
ปีที� 20 ฉบบัที� 8 ประจําเดือนสิงหาคม 2564ปีที� 20 ฉบบัที� 8 ประจําเดือนสิงหาคม 2564

สารสัมพันธสารสัมพันธ
สหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมุทรปราการ จาํกดัสหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมุทรปราการ จาํกดั

สงเสริมการออม เพียบพรอมบริการ บริหารโปรงใส

นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สอ.ครูสมุทรปราการ ยุคสอ.ครูสมุทรปราการ ยุค VUCA WorldVUCA World

ฐานะทางการเงิน ฐานะทางการเงิน ฐานะทางการเงิน 
ณ วันสิ้นเดือนณ วันสิ้นเดือนณ วันสิ้นเดือนกรกฏาคมกรกฏาคมกรกฏาคม 2564 2564 2564

จํานวนสมาชิกจํานวนสมาชิกจํานวนสมาชิก
ณ วันสิ้นเดือนกรกฏาคม 2564ณ วันสิ้นเดือนกรกฏาคม 2564ณ วันสิ้นเดือนกรกฏาคม 2564

 สมาชิกตนเดือน ก.ค. 64    
 เขาใหม                              
 สมาชิกลาออก                        
 ขาดสมาชิกภาพ                          
 รวมปลายเดือน ก.ค. 64    
 สมาชิกสมทบ          

ขอมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564
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รายได
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กําไรสุทธิโดยประมาณ

   3,315,892,061.37 
 332,467,346.39 

              ไมมี                      
297,276,219.10 

   114,228,531.26 
 183,047,687.84 

  สถานการณโควิด 19 สอนใหทุกองคกร เกิดการเรียนรูในการปรับตัว

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เปนการเผชิญสถานการณที่เราไมเคยเจอมากอน

ทุกการดําเนินการ ตองสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงเปนความจริงวา

คนสวนใหญ ไมชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบอยูในที่ปลอดภัย

      ไมกลาที่จะออกจาก Comfort Zone

ยังยึดติดกับ วิธีคิด และวิธีการแบบเดิม ๆ

ซึ่งไมไดผลและลาชาในทางปฏิบัติ เราควร

จะมี Solution ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ในการบริหารจัดการ 

      วันนี้สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ 

จํากัด พรอมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ

ในการทํางานและพรอมที่จะเรียนรู กับโลก

ยุค VUCA เพื่อประโยชนสุขของมวลสมาชิก



ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน
ปีบัญชี 2561 9.78 35.64 58.39 84.52 110.55 113.83 139.53 167.69 196.11 222.84 252.28 223.15
ปีบัญชี 2562 16.14 38.70 63.48 87.71 111.49 107.36 134.52 162.18 192.70 221.01 251.39 209.83
ปีบัญชี 2563 11.61 40.51 71.11 102.39 133.91 122.78 152.19 184.54 216.61 240.81 271.32 224.15
ปีบัญชี 2564 10.62 42.24 72.13 103.47 134.72 122.95 152.38 183.04
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หน่วย : ล้านบาท รายการเปรียบเทียบกําไรสุทธิ (โดยประมาณ)

ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564

สหกรณ์ออมทรพัยค์รูสมทุรปราการ จาํกดั

Scan Qr code
เพื่อลงทะเบียนตั้งแต
วันที่ 1 - 22 ก.ย. 64

โครงการอาชีพเสริมเพ่ิมรายได   

“แพลตฟอรมออนไลนสรางเงินลาน”

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด

“ออนไลนทำเงิน”

วันเสารที่ 25 กันยายน 2564 
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม 
02 384 2493 ตอ 31
ทำการ จันทร - ศุกร 
เวลา 08.30 - 16.00 น.

ฟรีไมมีคาใชจาย

นางสาวอาภาพร วงศใหญ 
(ครูนิดหนอย)

พบกับวิทยากรชื่อดังประสบการณ เริ่มเขาสูวงการ

ออนไลนมากกวา 4 ป จะมาถายทอดวิธีการเทคนิค

ตาง ๆ ทั้งดานเทคโนโลยี และวิธีการคิดใหทุกทาน 

รับจำนวนจำกัด 
1,000 คนเทาน้ัน!

อบรมผาน



รายการเคลื่อนไหวหนี้ไมกอใหเกิดรายได รายการเคลื่อนไหวหนี้ไมกอใหเกิดรายได 
หรือ NPL (Non-performing Loan) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564หรือ NPL (Non-performing Loan) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ : กลุมลูกหนี้ปกติ(ผิดนัดชําระหนี้) อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูสอบบัญชี
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ปีบัญชี 2561 9.78 35.64 58.39 84.52 110.55 113.83 139.53 167.69 196.11 222.84 252.28 223.15
ปีบัญชี 2562 16.14 38.70 63.48 87.71 111.49 107.36 134.52 162.18 192.70 221.01 251.39 209.83
ปีบัญชี 2563 11.61 40.51 71.11 102.39 133.91 122.78 152.19 184.54 216.61 240.81 271.32 224.15
ปีบัญชี 2564 10.62 42.24 72.13 103.47 134.72 122.95 152.38 183.04
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สหกรณ์ออมทรพัยค์รูสมทุรปราการ จาํกดั

 จากตาราง ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2564  ลูกหนี้ไมกอใหเกิดรายได (ลูกหนี้ปกติ, ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ, ลูกหนี้ตามคําพิพากษา

มียอดลดลงจากสิ้นปบัญชี (30พ.ย.63) แสดงวาลูกหนี้ดังกลาวไดนําเงินมาชําระและปรับโครงสรางหนี้ ทําใหลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

ลดลง มีผลทําใหคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นปบัญชี 2564 ลดลง จะมีหนี้สูญรับคืนทําใหมีกําไรเพิ่มขึ้น
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 ประเภทสมาชิก จํานวน(ราย)

สมาชิกสามัญ 2,350

สมาชิกสมทบ 73

 รวม 2,464

กรุณาสง          ชื่อที่อยูผูรับ        

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

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

 สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) เลขท่ี 23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ําเลขท่ี 23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร การเงิน ต อ 13 โทรสารอื่นๆ 02 384 2495อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร การเงิน ต อ 13 โทรสารอื่นๆ 02 384 2495
 ศูนยบริการสหกรณ โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิต้ีพารค เลขท่ี 382/42 หมู  ท่ี 1 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง ศูนยบริการสหกรณ โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิต้ีพารค เลขท่ี 382/42 หมู  ท่ี 1 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท : 0-2050-4360 โทรสาร : 0-2050-4361 มือถือ : 086-376-4514จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท : 0-2050-4360 โทรสาร : 0-2050-4361 มือถือ : 086-376-4514

สหกรณอ์อมทรพัยครูสมุทรปราการ จาํกดัสหกรณอ์อมทรพัยครูสมุทรปราการ จาํกดั SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITEDSAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

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

Line connect

- การเงิน     ตอ 10,11,12- การเงิน     ตอ 10,11,12
- สินเชื่อ/กู /คํ้าประกัน   ตอ 15,16,17,14- สินเชื่อ/กู /คํ้าประกัน   ตอ 15,16,17,14
- นิติกร/ปรับโครงสรางหนี้   ตอ 23,24- นิติกร/ปรับโครงสรางหนี้   ตอ 23,24
- สวัสดิการ/ลาออก/โอนยาย  ตอ 27- สวัสดิการ/ลาออก/โอนยาย  ตอ 27
- ฌาปนกิจฯ      ตอ 28- ฌาปนกิจฯ      ตอ 28
- ATM/ใบเสร็จ     ตอ 25,26- ATM/ใบเสร็จ     ตอ 25,26
- ธุรการ รับ/สงเอกสาร   ตอ 21,22- ธุรการ รับ/สงเอกสาร   ตอ 21,22
- ประชาสัมพันธ    ตอ 31,32- ประชาสัมพันธ    ตอ 31,32

5.นายสมชาย พึ่งอิ่ม      
9.น.ส.วรรณผกานต  บบุผาสวุรรณ   10.น.ส.เพญ็นภา   ทมุมี    

6.วาที่ร.ต.ลมบล บุญมานะ     7.นางกิ่งดาว เทือกขันตี    8.นางวาทินี สุธนรักษ
คณะบรรณาธิการ

เลขบัญช ี2191069320
สาขาปากนํ้า

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด มอบเงินสวัสดิการของสหกรณ ให แกสมาชิกผู  เสียชีวิต

    เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.  นายไพฑูรย คงเทียน รองประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณไดเขารวมพิธีรับฟงสวดอภิธรรมสมาชิกผูลวงลับ นายเสรี เศรษฐศิโรตม โดยมอบสวัสดิการ
ถึงแกกรรมอายุการเปนสมาชิก 54 ป 6 เดือน จํานวน 445,000 บาท คาปลงศพจํานวน 13,000 บาท
แกครอบครัวเศรษฐศิโรตม ณ วัดบางบอ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

 จํานวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ 
จํากัด มีสมาชิกสามัญ จํานวน 2,350 ราย มีสมาชิกสมทบจํานวน 73 ราย รวมเปน
จํานวน 2,423 ราย ไมมีผูเสียชีวิตเพิ่มเติม หากมีผูเสียชีวิตจะเรียกเก็บในเดือนถัดไป

    เมื่อวันศุกรที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.  นายวินัย หลําวรรณะ กรรมการฝายบริหารทั่วไป
ไดเขารวมพิธีรับฟงสวดอภิธรรมสมาชิกผูลวงลับ นายสิทธิศักดิ์  สุคนธวงศ โดยมอบสวัสดิการถึงแกกรรม
อายุการเปนสมาชิก 22 ป 5 เดือน จํานวน 300,000 บาท คาปลงศพจํานวน 13,000 บาทแกครอบครัว
สุคนธวงศ ณ วัดหัวคู อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ


