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สารจาก
นายนิพัทธ์ เหลืองด�ารงค์

ประธานกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจ�ากัด

สวัสดีครับทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวงจํากัด 
กอนอืน่ผมตองขอขอบคณุทานสมาชกิสหกรณออมทรัพยฯ เปนอยางมากทีไ่ดมอบความไววางใจเลือกผมเขาไป

ทําหนาที่เปนประธานสหกรณออมทรัพยฯ ในชวงระยะเวลา 2 ปที่ผานมา ผมและเพื่อนคณะกรรมการไดเขาไปรวมกัน
แกปญหาของสหกรณออมทรัพยฯ ในหลายเรื่องดวยกันเชน..

  1 เรื่องการแกไขปญหา NPL หรือ หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได  โดยสหกรณไดกําหนดให เปนเรื่องสําคัญและเรง
ดวนที่สุด ของ สหกรณฯในการแกไขปญหา  มีการปรับโครงสรางการชําระหนี้ใหกับสมาชิกใหม มีการขยายระยะเวลา
งวดการชําระออกไป มีการนําหลักทรัพย เขามาชวยเหลือในการคํ้าประกันเงินกูที่ใชบุคคลคํ้าประกัน ทําใหสามารถแก 
ไขปญหา NPL ไดดีเปนลําดับ

  2 เรือ่งการลงทนุเพือ่เพิม่รายไดใหกบัสหกรณออมทรพัย ไดคดัสรรบรษิทับรหิารหลกัทรพัย บลจ. เขามาดแูล
ในเรื่องของการบริหารเงินลงทุนเพื่อเพิ่มชองทางหารายไดใหกับสหกรณเพิ่มมากยิ่งขึ้น

  3 เรื่องการแกไขปญหาภาระของผูคํ้าประกันที่ตองรับภาระหนี้แทนใหกับสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกผูกูไดเสีย
ชวิีตลง ผูคํา้ประกนัไมตองรบัผดิชอบในภาระหนีส้นิทีเ่กดิขึน้ พรอมทัง้คนืเงนิใหกบัสมาชกิผูคํา้ประกนัทีไ่ดรบัภาระแทน
ไปแลว และยังลดอัตราดอกเบี้ยใหกับผูรับภาระแทน และดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาอีกหลาย ๆ เรื่อง  ทําใหผล
ประกอบการสหกรณออมทรพัยฯ ในชวงทีผ่านมานัน้สหกรณออมทรพัยฯ มีผล ดาํเนนิงานเปนไปในทศิทางทีดี่ ดไูดจาก
รายงานผลการดาํเนนิงานของสหกรณออมทรัพยฯ ในป 2562  สหกรณฯ มีผลการดําเนนิงานกาํไรสทุธอิยูที ่564.9 ลาน
บาทเพิ่มขึ้นจากปกอน 31 ลานบาท สามารถจายเงินปนผลใหกับสมาชิกได 5.10 %  และเงินเฉลี่ยคืน 7.15 % สูงกวา
ปที่ผานมา ซึ่งถือวาประสบผลสําเร็จตามแผนงานที่ตั้งเปาหมายไว สิ่งดี ๆ เหลานี้เกิดขึ้นไดเพราะความรวมมือรวมใจ
กันทุกฝาย

   ทายนี้ผมตองขอขอบคุณคณะกรรมการ เจาหนาท่ี และทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ท่ีไดชวยกันบริหารงานสหกรณ
ออมทรัพยฯ ของเราใหประสพผลสําเร็จตามที่ไดคาดหวังไวและจะไดชวยกันพัฒนาสหกรณฯ ใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน อยูควบคูกับพนักงานการไฟฟานครหลวงตลอดไป

ขอบพระคุณทุกทานครับ....
สวัสดีครับ

      (นายนิพัทธ  เหลืองดํารงค)
      ประธานสหกรณออมทรัพยฯ
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สารจาก
นางสาววรวรรณ ส่องพลาย

ผู้จัดการทั่วไป
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจ�ากัด
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 ว่าที่ ร.ต.หญงิจุฑารัช  ไตรมนตรี 
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            น.ส.สริิพชนันท์ ชิตญาต ิ
รองผู้จัดการทั่วไปก ากับส านักงานสาขา 

น.ส.วรวรรณ ส่องพลาย 
        ผู้จัดการทั่วไป 
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            นางสุปราณี  แย้มศริิ 
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รองผู้จัดการทั่วไปก ากับส านักงานสาขา 

น.ส.วรวรรณ ส่องพลาย 
        ผู้จัดการทั่วไป 

นายกีรพััฒน์ เจียมเศรษฐ์     นายบุญเทียน ค้ำาชู                       นายคมสัน ทองศิริ         นายเสนอ วิสุทธนะ      นายสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์



                   นางวิยะดา นวลเขียน 
         หน.ฝ่ายเงนิฝาก (ส านักงานวัดเลียบ) 

        น.ส.เอิอ้มอัมพร รังสิกุล 
จนท.ฝ่ายทะเบยีนและประมวลผล 

          น.ส.ลลติา ชัยชนะ 
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      นายณัฐพงษ์  พรสวัสด์ิ 
        จนท.ฝ่ายเงนิกู้พิเศษ 

         น.ส.ชัชฎาภรณ์ เอกม่วง 
จนท.ฝ่ายเงนิฝาก (ส านักงานวัดเลียบ) 

      น.ส.สาธวี จันทน์พยอม  
หน.ฝ่ายการเงนิ (ส านักงานวัดเลียบ) 

     น.ส.สุภาวดี รัตนปัญญา 
หน.ฝ่ายทะเบยีนและประมวลผล 

  นางภัชชภร พิชิตพรรณ 
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   นางรุจิรา จรูญภิญโญสวัสด์ิ 
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