
นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด

ทุกครั้งที่เจอวิกฤติ และสามารถกาวขามไปได นั้นคือประสบการณที่ยิ่งใหญ

คณะกรรมการชุดท่ี 60/2564 ไดตระหนักและเขาใจในสถานการณท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสมาชิก 
จึงไดนำปญหาและความตองการของสมาชิกมากำหนด 7 มาตรการชวยเหลือสมาชิกเพ่ือแบงเบาภาระความเดือดรอน
ของครอบครัว ขอใหทุกทาน มีพลัง ทั้งกายและใจพรอมดวยสุขภาพที่แข็งแรง

มาตรการบนพื้นฐานความเขาใจ7
ทุกสถานการณคือการเรียนรู อยาใหสถานการณผานไปฟรีโดยที่เราไมไดเรียนรูอะไร

เริ่ม 1 ก.ค. 64
เปนตนไป

มาตรการช่วยเหลือสมาชิก
จากสถานการณ์ COVID - 19 เฟส 3

ตรวจพบเชื้อ COVID - 19 
สหกรณจาย 5,000 บาท

แพวัคซีน COVID - 19 
สหกรณจาย 5,000 บาท

กูเงินฝากหลักประกันค้ำประกัน 90%

กูสามัญเพื่อเสริมสภาพคลองในชวงสภาวะวิกฤต COVID - 19

ลดอัตราดอกเบี้ยทันที 5.25%
กูสามัญและกูฉุกเฉิน 

มาตรการ 5 - 6 ยื่นใบรับรองแพทย + บันทึกขอความ + สำเนาบัตรประชาชน ทางไลนสหกรณได
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ผอนชำระ 3,200 บาท/เดือน ไมเกิน 120 งวด(10ป) 
ขาราชการหรือลูกจางประจำค้ำประกันอยางนอย 1 คน 

งดสงหุน
เดือน ส.ค. 64 - ก.ค. 65 ยื่นออนไลนได 

ผอนผันการชำระเงินตน

รายเดือนเปนการชั่วคราว สูงสุด 12 เดือน 

กูสามัญทุกประเภทเปนการชั่วคราว

ผอนผันนานสูงสุด 12 เดือน ส.ค. 64 - ก.ค. 65
ยื่นเอกสารใหมทุกกรณี ผูค้ำประกันยินยอมทุกราย

(สงเอกสารฉบับจริงเทานั้นมาที่สหกรณ)

บัญชีขึ้นตน 00127xx และ 00128xx
ไมตองมีบุคคลค้ำประกัน ผอนชำระ 132 งวด
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เหลือเพียง 

300,000 บาท

ยื่นคำขอกูมาตรการ 3 - 4 ผานเว็บไซต 
www.spktcoop.com ไดทันทีตั้งแต 

1 ก.ค. 64 - 29 ก.ค. 65

ดอกเบ้ีย 4.50%

ปีท่ี 20 ฉบบัท่ี 6 ประจ�ำเดือนมิถุนำยน 2564

สารสัมพันธ์
สหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมุทรปรำกำร จ�ำกดั 

ส่งเสริมการออม เพียบพร้อมบริการ บริหารโปร่งใส



รายการเคลื่อนไหวหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL (Non-performing Loan) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ : กลุ่มลูกหนี้ปกติ(ผิดนัดช�าระหนี้) อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบบัญชี

กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ�ากัด

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออก มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�าปี 2563

สหกรณ์ให้การต้อนรับผู้บริหาร และตัวแทนจากธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ

         เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2564 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ ์

พร้อมกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม ตัวแทนเขต

พื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออกและคณะ ได้เดินทางมามอบเงินสนับสนุน เป็นจ�านวนเงิน 

15,000 บาท ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน "ปลูกผักปลอดสารพิษ

เพื่อบริโภคและต้นทุนในการจัดซื้อของมาจ�าหน่าย"ของโรงเรียนคลองลาดกระบัง

         เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ ์

นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ กรรมการและเลขานุการ และนางสางสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ ์

ให้การต้อนรับผู้บริหาร และตัวแทนจากธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ ในการเข้าร่วมหารือ

ความเป็นไปได้ของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูส่วนกลาง

        จากตารางลูกหนี้ NPL สหกรณ์สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ NPL ในเดือนพฤษภาคม 2564 เพิ่มอีกจ�านวน 3,325,703.85 บาท 

รวมยอดลูกหนี้ NPL ที่เก็บได้ทั้งสิ้น  36,826,921.70 บาท ซึ่งมีผลท�าให้ลูกหนี้ NPL ลดลง คงเหลือ 108,852,104.07 บาท เมื่อสิ้นสุดปีบัญชี

มีการคิดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งจะท�าให้หนี้สงสัยจะสูญลดลงจากปีที่แล้ว เมื่อค�านวณยอดได้เท่าไรก็จะท�าให้สหกรณ์มีหนี้สูญรับคืน 

ซึ่งท�าให้สหกรณ์มีก�าไรเพิ่มขึ้น 

        ในการด�าเนินการดังกล่าวที่ท�าให้ลูกหนี้ NPL ลดลง เกิดจากการที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 

ได้ด�าเนินการช่วยเหลือสมาชิกโดยการประสานให้สมาชิกที่เป็นลูกหนี้ NPL มาด�าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้นี ้

ท�าให้สมาชิกมีเงินพอที่จะใช้หนี้ให้กับสหกรณ์ และได้รับความสนใจจากสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ NPL เป็นอย่างมาก

สมาชิกข้าราชการบ�านาญทุกท่าน โปรดตรวจสอบที่อยู่ของท่านให้เป็นปัจจุบัน
      เพื่อประโยขน์ในการจัดส่งเอกสารส�าคัญ และสารสัมพันธ์ให้ถึงมือท่าน โดยท่านสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลตนเองได้ที่แอปพลิเคชั่นของสหกรณ์ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านได้หรือติดต่อ
สหกรณ์ทางช่องทางสื่อออนไลน์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ของท่านให้เป็นปัจจุบัน 
เอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
 1. แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสหกรณ์
 2. ส�าเนาบัตรประชาชน



สมาชิกไม่ต้องเดินทางมาติดต่อธุรกรรมทีส่หกรณ์ได้ทุกกรณี

ขอความร่วมมือสมาชิกทีอ่ยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือก าลงัอยู่ในการกกัตัว
จากการติดเช้ือไวรัสโควดิ – 19

ส่งหลกัฐานระบุการติดเช้ือ และเจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการประสานงานดา้นธุรกรรมต่าง ๆ ใหท่้านเป็นกรีียกเวน้
โปรดติดต่อสหกรี์ผา่นช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทาง เพ่ือลดการแพร่เช้ือไวรัสโควิด 19 ดงัน้ี

1. Line official id : @spktc
2. Facebook : สหกรี์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั
3. โทร 02 384 2493-4 , 02 756 3995 , 02 288 0904

ห่างกันสักพัก

เปิดเทอมแล้ว อย่าลืมมายื่นค�าขอรับสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรนะคะ

ยื่นค�าขอตั้งแต่วันนี้ 

ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน ของทุกปี 

หากพ้นก�าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

1. อนุบาล – ประถมศึกษา               สนับสนุนปีละ  1,500  บาท

2. มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  สนับสนุนปีละ  2,000  บาท

3. ปวส. – ปริญญาตรี      สนับสนุนปีละ  2,500  บาท
เอกสารหลักฐาน

      1) แบบค�าขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณ์ก�าหนด

      2) ใบรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียน หรือส�าเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนของสถานศึกษา

      3) ส�าเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิก (สมาชิก 1 ท่าน มีสิทธิ์ขอรับได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น)



กรุณาส่ง          ชื่อที่อยู่ผู้รับ        

1.นายณัฐพล นุชอุดม  2.นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ  3.นางวาสนา แจ่มเจริญ  4.ดร.ภูมิ พระรักษา         

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ท�าการไปรษณีย์สมุทรปราการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) เลขท่ี 23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท ต�าบลปากน�้า 
อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร การเงิน ต ่อ 13 โทรสารอื่นๆ 02 384 2495
 ศูนย์บริการสหกรณ์ โครงการบิสซิเนสทาว์น แอดซิต้ีพาร์ค เลขท่ี 382/42 หมู ่ ท่ี 1 ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 0-2050-4360 โทรสาร : 0-2050-4361 มือถือ : 086-376-4514

สหกรณอ์อมทรพัยครูสมุทรปราการ จ�ากดั SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ�ากัด

ID:@spktc 

www.spktcoop.com 

02 384 2493
02 384 2494
02 756 3995
02 288 0904 

s p k t c 1 0 2 7 0 @ h o t m a i l . c o m   

Line connect

- การเงิน     ต่อ 10,11,12
- สินเชื่อ/กู ้/ค�้าประกัน   ต่อ 15,16,17,14
- นิติกร/ปรับโครงสร้างหนี้   ต่อ 23,24
- สวัสดิการ/ลาออก/โอนย้าย  ต่อ 27
- ฌาปนกิจฯ      ต่อ 28
- ATM/ใบเสร็จ     ต่อ 25,26
- ธุรการ รับ/ส่งเอกสาร   ต่อ 21,22
- ประชาสัมพันธ์    ต่อ 31,32

5.นายสมชาย พึ่งอิ่ม      
9.น.ส.วรรณผกานต์  บบุผาสวุรรณ์   10.น.ส.เพญ็นภา   ทมุมี    

6.ว่าที่ร.ต.ลมบล บุญมานะ     7.นางกิ่งดาว เทือกขันตี    8.นางวาทินี สุธนรักษ์
คณะบรรณาธิการ 

เลขบัญช ี2191069320 
สาขาปากน�้า

ฐานะทางการเงิน 
ณ วันสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564

จ�ำนวนสมำชิก
ณ วันสิ้นเดือนพฤษภำคม 2564

 สมาชิกต้นเดือน พ.ค. 64    
 เข้าใหม่                              
 สมาชิกลาออก                        
 ขาดสมาชิกภาพ                           
 รวมปลายเดือน พ.ค. 64    
 สมาชิกสมทบ          

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

คน
คน
คน
คน
คน
คน

9,554
21
38
3

9,534
278

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ารอง
เงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน
รายได้
รายจ่าย
ก�าไรสุทธิโดยประมาณ

  3,303,670,241.46 
 332,467,346.39 

              ไม่มี                     
225,275,982.47 

  102,317,276.38   
122,958,706.09 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ�ากัด 

มอบเงินสวัสดิการของสหกรณ์ ให้ แก่สมาชิกผู ้ เสียชีวิต 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ�ากัด

ข้อมูลสมาชิก สมาชิกสามัญ 2,367 ราย สมาชิกสมทบ 73 ราย รวมจ�านวน 2,440 ราย

ทั้งนี้สหกรณ์ขอแสดงความเสียใจแก่สมาชิกผู้ล่วงลับอีก 3 ท่าน  
       1. นายมงคล กระจะจ่าง อายุการเป็นสมาชิก 26 ปี 5 เดือน โดยสหกรณ์มอบ
สวัสดิการจ�านวน 305,000 บาท และค่าปลงศพจ�านวน 13,000 บาท แก่ครอบครัวกระจะจ่าง 
       2. นางรัชนี สุขรุ่ง อายุการเป็นสมาชิก 38 ปี 1 เดือน โดยสหกรณ์มอบสวัสดิการ
จ�านวน 365,000 บาท และค่าปลงศพจ�านวน 13,000 บาท แก่ครอบครัวสุขรุ่ง
       3. นายวินัย ริมปิรังษี อายุการเป็นสมาชิก 52 ปี 10 เดือน โดยสหกรณ์มอบสวัสดิการ
จ�านวน 435,000 บาท และค่าปลงศพจ�านวน 13,000 บาท แก่ครอบครัวริมปิรังษี

      คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมพิธี
รับฟังสวดอภิธรรม นาย สนั่น แก้วนุช สมาชิกผู้ล่วงลับ 
โดยสหกรณ์มอบสวัสดิการจ�านวน 345,000 บาท และ
ค่าปลงศพจ�านวน 13,000 บาท แก่ครอบครัวแก้วนุช 


