงินตั้งแต่	“วันนี้”	เพื่อป้องกัน	“เงินฉันหายไปไหนหมด?”	

4.	 ให้รางวัลตัวเองด้วยการ	“ออม”

5.	 ฝึกนิสัย	“มีเงินสดค่อยซื้อ”	

6.	 ทิ้งมนุษย์พิษที่บั่นทอนสุขภาพเงินของเรา	แต่ให้สะสมมนุษย์ยอดเยี่ยมเก็บไว้

ส่วนการบริหารการเงินส่วนตัวของคุณโจ	เธอใช้วิธีการออมเงินแยกย่อยเป็น	5	ขุมพลัง	ได้แก่

พลังแรก	 บัญชีเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 หรือบัญชีเงินฉุกเฉิน	 6	 เดือน	 เพื่อใช้ในยามประสบวิกฤติชีวิตที่ไม่ได ้

คาดหมาย	ทุกครั้งที่ได้เงินมาจะหักมาออมไว้	10%	โดยขณะนี้ส�ารองไว้ได้แล้ว	6	เดือนของรายได้

พลังสอง	 เงินฉุกเฉินส�าหรับค่าใช้จ่ายไม่คาดคิด	 โดยออมเพ่ิมจากพลังแรก	 อีก	 5%	 ใส่ไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน	

ส�าหรับค่าซ่อมแซมบ้าน	ค่าหมอค่ายาเวลาป่วยกะทันหัน	เป็นต้น	ปัจจุบันเธอมีเงินเก็บส่วนนี้ไว้แล้ว	3	หมื่นบาท

พลังสาม	 เงินประกันชีวิตและสุขภาพ	 คุณโจบอกว่า	 บัญชีน้ีเธอใช้วิธีกันเงินออมเพ่ิมไว้อีก	 5%	 เพ่ิมจากพลังแรก 

และพลังสอง	โดยปี	ๆ	หนึ่งจะกันเงินไว้จ่ายค่าประกันชีวิตประกันสุขภาพประมาณ	3	หมื่นบาท

พลังสี่	เงินลงทุนเพื่องอกเงย	และสร้างฝัน	บัญชีนี้เป็นการออมเงินเพิ่มขึ้นจาก	3	บัญชีก่อนนี้	อีก	10%	โดยฝากไว้ 

ในบัญชีเพื่อการลงทุนกับธนาคาร	ช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	ออมเงินได้	4	แสนบาท	ก็น�าเงิน	3	แสนไปลงทุนท�าธุรกิจของตัวเอง	 

โดยต้ังบริษัทของตัวเอง	 เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองตลอดไป	 เหมือนกับห่านที่ไข่เป็นทองค�าให้ไม่สิ้นสุด	 นอกจากนี้ 

ยังแบ่งเงินอีกส่วนไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ	24	เดือน	ได้รับผลตอบแทนอีกด้วย

พลังห้า	 บัญชีค่าใช้จ่ายรายเดือน	 เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อหักเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว	 และเพื่อท�าสเตทเมนท์รายได ้

ของตัวเองด้วย	ซึ่งจะเป็นในชื่อบัญชีของบริษัท	เพื่อลดค่าใช้จ่าย	และภาษี	

นอกจากนั้น	หากมีเงินเหลือจากรายเดือน	หรือลดค่าใช้จ่ายได้เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ก็จะเก็บไว้ส�าหรับการ	“ท่องเที่ยว”	

ซึ่งก�าลังจะเปิดอีกบัญชีหนึ่งด้วย

หากเราแยกแยะสดัส่วนเงนิออมและลงทนุของคณุโจ	จะพบว่าเธอออมในทกุบญัชรีวม	30%	ของรายได้	แต่ในอนาคต 

เธอต้องการจะเพิ่มเป็น	50%	โดยส่วนที่เพิ่มอีก	20%	จะน�าไปลงทุนเพิ่มเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต

ผลจากการวางแผนการเงินและเปลี่ยนนิสัยการเงินใหม่ด้วยการเก็บออม	 ท�าให้ปัจจุบันคุณโจเหลือหนี้ผ่อนบ้าน 

ราว	3	ล้านบาท	วางแผนไว้ว่าภายใน	5	ปี	ก็จะใช้หนี้ให้หมดจากผลตอบแทนเงินลงทุนที่ได้มา	และมีรายได้เพิ่มขึ้น	ส่วนหนี้

บัตรเครดิตคงค้างอีกเพียง	2	หมื่นบาทเท่านั้น

	 เงินไม่เคยมีปัญหากับใคร	มีแต่คนนั่นแหละที่มีปัญหากับเงิน
หากเพื่อนสมาชิก	สอฟ.	ต้องการก้าวสู่อิสระทางการเงิน	และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ	ลองใช้แนวทางปฏิวัติ 

เพื่อให้หลุดพ้นจาก	 “หลุมด�า”	 การเงิน	 6	 ข้อ	 และวิธีออมเงิน	 5	 ขุมพลังของคุณโจ	 มณฑาณี	 กันดีไหมคะ	 เริ่มจาก	 

“วันนี้”	เลยค่ะ

ส�หรับวันนี้ สวัสดีมีสตางค์ค่า.........
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สวสัดคีะ	สมำชิกทกุท่ำน	ช่วงนีเ้ป็นช่วงเวลาทีส่มาชกิสหกรณ์ฯ	บางท่านใกล้จะเกษยีณอายกุนัแล้ว	การเกษยีณอายนุัน้ 

เป็นส่ิงทีท่กุคนทีท่�างานต้องเผชญิ	และทกุท่านทีเ่กษยีณอายถุอืเป็นบคุคลผูท้รงคณุค่ากบัการไฟฟ้านครหลวง	เป็นส่วนหนึง่ 

ที่ท�าให้การไฟฟ้านครหลวงเติบโต	 มั่นคง	 และย่ังยืน	 เช่นเดียวกันทุกท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้สหกรณ์ฯ	 ของเราเติบโต	 

มั่นคงและยั่งยืนด้วย	ส�าหรับปี	2561	สหกรณ์ฯ	มีสมาชิกที่เป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเกษียณอายุ	จ�านวน	188	ท่าน	 

แม้ว่าท่านจะเกษียณอายุงานจากการไฟฟ้านครหลวงแล้ว	 แต่ทุกท่านยังสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ	 ของเราได	้ 

โดยคงสมาชิกภาพไว้ด้วยการถือทุนเรือนหุ้นของท่านไว้กับสหกรณ์ฯ	 ซึ่งจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก

สหกรณ์ฯ	 ต่าง	 ๆ	 ต่อเนื่องไปได้อีก	 สหกรณ์ฯ	 ถือเสมือนว่าสมาชิกผู้เกษียณทุกท่านเป็นผู้มีคุณประโยชน์	 มีอุปการคุณ 

แก่สหกรณ์มาตลอดเวลาอายุงานของท่าน	และเราก็คาดหวังให้ท่านเป็นสมาชิกกับเราตลอดไป	

หลังเกษียณอายุทุกท่านจะได้หยุดพักงานประจ�าของการไฟฟ้านครหลวง	 มีชีวิตท่ีเป็นอิสระหลังเกษียณอาย	ุ 

ใช้ชีวิตได้ในสิ่งที่เราอยากท�า	 ได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น	 หลังจากที่ต้องท�างานมานานหลายปี	 ได้พักผ่อนท่องเที่ยวกับ 

ครอบครวัลกูหลานอย่างสบายใจ	สงัสรรค์กบัเพือ่นฝงูบ้างบางเวลาในยามว่างจากการท�างาน	อย่างไรก็ตาม	ชวิีตหลงัวยัเกษยีณ	 

ทุกท่านก็คงจะเตรียมความพร้อมไว้แล้ว	โดยท่านอาจใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่	9	มาปรับใช้ 

ในการด�าเนินชีวิต	 ส�าหรับสมาชิกท่ีเกษียณอายุบางท่านจะมีเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 มีเงินบ�าเหน็จที่ได้รับจาก 

การเกษียณอายุ	แต่หลังจากเกษียณอายุแล้วจะไม่มีรายได้หลักจากงานประจ�า	ขณะเดียวกันยังคงมีค่าใช้จ่ายประจ�าเดือน 

ที่ต้องใช้	 และอาจต้องเก็บส�ารองไว้ยามฉุกเฉิน	 หรือเพ่ือดูแลสุขภาพตนเอง	 และอาจต้องปรับตัวเองในการด�าเนินชีวิต	 

ให้เข้ากับสถานการณ์ของตัวท่านสมาชิกเอง	 ในปัจจุบันอายุเฉล่ียของคนไทยมีอายุมากขึ้น	 เนื่องจากการดูแลสุขภาพท่ีด	ี 

และมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยแล้ว	 เมื่ออายุขัยที่เพิ่มขึ้น	และยืนยาว	ก็จะต้องเตรียมความพร้อมส�าหรับการมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้

ประจ�าเดือนให้เหมาะสมในการด�ารงชีวิต	เพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เงินทั้งสิ้น	

	จะเหน็ได้ว่าความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตหลงัเกษียณเป็นสิง่ส�าคัญทีท่กุท่านจะต้องเผชญิ	ซึง่จะท�าได้อย่างไร	ขึน้กับ 

ท่านสมาชิกเอง	 ที่จะน�าเงินก้อนสุดท้ายที่ได้รับจากการท�างานมาท�าให้ก่อประโยชน์กับตัวท่านเองอย่างไร	 สหกรณ์ฯ	 

หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ทกุท่านคงจะให้ความไว้วางใจ มคีวามศรัทธาเช่ือมัน่ในการบรหิารงานของคณะกรรมการด�าเนนิการ 

และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่จะดูแลเงินของท่านให้มั่นคงและปลอดภัย และน�าเงินของท่านมาฝากกับสหกรณ์ฯ	ประเภท 

ออมทรัพย์เพิ่มพูน	 เพ่ือรับดอกเบ้ียรายเดือนกับสหกรณ์ฯ	 เพ่ือไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันในแต่เดือนได้	 ซึ่งสหกรณ์ฯ	 

จะมปีระเภทเงินฝากตามระยะเวลาหลายแบบให้ท่านเลือกเพื่อฝากเงิน	หรือ 

เงินบางส่วนท่านจะน�ามาซื้อทุนเรือนหุ้น	 (หุ้นพิเศษ)	 กับสหกรณ์ฯ	 ก็ได	้ 

ขึ้นอยู่กับการจัดสรรเงินของท่าน	 ส�าหรับท่านสมาชิกเกษียณอายุปี	 2561	 

สหกรณ์ฯ	 เปิดให้ท่านน�าเงินที่ได้รับจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 เงินบ�าเหน็จ	 

เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�างาน	 เงินตอบแทนพิเศษ	 หรือ 

เงินอื่นใดที่การไฟฟ้านครหลวงจ่ายให้เมื่อพ้นจากการเป็นพนักงาน	 

น�ามาซื้อหุ ้นพิเศษได้อีกไม่เกิน	 2,000,000	 บาท	 (สองล้านบาทถ้วน)	 

จากทีม่หีุน้สะสมอยูเ่ดมิก่อนพ้นสภาพจากการเป็นสมาชกิ	ส�าหรับเงนิรบัฝาก	

สหกรณ์ฯ	จะมีให้ท่านเลือก	ดังนี้	

เตรียมเกษียณอายุ
อย่างไรให้สุขใจวรวรรณ ส่องพลาย
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1. เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย	1.25%	ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยทุก	6	เดือน	(ส�าหรับโอนดอกเบี้ยรายเดือน)

2. เงนิฝากออมทรพัย์เพ่ิมพนู	อตัราดอกเบีย้ตามประเภทของระยะเวลาการฝาก	โดยการฝากขัน้ต�า่	10,000	บาท	 

ถ้าฝากไม่ครบก�าหนดตามประเภทระยะเวลาการฝาก	ดอกเบีย้จะได้รบัเท่ากบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัย์	ณ	วนัถอน	 

โดยคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน	ดอกเบี้ยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	ซึ่งปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ย	ดังนี้	

 2.1 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน	ระยะเวลา	6	เดือน	อัตราดอกเบี้ย	2.80%	ต่อปี	(41)	

 2.2 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน	ระยะเวลา	12	เดือน	อัตราดอกเบี้ย	3.00%	ต่อปี	(61)

 2.3 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน	ระยะเวลา	24	เดือน	อัตราดอกเบี้ย	3.65%	ต่อปี	(81)	

 2.4 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน	ระยะเวลา	24	เดือน	อัตราดอกเบี้ย	2.75%	ต่อปี	(71)	ส�าหรับสมาชิกสมทบ 

ที่เป็นคู่สมรส	บุตร	สมาชิก	(หากท่านประสงค์จัดสรรเงิน)

กรณีสมาชิกฝากเงินตั้งแต่	100,000	บาทขึ้นไป	จะได้รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน	โดยสามารถเลือกวิธีการรับดอกเบี้ย 

ได้	2	วิธี	คือ

1.	 โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ	(ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

2.	 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	 (ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างส�านักงาน	 ครั้งละ	 10	 บาท)	 

โดยต้องแนบส�าเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ในการโอนดอกเบีย้รายเดอืนนัน้	บญัชทีีร่บัโอนดอกเบีย้ต้องมชีือ่เจ้าของบญัชีเดียวกนักบับญัชเีงินฝากประเภทออมทรพัย์ 

เพิ่มพูนของเล่มนั้น	ๆ	

	 การฝากเงินของสมาชิก
1.	 การรับฝากเงินสหกรณ์ฯ	 ก�าหนดหลักการให้รับฝาก 

เฉพาะสมาชิก	(สมาชิกสามัญ,สมาชิกสมทบ)	เท่านั้น

2.	 สมาชกิสามญั	สามารถเปิดบัญชอีอมทรพัย์	(10)	ออมทรพัย์ 

เพิ่มพูน	(41,	61,	81)	ได้ประเภทละไม่เกิน	3	บัญชี	ส่วนสมาชิกสมทบ 

เปิดบญัชอีมทรพัย์	(10)	ออมทรพัย์เพิม่พนู	(71)	ได้ประเภทละ	1	บญัชี

3.	 แนวปฏิบัติในการเปิดบัญชีเงินฝาก

 3.1 บัญชีประเภทออมทรัพย์ (10)

	 	 -	 การเปิดบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นสมาชิกของ 

สหกรณ์ฯ	เท่านั้น

	 	 -	 เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อ...........ต้องเป็นบุคคล 

ในครอบครัวเท่านั้น	 (บิดา/มารดา,	 คู่สมรส,	 บุตร)	 และต้องแนบ	 

เอกสารยืนยันความสัมพันธ์

	 	 -	 เปิดบัญชีเงินฝากชื่อร่วมกันจะต้องเป็นสมาชิกทั้งหมดทุกคน	 (ถ้าเป็นบุคคลในครอบครัว	 (บิดา/ 

มารดา,	คู่สมรส,	บุตร))	และต้องแนบเอกสารยืนยันความสัมพันธ์

 3.2 บัญชีประเภทออมทรัพย์เพิ่มพูน (41, 61, 81)	ยกเว้นภาษี	***	เฉพาะสมาชิกสามัญ***

	 	 -	 การเปิดบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ	เท่านั้น

	 	 -	 เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อ........ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้น	 (บิดา/มารดา,	 คู ่สมรส,	 บุตร)	 

และต้องแนบเอกสารยืนยันความสัมพันธ์

	 	 -	 ปิดบัญชีเงินฝากชื่อร่วมกันจะต้องเป็นสมาชิกทั้งหมดทุกคน	 และเป็นสมาชิกสามัญเท่านั้น	 

(ถ้าเป็นบุคคลในครอบครัว	(บิดา/มารดา,	คู่สมรส,	บุตร))	ต้องแนบเอกสารยืนยันความสัมพันธ์
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 3.3 บัญชีประเภทออมทรัพย์เพิ่มพูน (71)	ยกเว้นภาษี	***	เฉพาะสมาชิกสมทบ***

	 	 -	 การเปิดบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ	เท่านั้น

	 	 -	 เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อ........ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้น	 (บิดา/มารดา,	 คู ่สมรส,	 บุตร)	 

และต้องแนบเอกสารยืนยันความสัมพันธ์

	 	 -	 เปิดบญัชเีงนิฝากชือ่ร่วมกนัจะต้องเป็นสมาชกิทัง้หมดทกุคน	และเป็นบคุคลในครอบครวั	(บดิา/มารดา,	 

คู่สมรส,	บุตร)	ต้องแนบเอกสารยืนยันความสัมพันธ์

	เม่ือท่านน�าเงนิมาฝากกบัสหกรณ์ฯ	และรบัดอกเบีย้รายเดอืน	บางท่านอาจจะจดัสรรเงนิบางส่วนเพือ่ไปลงทุนธรุกิจ	

เพือ่ให้ได้รบัประโยชน์อืน่อกีกไ็ด้	หากถงึคราวทีท่่านจ�าเป็นจะใช้เงนิเพือ่ด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ใด	ท่านอาจถอนเงนิฝาก	

ของท่าน	แต่หากเงินฝากไม่ครบก�าหนด	ท่านอาจจะใช้วิธีการกู้เงินสหกรณ์	ไม่เกิน	90%	ของหุ้น	หรือเงินฝากที่ท่านมีอยู่ได้	 

หรือถ้าท่านมีหลักทรัพย์	ก็อาจน�ามาก็เงินโดยจ�านองกับสหกรณ์	สหกรณ์ฯ	ก็สามารถให้ท่านกู้ได้

สมาชิกเกษยีณอายทุ่านใด	ทีต้่องการสมคัรเป็นสมาชกิกบัสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ภายในวนัที	่30	เดอืนกันยายน	 

2561	เป็นโอกาสท่ีทุกท่านท่ีเกษยีณอายปีุนี	้โดยเป็นผูเ้กดิในปี	2501	สามารถสมคัรเป็นสมาชกิกบัสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย	 (สสอร.)	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์

แห่งประเทศไทย	(สส.ชสอ.)	ได้เปิดรบัสมัครสมาชกิอาย	ุ58	-	60	ปี	ผูท้ีเ่กดิในปี	2501	ซึง่จะรบัสมคัรได้ถงึวนัที	่30	กันยายน	

2561	ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิตามข้อบังคับ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2561	โดยสามารถสมัครและจ่ายเงิน	ดังนี้	

*สสอร.	 ค่าสมัครและค่าบ�ารุง	 40	 บาท	 จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า	 4,500	 บาท	 เงินบริจาค	 13,500	 บาท	 

รวม	18,040	บาท

*สส.ชสอ.	 ค่าสมัครและค่าบ�ารุง	 40	 บาท	 จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า	 4,800	 บาท	 เงินบริจาค	 14,400	 บาท	 

รวม	19,240	บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	(สสอค.)	ได้เปิดรับสมัครสมาชิกอายุ	51	-	60	ปี	 

ผู้ที่เกิดในปี	 2501	ซึ่งจะรับสมัครได้ถึงวันที่	 30	 ธันวาคม	2561	ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิตามตามข้อบังคับ	 ตามรอบที่สมัคร	 

โดยในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 จะได้รับการยกเว้นเงินบริจาค เน่ืองในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ค่าสมัครและค่าบ�ารุง 60 บาท จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท รวม 4,860 บาท 
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ยามเกษียณ ซื้อหุ้น อุ่นใจ ได้ใช้ปันผล 
  เงินฝาก สุขใจ ได้ใช้ดอกเบี้ย
  สิทธิกู้ นั้นไซร์ ได้ใช้เมื่อจ�เป็น

วรวรรณ ส่องพลาย
ผู้จัดการทั่วไป

ส่วนในวันที่	1	ตุลาคม	2561	ถึงวันที่	30	ธันวาคม	2561	ค่าสมัครและค่าบ�ารุง	60	บาท	จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า	

4,800	บาท	เงินบริจาค	=	อายุ	x	200	ทั้งนี้สมาชิกที่สมัคร สสอค. ได้จะต้องสมัครสมาชิก สสอร. ซึ่งเป็นกองแรกก่อน 

ทัง้นีส้หกรณ์ฯ ได้ออกประกาศประชาสมัพนัธ์ให้สมาชิกทราบแล้ว หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายสวัสดิการและงานฌาปนกิจสงเคราะห์

สุดท้ายนี้ เราขอให้ท่านที่เกษียณอายุปี 2561 ทุกท่าน รักตัวเอง พยายามดูแลตัวเอง และพึ่งพาตัวเองให้มาก

ที่สุด พยายามออกก�าลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี และหากมีความจ�าเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของเราเป็นทางเลือกหนึ่ง

ที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกเกษียณอายุทุกท่าน ตามแต่วัตถุประสงค์ของท่านได้ ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้บริการกับ

สหกรณ์ฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นรายได้ต่อตัวท่านสมาชิกและครอบครัวได้ ท่านก็สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมี 

ความสขุหลงัจากการเกษยีณอาย ุหากเมือ่ถงึคราวจ�าเป็น ก็จะสามารถใช้สิทธกิารกู้เงินได้ตามความเหมาะสม อกีทัง้ยงั

มสีวัสดิการสมาชกิให้กบัทกุท่านต่อเนือ่งด้วย ซึง่สหกรณ์ฯ จะมกีารจ่ายเงนิสวสัดกิารสมาชกิเกษยีณอายใุห้กับทกุท่าน 

ทีเ่กษยีณอายุ รวมถงึสมาชกิที ่Early และมอีายุครบ 60 ปีด้วย จะเหน็ได้ว่า สทิธต่ิาง ๆ  ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์นัน้ 

ยังคงมีต่อเนื่องตลอดการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ดูแลสมาชิกทุกท่านตลอดไป
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สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำง	ๆ	

1.	การน�าเงินฝากกับสหกรณ์
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง	 ก�าหนดวิธีการจ่ายเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  

แก่พนักงานเกษียณอายุ	โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้เกษียณอายุได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร

ข้อแนะน�า ส�าหรับท่านที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย	อยู่แล้ว

สหกรณ์ขอแนะน�า	 เมื่อท่านได้เบิกถอนเงินจากธนาคารแล้ว	 ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารโอนเงินมาฝาก

ต่อกับสหกรณ์ได้ทันที	 โดยเขียนสลิปใบน�าฝากเข้าบัญชีสหกรณ์	 ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด” ซึ่งสหกรณ์ได้เปิดบัญชีไว้	คือ

ธนาคารกรุงไทย	 1.	 สาขาสามยอด	บัญชีออมทรัพย์	เลขที่	002-1-06611-6		หรือ	

	 	 	 	 	 2.	 สาขา	กฟน.	เพลินจิต	บัญชีออมทรัพย์	เลขที่	092-1-00033-2

และเมื่อท่านได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น	 โปรดน�าหลักฐานสลิป ใบน�าฝากธนาคารที่ท่าน 

ได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ มาแสดง เพื่อที่สหกรณ์ฯ จะได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูนให้กับท่านเสร็จเรียบร้อย 

ในวันเดียวกัน

ส�าหรับสิทธิการรับเงินอื่น	ๆ	เช่น	 เงินบ�าเหน็จ เงินโบนัส เงินชดเชย	ที่ท่านแจ้งความประสงค์ให้การไฟฟ้านครหลวง	 

โอนเงินได้ดังกล่าวข้างต้นเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์	จะต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์	(เล่มเขียว)	เท่านั้น

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์

ค�าแนะน�าส�าหรับสมาชิกที่เกษียณอายุงานหรือลาออกก่อนเกษียณอายุ
ในการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ
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หลักเกณฑ์กำรฝำกเงินออมทรัพย์เพิ่มพูน
ส�ำหรับพนักงำนเกษียณอำยุหรือลำออกก่อนเกษียณ

1.	 ขอแนะน�าให้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์เพิ่มพูน	มีให้เลือก	3	ประเภท	คือ	

	 1.1		 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน	(41)	 ระยะเวลา	 6	 เดือน	 ครบก�าหนด	 อัตรา	 2.80%

	 1.2		 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน	(61)	 ระยะเวลา	 12	 เดือน	 ครบก�าหนด	 อัตรา	 3.00%

	 1.3		 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน	(81)	 ระยะเวลา	 24	 เดือน	 ครบก�าหนด	 อัตรา	 3.65%

	 	 	 -		 การฝากขั้นต�่าครั้งละไม่ต�่ากว่า	10,000	บาท	

	 	 	 -		 ฝากตั้งแต่	100,000	บาทขึ้นไป	รับดอกเบี้ยรายเดือน	

	 	 	 -	 การถอนก่อนครบก�าหนด	สหกรณ์ฯ	จะปรบัลดอตัราดอกเบีย้เท่ากบัเงนิฝากออมทรพัย์	(ธรรมดา)	ณ	วนัทีถ่อน	 

ปัจจุบันเท่ากับ 1.25% และต้องหักดอกเบ้ียส่วนเกินท่ีได้รับไปก่อนหน้านั้นคืนให้สหกรณ์ฯ	 ในวันที่ถอนเงินฝากด้วย	 

(ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์ฯ)

2.	 การรับดอกเบี้ยรายเดือน	 สามารถแจ้งให้สหกรณ์ฯ	 โอนดอกเบี้ยรายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของ 

สหกรณ์ฯ	 หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย	 สาขาใดก็ได้ตามความสะดวกท่าน	 แต่กรณีโอน 

ดอกเบี้ยเข้าธนาคารผู้ฝาก	จะถูกหักค่าธรรมเนียมในการโอนครั้งละ	10	บาท	โดยหักจากดอกเบี้ยที่ได้รับรายเดือน	

3.	 กรณีไม่แน่ใจว่าจะต้องถอนก่อนก�าหนดหรือไม่	 ขอแนะน�าให้ฝากแยกยอดได้	 เมื่อจ�าเป็นต้องถอนก่อนครบก�าหนด	 

จะได้ไม่เสียประโยชน์กระทบเงินต้นทั้งยอด	 เช่น	 ฝากออมทรัพย์เพ่ิมพูน	 (41)	 จ�านวนเงิน	 500,000	 บาท	 (อัตราดอกเบ้ีย	 

2.80%)	 ระยะเวลา	 6	 เดือน	 อาจจะแยกยอดเป็นยอดละ	 100,000	 บาท	 5	 ยอด	 หรือยอดละ	 200,000	 บาท	 2	 ยอด	 

100,000	 บาท	 1	 ยอด	 แล้วแต่ผู้ฝาก	 กรณีต้องการรับดอกเบี้ยรายเดือน	 เมื่อจ�าเป็นต้องถอนก่อนครบก�าหนดก็จะกระทบ 

เฉพาะยอดที่ถอนเท่านั้น	ส่วนยอดอื่น	ๆ	จะไม่ได้รับผลกระทบและยังคงได้รับดอกเบี้ย	2.80%	เท่าเดิม

4.	 ในกรณีที่ยอดเงินฝากครบก�าหนด	 ระบบเงินฝากของสหกรณ์จะตั้งยอดฝากให้ใหม่โดยอัตโนมัติ	 และจะได้รับอัตรา

ดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ฯ	ณ	เวลานั้น

เรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

-	 สหกรณ์ฯ	เปิดท�าการตัง้แต่เวลา	07.30	น.	และให้บริการสมาชกิตลอดเวลา	โดยไม่หยดุพกัเทีย่งจนถึงเวลา	15.30	น.	 

(เฉพาะด้านการเงิน/เงินฝาก	สาขาวัดเลียบ	 เปิดบริการตั้งแต่เวลา	07.30	 -	14.45	น.,	สาขาเพลินจิต	 เปิดบริการตั้งแต่เวลา	

07.30	-	14.30	น.	และรถบริการเคลื่อนที่	เปิดบริการตั้งแต่เวลา	07.45	-	13.00	น.)

-		 สมาชิกผู้เกษียณอายุสามารถคงความเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้โดยไม่ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีก	 แต่ต้องคง 

ค่าหุ้นคงเหลือไว้	 หรือคงค่าหุ้นไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของค่าหุ้นคงเหลือปัจจุบัน	 กรณีการขอโอนหุ้น/ขายหุ้นบางส่วน	 สมาชิก 

ผูเ้กษยีณอายสุามารถใช้สทิธใินการกู้ได้ไม่เกนิ	90%	ของมูลค่าหุน้	และ/หรือเงินฝากท่ีมอียู่กบัสหกรณ์	โดยการผ่อนช�าระรายเดอืน 

ตามเกณฑ์ระยะเวลา	หรือจ�านวนงวดที่สหกรณ์ก�าหนด

-	 สหกรณ์ฯ	ให้บรกิารเงนิฝากประเภทออมทรัพย์เพ่ิมพูนทีใ่ห้ผลตอบแทนกบัผู้ฝากด้วยอตัราดอกเบีย้สูงสุด	ฝากตัง้แต่	

100,000.00	บาท	ได้รบัดอกเบีย้รายเดือน	และสามารถระบใุห้โอนเงนิดอกเบีย้เข้าบญัชีเงนิฝากออมทรพัย์ของธนาคารกรงุไทย	

หรือเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ได้ตามความต้องการ

-	 กรณีฝากเงินด้วยเช็คต้องฝากภายในเวลา	13.00	น.	ถ้าหลังเวลา	13.00	น.	สหกรณ์ฯ	จะลงวันที่รับเงินในวันท�าการ

ถัดไป
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รู้ไว้ได้ประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินคืนทำยำท	กรณีสมำชิกถึงแก่กรรม

1. กรณีสมาชิก ไม่ได้ท�า
 หนังสือแต่งตั้งผู้ได้รับโอนผลประโยชน์
 1.1 กรณีเงินไม่เกิน 300,000 บาท 
	 	 ให้ด�าเนินการสืบทายาทตามหลักเกณฑ์	 และ

ให้ทายาทผู้มีสิทธิท�าค�าให้การ	 ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ
ก�าหนด	 ทั้งนี้ทายาทผู้มีสิทธิทั้งหมดจะต้องท�าความตกลง 
ร่วมกันเป็นที่ยุติ

 1.2  กรณีวงเงินเกินกว่า 300,000 บาทขึ้นไป  
ให้ร้องต่อศาลเพือ่ขอแต่งตัง้เป็นผูจั้ดการมรดก	โดยสหกรณ์ฯ	
จะจ่ายเงินให้ตามค�าสั่งศาล	

	 	 อนึ่ง	 ในกรณีข้อ	 1.2	 หากทายาทมีปัญหา
ขัดข้องในการร้องต่อศาลเป็นผู ้จัดการมรดก	 ก็ให้เสนอ 
คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาวินิจฉัยเป็นกรณีไป

2. กรณีสมาชิก ท�า
 หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์
	 2.1	 สหกรณ์ฯ	จะพจิารณาจ่ายให้แก่บุคคลทีม่ชีือ่

ในหนังสือผู้ที่รับโอนผลประโยชน์นั้น

สวัสดิกำรที่ให้แก่สมำชิก
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ	ของสมาชิก

1. สวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ 

	 สมาชิกผู้มีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการนี้	ต้องมีอายุครบ	60	ปี

	 -		 เป็นสมาชิกครบ	 3	 ปี	 ได้รับเงินสวัสดิการบ�าเหน็จ	 6,000		 บาท

	 -		 เป็นสมาชิกครบ	 5	 ปี	 ได้รับเงินสวัสดิการบ�าเหน็จ	 8,000		 บาท

	 -		 เป็นสมาชิกครบ	 8	 ปี	 ได้รับเงินสวัสดิการบ�าเหน็จ	 10,000		 บาท

	 -		 เป็นสมาชิกเกินกว่า	 8	 ปีขึ้นไป		 ได้รับเงินสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิกเพิ่มปีละ	 1,000	 บาท

	 ทัง้นี	้การนบัอายเุป็นสมาชกิ	ให้นบัต้ังแต่วนัทีเ่ข้าเป็นสมาชกิติดต่อกนัจนถงึวนัเกษียณอาย	ุเศษของปี	ถ้าเกนิ	6	เดอืน	

ให้นับเป็น	1	ปี

 2.  สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

	 -		 เป็นสมาชิกครบ	 1	 ปี	 ได้รับเงินสงเคราะห์	 10,000	 บาท

	 -		 เป็นสมาชิกครบ	 3	 ปี	 ได้รับเงินสงเคราะห์	 20,000	 บาท

	 -	 เป็นสมาชิกครบ	 5	 ปี	 ได้รับเงินสงเคราะห์	 30,000	 บาท

	 -	 เป็นสมาชิกครบ	 8	 ปี	 ได้รับเงินสงเคราะห์	 50,000	 บาท

	 -	 เป็นสมาชิกครบ	 10	 ปี	 ได้รับเงินสงเคราะห์	 70,000	 บาท

	 -	 เป็นสมาชิกเกินกว่า		 10		 ปีขึ้นไป	 ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นอีกปีละ		 3,000		 บาท

	 ทั้งนี้	ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์สวัสดิการ	ต้องน�าหลักฐานเอกสารมาแจ้งสหกรณ์เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์
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3. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกกรณีเกิดอุบัติเหตุ

	 -		เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ	 ได้รับเงินสงเคราะห์	 140,000	 บาท

	 -		ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	จากอุบัติเหตุ	 ได้รับเงินสงเคราะห์	 120,000	 บาท

	 -	 สูญเสียมือ	หรือเท้า	หรือสายตา	จากอุบัติเหตุ	 ได้รับเงินสงเคราะห์	 120,000	 บาท

	 	 (ตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไป)	 	 	

	 -	 สูญเสียมือ	หรือเท้า	หรือสายตา	จากอุบัติเหตุ	 ได้รับเงินสงเคราะห์	 72,000	 บาท

	 	 (ตั้งแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง)	 	 	

	 	 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์สวัสดิการ	ต้องน�าหลักฐานเอกสารมาแจ้งสหกรณ์เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์

4. สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล

	 กรณีสมาชิกเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใด	ๆ	ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล	เป็นคนไข้ในไม่น้อยกว่า	5	คืน	สหกรณ์ฯ	จะจ่าย

ค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน	500	บาท	(ก�าหนดยื่นภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล  

หากพ้นก�าหนดถือว่าหมดสิทธิได้รับเงิน)

5. สวัสดิการครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม

	 กรณทีายาทสมาชกิบดิา	มารดา	คูส่มรส	และบตุร	ถึงแก่กรรม	สหกรณ์ฯ	จะจ่ายค่าช่วยเหลือรายละ	1,000	บาท	ทัง้นี ้

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์สวัสดิการต้องน�าเอกสารแจ้งกับสหกรณ์ฯ	(ก�าหนดยื่นภายในก�าหนด 1 ปี นับแต่วันถึงแก่กรรม 

หากพ้นก�าหนดถือว่าหมดสิทธิได้รับเงิน)

6. เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติภัยของสมาชิก

	 -	 กรณบ้ีานเป็นกรรมสทิธิข์องตนเอง	และมหีลกัฐานมาแสดง	และพสิจูน์ได้ว่าเกิดความเสยีหายจากอบัุตภิยัทัง้หลงั	 

ได้รับเงินสงเคราะห์	20,000	บาท

	 -	 กรณีบ้านและท่ีดินมิใช่กรรมสิทธิ์ของสมาชิกและคู่สมรส	หรือกรณีบ้านเช่า	 โดยสมาชิกหรือคู่สมรสที่มีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้าน	หากเสียหายเกินกว่าร้อยละ	50	เปอร์เซ็นต์	ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์	10,000	บาท

	 -	 กรณีเสียหายบางส่วน	ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ลดลงตามส่วน

  (ก�าหนดยื่นภายในก�าหนด 60 วัน นับแต่วันที่ประสบอุบัติภัย หากพ้นก�าหนดถือว่าหมดสิทธิได้รับเงิน)

7. การเป็นสมาชิกคงสภาพและการซื้อหุ้นพิเศษ

	 สมาชิกเกษียณอายุที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า	1	ปี	สามารถเป็น	สมาชิกคงสภาพ	ต่อไปได้	โดยไม่ต้องส่งค่าหุ้น

รายเดือนต่อไปอีก	และหากจะซื้อหุ้นพิเศษเพิ่มเติมก็สามารถท�าได้	โดยน�าเงินที่ได้รับจากการเกษียณอายุหรือเกษียณก่อนอายุ	 

(โครงการร่วมใจจาก)	 ซื้อหุ้นพิเศษเพิ่มได้อีกไม่เกิน	 2.0	 ล้านบาท	 (สองล้านบาทถ้วน)	 ภายในวันที่	 31	 มกราคม	 2562	 

จากที่มีหุ้นสะสมอยู่เดิมก่อนพ้นสภาพพนักงาน	 กฟน.	 ทั้งนี้	 สหกรณ์ฯ	 จะจ่ายเงินปันผลให้เป็นรายปี	 โดยการโอนเข้าบัญช ี

เงินฝากสหกรณ์	หรือโอนเข้าธนาคารกรุงไทยของสมาชิก

8. สิทธิในการกู้

	 8.1	 สมาชิกคงสภาพสามารถใช้สิทธิกู้ได้ไม่เกิน	 90%	 ของมูลค่าหุ้นและเงินฝากที่มีอยู่	 โดยใช้หุ้นหรือเงินฝาก 

ดังกล่าวเป็นหลักประกัน	ผ่อนช�าระรายเดือนในระยะเวลาไม่เกิน	12	ปี	(144	งวด)	

	 8.2	 สมาชิกคงสภาพที่ต้องการใช้สิทธิเกินกว่าร้อยละ	 90	 ของมูลค่าทุนเรือนหุ้น	 หรือเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ	์

นอกจากจะต้องน�าเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ	มาจ�าน�าเป็นประกันในล�าดับแรกแล้ว	จะต้องมีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ 

ที่ปลอดภาระจ�านองมาจดจ�านองตามหลักเกณฑ์ของเงินกู้พิเศษ	 โดยประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์ให้ไม่เกินร้อยละ	 50	 

แต่ไม่เกิน	 2	 ล้านบาท	 เป็นหลักประกันในล�าดับถัดไปด้วย	 ทั้งนี้สมาชิกจะต้องมีอายุไม่เกิน	 70	 ปี	 นับแต่วันที่ท�าสัญญากู	้ 

และต้องผ่อนช�าระให้เสร็จสิ้นภายใน	144	งวด	แต่ต้องไม่เกินอายุ	70	ปี	
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9.  สิทธิในการเปิดให้สมาชิกโอนหรือขายหุ้น (ถอนหุ้น) บางส่วน

	 เป็นสมาชิกคงสภาพสหกรณ์ฯ	 ท่ีเกษียณอายุหรือเกษียณก่อนก�าหนดจากการไฟฟ้านครหลวงแล้ว	 และต้องมีอายุ

ครบ	60	ปีบริบูรณ์	สามารถขอโอนหรือขายหุ้นได้ไม่เกิน	4	ครั้ง	รวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ	50	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่

กับสหกรณ์	 ก่อนการขายหรือโอนหุ้นครั้งแรก	 โดยก�าหนดวัตถุประสงค์การโอนหรือขายหุ้นบางส่วนดังกล่าวไว้	 2	 ประการ 

ดังนี้	

	 9.1	ขอโอนหรือขายหุ้น	(บางส่วน)	คืนให้แก่สหกรณ์	(เท่านั้น)

	 9.2	ขอโอนหุ้นให้ทายาท	(เฉพาะคู่สมรส	บุตร	หรือบิดา	มารดา	ซึ่งเป็นสมาชิก)	ซึ่งจะมีผลเมื่อผู้ขอโอนเสียชีวิตแล้ว	

และผู้รับโอนมีสิทธิถือหุ้นต่อไปได้

เอกสารประกอบส�าหรับสมาชิกเกษียณอายุ

`  ประจ�าปี 2561 (วันที่ 17 สิงหาคม 2561)  `

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการค�าชี้แจงเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สหกรณ์เขตวัดเลียบ	 โทร.	 0-2225-7713-14,	 0-2226-2511-13,	 0-2225-7732,	 0-2221-2182,	 
	 	 	 	 	 	 	 0-2222-6124,	0-2222-1484

	 ฝ่ายจัดการ	 ต่อ	 101,	109,	112,	119,	121,	128,	204
	 เงินฝาก	 	 ต่อ	 110,	111
	 การเงิน	 	 ต่อ	 113,	114
	 เงินกู้สามัญ	 ต่อ	 106,	107,	201	
	 เงินกู้พิเศษ	 ต่อ	 103,	230	
	 เร่งรัดและติดตามหนี้	 ต่อ	 104
	 ทะเบียนประมวลผล	 ต่อ	 127,	180
	 ธุรการ		 	 ต่อ	 108,	120
	 กฎหมาย	 	 ต่อ	 129
	 ฝ่ายสื่อสารและเทคโนโลยี	 ต่อ	 132
	 สวัสดิการและงานฌาปนกิจสงเคราะห์	 ต่อ	 122

สหกรณ์เขตเพลินจิต	 โทร.	 0-2256-3456,	0-2252-8584,	0-2252-0766,	0-2256-4456
	 ผู้จัดการ	 	 ต่อ	 10
	 เงินฝาก	 	 ต่อ	 13,	17	
	 การเงิน	 	 ต่อ	 11,	12
	 เงินกู้	 	 	 ต่อ	 14,	15
 รถบริการเคลื่อนที่	 โทร.	 09-4428-8972
 เว็บไซต์   www.meacoop.com

บันทึก

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
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แหล่งที่มำของทุนด�ำเนินงำน	 31	กรกฎำคม	2561	 30	มิถุนำยน	2561
1.	 เงินรับฝาก	 19,180,334,737.87	 19,213,047,403.46
2.	 หนี้สินธนาคาร,	สหกรณ์อื่น	 185,000,000.00	 300,000,000.00
3.	 หนี้สินอื่น	ๆ	 429,298,448.70	 421,610,062.06
4.	 ทุนเรือนหุ้น	 8,145,960,780.00	 8,149,412,310.00
5.	 ทุนส�ารอง	 1,007,447,736.54	 1,007,447,736.54
6.	 ทุนสะสมอื่น	ๆ	 404,551,834.05	 406,109,738.90
7.	 ก�าไรสุทธิ	 244,951,799.98	 213,304,995.43
 รวมทั้งสิ้น 29,597,545,337.14 29,710,932,246.39

แหล่งที่ใช้ไปของทุนด�ำเนินงำน 
1.	 เงินสดในมือ,	เงินฝากธนาคาร	(105934895.30)	 108,415,295.30	 129,876,446.94
2.	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ตราสารอื่น	ๆ	 8,490,029,944.45	 8,490,113,645.82
3.	 เงินฝากสหกรณ์อื่น,	ชุมนุมสหกรณ์	 2,431,010,000.00	 2,431,010,000.00
4.	 เงินกู้ฉุกเฉิน/ATM	(21)	 28,359,500.48	 29,149,007.01
5.	 เงินกู้ฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน	(22)	 145,733,799.73	 147,103,057.58
6.	 เงินกู้ฉุกเฉิน/ATM	(23)	 259,465,804.66	 260,327,367.14
7.	 เงินกู้ฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน	(24)	 1,180,738,011.88	 1,175,120,101.62
8.	 เงินกู้สามัญ	 4,243,150,931.94	 4,226,640,557.14
9.	 เงินกู้สามัญโครงการถนนสีขาว	 1,576,638,522.92	 1,608,651,531.20
10.	 เงินกู้โครงการเพื่อปลดหนี้	 365,910,143.30	 372,648,135.78
11.	 เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ	 1,721,030,923.51	 1,739,869,781.92
12.	 เงินกู้พิเศษ	 5,194,985,984.68	 5,215,385,564.68
13.	 เงินกู้พิเศษโครงการถนนสีขาว	 107,571,981.60	 108,200,061.49
14.	 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/1	 134,539.19	 138,246.68
15.	 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/2	 70,367.58	 72,942.16
16.	 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/3	 5,285,634.22	 5,627,167.91
17.	 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/4	 1,298,800,890.67	 1,313,740,187.03
18.	 เงินกู้โครงการช่วยเหลือน�้าท่วม	 106,105,026.65	 106,960,645.62
19.	 เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน/06	 484,503,264.71	 486,833,931.55
20.	 ลูกหนี้หน่วย	(เงินที่ยังไม่เข้า)	 242,004,025.91	 243,446,490.22
21.	 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ	 576,000,000.00	 571,000,000.00
22.	 สินทรัพย์อื่น	ๆ		 15,834,245.43	 15,217,454.72
23.	 ลูกหนี้พ้นจากสมาชิกภาพ	 126,865,091.80	 121,713,553.74
24.	 ลูกหนี้อื่น	ๆ	 888,901,406.53	 912,086,368.44
 รวมทั้งสิ้น 29,597,545,337.14 29,710,932,246.39

รำยได้	-	ค่ำใช้จ่ำย
1.	 รายได้	 723,423,327.14	 626,813,114.64
2.	 ค่าใช้จ่าย	 478,471,527.16	 413,508,119.21
 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 244,951,799.98 213,304,995.43

รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจกำรไฟฟ้ำนครหลวง	จ�ำกัด

ประจ�ำเดือน	กรกฎำคม	2561

	 	 ชาย	 หญิง	 รวม
ยอดสมาชิก	ณ	เดือนมิถุนายน	2561	 8,752	 3,182	 11,934	
ยอดสมาชิก	ณ	เดือนกรกฎาคม	2561	 8,736		 3,179		 	11,915



ตู้ ปณ. ๑๒ ปณ.วัดเลียบ http.//WWW.meacoop.com/

ที่ สอฟ.พิเศษ/๒๕๖๑

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
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“โครงการสัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 91”
วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ จ.ระยอง

ส�ำนักงำนเขตวัดเลียบ เบอร์ที่ติดต่อ
วันจันทร์ นำยสุวรรณ  กำเซ็ม 08 1638 0875

วันอังคำร นำยประจวบ คงเป็นสุข 08 1916 7933

วันพุธ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 08 1432 5791

วันพฤหัสบดี นำยบุญ เถื่อนค�ำ 08 6572 2237

วันศุกร์ นำยนิพัทธ์ เหลืองด�ำรงค์ 08 4399 3833

ส�ำนักงำนเขตเพลินจิต เบอร์ที่ติดต่อ
วันจันทร์ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 08 1432 5791

วันอังคำร นำยวรยุทธ ปั้นสุข 08 9819 0428

วันพุธ นำยประจวบ คงเป็นสุข 08 1916 7933

วันพฤหัสบดี นำยธนิต  วิวัจนสิรินทร์ 09 3151 9333

วันศุกร์ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 08 1432 5791



สอฟ. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ 
กฟน. ส�านักงานใหญ่คลองเตย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานชื่อ 

“วัฒนวิภาส”
อาคารแห่งความเจริญก้าวหน้าของงานด้านแสงสว่าง

พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาต 

ให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” 

ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร

ID: @duu6556a

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด 
ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดยน�า Application Line@ มาใช้ 
สมาชิกสามารถเพิ่ม official account ตามไอดีหรือ QR code นี้


