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    สารสหกรณ์

ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ประจำาเดือนมกราคม 2562
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“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น โดยยึดหลักมั่นคง โปร่งใส ประทับใจ เอื้ออาทร”



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด
ว่าด้วย การงดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2561

	 	 ตามที่ประชุมใหญ่วิสามัญ	 ครั้งที่	 1/2561	 วันท่ี	 31	 ตุลาคม	 2561	 มีมติให้งดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกผู้กู้ที่ถึง 
แก่กรรม	คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ	ชุดที่	43	ในการประชุมครั้งที่	13/2561		เมื่อวันที่			27		ธันวาคม		2561	ได้อาศัย
อ�านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ	ข้อ	57	 (9)	และข้อ	85	ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด	 
ว่าด้วย	การงดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม	พ.ศ.	2561	ไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1.		 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	 จ�ากัด	 ว่าด้วย	 การงดดอกเบี้ย 
เงินกู้ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม	พ.ศ.	2561”

	 ข้อ	2.		 ระเบียบนี้ให้ถือใช้บังคับตั้งแต่วันที่		28		ธันวาคม		2561		เป็นต้นไป

	 ข้อ	3.	 ในระเบียบนี้

													 “สหกรณ์”	 หมายถึง	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

	 	 “คณะกรรมการ”	 หมายถึง	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน			

												 	 	 บริษัทการบินไทย	จ�ากัด

																				“ประธานกรรมการ”	 หมายถึง					 ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

	 	 	 	 พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

				 	 “สมาชิก”														 หมายถึง	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

	 	 “ผู้ค�้าประกัน”			 หมายถึง	 สมาชิกที่ต้องช�าระหนี้	แทนผู้กู้ที่ถึงแก่กรรม

	 	 “ทายาท”	 หมายถึง			 ทายาทของสมาชิกผู้กู้ที่ถึงแก่กรรม

	 ข้อ	4.	 ผู้ค�้าประกันหรือทายาทที่ต้องรับภาระช�าระหนี้แทนผู้กู้	กรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม	สหกรณ์จะงดดอกเบี้ยให้เฉพาะ
สัญญาที่ค�้าประกันด้วยบุคคลเท่านั้น

	 ข้อ	5.	 ให้ผู ้ค�้าประกันหรือทายาท	 ยื่นค�าขอในการของดดอกเบี้ยเงินกู ้ของสมาชิกผู ้ถึงแก่กรรมตามแบบท่ี 
สหกรณ์ก�าหนด	ภายในระยะเวลาไม่เกิน	6	เดือน	นับแต่วันที่สมาชิกผู้กู้ถึงแก่กรรม	

	 	 การของดดอกเบี้ยนั้น	จะกระท�าได้ในกรณีที่ไม่มีการฟ้องทายาท	หรือผู้ค�้าประกัน	ให้เป็นกรณีช�าระหนี้แทน
ผู้กู้เท่านั้น

	 	 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดหนี้	 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการงดดอกเบี้ย
ก็ได้	เมื่อได้อนุมัติแล้วให้น�าแจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป

	 ข้อ	7.	 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณา	 และอนุมัติการงดดอกเบี้ยเงินกู้ตามค�าขอของผู้ค�้าประกันหรือทายาทแล้ว	 
ผู้ค�้าประกันหรือทายาทต้องท�าบันทึกยินยอมช�าระหนี้ตามที่สหกรณ์ก�าหนด

	 ข้อ	8.	 คณะกรรมการทรงไว้ซ่ึงสิทธิในการยกเลิกสัญญางดดอกเบี้ย	 กรณีท่ีผู้ค�้าประกันหรือทายาทไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา	หรือข้อตกลงในการช�าระหนี้	โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

	 ข้อ	9.	 ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย	การปฏิบัติตามระเบียบนี้	และให้ถือเป็นที่สุด

	 ข้อ	10.	 ให้ประธานกรรมการ	รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่  27  ธันวาคม  2561

(นายพิทยา  ทิพยโสตถิ)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์2



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

	 ตามท่ีท่านสมาชิกหลายๆ	 ท่าน	 	 ได้น�าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ	 ผ่านธนาคารต่างๆ	 โดยไม่ได้แจ้ง
วัตถุประสงค์และติดต่อมายังสหกรณ์ฯ	จึงท�าให้สหกรณ์ฯ	มีเงินรอตรวจสอบค้างบัญชี	ตั้งแต่วันที่	30	มกราคม	2560	ถึง
วันที่	31	ธันวาคม		2561		

	 สหกรณ์ฯ	จึงขอให้ท่านสมาชกิน�าสมดุบญัชีเงนิฝากสหกรณ์ฯ	มาตดิต่อทีเ่คาน์เตอร์เงินฝากทกุสาขาพร้อมหลกัฐาน
การโอนเงิน	เพื่อตรวจสอบการท�ารายการเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน	ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

เงินรอตรวจสอบ  ของสมาชิกท่านใด?

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.ทหารไทย พหลโยธิน

บัญชีเลขที่ 001-9-04795-0

03/04/2018 2,000.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กรุงเทพ วิภาวดีรังสิต

บัญชีเลขที่ 196-0-04077-0

01/11/2017 3,200.00

01/11/2017 2,000.00

15/05/2018 1,200.00

04/09/2018 1,000.00

01/10/2018 3,300.00

23/10/2018 50,000.00

01/11/2018 20,000.00

01/11/2018 25,000.00

30/11/2018 6,500.00

07/12/2018 5,000.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กรุงเทพ  

ย่อยท่าอากาศยานกรุงเทพ
บัญชีเลขที่ 225-0-04174-2

21/03/2017 100,000.00

16/05/2017 200,000.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กรุงไทย วิภาวดีรังสิต

บัญชีเลขที่ 019-1-03470-2

31/05/2017 3,100.00

02/11/2017 3,600.00

11/04/2018 3,000.00

15/05/2018 3,000.00

14/06/2018 3,000.00

06/07/2018 1,000.00

16/07/2018 3,000.00

20/09/2018 3,000.00

14/11/2018 3,000.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการ

บมจ.การบินไทย
บัญชีเลขที่ 574-0-00001-7

29/03/2017 10,000.00

04/04/2017 6,000.00

03/05/2017 25,000.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.ไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว ซ.10
บัญชีเลขที่ 047-2-31777-4

05/02/2017 1,300.00

01/03/2017 1,400.00

03/07/2017 7,000.00

31/07/2017 1,000.00

21/10/2017 2,500.00

09/07/2018 1,000.00

23/11/2018 4,104.00

04/12/2018 1,400.00

27/12/2018 4,000.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กสิกรไทย สนามเป้า

บัญชีเลขที่ 029-2-08576-1

30/01/2017 1,500.00

03/02/2017 93,000.00

17/02/2017 41,000.00

17/02/2017 25,000.00

07/04/2017 100,000.00

05/07/2017 4,000.00

31/08/2017 20,000.00

11/10/2017 4,000.00

27/11/2017 3,000.00

04/12/2017 2,500.00

02/02/2018 15,800.00

16/07/2018 1,000.00

03/09/2018 500.00

05/09/2018 19,500.00

26/12/2018 2,000.00

สารสหกรณ์
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์4

ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวลา 11 เดือน ณ 30 พฤศจิกายน 2561

หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 974.29 เงนิรับฝากจากสมาชิก/จากสหกรณ์อืน่/สมาคมฌาปนกจิฯ 35,617.11

เงินลงทุน 16,942.24 เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 4,680.00

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการปรับมูลค่าตราสารหนี้ (183.80) ทุนเรือนหุ้น 18,171.62

เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 2,000.00 ทุนส�ารอง 1,894.97

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการปรับมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล (60.16) ทุนสะสมตามข้อบังคับ	ระเบียบและอื่น	ๆ 83.34

เงินให้กู้สหกรณ์อื่น	ๆ 12,344.86 ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (183.80)

เงินให้กู้แก่สมาชิกสุทธิ 29,650.44 ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากกองทุนส่วนบุคคล (60.16)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 218.09 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 627.17

สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 34.81 ก�าไรสุทธิประจ�างวด 1,090.52

รวมสินทรัพย์ 61,920.77 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 61,920.77

จ�านวนสมาชิก  26,899 คน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา
ร้อยละ
ต่อปี

อัตราสุทธิ
ร้อยละต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 100 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย่างน้อย 100 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัช ี

1.00 1.00

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 500 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย่างน้อย 500 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

2.85 2.85

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 500 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย ่างน ้อย 500 บาท ฝากได ้ ไม ่ เกิน 3 บัญช ี 
บญัชลีะ 2,000,000 บาท (1 บญัชตี่อบตุร 1 คน)

2.85 2.85

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย ่างน ้อย 1,000 บาท ฝากได ้ไม ่ เกิน 1 บัญช ี 
บญัชลีะ 5,000,000 บาท ถอนเงนิฝากได้เดอืนละ 1 ครั้ง

3.85 3.85

เงินฝากประจ�า 12 เดือน (ภาษี 15%)
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

3.50 2.97

เงินฝากประจ�า 24 เดือน (ภาษี 15%)
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

4.00 3.40

เงินฝากประจ�า 36 เดือน (ภาษี 15%)
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

4.25 3.61

เงินฝากประจ�า 48 เดือน (ภาษี 15%) 
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

4.50 3.82

เงินฝากประจ�าปลอดภาษี 24 เดือน
• ฝากเป็นรายเดอืน ๆ ละเท่า ๆ กนั ขั้นต�่า 1,000 บาท

สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต้องฝากให้ครบ 24 งวด  
และขาดฝากไม่เกิน 2 ครั้ง (ตามประกาศอธิบดี 
กรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษเีงนิได้ ฉบบัที่ 64)

3.75 3.75

ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละต่อปี
เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 4.85
เงินกู้พิเศษ 
-	เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง 
-	เพื่อการเคหะสงเคราะห์

 
4.85 
4.60

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ฯ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ข่าวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำากัด และครอบครัว

จ�านวนสมาชิกผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จ�านวน 9 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จ�านวน 2 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จ�านวน 32 ราย

            รวมจ�านวน 43 ราย

รายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 9 ราย
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจำาเดือนธันวาคม 2561

1. คุณดุสิต นันชนก FF-S

2. คุณปิยะศักดิ์ สืบสุข CO-W

3. คุณวิภา ผาสุกะกุล QV

4. คุณสมยศ อ่อนสมจิตร LM

5. คุณอธิมาตร ลิปิพัฒนากุล MS-S

6. คุณสาวิทย์ โชติกิ่ง FF-E

7. คุณประสิทธิ์ ปานทั่งทอง QR-H

8. คุณสุรศักดิ์ เชิดธรรม F3

9. คุณรัศมี ศรีชมภู JX

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์


