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: บ.ก.แถลง

สวัสดีครับ สมาชิกทุกท่าน  

	 วารสารฉบับประจ�าเดือนธันวาคมนี้	 ผม	 
นายณรงค์	 ต้ังทองปั้น	 ในฐานะบรรณาธิการและ
ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์		ขอเรียนท่าน
สมาชิกว่าในฉบับนี้มีเรื่องที่น่าสนใจ	 คือ	 	 ระเบียบ 
สหกรณ์ฯ	 ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้
สามัญ	พ.ศ.	2561	ระเบียบสหกรณ์ฯ	ว่าด้วยกองทุน
ช่วยเหลอืผูค้�า้ประกนัเงินกูส้ามัญเพือ่พฒันาคุณภาพ
ชีวิต	 พ.ศ.	 2561	 ระเบียบสหกรณ์ฯ	 ว่าด้วยกองทุน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกัน	พ.ศ.	2561	
ระเบียบสหกรณ์ฯ	 ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้รับภาระค�้าประกัน	 พ.ศ.	 2561และภาพกิจกรรม
ต่างๆ	 ของสหกรณ์ฯ	 โดยสมาชิกทุกท่านสามารถ
ติดตามกิจกรรมต่างๆ	ของสหกรณ์ฯ	ได้จากคอลัมน์
ข่าวสารจานร้อน	หรอื	www.tgsaving.com		หรอืเพิม่
เป็นเพ่ือนกับสหกรณ์ฯ	 เพ่ือรับข้อมูลทางไลน์	 หาก
ท่านมีข้อเสนอแนะ	 ติชม	 ท่านสามารถแจ้งได้ที่
ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ	ทั้ง	3	ส�านักงาน	

	 ในวาระดิถีปีใหม่ที่จะถึงนี้	 ขอให้ทุกท่านมี
สุขภาพแข็งแรง	คิดสิ่งใดสมปรารถนา	และมีความสุข
กับการพักผ่อนและท่องเที่ยว

สวัสดีครับ

วัตถุประสงค์

สารบัญ

1.	 เพ่ือเผยแพร่ข ่าวสารสหกรณ์เกี่ยวกับการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการด�าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกภายใต้ 
หลักการ	 “เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น โดยยึดหลักมั่นคง 
โปร่งใส ประทับใจ เอื้ออาทร”

2.	 เพื่อเป็นสื่อกลางเสรีให้สมาชิกได้มีส ่วนร่วมในการแสดง 
ความคิด เห็นข ้อ เสนอแนะ	 เพื่ อ ร ่ วมพัฒนาสหกรณ ์	
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก	
คณะกรรมการด�าเนินงาน	และเจ้าหน้าที่

3.	 เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสมาชิก	 และสถาบันต่างๆ	 
เพื่อความเป็นสหกรณ์ชั้นแนวหน้าของประเทศต่อไป

บ.ก.แถลง 2
เรื่องเล่ำจำกประธำนกรรมกำรสหกรณ์ 3
ควำมมั่นคงของสหกรณ์ 7
เงินรอตรวจสอบ ของสมำชิกท่ำนใด 8
ข่ำวสำรจำนร้อน 9
ภำพกิจกรรม 18
ผลกำรด�ำเนินงำน/อัตรำดอกเบี้ย/ฌำปนกิจสงเครำะห์ 23

บรรณำธิกำร	 นายณรงค์		ตั้งทองปั้น	/	QV
	 โทร.	081-285-5388
กองบรรณำธิกำร	 นายทวีศิลป์		ม่วงถึก	/	CL-T
	 โทร.	081-819-0836
	 นายณัฐสัณฑ์		เกตุประจักษ์	/	TS
	 โทร.	081-583-8843
	 นายอนุรักษ์		เอี่ยมใย	/	FV-V
	 โทร.	081-803-5611
	 นายณรงค์		เจียมทอง	/	WY
	 โทร.	083-134-8924
	 นายวีรยุทธ		ทวนคง	/	2Q-S
	 โทร.	093-546-9145
	 นายจิรยุทธ		ภุชงคสมุทห์	/	QV
	 โทร.	086-779-2812
ออกแบบ	 นายชัยภิวัฒิ	รุ่งเรือง
แยกสีและพิมพ์ที	่ บริษัท	บ้านสวน	การพิมพ์	จ�ากัด
	 โทร.	0-2868-7388	แฟ็กซ์.	0-2868-9553
	 Email	:	baansuanprint@gmail.com

ส�ำนักงำน	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด
ลำดพร้ำว	 59/39-40	ซ.ทรงสะอาด	จอมพล	กรุงเทพฯ	10900
	 โทร.	0-2545-2040	แฟ็กซ์.	0-2513-6160
ดอนเมือง	 89/48	หมู่	9	วิภาวดีรังสิต	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	10210
	 โทร.	0-2697-1450-2	แฟ็กซ์.	0-2996-9866
สุวรรณภูม	ิ บริเวณชั้นล่าง	อาคารจอดรถศูนย์ปฏิบัติการ	(OPC)
	 333	หมู่	1	ต�าบลหนองปรือ	อ�าเภอบางพลี
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540
	 โทร.	0-2137-0100	แฟ็กซ์.	0-2137-0110

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	 จ�ากัด	 เป็นวารสารเผยแพร่เพื่อ
อภินันทนาการ	บทความ	บทวิจารณ์	ความคิดเห็นและข้อเขียนต่างๆ	ในวารสารสหกรณ์ฯ	
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น	 และสหกรณ์ฯ	 ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยหรือ 
ร่วมรับผิดชอบ	ไม่ว่ากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
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 : เรื่องเล่ำจำกประธานกรรมการสหกรณ์ฯ

โดย : นายพิทยา  ทิพยโสตถิ

สวัสดีครับท่านสมาชิก	ในการด�าเนินงานสหกรณ์ฯ	นั้น	มีทั้งกลุ่มสมาชิกที่มีหุ้นและเงินฝาก	กลุ่มที่เป็นผู้กู้
และผู้ค�้าประกัน			ซึ่งผมตั้งใจที่จะดูแลสมาชิกทุกกลุ่มและให้ทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุด		กลุ่มสมาชิก

ที่มีหุ้นและเงินฝาก	 	 ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม	มีความมั่นคง	 	 กลุ่มที่เป็นผู้กู้และผู้ค�้าประกัน	 	 ได้รับดอกเบี้ยที่ 
ไม่สูงเกินไป		ซึ่งในขณะนี้สหกรณ์ฯ	มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด�าเนินการ	คือ	การรับภาระค�้าประกัน	โดยทุกท่านต้องเข้าใจ 
ให้ตรงกนัก่อนว่าผูร้บัภาระค�า้ประกนันัน้	เป็นผู้ทีต้่องช�าระหน้ีแทนผูกู้ท่ี้ไปค�า้ประกนัให้	และในส่วนของตนเองกยั็งมหีนี้
ของตนเองด้วย		ท�าให้หลายๆ	คน	ไม่มเีงนิเพยีงพอในการด�ารงชพี		ท�าให้สหกรณ์ฯ	ต้องหาแนวทางช่วยเหลอืสมาชกิ
ผู้ที่รับภาระค�้าประกันอย่างเป็นระบบ	ซึ่งในฉบับนี้ผมจึงขอเล่าให้ทุกท่านทราบว่า	

ท�ำไมต้องช่วยเหลือผู้รับภำระค�้ำประกัน

จากเดิมเม่ือผู้กู้ผิดนัดช�าระหนี้	 2	 งวดติดต่อกันจะถูกเสนอชื่อให้ออกจากการเป็นสมาชิก	 ตามข้อบังคับ 
สหกรณ์ฯ	 ข้อ42	 (4)	 แต่กรณีท่ีถูกให้ออกจากสมาชิกแล้วยังเป็นพนักงาน	 	 สหกรณ์ฯ	 จะส่งหักเงินช�าระหนี้จาก 
ซองเงินเดือนต่อไป	ผู้ค�้าประกันจะไม่ได้รับผลกระทบ

        	 คณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	40	ในการประชุมครั้งที่	13(ต่อเนื่อง)	วันที่	11	ธันวาคม	2558		มีมติอนุมัติ																		
ให้เรียกเก็บหนี้ผู้กู้ทั้งจ�านวน	กรณีผู้กู้ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก	เมื่อผู้กู้ไม่สามารถช�าระหนี้ทั้งจ�านวนได้		

         คณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	41	ในการประชุมครั้งที่		7/2559	วันที่	28	กรกฎาคม	2559			มีมติให้เรียก
เก็บหนี้จากผู้ค�้าประกันทั้งหมด		ท�าให้ผู้ค�้าประกันต้องรับภาระหนี้รวมประมาณ	400	กว่าราย	ยอดหนี้ประมาณ	157	
ล้านบาทเศษ	และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ยังไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

เมื่อผู้ค�้าประกัน 400 กว่าราย ถูกหักหนี้รับภาระจากซองเงินเดือนเพื่อช�าระหนี้แทนผู้กู้  ท�าให้เกิด
ปัญหาซองเงินเดือนติดลบ และถูกเสนอชื่อให้ออกจากการเป็นสมาชิก  และท�าให้ต้องมีผู้รับภาระค�้าประกัน
เพิ่มขึ้นอีกทอดหนึ่ง

จ�านวนสมาชิกผู้รับภาระค�้าประกัน ระหว่างปี 2558 - 2559

เดือน จ�านวน (ราย) จ�านวนสัญญา ยอดหนี้
(ล้านบาท)

มกราคม 2558 331 472 118.55

** ธันวาคม 2558 582 967 283.13

มิถุนายน 2559 543 918 263.88

** กรกฎาคม 2559 795 1,422 421.69

ปี 2560 สหกรณ์ฯ ด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้ค�้าประกันที่รับภาระหนี้จากผู้กู้ เมื่อผู้ค�้าประกัน
ใช้สิทธิเกี่ยงตามมาตรา 688  สหกรณ์ฯ จะหยุดหักเงินเดือนสัญญาที่ใช้สิทธิเกี่ยง และติดตามทวงหนี้จากผู้กู้ 
กรณีติดตามทวงหนี้จากผู้กู้ไม่ได้  สหกรณ์ฯ จึงด�าเนินการฟ้องคดีทั้งผู้กู้และผู้ค�้าประกัน (ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 
43/2559 ลงวันที่3 พฤษภาคม 2559)
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เรื่องเล่ำจำกประธานกรรมการสหกรณ์ฯ : 

ระหว่างสหกรณ์ฯ ฟ้องคดี จะหยุดส่งหักเงินช�าระหนี้จากผู้ค�้าประกัน  ท�าให้ผู้ค�้าประกันสามารถช�าระ
หนี้ตนเองได้  ส่งผลให้สัญญาที่รับภาระเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ดังข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 
เริ่มลดลงดังข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

วันที่ ราย สัญญา ยอดหนี้
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2560 846 1,574 461.48

30 กันยายน 2561 801 1,507 443.21

	 เมือ่คดถีงึทีส่ดุ	สหกรณ์ฯ	ได้รบัค�าพพิากษา	หรอืพพิากษาตามยอม	สหกรณ์ฯ ต้องด�าเนนิการเรยีกเกบ็หนี้
จากผู้กู้ กรณีผู้กู้ไม่ช�าระหนี้ตามค�าพิพากษา จะด�าเนินการสืบทรัพย์ และอายัดทรัพย์สินของผู้กู้	พร้อมกับเรียก
เก็บหนี้จากผู้ค�้าประกันซึ่งเป็นลูกหนี้ตามค�าพิพากษาเช่นเดียวกัน	

 เมื่อเริ่มส่งหักหนี้รับภาระค�้าประกัน จะเกิดปัญหาซองติดลบ เนื่องจากสมาชิกผู้รับภาระค�้าประกัน 
มีทั้งหนี้ตนเอง และ หนี้รับภาระ ที่หักจากซองเงินเดือน

        ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ฯ มีพนักงานที่หักซองเงินเดือนหนี้ตนเอง และหนี้รับภาระ
ค�้าประกันตามค�าพิพากษา จ�านวน 1,477 สัญญา ประกอบด้วย

-  หนี้ตนเอง จ�านวน  1,006  สัญญา ยอดหนี้  829,047,855  บาท
-  หนี้รับภาระ จ�านวน    471   สัญญา ยอดหนี้  134,644,157  บาท

ซึ่งแสดงรายละเอียดได้เป็นตัวอย่าง  ดังนี้

ตวัอย่าง พนกังานมีซองเงินเดือน	และมี	(หนีร้บัภาระตามค�าพพิากษา)	ท�าให้ซองเงินเดอืนไม่พอหักช�าระหนีร้ายเดอืน

ตัวอย่าง เงินเดือน ส่งหนี้ต่อเดือน สถานะ จ�านวนสัญญา ส่งต่อเดือน
รวมยอดหนี้

(บาท)

A 48,018 70,200
หนี้ตนเอง 4 37,200 3,052,295

หนี้รับภาระ 7 33,000 3,695,696

B 32,030 40,600
หนี้ตนเอง 4 29,100 2,515,576

หนี้รับภาระ 4 11,500 1,128,693

C 20,405 65,717
หนี้ตนเอง 4 43,700 2,933,153

หนี้รับภาระ 5 22,017 1,211,564

D 25,438 69,125
หนี้ตนเอง 4 44,000 3,498,048

หนี้รับภาระ 5 25,125 2,062,643

E 27,595 37,650
หนี้ตนเอง 3 30,200 3,050,721

หนี้รับภาระ 2 7,450 826,893
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 : เรื่องเล่ำจำกประธานกรรมการสหกรณ์ฯ

ตัวอย่าง แสดงความสัมพันธ์ของสมาชิกผู้รับภาระค�้าประกัน		ในฐานะผู้กู้(หนี้ของตนเอง)

จากการแสดงความสมัพันธ์ของการค�า้ประกัน	จะเหน็ได้ว่าถ้า	A		ซึง่มหีนีร้บัภาระอยูแ่ละซองตดิลบทุกเดอืน								
อาจตัดสินใจหนีหายไป		หนี้ของ		A		จะส่งต่อให้กับผู้ค�้าประกัน	คือ	B,	C,	D,	E,	F,	G	และ	H	จ�านวน	7	คน

ในท�านองเดียวกันถ้า	 B,	 C,	 D,	 E,	 F,	 G	 และ	 H	 	 เม่ือซองติดลบก็ตัดสินใจหนีหายไปเช่นเดียวกัน	 จะมี 
ผลกระทบต่อผู้ค�้าประกันที่ต้องรับภาระเพิ่มอีกจ�านวน	 34	 คน	 และสหกรณ์ฯ	 ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น	
ส�าหรับหนี้รับภาระที่เกิดขึ้น		ซึ่งจะท�าให้ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ฯ	สูงขึ้น	ส่งผลให้ก�าไรสุทธิลดลง	ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกทุกท่าน
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	ในการด�าเนนิงานสหกรณ์ฯ	นัน้	มทีัง้กลุม่สมาชกิทีม่หีุน้และเงนิฝาก		กลุม่ทีเ่ป็นผูกู้แ้ละผูค้�า้ประกนัสหกรณ์ฯ
จะต้องดูแลสมาชิกทุกกลุ่มและให้ทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุด		กลุ่มสมาชิกที่มีหุ้นและเงินฝาก		ได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสม	 มีความม่ันคง	 กลุ่มที่เป็นผู้กู้และผู้ค�้าประกัน	 	 ได้รับดอกเบี้ยท่ีไม่สูงเกินไป	 ซึ่งเรื่องส�าคัญในขณะนี้ที ่
สหกรณ์ฯ	จะต้องรบีด�าเนนิการ	คอื	หาแนวทางช่วยเหลอืสมาชกิผูท้ีร่บัภาระค�า้ประกันอย่างเป็นระบบ		มแีผนบรหิาร
จัดการลูกหนี้	โดยวิเคราะห์ข้อมูล	จัดกลุ่มผู้รับภาระค�้าประกัน	วางขั้นตอนการท�างานที่ชัดเจน	เนื่องจากมีหลายกลุ่ม
และมีปัญหาที่แตกต่าง	 สหกรณ์ฯ	 จึงได้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบแนวทางท่ีสหกรณ์ฯ	 จะ 
ด�าเนินการ	คือ																					

1.	 จ�ากัดกรอบการรับภาระของผู้ค�้าประกันไม่ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น

2.	 หาแนวทางให้ผู้ค�้าประกันที่รับภาระหนี้	 	 สามารถช�าระหนี้ตนเองต่อไปได้	 โดยการสมัครเข้าโครงการ 
ประนอมหนี้ฯ	และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกัน

3.	 ในระหว่างที่สมาชิกเข้าโครงการฯ	 สหกรณ์จะเปิดคลีนิควางแผนทางการเงินให้กับสมาชิกผู้รับภาระ 
ค�้าประกัน	เพื่อวางแผนจัดการหนี้	และวางแผนเกษียณอายุ

เม่ือสมาชกิผูร้บัภาระค�า้ประกนัสามารถวางแผนจัดการหนีแ้ละวางแผนเกษยีณอาย	ุเมือ่เกษียณอายก็ุสามารถ
ที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข	 มีเงินเพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นและสร้างความสุขเล็กๆ	 น้อยๆ	 
โดยไม่เป็นภาระของลูกหลาน		 ในส่วนของสหกรณ์ฯ	 ก็มีความมั่งคงเนื่องจากได้รับช�าระหนี้อย่างครบถ้วน	 ส�าหรับ
วารสารฉบบันีจ้ะมีระเบยีบต่างๆ	ทีช่่วยเหลอืผูค้�า้ประกนั	ส่วนรายละเอยีดแต่ละโครงการ		ผมจะรายงานให้ท่านสมาชกิ
ได้รับทราบต่อไปในวารสารสหกรณ์ฯ	หรือช่องทางอื่น

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่	 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให ้
สมาชิกทุกท่านพร้อมครอบครัว	ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย	สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
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ความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด
องค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้สหกรณ์เกิดควำมมั่นคง
	 1.	สมาชิก
	 2.	คณะกรรมการด�าเนินการ
	 3.	ผู้ตรวจสอบกิจการ
	 4.	เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1. สมาชิก	 	 	 สมาชิกของสหกรณ์เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญท่ีสุด	 	 เพราะสมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์	 สมาชิกเป็น 
ผู้เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์		ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์	และสมาชิกเป็นผู้ใช้บริการและเป็นผู้ค�้า
ประกันเงินกู้ที่เพื่อนสมาชิกกู้ไปจากสหกรณ์

2. คณะกรรมการด�าเนินการ		คณะกรรมการด�าเนินการจะต้องเป็นคนดี	มีความซื่อสัตย์สุจริต	ไม่กระท�าการใดๆ	
ทีเ่ป็นการทจุรติเชงินโยบาย		ไม่สร้างกระแสสมาชกินยิม	และแสวงประโยชน์โดยมชิอบรูจั้กและเข้าใจวิธกีารท�างาน
เป็นทีม		โดยค�านึงถึงความมั่นคงของสหกรณ์และการให้บริการที่ดีแก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสม

3. ผูต้รวจสอบกจิการ		ต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ		เข้าใจระบบวธิกีารบรหิารงานของสหกรณ์	ท�าการตรวจ
สอบให้ละเอียดและทั่วถึงทุกธุรกรรมทางการเงิน	 รายได้	 ค่าใช้จ่าย	 	 โดยมุ่งหวังให้มีการบริหารงานได้อย่าง 
ถูกต้อง		โปร่งใส		และมีธรรมาภิบาล		กล้ารายงานผลการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา

4. เจ้าหน้าที่ของรัฐ		ได้แก่
• นายทะเบียนสหกรณ์
• รองนายทะเบียนสหกรณ์
• ผู้ตรวจการสหกรณ์

	 ถ้าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและเข้มแข็ง	 จะป้องกันการกระท�าอันมิชอบของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี																		
สหกรณ์ได้		ซึ่งจะเป็นการระงับเหตุแห่งความเสียหายที่จะเกิดแก่สหกรณ์ได้อย่างทันท่วงที
ปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยจ�ากัด ในปัจจุบัน		ได้แก่
	 1.	สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกมากเกินไป
	 2.	สมาชิกบางคนมีหนี้หลายทาง
	 3.	ผู้ค�้าประกันแทบทุกคนไม่มีความสามารถช�าระหนี้แทนผู้กู้		เมื่อผู้กู้ไม่ช�าระหนี้
การแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน

1.	ติดตามและด�าเนินคดีแก่ผู้กู้	เพื่อให้สหกรณ์ได้รับช�าระหนี้คืนมาโดยเร็ว
2.	ท�าความช่วยเหลอืแก่ผู้ค�า้ประกนั	ให้สามารถช�าระหนีข้องตนเอง	และสามารถช�าระหนีใ้นฐานะผูค้�า้ประกนั

ได้ในระดับหนึ่ง
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ค�้าประกัน		ฯลฯ
	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ค�้าประกัน	จะต้องท�าให้ผู้ค�้าประกันอยู่ในสภาพดังนี้

1.	สามารถช�าระหนี้ของตนเองได้
2.	สามารถมีเงินพอด�ารงชีพได้
3.	สามารถช�าระหนี้ที่รับภาระค�้าประกันได้

วิธีการ
1.	ตั้งกองทุนพัฒนาชีวิตผู้ค�้าประกัน
2.	เข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้
3.	เข้าโครงการพักช�าระหนี้	24	เดือน	โดยกองทุนส�ารองการช�าระหนี้ให้เดือนละ	500	บาท	ต่อสัญญา
4.	สนับสนุนให้ผู้ที่ค�้าประกันที่ช�าระหน้ีรับภาระครบถ้วนแล้ว	 ฟ้องไล่เบี้ยจากผู้กู ้โดยสหกรณ์สนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีไม่เกิน	20,000	บาท
หมายเหตุ   

1.	เงนิกองทนุทีส่�ารองจ่ายให้และค่าสนบัสนนุการฟ้องคดจีะเรยีกคนืเมือ่เกบ็หนีจ้ากผูกู้ไ้ด้ตามจ�านวนทีจ่่าย
ทดรองไป

2.	เมือ่ครบ	24	เดือน	ผูเ้ข้าโครงการจะหมดหนีเ้งนิกู้เพือ่เหตฉุุกเฉนิกรณีจ�าเปน็	และสามารถช�าระหนี้ได้เป็น
ปกติ

: บทควำมพิเศษ
โดย  นายปราโมทย์  สรวมนาม ที่ปรึกษา
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	 ตามที่ท่านสมาชิกหลายๆ	ท่าน		ได้น�าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ	ผ่านธนาคารต่างๆ	โดยไม่ได้
แจ้งวัตถุประสงค์และติดต่อมายังสหกรณ์ฯ	 จึงท�าให้สหกรณ์ฯ	 มีเงินรอตรวจสอบค้างบัญชี	 ตั้งแต่วันที่	 
30	มกราคม	2560	ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน		2561		

	 สหกรณ์ฯ	 จึงขอให้ท่านสมาชิกน�าสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ	 มาติดต่อท่ีเคาน์เตอร์เงินฝากทุกสาขา
พร้อมหลกัฐานการโอนเงนิ	เพือ่ตรวจสอบการท�ารายการเข้าบญัชเีงนิฝากของท่าน		ทัง้น้ีเพือ่เป็นการรกัษาสทิธิ
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

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

27/11/2018 50,000.00

30/11/2018 6,500.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กรุงเทพ  

ย่อยท่าอากาศยานกรุงเทพ
บัญชีเลขที่ 225-0-04174-2

21/03/2017 100,000.00

16/05/2017 200,000.00

30/11/2018 2,000.00

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

28/11/2018 10,000.00

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

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

01/08/2017 18,700.00

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
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: ข่ำวสำรจานร้อน

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จ�ากัด
ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2561

****************************************************

	 เพือ่เป็นสวัสดิการช่วยเหลอืสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย	จ�ากดั	ซึง่เป็นผูค้�า้ประกัน
หนี้เงินกู้สามัญ	ในกรณีที่ผู้กู้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์	หรือผู้กู้เสียชีวิต	โดยผู้กู้ไม่สามารถช�าระหนี้เงินกู้
สามญัได้ครบถ้วนและต้องเรยีกช�าระหนีจ้ากผูค้�า้ประกนั	อาศยัอ�านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ	จ�ากดั	ข้อ	57	(9)	
และข้อ	85	(10)	ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	43	ครั้งที่	12/2561	(ต่อเนื่อง)	เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	
2561		จึงก�าหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทั	การบนิไทย	จ�ากดั	ว่าด้วย	กองทนุช่วยเหลอืผูค้�า้ประกัน
เงินกู้สามัญ	พ.ศ.	2561	ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1.	 ระเบยีบนีเ้รยีกว่า	“ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย	จ�ากดั	ว่าด้วยกองทนุช่วย
เหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ	พ.ศ.	2561”	

 ข้อ 2.	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่		28		พฤศจิกายน		2561		เป็นต้นไป

 ข้อ 3.	 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	 จ�ากัด	 ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือ 
ผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ	พ.ศ.	2560	และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 	 บรรดาระเบยีบ	ประกาศ	หรอืค�าสัง่อืน่ใดของสหกรณ์ทีข่ดัหรอืแย้งกบัระเบยีบนีใ้ห้ใช้ระเบยีบนีแ้ทน

 ข้อ 4.	 ระเบียบนี้

  “สหกรณ์”		 หมายถึง		สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

  “สมาชิก”		 หมายถึง		สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย	จ�ากดั

  “คณะกรรมการ” 	 หมายถึง		คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย	จ�ากัด	

  “ผู้จัดการสหกรณ์” 	 หมายถึง		ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย	จ�ากดั

  “กองทุน” 	 หมายถึง		กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ

  “เงินสมทบอุดหนุนกองทุน”		หมายถึง		เงินที่สหกรณ์จ่ายสมทบอุดหนุนเข้ากองทุนช่วยเหลือ 
ผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ

 ข้อ 5.	 ที่มาของเงินกองทุน

5.1		 เงินสมทบอุดหนุนจากสหกรณ์	 	 ในอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
ตามจ�านวนยอดเงินฝากออมทรัพย์เฉพาะกิจ

5.2		 เงินค่าธรรมเนียมของสหกรณ์ในการขอเงินกู้สามัญใหม่		ตามอัตราที่สหกรณ์ก�าหนด

5.3		 เงินที่ได้รับจากการติดตามทวงหนี้จากสมาชิก	เท่ากับจ�านวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน

 ข้อ 6.		เงินกองทุนให้สหกรณ์เก็บรักษาไว้ในชื่อบัญชี	“กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ”

 ข้อ 7.	 เพือ่เป็นการช่วยเหลอืสมาชกิ		กรณผีูกู้เ้สยีชวิีต		หากผูค้�า้ประกนัยนิยอมรบัสภาพหนีใ้ห้งดดอกเบ้ีย		
แต่หากผู้ค�้าประกันให้ฟ้องเรียกจากกองมรดกก่อน	 ให้ลดดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีสหกรณ์
ประกาศก�าหนดในขณะนั้น
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ข่ำวสำรจานร้อน :

 ข้อ 8.	 เม่ือผูกู้พ้้นสภาพจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์		หรอืเสยีชวีติ	ให้สหกรณ์น�าเงนิค่าหุน้	เงนิฝาก	เงนิได้
อืน่ใดทีส่มาชกิพงึจะได้รับจากสหกรณ์	เงินฌาปนกจิสงเคราะห์	หรอืเงนิรายได้อืน่ใดท่ีได้รบัจากบรษิทัไปหักกลบลบหนี้
หรือช�าระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภทเป็นอันดับแรก	 แล้วน�าไปหักกลบลบหนี้หรือช�าระหนี้เงินกู้สามัญ 
ของสมาชิก	 หนี้ที่เหลือค้างช�าระอยู่เท่าใด	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจจัดการกองทุนตามข้อ	 5.	 ตามหลักเกณฑ ์
การช่วยเหลือผู้ค�้าประกันดังต่อไปนี้

8.1		 ในกรณีผู้กู ้เสียชีวิต	 เมื่อผู ้ค�้าประกันยินยอมรับสภาพหนี้และสหกรณ์เรียกเก็บหนี้จาก 
ผู้ค�้าประกัน	 ให้น�าเงินกองทุนมาช่วยเหลือทันที	 โดยน�ากองทุนที่ผู้ค�้าประกัน	ซึ่งมีสิทธิได้รับ
มาหักยอดหนี้ที่ต้องช�าระ	และผู้ค�้าประกันต้องช�าระหนี้ส่วนที่เหลือ

8.2		 กรณีผู้กู้ไม่ช�าระหนี้และผู้ค�้าประกันยินยอมช�าระหนี้ท้ังหมดงวดเดียวจนส้ินเชิง	 เม่ือสหกรณ์
ได้รับช�าระหนี้แล้ว	ให้น�าเงินกองทุนมาช่วยเหลือทันที

8.3		 กรณีทีผู้่ค�า้ประกนัยนิยอมช�าระหนีแ้ทนผูกู้ต้ามสญัญาเดมิ	โดยไม่มกีารฟ้องคด	ี	ให้น�ากองทนุ
ไม่เกินร้อยละ	 80	 ในส่วนของผู้ค�้าประกันแต่ละคนจะได้รับตามระเบียบมาช่วยเหลือทันที																		
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	 20	 จะจ่ายให้เม่ือช�าระหนี้ครบถ้วนแล้ว	 หากผู้ค�้าประกันประสงค์ 
จะช�าระหนี้ทั้งหมดหรือกู้รวมหนี้	ให้น�ากองทุนช่วยเหลือตามส่วนทั้งจ�านวนทันที

	 	 ในกรณีผู้ค�้าประกันผิดนัดช�าระหนี้ในสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือ	 สหกรณ์จะเรียกคืน 
เงินช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน	โดยให้กลับไปใช้เงื่อนไขตามสัญญาเดิม

8.4		 กรณีที่ผู้ค�้าประกันยินยอมช�าระหนี้แทนผู้กู้	 และเข้าโครงการประนอมหนี้และปรับโครงสร้าง
หนี้	โดยไม่มีการฟ้องคดีให้น�ากองทุนไม่เกินร้อยละ	80	ในส่วนของผู้ค�้าประกัน		แต่ละคนจะ
ได้รับตามระเบียบ	 มาช่วยเหลือทันที	 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	 20	 จะจ่ายให้เมื่อช�าระหนี ้
ครบถ้วนแล้ว	หากผูค้�า้ประกนัประสงค์จะช�าระหนีท้ั้งหมดหรอืกูร้วมหนี	้ให้น�ากองทุนช่วยเหลือ
ตามส่วนทั้งจ�านวนทันที

	 	 ในกรณีผู้ค�้าประกันผิดนัดช�าระหนี้ในสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือ	 สหกรณ์จะเรียกคืน 
เงินช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน	โดยให้กลับไปใช้เงื่อนไขตามสัญญาเดิม

8.5		 กรณีผู้ค�้าประกันสู้คดี	ศาลพิพากษาแล้ว	และผู้ค�้าประกันยินยอมช�าระหนี้แทนผู้กู้	 ให้น�าเงิน
กองทุนมาช่วยเหลือไม่เกินร้อยละ	80	ในส่วนของผู้ค�้าประกันแต่ละคนจะได้รับตามระเบียบ	
มาช่วยเหลอืทนัท	ีส่วนทีเ่หลอืร้อยละ	20	จะจ่ายให้เมือ่ช�าระหนีค้รบถ้วนแล้ว	หากผูค้�า้ประกนั
ประสงค์จะช�าระหนี้ทั้งหมดหรือกู้รวมหนี้		ให้น�ากองทุนช่วยเหลือตามส่วนทั้งจ�านวนทันที

	 	 ในกรณีผู้ค�้าประกันผิดนัดช�าระหนี้ในสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือ	 สหกรณ์จะเรียกคืน 
เงินช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน	โดยให้กลับไปใช้เงื่อนไขตามสัญญาเดิม

8.6		 กรณีผู้ค�้าประกันสู้คดี	 ศาลพิพากษาแล้ว	 	 และผู้ค�้าประกันยินยอมช�าระหน้ีแทนผู้กู้	 โดยเข้า
โครงการประนอมหนี้และปรับโครงสร้างหนี้	 ให้น�าเงินกองทุนมาช่วยเหลือไม่เกินร้อยละ	 80		
ในส่วนของผู ้ค�้าประกันแต่ละคนจะได้รับตามระเบียบ	 มาช่วยเหลือทันที	 ส่วนท่ีเหลือ 
ร้อยละ	20	จะจ่ายให้เมื่อช�าระหนี้ครบถ้วนแล้ว	หากผู้ค�้าประกันประสงค์จะช�าระหนี้ทั้งหมด
หรือกู้รวมหนี้		ให้น�ากองทุนช่วยเหลือตามส่วนทั้งจ�านวนทันที
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: ข่ำวสำรจานร้อน

	 	 กรณีลูกหนี้ตามค�าพิพากษาที่เป็นผู้ค�้าประกันไม่สามารถช�าระหนี้ให้สหกรณ์ได้ทันที	แต่
สามารถช�าระหนีต้ามค�าพพิากษาได้บางส่วน	เพือ่ให้ลูกหนีส้ามารถช�าระหนีไ้ด้ตามก�าลังความ
สามารถ	และสหกรณ์ได้รบัช�าระหนีบ้างส่วน	สหกรณ์จงึเปิดโอกาสให้ผูค้�า้ประกนัทีเ่ป็นลกูหนี้
ตามค�าพิพากษาได้เข้าท�าสัญญาประนอมหนี้	และปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์	ทั้งนี้จะต้อง
ช�าระหนีใ้ห้เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ	96	งวด	และต้องอายไุม่เกนิ	65	ปี	หากไม่สามารถ
ช�าระหนี้ได้ครบถ้วนตามหนังสือประนอมหนี้และปรับโครงสร้างหนี้	 สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ 
ที่จะด�าเนินการกับลูกหนี้ตามค�าพิพากษาทุกคนตามสิทธิของเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาต่อไป

	 	 ในกรณผีูค้�า้ประกนัผดินดัช�าระหนีใ้นสญัญาทีไ่ด้รบัการช่วยเหลอื	สหกรณ์จะเรยีกคนืเงนิ 
ช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน	โดยให้กลับไปใช้เงื่อนไขตามสัญญาเดิม

8.7			กรณีผูกู้้เงนิกูส้ามญัเสียชวีติ	และผูค้�า้ประกันประสงค์จะช�าระหนีท้ัง้หมด		ให้น�ากองทนุทีม่อียู่	
มาช่วยตามส่วนทันที

8.8		 อัตราการจ่ายเงินกองทุน	 ส�าหรับผู้กู้ท่ีได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เฉพาะกิจ	 ในอัตรา 
ร้อยละสามของจ�านวนเงินท่ีกู้	 	 ให้ช่วยเหลือผู้ค�้าประกันส�าหรับหนี้ท่ีรับภาระค�้าประกัน 
ร้อยละห้าสิบของหนี้เงินกู้สามัญจ�านวนที่เหลือแต่ไม่เกินห้าแสนบาท	 หนี้เงินกู้สามัญส่วน 
ที่เหลือให้ผู้ค�้าประกันช�าระหนี้แทน																			

8.9		 ในกรณีกองทุนที่มีอยู่ตามข้อ	 5.	 ไม่เพียงพอที่จะจ่ายตามข้อ	 8.8	 	 หรือบทเฉพาะกาล	 
แล้วแต่กรณีให้คณะกรรมการพิจารณาเฉลี่ยให้ตามเงินกองทุนที่มีอยู่เท่านั้น

 ข้อ 9.	 เงินที่ได้รับจากการติดตามทวงหนี้จากผู้กู ้	 	 ให้ส่งคืนเข้าบัญชีกองทุนเท่ากับจ�านวนเงินที่จ่าย 
ช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน

 ข้อ 10. ให้ผู้จัดการสหกรณ์		เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 ข้อ 11. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้	ให้คณะกรรมการเป็นผูว้ินิจฉัยและถือเป็นที่สุด

บทเฉพาะกาล
	 กรณีผู้กู้ที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เฉพาะกิจ	 ในอัตราร้อยละหน่ึงของจ�านวนเงินท่ีกู้	 ให้ช่วยเหลือ 
ผู้ค�้าประกันส�าหรับหนี้ที่รับภาระค�้าประกันร้อยละห้าสิบของหนี้เงินกู้สามัญจ�านวนท่ีเหลือ	 แต่ไม่เกินสองแสนบาท		
หนี้เงินกู้สามัญส่วนที่เหลือให้ผู้ค�้าประกันช�าระหนี้แทน

	 กรณผีูกู้ท่ี้ได้เปิดบญัชเีงินฝากออมทรัพย์เฉพาะกจิ	ในอตัราร้อยละศนูย์จุดห้าของจ�านวนเงินท่ีกู	้ให้ช่วยเหลอื
ผู้ค�้าประกันส�าหรับหนี้ที่รับภาระค�้าประกันร้อยละห้าสิบของหนี้เงินกู้สามัญจ�านวนที่เหลือ	แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท	
หนี้เงินกู้สามัญส่วนที่เหลือให้ผู้ค�้าประกันช�าระหนี้แทน

ประกาศ		ณ		วันที่		28		พฤศจิกายน		2561

(นายพิทยา  ทิพยโสตถิ)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด
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ข่ำวสำรจานร้อน :

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จ�ากัด
ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พ.ศ. 2561
****************************************************

	 เพ่ือเป็นสวสัดิการช่วยเหลอืสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย		จ�ากดั	ซึง่เป็นผูค้�า้ประกนั
หนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	 	 ในกรณีที่ผู้กู้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ	 และรวมถึงในกรณี 
ผู้กูเ้สยีชวิีต		โดยผูกู้ไ้ม่สามารถช�าระหนีเ้งินกู้สามญัได้ครบถ้วน	และต้องเรยีกช�าระหนีจ้ากผูค้�า้ประกนั		อาศยัอ�านาจ
ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด	ข้อ	57	 (9)	และข้อ	85	 (10)	ที่ประชุม 
คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์	ชดุที	่43	ครัง้ที	่12/2561	(ต่อเนือ่ง)	วนัที	่27	พฤศจกิายน	2561		จงึก�าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด	ว่าด้วย	กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต	พ.ศ.	2561	ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 	 “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด	 ว่าด้วยกองทุน
ช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	พ.ศ.	2561”	

 ข้อ 2.	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่		28		พฤศจิกายน		2561		เป็นต้นไป

 ข้อ 3.		ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	 จ�ากัด	 ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือ 
ผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	พ.ศ.	2560		และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 บรรดาระเบียบ	ประกาศ	หรือค�าสั่งอื่นใดของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4.	 ระเบียบนี้

  “สหกรณ์”		 หมายถึง	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

  “สมาชิก” 	 หมายถึง	 สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย	จ�ากดั

  “คณะกรรมการ” 	 หมายถึง	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
บริษัทการบินไทย	จ�ากัด	

  “ผู้จัดการสหกรณ์” 	 หมายถึง	 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	
จ�ากัด

  “กองทุน” 	 หมายถึง	 กองทุนช่วยเหลือผู ้ค�้าประกันเงินกู ้สามัญเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต

  “เงินสมทบอุดหนุนกองทุน”		หมายถึง	 เงินท่ีสหกรณ์จ่ายสมทบอุดหนุนเข้ากองทุนช่วยเหลือ 
ผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ข้อ 5.	 ที่มาของเงินกองทุน

5.1		 เงินสมทบอุดหนุนจากสหกรณ์	 	 ในอัตราเดียวกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
ตามจ�านวนยอดเงินฝากออมทรัพย์เฉพาะกิจ

5.2		 เงินค่าธรรมเนียมของสหกรณ์ในการขอเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหม่		ตามอัตราที่
สหกรณ์ก�าหนด

5.3		 เงินที่ได้รับจากการติดตามทวงหนี้จากสมาชิกเท่ากับจ�านวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน

 ข้อ 6.		เงินกองทนุให้สหกรณ์เกบ็รกัษาไว้ในชือ่บญัช	ี	“กองทนุช่วยเหลอืผูค้�า้ประกนัเงินกูส้ามญัเพือ่พฒันา
คุณภาพชีวิต”

 ข้อ 7.	 เพือ่เป็นการช่วยเหลอืสมาชกิ		กรณผีูกู้เ้สยีชวิีต		หากผูค้�า้ประกนัยนิยอมรบัสภาพหนีใ้ห้งดดอกเบ้ีย		
แต่หากผู้ค�้าประกันให้ฟ้องเรียกจากกองมรดกก่อน	 ให้ลดดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีสหกรณ์
ประกาศก�าหนดในขณะนั้น
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: ข่ำวสำรจานร้อน

 ข้อ 8.	 เม่ือผู้กู้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์	 	 หรือเสียชีวิต	 ให้สหกรณ์น�าเงินค่าหุ้น	 เงินฝาก	 
เงินได้อื่นใดที่สมาชิกพึงจะได้รับจากสหกรณ์	 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์	 หรือเงินรายได้อ่ืนใดท่ีได้รับจากบริษัทไป 
หกักลบลบหนีห้รือช�าระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภทเป็นอันดับแรก	 แล้วน�าไปหักกลบลบหนี้หรือช�าระหนี ้
เงินกู้สามัญของสมาชิก	 หนี้ท่ีเหลือค้างช�าระอยู่เท่าใด	 	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจจัดการเงินกองทุนตามข้อ	 5.	 
ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ค�้าประกันดังต่อไปนี้

8.1		 ในกรณีผู้กู้เสียชีวิต	 เม่ือผู้ค�้าประกันยินยอมรับสภาพหนี้และสหกรณ์เรียกเก็บหนี้จากผู้ค�้า
ประกัน	 ให้น�าเงินกองทุนมาช่วยเหลือทันที	 โดยน�ากองทุนท่ีผู้ค�้าประกัน	 ซึ่งมีสิทธิได้รับ 
มาหักยอดหนี้ที่ต้องช�าระ	และผู้ค�้าประกันต้องช�าระหนี้ส่วนที่เหลือ

8.2		 กรณีผู้กู้ไม่ช�าระหนี้และผู้ค�้าประกันยินยอมช�าระหนี้ท้ังหมดงวดเดียวจนส้ินเชิง	 เม่ือสหกรณ์
ได้รับช�าระหนี้แล้ว	ให้น�าเงินกองทุนมาช่วยเหลือทันที	

8.3		 กรณีที่ผู้ค�้าประกันยินยอมช�าระหนี้แทนผู้กู้ตามสัญญาเดิม	โดยไม่มีการฟ้องคดีให้น�ากองทุน
ไม่เกินร้อยละ	 80	 ในส่วนของผู้ค�้าประกันแต่ละคนจะได้รับตามระเบียบ	 มาช่วยเหลือทันท	ี																	
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	 20	 จะจ่ายให้เมื่อช�าระหนี้ครบถ้วนแล้ว	 หากผู้ค�้าประกันประสงค์จะ
ช�าระหนี้ทั้งหมดหรือกู้รวมหนี้	ให้น�ากองทุนช่วยเหลือตามส่วนทั้งจ�านวนทันที

	 	 ในกรณผีูค้�า้ประกนัผดินดัช�าระหนีใ้นสญัญาทีไ่ด้รบัการช่วยเหลอื	สหกรณ์จะเรยีกคนืเงนิ
ช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน	โดยให้กลับไปใช้เงื่อนไขตามสัญญาเดิม

8.4		 กรณีทีผู่ค้�า้ประกนัยินยอมช�าระหนีแ้ทนผูกู้	้และเข้าโครงการประนอมหนีแ้ละปรับโครงสร้างหนี้	
โดยไม่มีการฟ้องคดีให้น�ากองทุนไม่เกินร้อยละ	80	ในส่วนของผู้ค�้าประกัน	แต่ละคนจะได้รับ
ตามระเบียบ	มาช่วยเหลอืทนัท	ีส่วนทีเ่หลอือกีร้อยละ	20	จะจ่ายให้เมือ่ช�าระหนีค้รบถ้วนแล้ว	
หากผู้ค�้าประกันประสงค์จะช�าระหนี้ท้ังหมดหรือกู้รวมหนี้	 ให้น�ากองทุนช่วยเหลือตามส่วน 
ทั้งจ�านวนทันที

	 	 ในกรณีผูค้�า้ประกนัผดินดัช�าระหนีใ้นสญัญาทีไ่ด้รบัการช่วยเหลอื	 สหกรณ์จะเรยีกคนืเงนิ 
ช่วยเหลอืผู้ค�้าประกัน	โดยให้กลับไปใช้เงื่อนไขตามสัญญาเดิม

8.5		 กรณีผู้ค�้าประกันสู้คดี	ศาลพิพากษาแล้ว	และผู้ค�้าประกันยินยอมช�าระหนี้แทนผู้กู้	 ให้น�าเงิน
กองทุนมาช่วยเหลือไม่เกินร้อยละ	80	ในส่วนของผู้ค�้าประกันแต่ละคนจะได้รับตามระเบียบ	
มาช่วยเหลอืทนัท	ีส่วนทีเ่หลอืร้อยละ	20	จะจ่ายให้เมือ่ช�าระหนีค้รบถ้วนแล้ว	หากผูค้�า้ประกนั
ประสงค์จะช�าระหนี้ทั้งหมด	หรือกู้รวมหนี้	ให้น�ากองทุนช่วยเหลือตามส่วนทั้งจ�านวนทันที

	 	 ในกรณีผูค้�า้ประกนัผดินดัช�าระหนีใ้นสญัญาทีไ่ด้รบัการช่วยเหลอื	 สหกรณ์จะเรยีกคนืเงนิ 
ช่วยเหลอืผู้ค�้าประกัน	โดยให้กลับไปใช้เงื่อนไขตามสัญญาเดิม

8.6		 กรณีผู้ค�้าประกันสู้คดี	 ศาลพิพากษาแล้ว	 และผู้ค�้าประกันยินยอมช�าระหนี้แทนผู้กู้	 โดยเข้า
โครงการประนอมหนี้และปรับโครงสร้างหนี้	 ให้น�าเงินกองทุนมาช่วยเหลือไม่เกินร้อยละ	 80		
ในส่วนของผูค้�า้ประกนัแต่ละคนจะได้รบัตามระเบยีบ	มาช่วยเหลือทันที	ส่วนท่ีเหลือร้อยละ	20	
จะจ่ายให้เม่ือช�าระหนีค้รบถ้วนแล้ว	หากผูค้�า้ประกนัประสงค์จะช�าระหนีท้ัง้หมดหรอืกูร้วมหนี้	
ให้น�ากองทุนช่วยเหลือตามส่วนทั้งจ�านวนทันที

	 	 กรณีลูกหนี้ตามค�าพิพากษาที่เป็นผู้ค�้าประกันไม่สามารถช�าระหนี้ให้สหกรณ์ได้ทันที	 
แต่สามารถช�าระหน้ีตามค�าพิพากษาได้บางส่วน	 เพ่ือให้ลูกหนี้สามารถช�าระหนี้ได้ตามก�าลัง
ความสามารถ	และสหกรณ์ได้รับช�าระหนี้บางส่วน	สหกรณ์จึงเปิดโอกาสให้ผู้ค�้าประกันที่เป็น
ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาได้เข้าท�าสัญญาประนอมหนี้	 และปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์	 ทั้งนี้
จะต้องช�าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน	96	งวด	และต้องอายุไม่เกิน	65	ปี	หากไม่
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ข่ำวสำรจานร้อน :

สามารถช�าระหน้ีได้ครบถ้วนตามหนังสือประนอมหนี้และปรับโครงสร้างหนี้	 สหกรณ์ขอ 
สงวนสทิธ์ิทีจ่ะด�าเนนิการกบัลกูหนีต้ามค�าพพิากษาทกุคนตามสทิธขิองเจ้าหนีต้ามค�าพิพากษาต่อไป

	 	 ในกรณีผู้ค�้าประกันผิดนัดช�าระหนี้ในสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือ	 สหกรณ์จะเรียกคืน 
เงินช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน	โดยให้กลับไปใช้เงื่อนไขตามสัญญาเดิม

8.7			กรณีผู้กู้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเสียชีวิต	 และผู้ค�้าประกันประสงค์จะช�าระหนี้
ทั้งหมด	ให้น�ากองทุนที่มีอยู่	มาช่วยตามส่วนทันที

8.8	 อัตราการจ่ายเงินกองทุน	 ส�าหรับผู้กู้ท่ีได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เฉพาะกิจ	 ในอัตรา 
ร้อยละสามของจ�านวนเงินที่กู ้	 ให้ช่วยเหลือผู้ค�้าประกันส�าหรับหนี้ที่รับภาระค�้าประกัน 
ร้อยละห้าสบิ	ของหนีเ้งินกูส้ามญัเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติจ�านวนทีเ่หลอืแต่ไม่เกนิห้าแสนบาท	 
หนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนที่เหลือให้ผู้ค�้าประกันช�าระหนี้แทน																			

8.9		 ในกรณีกองทุนที่มีอยู่	 	 ตามข้อ	 5.	 ไม่เพียงพอที่จะจ่ายตามข้อ	 8.8	 หรือบทเฉพาะกาล	 
แล้วแต่กรณีให้คณะกรรมการพิจารณาเฉลี่ยให้ตามเงินกองทุนที่มีอยู่เท่านั้น

 ข้อ 9.	 เงินที่ได้รับจากการติดตามทวงหนี้จากผู้กู ้	 ให้ส่งคืนเข้าบัญชีกองทุนเท่ากับจ�านวนเงินที่จ่าย 
ช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน

 ข้อ 10.	ให้ผู้จัดการสหกรณ์		เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 ข้อ 11.		ในกรณีท่ีมปัีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบียบนี	้ให้คณะกรรมการเป็นผูว้นิจิฉยัและถอืเป็นทีส่ดุ

บทเฉพาะกาล
	 กรณีผู้กู้ที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เฉพาะกิจในอัตราร้อยละหนึ่งของจ�านวนเงินท่ีกู้ให้ช่วยเหลือ 
ผู้ค�้าประกันส�าหรับหนี้ที่รับภาระค�้าประกันร้อยละห้าสิบของหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจ�านวนท่ีเหลือ
แต่ไม่เกินสองแสนบาท		หนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนที่เหลือให้ผู้ค�้าประกันช�าระหนี้แทน

ประกาศ		ณ	วันที่	28	พฤศจิกายน	2561

                                                     
(นายพิทยา  ทิพยโสตถิ)

ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด
ว่าด้วย กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกัน พ.ศ. 2561

***********************************************************

	 เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือ	และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน	ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บรษัิทการบนิไทย	จ�ากดั	ซึง่เป็นผูค้�า้ประกนัทีร่บัภาระหนีจ้ากผูกู้้ท่ีไม่ช�าระหนี	้ผูค้�า้ประกนัท่ีเป็นลูกหน้ีตามค�าพพิากษา	
หรอืพพิากษาตามยอม	คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ฯ	ชดุที	่43	ครัง้ที	่12/2561	เมือ่วนัที	่22	พฤศจกิายน	2561		
ได้อาศยัอ�านาจตามข้อบงัคับสหกรณ์		ข้อ	57	(9)	และ	ข้อ	85	(10)	ก�าหนดระเบยีบ	ว่าด้วยกองทุนพฒันาคุณภาพชีวติ
ผู้รับภาระค�้าประกัน		พ.ศ.2561	ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1.	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกัน	พ.ศ.	2561”

 ข้อ 2.	 ระเบียบนี้ให้ถือใช้บังคับตั้งแต่วันที่	23	พฤศจิกายน	2561		เป็นต้นไป
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 ข้อ 3.	 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”		 หมายถึง	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

  “คณะกรรมการ” 	 หมายถึง	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ” 	 หมายถึง	 ประธานคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังาน
บริษัทการบินไทย	จ�ากัด

  “คณะกรรมการติดตาม		หมายถึง		คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
  และเร่งรัดหนี้”	 	 พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

  “ผู้รับภาระค�้าประกัน” 	หมายถึง		ผู้ค�้าประกันที่ต้องรับภาระช�าระหนี้แทนผู้กู้

  “กองทุน”			 หมายถึง		กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกัน

 ข้อ 4.	 ที่มาของเงินกองทุน

	 	 (1)	 จากการจัดสรรก�าไรสุทธิ
	 	 (2)	 จากการจัดงบประมาณสนับสนุนกองทุน
	 	 (3)	 จากเงินที่ได้รับคืนจากลูกหนี้ตาม	ข้อ	6.
	 	 (4)	 จากการบริจาค

 ข้อ 5.	 การช่วยเหลือสมาชิกผู ้ค�้าประกันที่ต ้องรับภาระหนี้จากผู ้กู ้	 หรือผู ้ค�้าประกันที่เป็นลูกหนี ้
ตามค�าพิพากษา	 หรือพิพากษาตามยอม	 ที่สมัครเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกันจะได้รับเงิน
ช่วยเหลอืจากกองทุนพฒันาคณุภาพชวิีตผูร้บัภาระค�า้ประกนั	ตามทีค่ณะกรรมการตดิตามและเร่งรดัหนีเ้ห็นสมควร	
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเดือนละห้าร้อยบาทต่อสัญญา

 ข้อ 6.	 เงินท่ีได้รบัจากการติดตามทวงหน้ีให้ส่งคนืเข้ากองทุนพฒันาคณุภาพชีวติผู้รบัภาระค�า้ประกนัเท่ากับ
จ�านวนที่จ่ายช่วยเหลือผู้รับภาระค�้าประกัน	

 ข้อ 7.	 เม่ือผู้รับภาระค�้าประกันช�าระหนี้รับภาระเสร็จส้ินแล้ว	 สหกรณ์จะมอบเงินช่วยเหลือ	 ในการที ่
ผู้รับภาระค�้าประกันจะด�าเนินคดีกับผู้กู้จ�านวนไม่เกินสองหมื่นบาท

 ข้อ 8.	 ในกรณีกองทุนท่ีมีอยู่	 ตามข้อ	 4.	 ไม่เพียงพอที่จะจ่าย	 ตามข้อ	 5.	 ให้คณะกรรมการพิจารณา 
การหยุดช่วยเหลือจนกว่าจะได้รับอนุมัติงบประมาณหรือการจัดสรรก�าไรสุทธิจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
ในปีถัดไป

 ข้อ 9.	 ให้คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดหนี้พิจารณาอนุมัติการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุน

 ข้อ 10.  กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้		ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย	และให้ถือเป็นที่สุด

 ข้อ 11.	ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่		22		พฤศจิกายน		2561

(นายพิทยา   ทิพยโสตถิ)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย		จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด
ว่าด้วย  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกัน พ.ศ. 2561

*********************************************

	 ในกรณีท่ีสมาชิกรายใดรับภาระหนี้ค�้าประกัน	 และประสบภาวะวิกฤติจนไม่อาจช�าระหนี้ได้	 ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ	 	 ข้อ	 18	 	 เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์	 	 อาจจะกระทบถึงความมั่นคงและเป็นการ 
ผ่อนผันให้สมาชิกสามารถพกัช�าระหนี	้หรอืดอกเบีย้ได้เป็นการชัว่คราว	ซึง่ได้สมคัรเป็นสมาชกิโครงการประนอมหนี้
และปรับโครงสร้างหนี้		พ.ศ.2559		แล้ว	แต่ยังไม่สามารถช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์ได้	

	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้กับสมาชิกผู้รับภาระค�้าประกัน	 คณะกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ฯ	ชดุท่ี	43	ครัง้ที	่12/2561	เม่ือวนัที	่22	พฤศจิกายน	2561	ได้อาศยัอ�านาจตามข้อบงัคบัสหกรณ์	ข้อ	57	(9)	
และ	ข้อ	85	(10)	จึงก�าหนดระเบียบว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกัน	พ.ศ.	2561		ขึ้นไว้ดังนี้

 ข้อ 1.	 ระเบียบนี้เรียกว่า		“ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกัน	พ.ศ.	2561”

 ข้อ 2.	 ระเบียบนี้ให้ถือใช้บังคับตั้งแต่วันที่	23	พฤศจิกายน	2561	เป็นต้นไป

 ข้อ 3.	 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”  หมายถึง	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”		 หมายถึง	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
บริษัทการบินไทย	จ�ากัด

  “ประธานกรรมการ”	 หมายถึง	 ประธานคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังาน
บริษัทการบินไทย	จ�ากัด

  “คณะกรรมการติดตาม	หมายถึง	 คณะกรรมการตดิตามและเร่งรดัหน้ีสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังาน
  และเร่งรัดหนี้”  บริษัทการบินไทย	จ�ากัด

  “ผู้รับภาระค�้าประกัน”		หมายถึง	ผู้ค�้าประกันที่ต้องรับภาระช�าระหนี้แทนผู้กู้

 ข้อ 4.	 หนี้ที่เข้าหลักเกณฑ์การสมัครเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกัน	มีดังนี้

(1)		 เป็นหนีใ้นฐานะผูค้�า้ประกันกบัสหกรณ์		หรอื	เป็นหนีผู้ค้�า้ประกนัรบัภาระตามทีศ่าลพพิากษา	
หรือพิพากษาตามยอมแล้ว		

(2)		 เป็นหนี้รับภาระค�้าประกันที่ผู้ค�้าประกันได้สมัครเข้าโครงการประนอมหนี้	และปรับโครงสร้าง
หนี้แล้ว

 ข้อ 5.	 ผู้รับภาระค�้าประกันประสงค์จะสมัครเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกันต้องมี
คุณสมบัติดังนี้

(1)	 เป็นพนกังานประจ�าของบรษิทั	การบนิไทย	จ�ากดั	(มหาชน)		หรอืเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์
พนกังานบรษิทัการบนิไทย	จ�ากัด		ท่ีเป็นสมาชกิสหกรณ์	และมเีงนิได้รายเดอืนหัก	ณ	ท่ีจ่ายได้

(2)	 เป็นผู้ค�้าประกันที่รับภาระหนี้จากผู้กู้	 	 หรือ	 ผู้ค�้าประกันที่เป็นลูกหนี้ตามค�าพิพากษาหรือ
พิพากษาตามยอม

(3)	 เป็นผูค้�า้ประกนัทีไ่ด้สมัครเข้าโครงการประนอมหนีแ้ละปรบัโครงสร้างหนีแ้ล้ว		มเีงนิได้รายเดอืน
เหลือไม่เกินสามพันบาท

 ข้อ 6.	 ผู้รับภาระค�้าประกันขอสมัครเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกัน	 มีสิทธิและ 
ถูกจ�ากัดสิทธิ	ดังนี้

(1)		 ได้รับการพักช�าระเงินต้นหนี้รับภาระ	 เป็นระยะเวลา	 24	 เดือน	 โดยไม่ถือเป็นการผิดนัด 
ช�าระหนี้		
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(2)		 ได้รบัเงินช่วยเหลอืจากกองทนุพฒันาคณุภาพชวีติผูร้บัภาระค�า้ประกันช�าระหนีร้บัภาระตามที่
คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดหนี้เห็นสมควร	 แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเดือนละห้าร้อยบาท											
ต่อสัญญา

(3)			 ต้องช�าระค่าหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเดือนละห้าร้อยบาท	 และไม่สามารถเปล่ียนแปลงการช�าระค่าหุ้น
รายเดือนตลอดโครงการ

(4)			 ระงับการกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีจ�าเป็นตลอดโครงการ	 เว้นแต่
คณะกรรมการเงินกูส้ามัญและเงนิกู้เพือ่เหตุฉกุเฉนิ	จะผ่อนผนัให้กู้เงนิกูส้ามญัเพือ่การด�ารงชพี
เป็นคราวๆ	 ไป	 โดยให้กู้ได้ตามสิทธิ์	 และเม่ือหักช�าระหนี้เงินกู้เดิมแล้วให้ได้รับเงินไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท

	 	 เมือ่ครบก�าหนดระยะเวลาในการสมคัรเข้าโครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูร้บัภาระค�า้ประกนั	ให้ผูร้บั
ภาระค�้าประกันช�าระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญาประนอมหนี้	และปรับโครงสร้างหนี้ที่เคยท�าไว้กับสหกรณ์

 ข้อ 7.	 กรณีมีการยกเลิกการเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกัน	 จ�านวนเงินต้นที่พักไว	้	
ผู้รับภาระค�้าประกันยังต้องรับผิดชอบในเงินต้นที่พักไว้นั้น	 	 โดยถือว่าเป็นเงินต้นค้างช�าระท่ีผู้รับภาระค�้าประกัน 
ต้องช�าระให้ครบถ้วน	 ส่วนดอกเบี้ยของต้นเงินที่พักไว้นั้นให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประนอมหนี้และ 
ปรับโครงสร้างหนี้	

 ข้อ 8.	 ผู้รับภาระค�้าประกันสามารถใช้สิทธิสมัครโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกันเฉพาะ
สัญญาที่รับภาระค�้าประกันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 ข้อ 9.	 การสมัครเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกัน	 ให้ผู้รับภาระค�้าประกันยื่นค�าขอ 
ด้วยตนเองตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด	พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

(1)		 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวพนักงานและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	
(2)		 หนังสือรับรองเงินได้รายเดือนที่แสดงรายการหัก	ณ	ที่จ่ายย้อนหลัง	3	เดือน
(3)		 เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดหนี้ก�าหนด

 ข้อ 10.  ให้คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดหนี้พิจารณาอนุมัติการสมัครเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้รับภาระค�้าประกัน

	 	 กรณคีณะกรรมการตดิตามและเร่งรดัหนีไ้ด้พิจารณาอนมุตักิารสมคัรเข้าโครงการพฒันาคณุภาพชวีติ
ผู้รับภาระค�้าประกันแล้ว	ให้มีผลในเดือนถัดไป

 ข้อ 11.	 คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดหนี้ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการบอกเลิกการสมัครเข้าโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกัน		กรณีสมาชิกหรือลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้	โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

	 	 การสมัครเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้รับภาระค�้าประกันให้เป็นไปตามระยะเวลาที ่
คณะกรรมการประกาศก�าหนด

 ข้อ 12.	 กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้	ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย	และให้ถือเป็นที่สุด

 ข้อ 13.	 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่		22		พฤศจิกายน		2561

(นายพิทยา    ทิพยโสตถิ)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย		จ�ากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด วารสารสหกรณ์

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนธันวำคม 2561



ภำพกิจกรรม : 

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุมใหญ่ (AUDITORIUM) บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่

18 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัดวารสารสหกรณ์

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนธันวำคม 2561



 : ภำพกิจกรรม

โครงการสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561

ณ มูลนิธิชัยพัฒนานุรักษ์ อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด วารสารสหกรณ์

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนธันวำคม 2561



ภำพกิจกรรม : 

โครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ “ไหว้พระ” รุ่นที่ 8
ในวันเสาร์ที่ 6  ตุลาคม  2561

พระนครศรีอยุธยา – อ่างทอง – สุพรรณบุรี

20 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัดวารสารสหกรณ์

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนธันวำคม 2561



 : ภำพกิจกรรม

โครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 27-28  ตุลาคม  2561

ณ หาดเตยงาม หน่วยงานบัญชาการนาวิกโยธิน อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด วารสารสหกรณ์

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนธันวำคม 2561



ภำพกิจกรรม : 

โครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 11 ประจ�าปี 2561

หลักสูตร “วิปัสสนาปฏิบัติธรรม”
ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน  2561

ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต�าบลห้วยสัก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

22 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัดวารสารสหกรณ์

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนธันวำคม 2561



ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวลา 9 เดือน ณ 30 กันยายน 2561

หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 875.30 เงนิรบัฝากจากสมาชิก/จากสหกรณ์อืน่/สมาคมฌาปนกจิฯ 35,483.76
เงินลงทุน 16,846.82 เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 4,080.00
ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการปรับมูลค่าตราสารหนี้ (205.20) ทุนเรือนหุ้น 17,934.69
เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 2,000.00 ทุนส�ารอง 1,894.97
ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการปรับมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล (9.94) ทุนสะสมตามข้อบังคับ	ระเบียบและอื่น	ๆ 89.24
เงินให้กู้สหกรณ์อื่น	ๆ 11,327.44 ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (205.20)
เงินให้กู้แก่สมาชิกสุทธิ 29,711.94 ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากกองทุนส่วนบุคคล (9.94)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 179.56 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 629.36
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 34.18 ก�าไรสุทธิประจ�างวด 863.22
รวมสินทรัพย์ 60,760.10 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 60,760.10

จ�านวนสมาชิก  26,899 คน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ประเภทเงินรับฝำก
อัตรำ
ร้อยละ
ต่อปี

อัตรำสุทธิ
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
สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนบริษัทกำรบินไทย จ�ำกัด และครอบครัว

จ�านวนสมาชิกผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2561

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จ�านวน 11 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จ�านวน 4 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จ�านวน 22 ราย

            รวมจ�านวน 37 ราย

รายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 11 ราย
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจ�ำเดือนตุลำคม 2561

1. คุณมนัส สังข์ทอง 2T-P
2. คุณทวี โรมพันธ์ TZ-T
3. คุณภูมิภัทร ณ	นคร MW
4. คุณศิวิภา ชุมประมาณ HDYSD
5. คุณชูชาติ ขันธหิรัญ TP-F
6. คุณสุธี จุฬารัตน์ MM-M
7. คุณศิวกร สมนึก ME-F
8. คุณมานิตย์ ชัยฤทธิ์ MY-S
9. คุณปตินันท์ เสนาฤทธิไกร CC-R
10. คุณนพรัตน์ นารายนะคามิน DB
11. คุณสันทัส แสงอ่อน FF-E

 : ผลการด�าเนินงาน
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด วารสารสหกรณ์

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนธันวำคม 2561



ผลการด�าเนินงาน :   

ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวลา 10 เดือน ณ 31 ตุลาคม 2561

หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 959.08 เงนิรบัฝากจากสมาชิก/จากสหกรณ์อืน่/สมาคมฌาปนกจิฯ 35,706.65
เงินลงทุน 16,798.56 เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 3,880.00
ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการปรับมูลค่าตราสารหนี้ (274.39) ทุนเรือนหุ้น 18,060.91
เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 2,000.00 ทุนส�ารอง 1,894.97
ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการปรับมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล (46.72) ทุนสะสมตามข้อบังคับ	ระเบียบและอื่น	ๆ 85.55
เงินให้กู้สหกรณ์อื่น	ๆ 11,580.56 ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (274.39)
เงินให้กู้แก่สมาชิกสุทธิ 29,641.29 ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากกองทุนส่วนบุคคล (46.72)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 213.10 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 620.37
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 35.05 ก�าไรสุทธิประจ�างวด 979.19
รวมสินทรัพย์ 60,906.53 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 60,906.53

จ�านวนสมาชิก  26,897 คน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ประเภทเงินรับฝำก
อัตรำ
ร้อยละ
ต่อปี

อัตรำสุทธิ
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
สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนบริษัทกำรบินไทย จ�ำกัด และครอบครัว

จ�านวนสมาชิกผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จ�านวน 8 ราย
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จ�านวน 3 ราย
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จ�านวน 32 ราย

            รวมจ�านวน 43 ราย

รายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 8 ราย
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจ�ำเดือนพฤศจิกำยน 2561

1. คุณเกื้อกูล ขวัญเมือง TZ
2. คุณธนชาต รัตนชัยสุภา TS-T
3. คุณอภิรักษ์ เณรมณี FY-E
4. คุณอนันต์ บัวทิพย์ 2V-R
5. คุณทรงเกียรติ์ ภานุพัฒน์ธนโชติ WO
6. คุณอิศราพันธุ์ นวลรอด HDYGO
7. คุณสมพงษ์ จันทร์สืบสาย MW-P
8. คุณอุทัย ทองโคตร FL-C

ตลาดนัดสหกรณ์
ที่ดินเปล่าแบ่งขายราคาถูก ใกล้สนามกอล์ฟมายโอโซน 

เขาใหญ่ ถนนมิตรภาพ 
สนใจติดต่อ โทร. 089-760-9025 คุณจรัส, 

081-398-6248 081-489-2332 คุณอวยพร

24 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัดวารสารสหกรณ์

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนธันวำคม 2561


