
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ที่  1/2561

เรื่อง	 โครงการเงินกู้ฉุกเฉินในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 อาศัยอ�านาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	 จ�ากัด	 ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้ 
เพ่ือเหตฉุกุเฉนิ	พ.ศ.	2559	หมวด	4	ข้อ	17(4)		และหมวด	5	ข้อ	24(3)	และระเบยีบว่าด้วยเงนิกูส้ามญัและเงนิกูเ้พือ่เหตฉุกุเฉนิ 
พ.ศ.	2559	แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2559	ข้อ	21	คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์พนักงานบรษิทัการบินไทย	จ�ากัด	
ชุดที่	42	ครั้งที่	14/2560		เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2560	และครั้งที่	1/2561	(นัดพิเศษ)		เมื่อวันที่	10	มกราคม	2561	ได้มีมติอนุมัติ
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉินในการพัฒนาคุณภาพชีวิต		ดังนี้

		 1.	 สมาชิกผู้กู้จะต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ
	 2.	 สมาชิกผู้กู้ต้องไม่เป็นผู้ถูกอายัดเงินปันผลและหรือค่าหุ้นจากเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
	 3.	 วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ	70	ของยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	ประจ�าปี	2560
	 4.	 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจ�าปี	2560	ส่วนที่เหลือหลังหักหนี้เงินกู้ฯ	ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแล้ว	สหกรณ์ฯ	จะน�า
เข้าซองเงินเดือนในเดือนกุมภาพันธ์	2561	ส่วนกรณีสมาชิกผู้เกษียณอายุ		สหกรณ์ฯ	จะด�าเนินการ		ตามที่สมาชิกได้แสดงความ
จ�านงไว้
	 5.	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4.00	ต่อปี		ส�าหรับเงินกู้ประเภทนี้		
	 6.	 สหกรณ์ฯ	จะหักช�าระหนี้จากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้เสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์	2561	เท่านั้น
	 7.	 เอกสารประกอบการกู้
	 	 7.1	 ส�าเนาบัตรประชาชน
	 	 7.2	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวพนักงาน
	 	 7.3	 ส�าเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร	(กรณีโอนเงินเข้าบัญชี)
	 8.	 วิธีการท�าธุรกรรม
	 	 8.1	 สมาชิกสามารถท�าธุรกรรมได้ที่สหกรณ์ทุกส�านักงานเช่นเดียวกับการยื่นกู้ฉุกเฉินปกติ	 และรับเงินสดได้ไม่เกิน	
50,000		บาท	กรณีที่รับเงินเกิน	50,000	บาท	ต้องโอนเข้าบัญชีหรือรับเช็คได้ตามเวลาที่สหกรณ์ฯ	ก�าหนด
	 	 8.2	 สมาชิกที่ท�างานประจ�าสถานีต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ	 ให้	 Download	 แบบฟอร์มขอกู้เงินกู้ฉุกเฉินในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ที่	www.tgsaving.com	และส่งเอกสารมาที่สหกรณ์ฯ	ส�านักงานสุวรรณภูมิ
	 9.	 สมาชกิตดิต่อยืน่กูไ้ด้ตัง้แต่วนัท่ี	19	มกราคม	2561	จนถงึวันที	่30	มกราคม	2561	และต้องรบัเงนิให้เสรจ็สิน้ภายใน
วันที่	31	มกราคม	2561	เวลา	14.30	น.

	 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ	ณ	วันที่		10		มกราคม		2561			
  

       
(นายพิทยา		ทิพยโสตถิ)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

    สารสหกรณ์

ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

ปีที่ 42 ฉบับที่ 6 ประจำาเดือนมกราคม 2561

59/39-40 ซอยทรงสะอาด ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น โดยยึดหลักมั่นคง โปร่งใส ประทับใจ เอื้ออาทร”



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ที่ 76 / 2560

เรือ่ง	 นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนับสนนุทางการเงนิแก่การ

	 ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมอีานภุาพท�าลายล้างสงู

	 ด้วยพระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ	พ.ศ.	2542	และพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม

การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสูง	พ.ศ.	 2559	 ก�าหนดให้

สหกรณ์ในฐานะสถาบันทางการเงินต้องก�าหนดนโยบายภายในองค์กรเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

และการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมี่อานภุาพท�าลายล้างสูง	เป็นนโยบายหลกัของ

องค์กร	และมคีวามส�าคัญเท่าๆ	กบันโยบายหลกัในการด�าเนินธรุกจิ

	 อาศยัอ�านาจตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการด�าเนนิการ	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานบริษทัการบนิไทย	 จ�ากดั	 

ชุดที่	 42	 ในการประชุมครั้งที่	 14	 /2560	 เมื่อวันท่ี	 28	 ธันวาคม	 2560	 จึงก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงนิและการสนับสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู

ของสหกรณ์ออมทรพัย์พนักงานบริษทัการบนิไทย	จ�ากดั	ไว้ดงัต่อไปนี้

	 1.	 สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย	จ�ากัด	จะสนับสนุนและปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสูง	ด�าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าอย่างเคร่งครดั	

รายงานธรุกรรม	และปฏบัิตหิน้าทีอ่ื่นๆ	ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน

	 2.	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	 จ�ากัด	 จะก�าหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 

การรบัลกูค้า	ซึง่ประกอบด้วย	ขัน้ตอนการจดัให้ลกูค้าแสดงตนและระบตุวัตนตามกฎหมาย	ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิ

	 3.	 สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษัิทการบนิไทย	จ�ากดั	จะก�าหนดมาตรการประเมนิและบรหิารความเสีย่งด้าน

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง 

อย่างสม�า่เสมอ

		 โดยมาตรการในการบริหารความเสีย่งประกอบด้วย	 (1)	 การบริหารความเส่ียงภายในสหกรณ์ส�าหรับผลติภณัฑ์	

บรกิาร	หรอืช่องทางบรกิารของสหกรณ์	 (2)	การบริหารความเสีย่งส�าหรบัลกูค้าทัง้หมด	และ	 (3)	การบริหารความเสีย่ง 

เพือ่ตรวจสอบธรุกรรมทีมี่เหตอุนัควรสงสยั

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

www.tgsaving.com

      ID : @tgsaving              @tgsaving 

         Mobile App
ส�ำนกังำนลำดพร้ำว  :  0-2545-2040-2  กด 101  ส�ำนักงำนดอนเมอืง  :  0-2697-1450-2  กด 101 ส�ำนกังำนสวุรรณภมิู  :  0-2137-0109

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์ 3

ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวลา 8 เดือน ณ 31 สิงหาคม 2560

หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,031.43 เงนิรบัฝากจากสมาชกิ/จากสหกรณ์อืน่/สมาคมฌาปนกิจฯ 33,523.57

เงินลงทุน 14,696.97 เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 2,400.00

ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าตราสารหนี้ 165.02 ทุนเรือนหุ้น 16,804.04

เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 1,500.00 ทุนส�ารอง 1,774.24

ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล 4.62 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 137.73

เงินให้กู้สหกรณ์อื่น ๆ 6,590.78 ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 165.02

เงินให้กู้แก่สมาชิกสุทธิ 30,968.15 ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากกองทุนส่วนบุคคล 4.62

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 199.54 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 468.50

สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 27.27 ก�าไรสุทธิประจ�างวด 906.06

รวมสินทรัพย์ 56,183.78 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 56,183.78

จ�านวนสมาชิก  26,792 คน

ข่าวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำากัด และครอบครัว

จำ�นวนสม�ชิกผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงห�คม 2560

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จำานวน 8 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จำานวน 4 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จำานวน 35 ราย

            รวมจำ�นวน 47 ร�ย

รายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 8 ราย
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจำาเดือนกันยายน 2560

1. คุณอรรถพร บุญชื่น OS

2. คุณสุพจน์ แจ้งสว่าง MZ

3. คุณปรีชา ทองอิ่ม FA-F

4. คุณชุมพล ปั้นดี 2H

5. คุณช�านิ บุญคล้อย 2D

6. คุณปรีชา แก้วสว่าง CZ

7. คุณพรเทพ สกลพรรค ZY

8. คุณยุทธการณ์ สะมะแอ HDYKK

ตลาดนัดสหกรณ์

ขาย คอนโด มอร์นิ่งสวีท กม. 25 ใกล้สนามบินดอนเมือง รถไฟฟ้า
2 ห้องนอน 2 ห้องนำ้า ราคา 1.55 ล้านบาท สนใจติดต่อ คุณธีรพงษ์ โทร. 083-032-7654

ขาย อาคารพาณิชย์ 4 ชั้นครึ่ง 
4 คูหา ข้าง ม.อัสสัมชัญ ม.รามคำาแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

ขนาดคูหาละ 19 – 20 ตารางวา  รวม 78 ตารางวา สภาพดีมาก สนใจติดต่อ  โทร. 094-423-9992

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์2ข่าวสารจานร้อน
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รวมสินทรัพย์ 56,183.78 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 56,183.78

จ�านวนสมาชิก  26,792 คน

ข่าวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำากัด และครอบครัว

จำ�นวนสม�ชิกผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงห�คม 2560

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จำานวน 8 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จำานวน 4 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จำานวน 35 ราย

            รวมจำ�นวน 47 ร�ย

รายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 8 ราย
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจำาเดือนกันยายน 2560

1. คุณอรรถพร บุญชื่น OS

2. คุณสุพจน์ แจ้งสว่าง MZ

3. คุณปรีชา ทองอิ่ม FA-F

4. คุณชุมพล ปั้นดี 2H

5. คุณช�านิ บุญคล้อย 2D

6. คุณปรีชา แก้วสว่าง CZ

7. คุณพรเทพ สกลพรรค ZY

8. คุณยุทธการณ์ สะมะแอ HDYKK

ตลาดนัดสหกรณ์

ขาย คอนโด มอร์นิ่งสวีท กม. 25 ใกล้สนามบินดอนเมือง รถไฟฟ้า
2 ห้องนอน 2 ห้องนำ้า ราคา 1.55 ล้านบาท สนใจติดต่อ คุณธีรพงษ์ โทร. 083-032-7654

ขาย อาคารพาณิชย์ 4 ชั้นครึ่ง 
4 คูหา ข้าง ม.อัสสัมชัญ ม.รามคำาแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

ขนาดคูหาละ 19 – 20 ตารางวา  รวม 78 ตารางวา สภาพดีมาก สนใจติดต่อ  โทร. 094-423-9992

	 4.	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	 จ�ากัด	 จะก�าหนดแผนงานที่ต้องด�าเนินการให้บรรลุ 

เป้าหมายในเรือ่งการจดัจ้างและการฝึกอบรมบคุลากรอย่างสม�า่เสมอ	 เกีย่วกบัการปฏบิตัติามมาตรการการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิและการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู	

เพือ่จะปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างถกูต้อง

	 5.	 สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย	จ�ากดั	จะก�าหนดให้มีการตรวจสอบภายในส�าหรบัส่วนงานท่ี

เกีย่วข้องกบัการก�ากับดูแลการปฏิบติั	 ให้สอดคล้องกบัมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนบัสนุน

ทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีมี่อานภุาพท�าลายล้างสูงภายในสหกรณ์	 และตรวจสอบภายใน

เกีย่วกบัระบบปฏบิตักิารตามนโยบายหลกัและนโยบายรองอย่างครบถ้วน	 	 โดยให้อ�านาจการตรวจสอบภายในเป็นไป 

โดยอสิระ		ไม่มกีารแทรกแซงจากส่วนงานใดหรอืผูท้ีม่อี�านาจบรหิารภายในสหกรณ์

	 6.	 สหกรณ์ออมทรพัย์พนักงานบรษิทัการบนิไทย	 จ�ากดั	 จะก�าหนดกระบวนการในการพจิารณาเพือ่ปรบัปรงุ

นโยบายหลกัและนโยบายรองให้ทนัสมยัสอดคล้องกบัผลติภณัฑ์	บรกิาร	หรอืช่องทางบรกิารใหม่ๆ	โดยเฉพาะทีเ่กีย่วข้อง

กบัการใช้เทคโนโลยหีรอืเครอืข่ายอเิลก็ทรอนกิส์อยู่เสมอ

	 อนึง่	 เพือ่ให้การด�าเนนิการตามนโยบายดังกล่าวบรรลวุตัถปุระสงค์	สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย	จ�ากดั	

ได้จดัท�าแนวทางการปฏบัิตติามนโยบายฯ	และคูมื่อการปฏบิติังานตามมาตรการด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

และการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานุภาพท�าลายล้างสูง	

ประกาศ		ณ		วันที่			28		ธันวาคม		2560

(นายพิทยา		ทิพยโสตถิ)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์ 3



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์4

ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวลา 11 เดือน ณ 30 พฤศจิกายน 2560

หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,846.78 เงนิรบัฝากจากสมาชิก/จากสหกรณ์อืน่/สมาคมฌาปนกจิฯ 34,314.03

เงินลงทุน 14,515.58 เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 0.00

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการปรับมูลค่าตราสารหนี้ 123.62 ทุนเรือนหุ้น 17,142.61

เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 1,500.00 ทุนส�ารอง 1,774.24

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการปรับมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล (7.88) ทุนสะสมตามข้อบังคับ	ระเบียบและอื่น	ๆ 110.96

เงินให้กู้สหกรณ์อื่น	ๆ 5,752.98 ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 123.62

เงินให้กู้แก่สมาชิกสุทธิ 30,809.48 ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากกองทุนส่วนบุคคล (7.88)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 715.77 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 499.31

สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 29.78 ก�าไรสุทธิประจ�างวด 1,329.22

รวมสินทรัพย์ 55,286.11 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 55,286.11

จ�านวนสมาชิก  26,887 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 2560

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จ�านวน 8 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จ�านวน 9 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จ�านวน 27 ราย

            รวมจ�านวน 44 ราย

รายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 8 ราย
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจำาเดือนธันวาคม 2560

1. คุณนฤพนธ์ ศรีสุขวงศ์แพร 2D-T

2. คุณศศิเกษม ปันยารชุน QV

3. คุณศักดิ์ชาย ภูน�้าเย็น 2L-O

4. คุณสมมาตร สวนจิตต์ KL

5. น.อ.กลชัย จิระมณีมัย TX

6. นายสมบูรณ์ ชนะศรี DW

7. คุณบุญเพ็ง ศรีค�าภา F6

8. คุณศักดิ์ดา ศุภกิจโยธิน ZY


