
                                                     

 
 
  
 
  ปีที่ 19 ฉบับที่ 13                                                                        22 มีนาคม 2564 

อดใจรออีกนิด......วันนี้ทีร่อคอย  
เลือกต้ังคณะกรรมการชุดที่ 38 ในเร็ว ๆ นี้ 

จากวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ที่ผ่านมา ( เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ) มีค าถาม 3 ข้อ เพื่อรอค าตอบก าหนด
วันเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 38 ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด ดังนี้.- 

1. กรมส่งเสริมจะอนุญาตให้จัดเลือกตั้งสองที่ (คลองเตยและโรจนะ) ได้หรือไม่ ตามข้อเสนอของสมาชิกที่โรจนะ 

2. ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยจะให้นโยบายการก าหนดวันเลือกตั้งว่าควรเป็นวันท างานหรือวันหยุด 

3. ต้องขออนุญาตเขตคลองเตยในการจัดประชุมการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ยาสูบ จ ากัด เนื่องจากจ านวนคนเกิน 300 คน ต้องจัดท าแผนงาน และมาตรการป้องกัน COVID-19 

ขณะนี้ได้รับค าตอบแล้ว 
      1.   สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด สามารถจัดสถานที่เลือกตั้งได้ที่เดียว โดยเลือกจัดที่ส านักงานคลองเตย 
      2.   การยาสูบแห่งประเทศไทย  แจ้งให้สหกรณ์ฯ  เป็นผู้พิจารณาก าหนดวันเลือกตั้งเอง 
ดังนั้น สหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อก าหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 38 และรูปแบบของ
การจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า COVID-19 อย่างเคร่งครัด ก่อนจัดส่งให้
ส่วนงานราชการที่ก ากับดูแล เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

สหกรณ์ฯ ก าหนดการจัดประชุมใหญ่วิสามัญเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07.00 - 14.00 น. 

ณ เต็นท์ประชุมใหญ่ข้างอาคารอเนกประสงค์ (สนามแบดมินตัน) การยาสูบแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคลองเตย กรุงเทพฯ 

 เลือกตั้งโดยวธิีลับ  ประธานกรรมการ   จ านวน 1 คน มีผู้สมัคร  2 คน  (เบอร์ 1 - เบอร์ 2) 
                        กรรมการ             จ านวน 7 คน มีผู้สมัคร 15 คน (เบอร์ 11 – เบอร์ 25) 

*****พนักงานที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ มรีถรับ-ส่ง อ านวยความสะดวก***** 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ขยายเวลาการขอพักการผ่อนช าระหนี้เงินต้น (ช าระแต่ดอกเบี้ย)          
คณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 37 เห็นว่าสถานการณ์  “COVID-19”  ยังไม่จบลงและยงั
กระทบกับความเดือดรอ้นของสมาชิกอยู่  จึงอนุมัติใหส้มาชิกที่ขอพักการผ่อนช าระหนี้ไว้แล้ว 
สามารถย่ืนเรื่องขอขยายเวลาการขอพักการผ่อนช าระหนี้เงินต้น (ช าระแต่ดอกเบ้ีย) ได้อกี     
4 เดือน สิ้นสดุเดือนมถิุนายน โดยเปิดให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันไดต้ั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
ถึง 31 มีนาคม 2564 สมาชิกสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ส านักงานสหกรณ์ฯ คลองเตย 
และโรจนะหรอืดาวน์โหลดได้ที ่http://www.ttmsavingscoop.com 
แบบฟอร์ม 1. ขอขยายเวลาพักการผ่อนช าระหน้ีเงินต้น (ช าระแตด่อกเบี้ย) รอบ 5 
              2. ขอพักการผอ่นช าระหน้ีเงินต้น (ช าระแต่ดอกเบี้ย)  (กรณเีคยพักและปิดสัญญาแล้ว) 

     3. ขอพักการผอ่นช าระหน้ีเงินต้น (ช าระแต่ดอกเบี้ย)  รอบ 5  (กรณไีม่เคยขอพัก) 
 *   ผู้กูส้ามารถขอผ่อนผันได้ 1 สัญญาเท่านั้น 
 *   กรณีเงินกู้พิเศษและกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ไม่ใช่ของผู้กู้ให้เจา้ของกรรมสิทธิล์งนามยินยอมดว้ย 
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รีบหน่อยจ้า.......ใกล้หมดเขตแล้วนะ 
          สหกรณ์ฯ เปิดโครงการเงินกู้เสริมสภาพคล่องสถานการณ์ COVID-19  
          ขยายวงเงินกูไ้ม่เกิน 50,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี โดยใช้บุคคลค้ าประกัน 2 คน  
          ไม่ตรวจสอบสิทธิค้ าประกัน ระยะเวลาการช าระไม่เกิน 4 ปี  (ไม่เกนิเกษียณอายุ)  
          เกณฑ์เงินเหลือตดิบิลรายเดือน 1,000.- บาท รายวัน/รายช่ัวโมง 500.- บาท  
                       หมดเขตวันที่ 30 เมษายน 2564 

 
 

 
 
 
 
 

    
 

                                    ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ  
                                     ปลอดภัยไว้ก่อน  ห่างไกลโควิด                                          

                     คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   
                                                                    โทร.  1174 1180,1196,1197,1200 

เงินกู้เพื่อบรรเทาภาวะทางการเงินช่วงเปิดเทอม (สป.) 
สหกรณ์ฯ เปิดเงินกู้เพ่ือบรรเทาภาวะทางการเงินช่วงเปิดเทอมในวงเงิน 250,000.- บาท 

   ตั้งแต่วันที่  4  มกราคม  2564   ระยะเวลาการช าระไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อป ี    
   ส าหรับผู้ที่จะกู้โดยหักกลบกับหนี้เดิมจะต้องสง่ช าระมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด (เดือน) หรือ       
   ไม่น้อยกว่า 12 งวด (ปักษ์) จึงจะสามารถกู้ใหม่ได ้
 

การค้ าประกันเงินกู้สามญั 

สหกรณ์ฯ ได้ก าหนดการค้ าประกันเงินกู้สามัญเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันดังนี้.-  
1. ก าหนดผู้ค้ าประกันเงนิกู้สามัญตามวงเงินกู้  
 1.1 เงินกู้ไม่เกิน 500,000.- บาท ต้องมีผู้ค้ าประกัน จ านวน 2 คน 
 1.2 เงินกู้เกิน 500,000.- บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท ต้องมีผู้ค้ าประกัน จ านวน 3 คน 
 1.3 เงินกู้เกิน 1,000,000.- บาท ขึ้นไป ต้องมีผู้ค้ าประกัน จ านวน 4 คน 
2. สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิค้ าประกันได้ไม่เกิน 4 สัญญา 
3. ค านวณสิทธิการค้ าประกัน 
4. ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
5. เร่ิมตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564  เป็นต้นไป 
 

 

 

     ส าหรับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจ าปี 2563  สหกรณ์ฯ จะจ่ายโดยน าเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย 
(บัญชีเงินเดือน) เป็นหลัก  ส าหรับสมาชิกท่ีมีความประสงค์จะน าเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขอให้ท่าน
ติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สหกรณ์ฯ โดยด่วน ไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2564 หากท่านไม่ได้ใช้บัญชีส าหรับ
วงเงินกู้ ฉ.โอ.ดี  
และไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชี   ขอให้ตรวจสอบกับทางธนาคารก่อนว่าบัญชีของท่านยังใช้ได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้
เกิด 
ข้อผิดพลาด ทัง้นี้  การด าเนินการของสหกรณ์ฯ  มุ่งหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสะดวกต่อสมาชิกให้มาก
ที่สุด  
(ส าหรับผู้ที่เคยแจ้งเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาแล้ว ไม่ต้องมาแจ้งอีก) 
 


