
  

    สวสัดี  ..........เพือ่นๆ สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยยาซากิท่ีรกัทกุท่าน.....   

สหกรณข์องเรามสีนิทรัพยร์วม ณ ปัจจบุนั  3,000 กว่าลา้นบาท  แตก่ว่าจะมาถึงจดุนีไ้ดเ้กิดจากความร่วมมือร่วมใจของ

สมาชิกในการเก็บออม  การบริหารจัดการของคณะกรรมการและ การท างานเของเจา้หนา้ที่สหกรณ ์เป็นองคป์ระกอบร่วมกันทั้ง 3 ส่วน  

ท าใหอ้งค์กรของเราขับเคลื่อนไปไดด้ว้ยเสมอมา มีปัญหาบา้งก็สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ สิ่งเหล่านี้เป็นความโชคดี   ดังสภาพเศรษฐกิจ 

โดยรวมถึงปัญหาทัง้ดา้นการเงนิจากสถานการณ ์โควิด ที่สง่ผลกระทบไปทัว่โลกอย่างทีท่ราบ แตส่หกรณข์องเราไมม่ปัีญหาทางดา้นการเงนิ  

คณะกรรมการขอฝากไวใ้ห้ระมัดระวังในการใชจ้่ายเงิน ในการครองชีพ หรือการด าเนินการสิ่งใดขอใหค้ิดไตร่ตรองใหด้ี  ใหร้อบคอบ        

มาดกูนัว่าผลการด าเนนิงานของสหกรณฯ์ไนรอบ 6  เดอืนที่ผา่นมาเป็นอย่างไรบา้ง       

       

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
        

     

 การใหบ้ริการดา้นเงนิก ู ้ (หลกัเกณฑ ์ตามประกาศของสหกรณ)์ 

o เงนิก ูฉ้กุเฉิน  

สมาชกิสามารถกูไ้ดไ้มเ่กนิ 80,000 บาท ระยะเวลาผอ่นช าระไมเ่กิน 6 งวด 

o เงนิก ูส้วสัดกิาร 

สมาชกิสามารถกูไ้ดไ้มเ่กนิ 30,000 บาท ระยะเวลาผอ่นช าระไมเ่กิน 12 งวด 

o เงนิก ูส้ามญัไมเ่กนิมลูค่าหุน้ 

สมาชกิปกต ิ กูไ้ด ้ 100% ของมลูค่าหุน้  สมาชกิสมทบ  กูไ้ด ้  90 % ของมลูค่าหุน้ 

o เงนิก ูส้ามญับคุคลค า้ประกนั วงเงนิไมเ่กิน 1,000,000 บาท  

มบีคุคลค า้ประกนั 2 คน และตอ้งม ีหุน้ หรือ เงนิฝากค า้ประกนั 30 % ของวงเงนิท่ีจะมีสิทธ์ิก ูไ้ด ้ระยะเวลาผอ่นช าระไมเ่กิน 144 งวด 

o เงนิก ูส้ามญับคุคลค า้ประกนั วงเงนิ เกิน 1,000,000 บาท สงูสดุไมเ่กนิ 1,500,000 บาท  

มบีคุคลค า้ประกนั 2 คน และตอ้งม ีหุน้ หรือ เงนิฝากค า้ประกนั 60% ของวงเงนิท่ีจะมีสิทธ์ิก ูไ้ด ้ระยะเวลาผอ่นช าระไมเ่กิน 144 งวด 

o เงนิก ูเ้พือ่การรีไฟแนนซเ์พื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบนัการเงนิอื่น 

วงเงนิสงูสดุ 3,000,000 บาท ระยะเวลาผอ่นช าระไมเ่กิน 240 งวด 

 

 

 

รายชือ่คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณฯ์ ชดุท่ี 38 

นางสาววนัด ี  จนัทรเ์นยีม    ประธานกรรมการ 

นายจิระนนัท ์ ทองสขุ          รองประธาน 

นายสมพงษ ์ แกว้พิจิตร      รองประธาน 

นายจิตต ิ สามส ี      รองประธาน 

นายอดศิัย อาษา   กรรมการและเหรญัญิก 

นางเมธินยีพร แสงศิลา   กรรมการและเลขานกุาร 

นางกลุรตัน ์ พิทกัษป์ระชา กรรมการ 

นายสธุิรัตน ์ อภยัสขุ  กรรมการ 

นายสเุมธ ศรีทอง  กรรมการ 

นายกิตต ิ ศรีมว่ง  กรรมการ 

นายสมยศ เอี่ยมอาภรณ ์ กรรมการ 

นายปณต ธงทองทพิย ์ กรรมการ 

นายไตรรัตน ์ เดน่สวุรรณธมิา กรรมการ 

นางสาวปวีณา ศาตะมาน กรรมการ 

นางสาวศิริพร หนดูว้ง  กรรมการ 

 

ผลการด าเนนิงาน เดือน เมษายน  2564 

จ านวนสมาชิก    6,100 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร          74,834,697.13 

ลกูหนีเ้งนิใหก้ ูส้มาชกิ      2,219,800,619.25 

เงนิลงทนุ       1,085,958,495.31 

สินทรัพยอ์ื่น             5,255,453.81 

รวมสินทรัพย ์      3,385,849,265.50 

เงนิรับฝากสมาชกิ         508,564,045.54 

หนีส้ินอื่น              8,319,922.75 

รวมหนีส้ิน         516,883,968.29 

ทนุเรือนหุน้      2,604,412,990.00 

ทนุส ารองและทนุอื่น           198,451,266.54 

รวมทนุ       2,802,864,256.54 

รวมหนีส้ินและทนุ      3,319,748,224.83 

ดอกเบ้ียรับเงนิใหก้ ู ้           66,729,058.49 

ผลตอบแทนการลงทนุ            6,253,723.39 

รายไดอ้ื่น                   36,533.55 

รวมรายได ้           73,019,315.43 

ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย                            3,714,190.15 

ค่าใชจ้่ายบริหาร             3,204,084.61 

รวมค่าใชจ้่าย             6,918,274.76 

ก าไรเบ้ืองตน้           66,101,040.67 

 



o การปรับปรงุโครงสรา้งหนีค้ณะกรรมการจะพจิารณาปรับปรงุโครงสรา้งหนีใ้หแ้ก่ลกูหนี ้  

คณะกรรมการจะพจิารณาปรบัปรงุโครงสรา้งหนีใ้หแ้ก่ลกูหนี้   วงเงนิสงูสดุ หนีค้า้งช าระทัง้เงนิตน้และดอกเบี้ยเงนิก ูส้ามญั และ

เงนิก ูฉ้กุเฉินคงเหลอืที่สมาชกิคงคา้งกบัสหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยยาซากิและในเครือ จ ากดั  รวมเป็นเงนิก ูส้ามญั สญัญาใหม ่

ระยะเวลาผอ่นช าระไมเ่กิน 180 งวด หรือไมเ่กนิอายเุกษยีณ 

 ส าเนาบตัรประชาชนที่ใชท้ าธรุกรรมกบัสหกรณฯ์  ถ่ายดา้นหนา้และดา้นหลงับตัรพรอ้มรบัรองส าเนา และไมใ่ชก้ระดาษ    

รีไซเคิล 

 ผูก้ ูแ้ละผูค้ า้ประกนัเงนิก ูส้ญัญาบคุคลค า้ประกนัจะตอ้งกรอกเอกสารรับรองสถานะไมเ่ป็นบคุคลที่อยู่ระหว่างถกูพิทกัษ์

ทรัพยแ์ละลม้ละลาย 

การใหบ้ริการดา้นเงนิฝาก 

o เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ อตัราดอกเบี้ 2.50 % ตอ่ปี 

o เงนิฝากออมทรพัยเ์พื่อการสรา้งหลกัประกนั อตัราดอกเบี้ย 0.25% ตอ่ปี 

o เงนิฝากประจ า 12 เดอืน อตัราดอกเบี้ย 3.50 % ตอ่ปี 

                                              

 กูย้ืม - ค า้ประกนั 

 กูย้ืมเงนิ คือ สญัญายืมใชส้ิน้เปลอืงซ่ึงบคุคลคนหนึง่เรียกว่า “ผูก้ ู”้ ไดข้อยืมเงนิจ านวนหนึง่จากบคุคลอีกคนหนึง่เรียกว่า “ผูใ้หก้ ู”้ 

และผูก้ ูต้กลงจะใชเ้งนิคืนภายในก าหนดเวลาตามที่ตกลงกนัไว ้โดยผูก้ ูย้ินยอมเสยีดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูใ้หก้ ูต้ามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้การกูย้ืมเงนิจะมี

ผลสมบรูณเ์มือ่สง่มอบเงนิใหก้บัผูก้ ู ้และมหีลกัฐานในการกูย้ืมเงนิ 

ทัง้นีก้ารกูย้ืมเงนิกนัตัง้แต ่2,000 บาทขึน้ไป จะตอ้งมหีลกัฐานเป็นหนงัสอืที่แสดงขอ้ความวา่ไดม้กีารกูเ้งนิกนัจริง และไดก้ ูย้ืมเงนิกนัจ านวน

เท่าใด โดยตอ้งมกีารลงลายมอืชือ่ของผูก้ ูเ้ป็นส าคญั ถา้การกูย้ืมเงนิดงักลา่วไมท่ าเป็นหนงัสอื ผูใ้หก้ ูจ้ะฟ้องรอ้งบังคบัคดกีนัไมไ่ด ้ 

 ค า้ประกนั คือ สญัญาซ่ึงบคุคลหนึง่เรียกว่า "ผูค้ า้ประกนั" สญัญาว่าจะช าระหนีใ้หแ้ก่เจา้หนี ้ถา้หากลกูหนีไ้มย่อมช าระหนี้ 

 เมือ่ครบก าหนดคืนเงนิแลว้ผูก้ ูไ้มย่อมคืนเงนิจะท าอย่างไร 

เมือ่ผูก้ ูไ้มย่อมคืนเงนิตามที่ก าหนดไวผู้ใ้หก้ ูส้ามารถทวงถามไดโ้ดยการบอกกลา่วทวงถาม (โดยท าเป็นหนงัสอืบอกกลา่วทวงถาม หรือตาม

ภาษาท่ีทนายเรียกกนัตดิปากว่า โนตสิ (Notice)) ใหผู้ก้ ูค้นืเงนิโดยการท าหนงัสอืบอกกลา่วทวงถามก าหนดระยะเวลาพอสมควรใหผู้ก้ ูค้ืนเงนิ 

เชน่ ระยะเวลา 15วนั , 30 วนั หรือ 1 เดอืน หากผูก้ ูไ้มย่อมคนืย่อมถือว่าผดินดัสามารถฟ้องคดตีอ่เพื่อใหศ้าลบงัคบัตามสญัญาตอ่ไป 

 ลกูหน้ีถกูพิทกัษท์รพัย ์จะเป็นอยา่งไร                                                                            

แมค้ าสัง่พิทกัษท์รพัย ์จะยงัไมถ่ือว่าเป็นบคุคลลม้ละลาย แตส่ิ่งทีล่กูหนีจ้ะตอ้งเจอเมือ่โดนค าสัง่ มดีงันี ้ 

          1. ทรัพยส์นิตา่ง ๆ ของลกูหนี ้จะตกอยูใ่นการควบคมุของเจา้หนา้ท่ีพิทกัษท์รพัยแ์ตเ่พียงผูเ้ดยีว   

          2. หา้มลกูหนีก้ระท าการใด ๆ เกี่ยวกบัทรพัยส์นิหรือกิจการของตน เวน้แตจ่ะไดร้ับค าสัง่จากศาล 

          3. ภายใน 24 ชัว่โมง นบัแตเ่วลาท่ีลกูหนีท้ราบค าสัง่พิทกัษท์รพัย ์ลกูหนีต้อ้งไปสาบานตวัตอ่เจา้หนา้ท่ีพิทกัษท์รพัย ์และยื่นค าชีแ้จง

เกี่ยวกบักิจการและทรัพยส์นิ 

          4. จะตอ้งประชมุเจรจากบัเจา้หนีท้กุครั้งที่มนีดัหมาย  

          5. กรณีตอ้งการเดนิทางออกนอกประเทศ ตอ้งขออนญุาตจากศาลหรือเจา้หนา้ท่ีพิทกัษท์รพัยใ์หถ้กูตอ้งก่อน 

          อย่างไรก็ตาม หากทา้ยท่ีสดุแลว้ผลการตดัสนิคด ีหรือไกลเ่กลีย่จบสิน้ และพบว่ามทีรัพยส์นิเหลอืที่ลกูหนีต้อ้งไดร้บัคืน เจา้หนา้ท่ี

พิทกัษท์รพัยก็์จะท าหนา้ท่ีจดัการคืนทรพัยส์นิเหลา่นัน้ใหก้บัลกูหนี้    

 

        สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยยาซากิและในเครือ จ ากดั              

พระประแดง   โทร. (02) 4630058  ตอ่ 121 , 205  FAX. (02) 8162325  

บางพล ี  โทร. (02) 7064230 ตอ่ 2185   FAX. (02) 7064771  

ฉะเชงิเทรา โทร. (038) 545111 ตอ่ 300 FAX. (038) 583011                                    

มอืถือ    0839291383                                

  

0839291383                      สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จ ากดั 


