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 สวัสดีครับ...สมาชิกที่เคารพรัก ทุกท่าน 

 พบกันฉบับน้ี เป็นช่วงเวลาที่ชาวโลก กำลังประสบ
ภัยกับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ครับ หลังจาก
เชื้อดังกล่าวเริ่มระบาดหนักในจีน พร่าชีวิตผู้คนไปเป็น
จำนวนมาก ซึ ่งขณะนี้ประเทศจีนสามารถเอาชนะการ
ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้สำเร็จ และเชื้อ COVID-19 
ไประบาดต่ออย่างรุนแรงในประเทศแถบยุโรป และอเมริกา 
ทำให้มีผู้เสียชีวิตขณะนี้เกือบแสนคน (10 เม.ย.63) และมี
ผู้ติดเชื้อรวมหลักล้านคน สำหรับในประเทศไทย รัฐบาลได้
ใช้มาตรการประกาศสภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ โดยกำหนด
แนวทางในการต่อสู้กับโรคร้ายอย่างเข้มงวด และให้การ
ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของประชาชน ควบคู่กันไป 
ภารกิจสำคัญในยามนี้จึงตกอยู่ที่หมอและพยาบาล รวมถึง
บุคลากรด้านสาธารณสุข ที ่ต ้องเร่งทำงานอย่างหนัก 
พร้อม ๆ ไปกับความเสี่ยงของการติดเชื้อโรค 

 ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับเขาเหล่านี้ด้วยครับสิ่งสำคัญในการเอาชนะภัย COVID-19 ก็คือทุกคน ทุกภาคส่วน ต้อง

ให้ความร่วมมือกับมาตรการของรัฐบาลอย่างเข้มงวด นั่นก็คือ “อยู่บ้าน ล้างมือให้สะอาด คาดหน้ากากอนามัย เว้น

ระยะห่างทางสังคม ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน หมั่นดูแลสุขภาพร่างกาย” เป็นต้น โดยเฉพาะ ไม่ออกไปไหนตั้งแต่เวลา            

4 ทุ่ม ถึงตี 4 วันรุ่งขึ้น ครับ 
 ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 ได้กำหนดมาตรการในการ
ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยให้

สมาชิกขอ “พักชำระหนี้” ระยะที่ 1 เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค. - ก.ค. 63) กล่าวคือ งดหักเก็บเงินต้น (สมาชิกชำระเฉพาะ

ดอกเบี้ย) ทั้งน้ีเพ่ือให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบ และมีความต้องการใช้สิทธิ์พักชำระหน้ี มีเงินเหลือสำหรับใช้จ่าย “เพ่ิมขึ้น” 

โดยทางสหกรณ์จะยกเงินต้นที่งดชำระไปหักเกบ็ในงวดสดุท้ายของสญัญากู ้อน่ึง ในการดำเนินการพักชำระหน้ีดังกลา่ว นาย
ทะเบียนสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกสหกรณ์ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการกู้ให้รองรับกับมาตรการดังกล่าว และให้ผู้ค้ำ 
(กรณีกู้สามัญ) หรือเจ้าของหลักทรัพย์ (กรณีกู้พิเศษ) ทำบันทึกยินยอมให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกราย (ต ามประกาศของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ฉบับที่ 1 และ 2) ซึ่งการพักชำระหน้ีจะไม่กระทบต่อปัญหาหนี้เผื่อสงสัยจะสูญ ครับ 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำกองบรรณาธิการ 
     1. นายบุญลอย    เพียรมาก      ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์          2. นายสมคิด             พานิชเกษม     กรรมการ    3. นายอนิรุธน์   รัตนทวี     กรรมการ  

     4. นายสมเจตน์    จันทร์เจริญ   กรรมการ            5. นายนุกูล               พาหุนนท์        กรรมการและเลขานุการ   6.นายบรรจง     โลกมิตร   ที่ปรึกษา 

     7. นางสุมาลี       ธรรมวุฒิ       ผู้จัดการ            8. นางสาวชนันภรณ์    ครรชิต           เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

 

 

 มีสมาชิกหลายท่านสอบถามว่าทำไม สอ.ครูชุมพร จำกัด จำกัด มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกเพียงมาตรการเดียว...? 
ขอเรียนชี้แจงว่า ที่จริงแล้วมาตรการในการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์เช่นนี้ ยังมีอีกหลายมาตรการ 
เช่น ให้กู้ดอกเบี้ยต่ำ,ลดหุ้น-งดหุ้น,ลดดอกเบี้ย,ปรับโครงสร้างหนี้,ผัดผ่อนยืดเวลาชำระหนี้ออกไป ฯลฯ เป็นต้น อธิบายให้
เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้ 
  1) มาตรการให้สมาชิกกู้ดอกเบี้ยต่ำ ส่วนมากจะใช้กับสหกรณ์ประเภท “เงินเหลือ” ส่วน สอ.ครูชุมพร จำกัด 
เป็นประเภท “เงินขาด” ต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินภายนอก ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยและมีกำหนดระยะเวลาส่งคืน จึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์โดยรวม ประกอบกับขณะนี้ สอ.ครูชุมพร จำกัด ยังมีโครงการกู้เพื่อสวัสดิการสินค้า 
อัตราดอกเบี้ย 6% ไปจนถึง 31 ต.ค. 63 สมาชิกยังสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ครับ 
  2) มาตรการลดหุ้น – งดส่งหุ้น ทางสหกรณ์ได้ประกาศลดส่งชำระค่าหุ้นจากเดิมร้อยละ 5 ของเงินได้ราย
เดือนเหลือร้อยละ 2 ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 100 บาท ไปก่อนหน้านี้แล้วครับ 
  3) มาตรการลดดอกเบี้ย ของสหกรณ์เราได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิมร้อยละ 6.50 เป็นร้อยละ 
6.25 ไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 และอาจลดลงอีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณาให้รอบคอบ เกรงว่าจะไป
กระทบต่อกำไรสุทธิปี 63 ส่งผลต่อเงินปันผล เฉลี่ยคืนของสมาชิกได้ครับ ต้องรอดูผลการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกกลุ่ม
ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในปี 2562 ว่าสามารถดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนเสียก่อน 
  4) มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการชุดที่ 66 ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้อยู่แล้ว 
และกระทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 ได้เร่งรัดฝ่ายจัดการ  (รองผู้จัดการ,และฝ่าย
สินเชื่อ) ให้ดำเนินการเร่งด่วน และถ้าผู้กู้+ผู้ค้ำให้ความร่วมมือ จะสามารถปรับโครงสร้างหน้ีได้เร็วขึ้น สมาชิกผู้กู้สามารถหัก
ชำระหน้ี ณ ที่จ่ายได้ โดยไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ครบทุกราย อีกทั้งยังลด-ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของปีน้ีได้อีกครับ  
  5) มาตรการผัดผ่อนยืดเวลาชำระหนี้ ออกไป ส่วนมากจะใช้กับสหกรณ์ประเภท “เงินเหลือ” หรือสหกรณ์
ภาคการเกษตร ซึ่งปกติส่งชำระหนี้เป็นรายปีอยู่แล้วครับ หากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใดได้โปรดสอบถามทางโทรศัพท์นะ
ครับ 
 ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ประชุมยังได้มีมติให้จัดทำโครงการ “สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชุมพร ร่วมใจต้านภัย COVID-19” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ในการป้องกัน
และรักษาการติดเชื้อของโรคระบาด COVID-19 โดยการสนับสนุนงบสาธารณประโยชน์ จำนวน 30,000 บาท และขอรับ
บริจาคจากสมาชิก ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ผ่านบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาปฐมพร ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ชุมพร ร่วมใจต้านภัยโควิด-19” หมายเลขบัญชี 832-0-44822-0 หรือตู้รับบริจาคที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ทุก
สาขา และจะนำเงินบริจาคไปส่งมอบแก่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในวันท่ี 30 เมษายน 2563 จึงขอเชิญชวนสมาชิก
ร่วมกันบริจาคตามกำลังศรัทธานะครับ 
 ท้ายนี้ขออำนวยพรให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร ทุกท่าน และครอบครัว จงพบแต่ความสุข ความเจริญ 
ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงโดยเฉพาะปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 กันทุก ๆ คนนะครับ 
 “คิดดี พูดดี ทำดี...องค์กรจะดี สังคมจะน่าอยู่ สมาชิกมีความสุข” ครับ 

 
สวัสดีครับ 

นายบรรจง โลกมติร 
ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรัพย์ครูชุมพร จำกดั 

081-8919247 
 


