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ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด ที่ 44/2560
เรื่อง ขยายเวลาเปดรับสมัครเขารวมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมูถวายเปนพระราชกุศลฯ

  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 42 โดยคณะทํางานบรรพชาอุปสมบทถวายเปนพระราชกุศลฯ ไดเปด
รบัสมคัรสมาชกิเขารวมโครงการบรรพชาอปุสมบทหมู ถวายเปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
เนื่องในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ ณ วดัทุงลาดหญา อาํเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ีระหวางวนัที่ 23 ตลุาคม 2560 
ถงึ 2 พฤศจกิายน 2560 แลวนั้น

  คณะทํางานบรรพชาอุปสมบทฯ ไดขยายระยะเวลาเปดรับสมัครสมาชิกเขารวมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมูฯ
จาํนวน 19 รูป ตั้งแตวนัที่ 17 กรกฎาคม ถงึ 16 สงิหาคม 2560 โดยสมาชกิสามารถตดิตอขอรบัหลกัเกณฑการพจิารณาและ
ยื่นใบสมคัรไดที่ประชาสมัพนัธสหกรณฯ  ทั้ง 3 สาํนกังาน 

  สหกรณฯ จะขออนุมัติ CODE 41 จากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ใหกับสมาชิกที่ยืนยันเขารวม
โครงการ

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด ที่ 46/2560
เรื่อง เปดรับสมัครสมาชิกเขารวมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ (ไหวพระ ๙ วัด) รุนที่ ๕

  คณะกรรมการดาํเนนิการ ชดุที่ 42 โดยคณะกรรมการการศกึษา  กาํหนดเปดรบัสมคัรสมาชกิเพื่อเขารวมโครงการ
ทศันศกึษาอิ่มบญุ (ไหวพระ ๙ วดั) รุนที่ ๕ ในบรเิวณจงัหวดัสพุรรณบรุ ี– จงัหวดัอางทอง – จงัหวดัสงิหบรุ ีดงันี้ 

  รายละเอียดการเขารวมโครงการ

  กาํหนดวนัรบัสมคัรเขารวมโครงการทศันศกึษาอิ่มบญุ (ไหวพระ ๙ วดั) รุนที่ ๕ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี– จงัหวดัอางทอง 
– จงัหวดัสงิหบรุ ีระหวางวันที่  23 - 24  กันยายน 2560 โดยสมาชิกสามารถติดตอขอรับหลักเกณฑการพิจารณา
เขารวมโครงการ, หลักเกณฑการเขารวมโครงการ และยื่นใบสมัครไดที่ประชาสัมพันธสหกรณฯ ทั้ง 3 สํานักงาน 
หรือ Download ใบสมัครจาก www.tgsaving.com ระหวางวันที่ 9 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สารสหกรณ

ออมทรัพยสหกรณออมทรัพยพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด

ปที่ 42 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนกรกฎาคม 2560

59/39-40 ซอยทรงสะอาด ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

“เป�นสหกรณ�ออมทรัพย�ดีเด�น โดยยึดหลักมั่นคง โปร�งใส ประทับใจ เอื้ออาทร”



ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด  ทิ่ 42/2560

เรื่อง การลดดอกเบี้ยใหแกสมาชิกผูรับภาระคํ้าประกัน พ.ศ. 2560

 อาศยัอาํนาจตามขอบงัคบัสหกรณฯ ขอ 57 (9) และขอ 85  ที่ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณออมทรพัยพนกังาน
บรษิทัการบนิไทย จาํกดั ชดุที่ 42 ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวนัที่ 29 มถินุายน 2560 มมีตใิหลดดอกเบี้ยเงนิกูใหแกสมาชกิผูรบัภาระ
คํ้าประกนั ซึ่งกาํหนดหลกัเกณฑ ดงันี้

 ขอ  1. สมาชิกหรือบุคคลที่ตองรับภาระคํ้าประกันแทนผูกูในฐานะผูคํ้าประกันที่เขาโครงการตามระเบียบวาดวยการ
ประนอมหนี้และการปรับโครงสรางหนี้แลว มีสิทธิไดลดดอกเบี้ยตามระเบียบนี้ โดยจะลดใหเฉพาะสัญญาที่รับภาระคํ้าประกัน
เทานั้น

 ขอ 2. สมาชิกผูรับภาระคํ้าประกันที่มิไดใชสิทธิตามระเบียบวาดวยการประนอมหนี้และการปรับโครงสรางหนี้ ประสงค
จะขอใชสทิธลิดดอกเบี้ยตามระเบยีบนี้ใหยื่นคาํขอตามแบบที่สหกรณกาํหนด

   สมาชกิที่รบัภาระคํ้าประกนัประสงคจะขอใชสทิธลิดดอกเบี้ยตามระเบยีบนี้ มคีดฟีองรอง และอยูระหวางใชสทิธเิกี่ยง
ตองมคีณุสมบตัดิงันี้

2.1 ถามกีารใชสทิธเิกี่ยงไวกบัสหกรณใหยกเลกิกอน
2.2 ยนิยอมชาํระหนี้ตามสญัญาคํ้าประกนัแทนผูกู โดยสหกรณไมตองดาํเนนิคดใีนชั้นศาล
2.3 ถาอยูในระหวางดาํเนนิคดตีองทาํยอมในชั้นศาล โดยทาํสญัญาประนปีระนอมยอมความหรอืถอนคาํใหการ

ตอศาล และแจงตอศาลวาไมขอตอสูคดี
2.4 กรณพีพิากษาแลว คาํพพิากษาตองเปนไปตามขอ 5.2 และ 5.3

 ขอ 3. ภายใตบังคับขอ 8. ของระเบียบวาดวยการประนอมหนี้และการปรับโครงสรางหนี้ สมาชิกที่รับภาระคํ้าประกัน 
ซึ่งไมเขาโครงการประนอมหนี้และการปรบัโครงสรางหนี้ อาจขอลดดอกเบี้ยสญัญารบัภาระคํ้าประกนัไดตามระเบยีบนี้

 ขอ 4. กรณสีมาชกิที่ไมไดเขาโครงการประนอมหนี้และการปรบัโครงสรางหนี้ มีดอกเบี้ยคางชาํระใหพกัดอกเบี้ยไวเพียง
ครั้งเดยีว

   ดอกเบี้ยที่พักไวสมาชิกจะตองรับผิดชอบในดอกเบี้ยที่พักไวนั้น โดยถือวาเปนดอกเบี้ยคางชําระที่สมาชิกจะตอง
ชาํระใหครบถวน และผูคํ้าประกนัทกุคนตองลงนามยนิยอมในหนงัสอืยนิยอมดวย

 ขอ 5. สมาชกิที่จะเขาโครงการลดดอกเบี้ยใหแกสมาชกิผูรบัภาระคํ้าประกนั มีหลกัเกณฑดงันี้

5.1 สมาชกิที่เขาโครงการประนอมหนี้และปรบัโครงสรางหนี้ หกัชาํระหนี้จากซองเงนิเดอืน
 5.1.1  ตองกรอกใบสมคัรเขาโครงการ
 5.1.2  ไมตองทาํสญัญาแนบทาย
 5.1.3  ใหนาํเงนิปนผล เฉลี่ยคนืมาชาํระหนี้ (หามกูเงนิปนผล เฉลี่ยคนื)   

5.2 สมาชกิที่เขาโครงการประนอมหนี้และปรบัโครงสรางหนี้ ชาํระหนี้เปนเงนิสด
 5.2.1  ตองกรอกใบสมคัรเขาโครงการ
 5.2.2  ไมตองทาํสญัญาแนบทาย
 5.2.3  ใหนาํเงนิปนผล เฉลี่ยคนืมาชาํระหนี้ (หามกูเงนิปนผล เฉลี่ยคนื)

5.3 สมาชิกที่ไมไดเขาโครงการประนอมหนี้และปรับโครงสรางหนี้ ใชสิทธิเกี่ยงหรือฟองคดี หักชําระหนี้จาก
ซองเงนิเดอืน

 5.3.1  ตองกรอกใบสมคัรเขาโครงการ
 5.3.2  ตองทาํสญัญาแนบทาย
 5.3.3  ใหนาํเงนิปนผล เฉลี่ยคนืมาชาํระหนี้ (หามกูเงนิปนผล เฉลี่ยคนื)

สหกรณออมทรัพยพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด

สารสหกรณ
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5.4 สมาชกิที่ไมไดเขาโครงการประนอมหนี้และปรบัโครงสรางหนี้ ใชสทิธเิกี่ยงหรอืฟองคด ีชาํระหนี้เปนเงนิสด
 5.4.1  ตองกรอกใบสมคัรเขาโครงการ
 5.4.2  ตองทาํสญัญาแนบทาย
 5.4.3  ใหนาํเงนิปนผล เฉลี่ยคนืมาชาํระหนี้ (หามกูเงนิปนผล เฉลี่ยคนื)

5.5 สมาชิกที่ไมไดเขาโครงการประนอมหนี้และปรับโครงสรางหนี้ รับภาระคํ้าประกันปกติ หักชําระหนี้จาก
ซองเงนิเดอืน

 5.5.1  ตองกรอกใบสมคัรเขาโครงการ
 5.5.2  ไมตองทาํสญัญาแนบทาย
 5.5.3  ไมตองนาํเงนิปนผล เฉลี่ยคนืมาชาํระหนี้

5.6 สมาชกิที่ไมไดเขาโครงการประนอมหนี้และปรบัโครงสรางหนี้ รบัภาระคํ้าประกนัปกต ิชาํระหนี้เปนเงนิสด
 5.6.1  ตองกรอกใบสมคัรเขาโครงการ
 5.6.2  ไมตองทาํสญัญาแนบทาย
 5.6.3  ไมตองนาํเงนิปนผล เฉลี่ยคนืมาชาํระหนี้

 ขอ 6. กรณีสมาชิกขอกูเงินเพื่อชําระหนี้ที่รับภาระที่เขาโครงการลดดอกเบี้ยใหกูได โดยใหคณะกรรมการพิจารณา
เปนราย ๆ ไป

 ขอ 7. สมาชิกที่รับภาระคํ้าประกันเขาโครงการแลว ไมสามารถชําระหนี้ไดตามระเบียบใหระงับการกูเงินกูฉุกเฉิน
กรณจีาํเปนเปนระยะเวลา 12 เดอืน

 ขอ 8. หากสมาชกิที่รบัภาระคํ้าประกนัตามโครงการนี้ผดินดัชาํระหนี้ตดิตอกนั 3 เดอืน และไมชาํระหนี้ที่ผดินดัสหกรณ
จะฟองคดี เวนแตกรณีถูกพิพากษาคดีฟองศาลของสัญญานี้มากอน ในการฟองคดีสหกรณจะใชสิทธิตามหนังสือกู และ
หนงัสอืคํ้าประกนัเปนหลกัฐานในการฟองคด ี สาํหรบัการลดดอกเบี้ยตามระเบยีบนี้เปนการใหความชวยเหลอืลดภาระการชาํระหนี้
ใหแกสมาชิกเทานั้น เมื่อสหกรณไดยกเลิกกรณีเพราะสมาชิกไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ สหกรณจึงสงวนสิทธิตามหนังสือกูและ
หนงัสอืคํ้าประกนัฉบบัเดมิ

 ขอ 9. ในระหวางที่ผูคํ้าประกนัชาํระหนี้ตามระเบยีบนี้ สหกรณจะตองตดิตามหนี้จากผูกูตอไป

 ขอ 10. ใหคดิอตัราดอกเบี้ยสาํหรบัโครงการลดดอกเบี้ยใหแกสมาชกิผูรบัภาระคํ้าประกนัรอยละยี่สบิหาสตางคตอป สาํหรบั
สญัญาที่รบัภาระชาํระหนี้แทนผูกูเทานั้น

 ขอ 11. สมาชกิผูรบัภาระคํ้าประกนัที่ประสงคจะเขาโครงการลดดอกเบี้ยใหยื่นคาํขอตามแบบที่สหกรณกาํหนด

 ขอ 12. ใหคณะกรรมการติดตามและเรงรัดหนี้พิจารณาใหความเห็นในการลดดอกเบี้ยใหแกสมาชิกผูรับภาระชําระหนี้
ตามสญัญาคํ้าประกนั เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการดาํเนนิการพจิารณาเพื่อทราบ

   กรณีที่คณะกรรมการติดตามและเรงรัดหนี้ไดพิจารณาอนุมัติใหลดดอกเบี้ยแลว การลดดอกเบี้ยใหมีผล
ในเดอืนถดัไป

 ขอ 13. คณะกรรมการทรงไวซึ่งสทิธใินการยกเลกิสญัญาลดดอกเบี้ย กรณสีมาชกิหรอืลูกหนี้ไมปฏบิตัติามสญัญา หรอื
ขอกาํหนดตามระเบยีบนี้ โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา

             จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั

ประกาศ ณ วนัที่ 14 กรกฎาคม 2560

(นายพิทยา  ทิพยโสตถิ)
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรพัยพนกังานบรษิทัการบนิไทย จาํกดั

สหกรณออมทรัพยพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด

ประกาศ ณ วนัที่ 14 กรกฎาคม 2560

สารสหกรณ
ออมทรัพย 3



สหกรณออมทรัพยพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด

สารสหกรณ
ออมทรัพย4

ผลการดําเนินงานของสหกรณฯ รอบระยะเวลา 5 เดือน ณ 31 พฤษภาคม 2560

หนวย:ลานบาท หนวย:ลานบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 944.98 เงนิรบัฝากจากสมาชิก/จากสหกรณอืน่/สมาคมฌาปนกจิฯ 33,162.71

เงินลงทุน 17,434.12 เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย 4,770.00

กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคาตราสารหนี้ (52.30) ทุนเรือนหุน 16,544.74

เงินลงทุนกองทุนสวนบุคคล 1,500.00 ทุนสํารอง 1,774.24

กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคากองทุนสวนบุคคล (8.60) ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 147.45

เงินใหกูสหกรณอื่น ๆ 6,247.76 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (52.30)

เงินใหกูแกสมาชิกสุทธิ 30,954.59 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากกองทุนสวนบุคคล (8.60)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 238.69 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 463.63

สินทรัพยถาวรและสินทรัพยอื่น 27.64 กําไรสุทธิประจํางวด 485.01

รวมสินทรัพย 57,286.88 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 57,286.88

จํานวนสมาชิก  26,764 คน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณฯ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เปนตนไป

ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา
รอยละ
ตอป

อัตราสุทธิ
รอยละตอป

เงินฝากออมทรัพย
• ฝาก – ถอนขั้นตํ่า 100 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อยางนอย 100 บาท ฝากไดไมเกนิ 1 บญัช ี

1.00 1.00

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
• ฝาก – ถอนขั้นตํ่า 500 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อยางนอย 500 บาท ฝากไดไมเกนิ 1 บญัชี

2.85 2.85

เงินฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อลูกรัก
• ฝาก – ถอนขั้นตํ่า 500 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

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

2.85 2.85

เงินฝากออมทรัพยพิเศษเกษียณสุข
• ฝาก – ถอนขั้นตํ่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

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

3.85 3.85

เงินฝากประจํา 12 เดือน (ภาษี 15%)
• ฝาก – ถอนขั้นตํ่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อยางนอย 1,000 บาท ฝากไดไมเกนิ 1 บญัชี

3.50 2.97

เงินฝากประจํา 24 เดือน (ภาษี 15%)
• ฝาก – ถอนขั้นตํ่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อยางนอย 1,000 บาท ฝากไดไมเกนิ 1 บญัชี

4.00 3.40

เงินฝากประจํา 36 เดือน (ภาษี 15%)
• ฝาก – ถอนขั้นตํ่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อยางนอย 1,000 บาท ฝากไดไมเกนิ 1 บญัชี

4.25 3.61

เงินฝากประจํา 48 เดือน (ภาษี 15%) 
• ฝาก – ถอนขั้นตํ่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อยางนอย 1,000 บาท ฝากไดไมเกนิ 1 บญัชี

4.50 3.82

เงินฝากประจําปลอดภาษี 24 เดือน
• ฝากเปนรายเดอืน ๆ ละเทา ๆ กนั ขั้นตํ่า 1,000 บาท

สูงสุดไมเกิน 25,000 บาท ตองฝากใหครบ 24 งวด 
และขาดฝากไมเกิน 2 ครั้ง (ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษเีงนิได ฉบบัที่ 64)

3.75 3.75

ประเภทเงินกู อัตรารอยละตอป
เงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 4.85
เงินกูพิเศษ
- เพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคง
- เพื่อการเคหะสงเคราะห

4.85
4.60

อัตราดอกเบี้ยเงินกูสหกรณฯ
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เปนตนไป

ขาวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด และครอบครัว

จํานวนสมาชิกผูเสียชีวิตตั้งแตวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จํานวน 12 ราย
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จํานวน 3 ราย
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จํานวน 21 ราย

            รวมจํานวน 36 ราย

รายชื่อสมาชิกผูเสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 12 ราย
ที่สงหักซองเงินเดือนประจําเดือนมิถุนายน 2560

1. คณุนพพล จนัทรเอี่ยม QV
2. คณุพงศภพชัญ วริริตัน KZ
3. คณุอาํไพ สขุสอาด CL-O
4. คณุสมควร มณโีชติ JD-L
5. คณุพศิาล ทองปยุ WT
6. คณุวชัรนิทร ปานเจรญิ 2D-P
7. คณุสบุนิ แจมดวง LC
8. คณุสมชาย จนัทรเจรญิ 2T-P
9. คณุเตมิพงษ ภูรอด LC
10. คณุสภุคัศริิ อาจวารนิ GL
11. คณุประมวล เผอืดงาม WY
12. คณุคูณลาภ นาคสวสัดิ์ F5

ตลาดนัดสหกรณ
ขายที่ดิน ถ. บางบัวทอง – สุพรรณบุรี 
ต. ราษฎร�นิยม อ. ไทรน�อย จ. นนทบุรี

จํานวน 2 แปลงๆ ละ  33 ตารางวา  
รวม 186 ตารางวา ๆ ละ 7,000.- บาท

สนใจติดต�อคุณสิริวรรณ โทร. 095 – 762 - 7387


