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: บ.ก.แถลง

สวัสดีครับ สมาชิกทุกท่าน  

	 วารสารฉบับนี้ เป ็นฉบับประจ� า เดือน
กุมภาพันธ์	 ซึ่งเป็นฉบับแรกที่สหกรณ์ฯ	 ได้จัดท�าใน 
รูปแบบของ	 E-book	 เพื่อจะได้ส่งให้สมาชิกได้เป็น
ปัจจุบันและเป็นการน�าร่องที่จะลดการใช้กระดาษ	
นอกจากนีเ้งนิปันผลและเฉลีย่คืนของสมาชกิทกุท่าน
ก็จะได้รับในเดือนนี้เช่นกัน

	 ส�าหรับรายละเอียดในเล่มนี้จะเป็นระเบียบ
ต่างๆ	ที่สหกรณ์ฯ	ได้อนุมัติ	ซึ่งท่านสามารถติดตาม
ได้ในคอลมัน์ข่าวสารจานร้อน	ส่วนเรือ่งอ่ืนๆ	สมาชกิ
ทกุท่านสามารถตดิตามกจิกรรมต่าง 	ๆของสหกรณ์ฯ	ได้จาก
คอลัมน์ข่าวสารจานร้อน	 หรือ	 www.tgsaving.com		
หรอืเพิม่เป็นเพือ่นกบัสหกรณ์ฯ	เพือ่รบัข้อมูลทางไลน์
กไ็ด้นะครบั	หากท่านมข้ีอเสนอแนะ	ตชิม	ท่านสามารถ
แจ้งได้ที่ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ	 ทั้ง	 3	 ส�านักงาน	 
นะครับ

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
เงินรอตรวจสอบ ของสมำชิกท่ำนใด 3
เรื่องเล่ำจำกประธำนกรรมกำรสหกรณ์ 4
ภำพกิจกรรม 6
ข่ำวสำรจำนร้อน 8
ผลกำรด�ำเนินงำน/อัตรำดอกเบี้ย/ฌำปนกิจสงเครำะห์ 20

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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 : เงินรอตรวจสอบ

เงินรอตรวจสอบ  ของสมาชิกท่านใด?

	 ตามท่ีท่านสมาชิกหลายๆ	 ท่าน	 	 ได้น�าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ	 ผ่านธนาคารต่างๆ	 โดยไม่ได้แจ้ง
วัตถุประสงค์และติดต่อมายังสหกรณ์ฯ	จึงท�าให้สหกรณ์ฯ	มีเงินรอตรวจสอบค้างบัญชี	ตั้งแต่วันที่	30	มกราคม	2560	ถึง
วันที่	31	มกราคม		2562		

	 สหกรณ์ฯ	จึงขอให้ท่านสมาชกิน�าสมดุบญัชีเงนิฝากสหกรณ์ฯ	มาตดิต่อทีเ่คาน์เตอร์เงินฝากทกุสาขาพร้อมหลกัฐาน
การโอนเงิน	เพื่อตรวจสอบการท�ารายการเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน	ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

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

22/01/2019 10,004.00

25/01/2019 3,300.00

28/01/2019 50,000.00

30/01/2019 10,000.00

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

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

31/01/2019 3,080.00
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เรื่องเล่ำจำกประธานกรรมการสหกรณ์ฯ : 

สวสัดีครบั	ท่านสมาชกิทุกท่าน		2	ปีของการท�างาน	ทีผ่มได้รบัการเลอืกตัง้มาเป็นประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	 จ�ากัด	 	 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆ	 	 แต่เป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย

มากเช่นกัน		ในการที่จะแก้ไขปัญหาและเรื่องที่สะสมมานาน	คือ	การตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย	การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	พ.ศ.	2544			ซึ่งการ
ไม่ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยฯ	ให้เป็นไปตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ฯ	นั้น	เป็นอันตรายอย่างยิ่ง	และเป็น
ภาระของสหกรณ์ฯ	 เนื่องจากจะท�าให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนและเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากหลาย	ๆ	 ปี	 ในอดีตท่ีสะสมมา		
นอกจากนี้ยังไม่มีระบบโปรแกรมเฉพาะในส่วนของงานเร่งรัดหนี้สิน

ในการด�าเนินงานสหกรณ์ฯ	นั้น	มีทั้งกลุ่มสมาชิกที่มีหุ้นและเงินฝาก		กลุ่มที่เป็นผู้กู้และผู้ค�้าประกัน	ซึ่งผม
ตัง้ใจทีจ่ะดแูลสมาชกิทกุกลุม่และให้ทกุท่านได้รบัประโยชน์สูงสดุ		กลุม่สมาชกิท่ีมหีุน้และเงนิฝาก		ได้รบัผลตอบแทน
ที่เหมาะสม	มีความมั่นคง		กลุ่มที่เป็นผู้กู้และผู้ค�้าประกัน		ได้รับดอกเบี้ยที่ไม่สูงเกินไป	หาแนวทางช่วยเหลือสมาชิก
ผู้ที่รับภาระค�้าประกันอย่างเป็นระบบ	 โดยต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล	 จัดกลุ่มผู้รับภาระค�้าประกัน	 	 วางขั้นตอนการ
ท�างานที่ชัดเจน	 เนื่องจากมีหลายกลุ่มและมีปัญหาท่ีแตกต่าง	 	 รวมท้ังการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ	 
เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน		ซึ่งบางเรื่องคณะกรรมการด�าเนินการก็ไม่มีอ�านาจที่จะท�าได้		และในการด�าเนินการนั้น
จะต้องไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มสมาชิกที่มีหุ้นและเงินฝาก		หรือจะเรียกว่า	WIN	–	WIN			ทั้งสองกลุ่ม		

สองปีของการท�างานจึงเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและส่งผลกระทบมายังปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่	แต่ก็
สามารถด�าเนินงานโครงการมาได้มากพอสมควร	 	 อาจมีบางเรื่องควรจะท�าได้เร็วกว่านี้	 	 แต่ไม่สามารถกระท�าได	้ 
ทั้งที่เป็นประธาน	 	 เนื่องจากเป็นประธานเสียงข้างน้อย	 	 ปี	 2560	 จึงมีเวลาบริหารงานเพียง	 2	 เดือน	 คือ	 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม	งานเร่งด่วนที่ด�าเนินการไป	คือ		

• โครงการลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกผู้ที่ได้รับภาระค�้าประกัน	 ซึ่งสมาชิกที่เข้าโครงการจะสามารถ 
ด�ารงชีพอยู่ได้		และสามารถช�าระหนี้ของตนเองได้		ไม่ท�าให้เกิดการรับภาระค�้าประกันต่ออีกทอดหนึ่ง

• การตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 ให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย	 การจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ	พ.ศ.	 2544	 	 ซึ่งเป็นการท�าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
การบัญชี		การตั้งส�ารองค่าเผื่อฯนั้นเป็นการป้องกันความเสี่ยง	หากผู้กู้ไม่สามารถช�าระหนี้ได้

• การจัดท�าแผนกลยุทธ์	ระยะเวลา	3	ปี		ซึ่งเป็นแผนระยะกลางส�าหรับ		ปี	2561	–	2563	ในการจัดท�า
แผนกลยุทธ์น้ีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและกรอบในการปฏิบัติงาน	 เพ่ือให้สามารถบรรลุ 
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้	 โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น โดยยึดหลัก 
มั่นคง โปร่งใส ประทับใจ เอื้ออาทร”   และ ค่านิยมร่วม (Shared Value) “ซื่อตรง สามัคคี  และ
ให้บริการแบบมืออาชีพ”

• การเริ่มให้จัดท�าระบบโปรแกรมงานเร่งรัดหนี้สิน	 	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและเก็บข้อมูล
ทั้งหมด		เนื่องจากงานเร่งรัดหนี้สินมีข้อมูลที่มากและซับซ้อน

โดย : นายพิทยา  ทิพยโสตถิ
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 : เรื่องเล่ำจำกประธานกรรมการสหกรณ์ฯ

และปี	2561	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2561	เป็นต้นมา		งานเร่งด่วนที่ด�าเนินการไป	คือ	

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกัน	 	 เพื่อจ�ากัดกรอบการรับภาระของผู้ค�้าประกันไม่ให ้
ขยายวงกว้าง		และสามารถช�าระหนี้ตนเองต่อไปได้

• แก้ไขระเบียบเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกรับภาระค�้าประกันเงินกู้สามัญ	 	 และ	 ระเบียบเงินกองทุน 
ช่วยเหลอืสมาชกิรบัภาระค�า้ประกนัเงนิกูเ้พือ่พฒันาคณุภาพชวีติ		เพือ่ให้ช่วยเหลอืผูร้บัภาระค�า้ประกัน
ได้เร็วยิ่งขึ้น

• การเร่งด�าเนนิการน�าแผนปฏิบติัการในแผนกลยทุธ์มาด�าเนนิการ		ซึง่มผีลการปฏบิตัอิยู่ในหนงัสอืรายงาน
กิจการประจ�าปี	2561	และการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561	หน้า	58

จากการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ	 โดยการเร่งฟ้องผู้กู้ที่ไม่ช�าระหนี้	 	 ท�าให้สามารถสืบทรัพย์จากผู้กู้	
ซึ่งตรวจพบที่ดิน	สิ่งปลูกสร้าง		รถยนต์	และทรัพย์สินอื่นๆ	ท�าให้ยอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(เกินความต้องการ)	
เป็นจ�านวน	42.93	ล้านบาท	จึงท�าให้มีมูลค่าทางบัญชีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(เกินความต้องการ)	กลับเข้ามาเป็น 
รายได้ของสหกรณ์ฯ		ส่งผลให้หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(เกินความต้องการ)	ลดลงจากปี	2560

การด�าเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการหนี้และการรับภาระค�้าประกันนั้นยังไม่ส้ินสุด	 ยังต้องมีแผนงานที ่
จะต้องด�าเนินขั้นต่อไป	 คือ	 ในระหว่างที่สมาชิกเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับภาระค�้าประกัน	 สหกรณ์ฯ	 
จะเปิดคลีนิควางแผนทางการเงินให้กับสมาชิกผู้รับภาระค�้าประกันเพื่อวางแผนจัดการหนี้	 และวางแผนเกษียณอายุ	
เมือ่สมาชกิผู้รบัภาระค�า้ประกนัสามารถวางแผนจดัการหนีแ้ละวางแผนเกษยีณอาย	ุเมือ่เกษยีณอายก็ุสามารถทีจ่ะใช้
ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข	มีเงินเพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นและสร้างความสุขเล็กๆ	น้อยๆ	โดย	ไม่เป็น
ภาระของลูกหลาน		การทีส่มาชิกผู้รับภาระค�้าประกันสามารถเกษียณอายุโดยไม่มหีนี้สินนั้น		เป็นความตั้งใจอย่างยิ่ง
ของผม		เพราะไม่เพียงแต่ที่จะท�าให้สหกรณ์ฯ	มั่นคงจากการได้รับช�าระหนี้แล้ว		ยังสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว
ของสมาชิกอีกด้วย

ในช่วงท่ีเป็นเสียงข้างน้อยนั้น	 ผมจึงต้องพยุงและประสานความแตกต่างและความขัดแย้ง	 	 บริหารงาน 
อย่างรอบคอบโดยรอบทุกด้าน	 	 เพื่อให้สหกรณ์ฯ	 ด�าเนินต่อไปอย่างดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิก	
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีส�าหรับสหกรณ์ฯ	 และบริษัท	 การบินไทย	 จ�ากัด	 	 (มหาชน)	 ด�าเนินตามแนวทางหลักการและ
อุดมการณ์สหกรณ์	 	 ท่ามกลางกระแสกดดันของทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น	 และภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีส่งผลให้เกิดความ
ผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุน		จากปัจจัยต่างๆ	เหล่านี้ท�าให้ต้องหาผลตอบแทนจากแหล่งอื่นมาทดแทนรายได้
ของสหกรณ์ฯ	ในส่วนของตราสารหนี้		และกองทุนส่วนบุคคลที่ลดลง		โดยสามารถหาลูกค้าสหกรณ์อื่นเพิ่มขึ้น	และ
บรหิารจัดการหนีไ้ด้เป็นอย่างด	ี	จงึท�าให้สหกรณ์ฯ	สามารถท�าก�าไรสทุธไิด้จ�านวน	1,226.21	ล้านบาท	สงูกว่าปี	2560	
ถึง	 24.79	 ล้านบาท	และสูงกว่าประมาณการก�าไรสุทธิที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่	 โดยขอตั้งไว้	 905.51	 ล้านบาท	ซึ่ง 
สหกรณ์ฯ	สามารถท�าก�าไรสุทธิสูงกว่าประมาณการก�าไรสุทธิถึง	320.70	ล้านบาท		จึงท�าให้สามารถจ่ายปันผลได้ใน
อัตราร้อยละ	5.63	ต่อปี	ซึ่งสูงกว่าปี	2560	ที่จ่ายในอัตราร้อยละ	5.60	ต่อปี	และเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นๆ 
แล้ว สหกรณ์ฯ สามารถท�าผลตอบแทนกลับคืนสู่สมาชิกได้สูงกว่า

ในการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ	แม้จะมีอุปสรรค		แต่ผมก็ต้องขอบคุณสมาชิกหลายๆ	ท่านที่ให้ก�าลังใจและ
ให้ค�าแนะน�าเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	 จ�ากัดของพวกเราทุกคน	 เติบโตอย่างมั่งคงและ
ยั่งยืน

																																																																																													สวัสดีครับ
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สัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 13
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรม ทรี ซิกตี้ไฟว์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ภำพกิจกรรม : 
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สัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 143
ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561

ณ โรงแรมอเวย์ เทวมันตรา อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 : ภำพกิจกรรม
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ข่ำวสำรจานร้อน :

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ที่ 4/2562

เรื่อง การปิดบัญชีเงินฝากกรณีสมาชิกผู้ฝากเงินถึงแก่กรรม

	 เพื่อให้การปฏิบัติเรื่องการปิดบัญชีเงินฝากกรณีสมาชิกผู ้ฝากเงินถึงแก่กรรม	 เป็นไปด้วยความถูกต้อง	 
คณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	43	ในการประชุมครั้งที่		1/2562	(นัดพิเศษ)	วันที่	17	มกราคม	2562	ได้มีมติให้ออก
ประกาศไว้ดังนี้

1. การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

1.1	 การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	 	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ปิดบัญชีในวันท่ีทายาท	 หรือผู้รับโอน 
ผลประโยชน์มาติดต่อขอรับเงินฝาก

1.2	 ในกรณีทายาทหรือผู้รับโอนผลประโยชน์ไม่มาติดต่อขอรับเงินฝาก	 เมื่อถึงวันสิ้นปีบัญชีที่สมาชิก 
ผู้ฝากเงินถึงแก่กรรม	 สหกรณ์ฯ	 จะท�าการปิดบัญชีเงินฝากโดยน�าต้นเงินฝากและดอกเบี้ยไปตั้งไว้ใน
บัญชีเงินค้างจ่าย

2 การปิดบัญชีเงินฝากประจ�า

2.1	 กรณีท่ีทายาทหรือผู้รับโอนผลประโยชน์มาติดต่อขอรับเงินฝากและประสงค์จะปิดบัญชีเงินฝากทันที		
สหกรณ์ฯ	จะท�าการปิดบัญชีเงินฝากประจ�าในวันที่ทายาทหรือผู้รับโอนผลประโยชน์มาขอรับเงินฝาก
และคิดดอกเบี้ยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินฝากประจ�า

2.2	 กรณีทีท่ายาทหรอืผู้รบัโอนผลประโยชน์ประสงค์จะขอรับเงนิฝากเมือ่ครบก�าหนดระยะการฝากประจ�า		
หรือไม่มาติดต่อขอรับเงินฝากเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาการฝากประจ�า	 	 สหกรณ์ฯ	 จะปิดบัญชีเงิน
ฝาก	ณ	วนัครบก�าหนดของยอดฝากสดุท้ายก่อนวันทีเ่สยีชวิีตพร้อมคิดดอกเบีย้ให้เป็นไปตามระเบยีบ
สหกรณ์ฯ	 ว่าด้วยเงินฝากประจ�า	 หากวันครบก�าหนดของยอดฝากสุดท้ายตรงกับวันหยุดท�าการของ
สหกรณ์		สหกรณ์ฯ	จะปิดบัญชีในวันท�าการถัดไป

3 เงินฝากประจ�าปลอดภาษี 24 เดือน

	 สหกรณ์ฯ	จะท�าการปิดบัญชีทันที	เมื่อทายาทหรือผู้รับโอนผลประโยชน์มาติดต่อขอรับเงินฝาก	

	 อนึ่ง	 	 เงินฝากออมทรัพย์	 	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจ�า	 ของสมาชิกผู้ฝากเงินที่ถึงแก่กรรม 
รายใดท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัทีป่ระกาศนีใ้ช้บงัคบั	และทายาทหรอืผูรั้บโอนผลประโยชน์ไม่มาตดิต่อขอรบัเงนิฝากให้ด�าเนินการ
ปิดบัญชีเงินฝากนั้น		ตามประกาศนี้โดยอนุโลม

ประกาศ		ณ		วันที่	18		มกราคม		2562

(นายพิทยา  ทิพยโสตถิ)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด
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: ข่ำวสำรจานร้อน

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด
ว่าด้วย เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ พ.ศ. 2561

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

	 อาศยัอ�านาจตามความในข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย	จ�ากดั	ข้อ	16(3)		ข้อ	57(9)	

และข้อ	85(5)	ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	ชุดที่	43	ครั้งที่	13/2561	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2561	 

มีมติให้ก�าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	 จ�ากัด	 ว่าด้วย	 เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะ	 

พ.ศ.	2561	ดังต่อไปนี้	

 ข้อ 1.	 ระเบยีบนีเ้รียกวา่	“ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด	วา่ด้วยเงินกู้พเิศษ

เพื่อการเคหะ	พ.ศ.	2561”

 ข้อ 2.	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่		28	ธันวาคม		2561		เป็นต้นไป

 ข้อ 3.	 ให้ยกเลิก	 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	 จ�ากัด	 ว่าด้วย	 เงินกู้พิเศษ 

เพื่อการเคหะ	พ.ศ.	2556	ฉบับประกาศ	ณ	วันที่	29	ตุลาคม	2556			

	 บรรดาระเบียบ	ประกาศ	หรือค�าสั่งอื่นใดของสหกรณ์	ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4.	 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”	 หมายถึง	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”	 หมายถึง	 คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษัิท

การบินไทย	จ�ากัด

  “คณะกรรมการเงินกู้พิเศษ”	หมายถึง	 คณะกรรมการเงินกู้พิเศษตามข้อบังคับที่	67

  “สมาชิก”	 หมายถึง	 สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท	

	 	 	 	 การบินไทย		จ�ากัด

  “เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ”	 หมายถึง	 เงนิท่ีสหกรณ์ให้สมาชกิกูย้มืเพือ่ซ้ือท่ีดนิพร้อมอาคาร	หรอื

เพ่ือซื้อท่ีดินพร้อมสร้างอาคาร	 หรือเพ่ือซื้อห้องชุด	 และ

ให้หมายความรวมถึงเงินที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อ

ไถ่ถอนจ�านองหรือไถ่ถอนการขายฝาก	 และในการขยาย

หรือซ ่อมแซมอาคารตามควรและเหมาะสมของ 

ทรัพย์ประธาน

  “เงินได้รายเดือน”	 หมายถึง	 เงินท่ีบริษัทหรือสหกรณ์จ่ายให้พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ี

เป็นการตอบแทนการท�างานในเวลาท�างานปกติของ 

วันท�างานหรือ	 เงินรายได้อ่ืนท่ีได้รับเป็นประจ�าตาม

ต�าแหน่งงาน

  “ที่ดิน”	 หมายถึง	 ทีด่นิทีใ่ช้เป็นทีอ่ยูอ่าศยั	หรอือาจน�าทีด่นิของผูกู้ท้ีม่บีรเิวณ

ติดกับที่ดินที่อยู่อาศัยท่ีได้จ�านองไว้เป็นประกันมาเป็น

ประกันรวมด้วยก็ได้		
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ข่ำวสำรจานร้อน :

  “อาคาร”	 หมายถึง		ส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้เป็นท่ีอยู ่อาศัยของสมาชิกและให้
หมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยและ
ประกอบการค้าขายของสมาชกิหรอืครอบครวัของสมาชกิ
ด้วย

  “ห้องชุด”	 หมายถึง	 ห้องชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด	พ.ศ.	2522

  “ขึ้นจ�านองเป็นประกัน”	 หมายถึง	 การกู้เงินเพ่ิมจากยอดเงินกู้เดิมท่ีได้จ�านองไว้กับสหกรณ	์
โดยต้องมกีารประเมนิหลกัประกนัและจดจ�านองใหม่ตาม
หลักเกณฑ์ของสหกรณ์	 หรือการกู้เงินไม่เกินวงเงินกู้ใน
สัญญาเดิม	 ซึ่งจะได้รับเงินไม่เกินจ�านวนเงินท่ีได้ช�าระ 
มาแล้ว	โดยต้องท�าการประเมนิหลักประกนัและจดจ�านองใหม่

  “เกษียณอายุ”	 หมายถึง	 สมาชกิทีเ่กษยีณอายตุามระเบยีบบรษิทั	การบนิไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือสหกรณ์

  “เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ”	 หมายถึง	 เงนิฝากออมทรพัย์พเิศษในการท�าธรุกรรม	เพือ่ให้หกัช�าระ
หนี้นอกซองเงินเดือน

 ข้อ 5.	 สมาชกิซึง่ประสงค์จะขอกูย้มืเงินตามระเบยีบนี	้ ให้ยืน่ค�าขอกูย้มืเงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะต่อสหกรณ์ได้	
โดยสมาชิกต้องใช้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะเพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้

5.1	 ซื้อที่ดินพร้อมอาคารเป็นของตนเอง

5.2	 ซื้อที่ดินพร้อมสร้างอาคาร

5.3	 ซื้อห้องชุด

5.4	 สร้างอาคารบนที่ดินของตนเอง

5.5	 ขยายหรือซ่อมแซมอาคารซึ่งอยู่บนที่ดินของตนเอง

5.6	 ไถ่ถอนจ�านองอันผูกพันที่ดินพร้อมอาคารของตนเอง

5.7	 ไถ่ถอนจ�านองกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของตนเอง

5.8	 ขึ้นเงินจ�านองเป็นหลักประกัน

 ข้อ 6.	 สมาชกิซ่ึงประสงค์ทีจ่ะขอกูย้มืเงนิตามข้อ	5.	ต้องย่ืนค�าขอกูต่้อสหกรณ์ซ่ึงจะต้องมรีายละเอยีดและ
หลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่สหกรณ์ประกาศก�าหนด

 ข้อ 7.	 ภายใต้บงัคบัแห่งข้อ	8.	สมาชกิมสีทิธทิีจ่ะขอกูย้มืเงนิได้ในวงเงนิและภายใต้หลกัเกณฑ์และเงือ่นไข		
ดังต่อไปนี้

7.1	 เป็นสมาชิกของสหกรณ์	ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี	ให้มีสิทธิกู้ได้		ดังนี้

7.1.1	 มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท	มีสิทธิยื่นขอกู้ได้ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท

7.1.2	 มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาท	มีสิทธิยื่นขอกู้ได้ไม่เกินสองล้านบาท

7.1.3	 มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าสี่หมื่นบาท		มีสิทธิยื่นขอกู้ได้ไม่เกินสี่ล้านบาท

7.2	 เป็นสมาชิกของสหกรณ์	ไม่น้อยกว่าสองปี		ให้มีสิทธิกู้ได้		ดังนี้	
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: ข่ำวสำรจานร้อน

7.2.1	 มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท		มีสิทธิยื่นขอกู้ได้ไม่เกินห้าล้านบาท

7.2.2	 มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าแปดหมื่นบาท		มีสิทธิยื่นขอกู้ได้ไม่เกินหกล้านบาท

7.3	 เป็นสมาชิกของสหกรณ์	ไม่น้อยกว่าสามปี		ให้มีสิทธิกู้ได้			ดังนี้

7.3.1	 มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท	มีสิทธิยื่นขอกู้ได้ไม่เกินแปดล้านบาท

7.3.2	 มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท	มีสิทธิยื่นขอกู้ได้ไม่เกินสิบล้านบาท

7.4	 เป็นสมาชิกของสหกรณ์	ไม่น้อยกว่าห้าปี	ให้มีสิทธิกู้ได้	ดังนี้

7.4.1	 มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าสองแสนบาท	มีสิทธิยื่นขอกู้ได้ไม่เกินสิบสองล้านบาท

7.4.2	 มทีนุเรอืนหุน้ไม่น้อยกว่าสองแสนห้าหมืน่บาท	มสีทิธยิืน่ขอกูไ้ด้ไม่เกนิสบิห้าล้านบาท

 ข้อ 8.	 สมาชิกผู้ขอกู้ต้องมีเงินได้รายเดือน	และหรือรายได้อื่นตามประกาศของสหกรณ์	หลังจากหักช�าระ
หนี้ทุกประเภทพร้อมทั้งค่าหุ้นและเงินฝากรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 แล้วต้องมีเงินคงเหลือตามท่ีสหกรณ์ประกาศ
ก�าหนด

	 	 กรณีสมาชิกขอกู้พิเศษเพื่อการเคหะ	 	 (ประเภทหัก	ณ	 ที่จ่ายแบบผสม)	 	 ต้องเปิดบัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพย์พิเศษ

	 	 เพื่อให้หักช�าระหนี้นอกซองเงินเดือน	และสมาชิกต้องสมัครใช้	ATM	Online	กับธนาคารที่เชื่อมโยง
ระบบของสหกรณ์	 โดยสมาชิกต้องมียอดเงินฝากล่วงหน้าอย่างน้อย	 3	 เดือน	 ของยอดส่งช�าระหนี้ต่อเดือน 
ตามสัญญาเงินกู้ของโครงการ

 ข้อ 9.	 สมาชิกซึง่ประสงค์จะขอกูย้มืเงินตามข้อ	5.2	เมือ่ได้รบัอนุมตัวิงเงนิกูจ้ากคณะกรรมการแล้วสมาชกิ
จะได้รับเงินกู้ยืมงวดแรกเพื่อการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ไม่เกินร้อยละ	70	ของราคาที่ดินที่ได้รับอนุมัติให้กู้	 	และ
คณะกรรมการเงนิกูพ้เิศษจะอนมัุตวิงเงินกูใ้ห้เป็นคราว	ๆ 		ตามเนือ้งานการก่อสร้างจนกว่าสมาชกิจะก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ	สมาชิกจึงจะได้รับเงินกู้ครบเต็มตามวงเงินกู้ที่คณะกรรมการอนุมัติ		โดยคณะกรรมการเงินกู้พิเศษจะเป็น
ผู้ก�ากบั	ควบคมุ	ตดิตามและประเมินผลการด�าเนนิการก่อสร้าง	และเพือ่อนมุตัจ่ิายงวดเงนิกูใ้นส่วนท่ีเหลือเป็นงวดๆ	
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์		เงื่อนไข		และวิธีการที่สหกรณ์ประกาศก�าหนด

	 	 ในการจ่ายเงินกู้ตามวรรคแรก	 เม่ือปรากฏว่าผู้กู้ได้ลาออกจากงานประจ�า	 หรือพ้นจากงานประจ�า
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ	 แม้จะยังเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู	่ สหกรณ์จะระงับการจ่ายเงินกู้ในงวดต่อไปทันที	 โดยให้ถือว่า 
เงินกู้ที่ผู้กู้มีสิทธิได้รับ	คงเหลืออยู่เท่าจ�านวนเงินกู้ที่ได้รับไปแล้วเท่านั้น	

 ข้อ 10. 	สมาชิกซึ่งประสงค์จะขอกู้ยืมเงินตามข้อ	5.4	ให้น�าหลักเกณฑ์		เงื่อนไข		และวิธีการตาม	ข้อ	9.		
มาใช้พิจารณาโดยอนุโลม

 ข้อ 11.		สมาชิกซึ่งยื่นค�าร้องขอกู้เงินตามระเบียบนี้แล้ว	สมาชิกมีหน้าที่น�ากรรมการเงินกู้พิเศษ	และ	/หรือ
เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์หรอืบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการเงนิกูพ้เิศษไปตรวจสอบสภาพท่ีดนิและ	/	หรอื
อาคารทีส่มาชกิซึง่ประสงค์จะกูย้มืดงักล่าวตามข้อ	5.	โดยในการนีส้มาชกิจะต้องเสยีค่าธรรมเนยีมเพือ่เป็นค่าใช้จ่าย
ตามอัตราที่สหกรณ์ประกาศก�าหนด

 ข้อ 12.		เมื่อคณะกรรมการเงินกู้พิเศษ	 ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ	 วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม	 วงเงินกู้ยืม		 
ความสามารถในการช�าระหนี	้หลกัทรพัย์ซึง่เป็นหลกัประกนั		และเหน็ชอบให้สมาชกิสามารถกูย้มืเงนิเพือ่การนีแ้ล้ว
และได้น�าเสนอเพือ่ขออนมัุตต่ิอคณะกรรมการด�าเนนิการ		ซึง่จะต้องได้รบัเสยีงเห็นชอบไม่น้อยกว่า	สองในสามของ
จ�านวนกรรมการที่อยู่ในที่ประชุม
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ข่ำวสำรจานร้อน :

	 	 การประเมินหลักประกันและการใช้หลักประกันในการกู้ยืม	 ให้ท�าการประเมินหลักประกันและ
สามารถใช้หลักประกันการกู้ยืมได้ตามที่สหกรณ์ประกาศก�าหนด

	 	 เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว	 สมาชิกจะต้องมาด�าเนินการท�าสัญญาเงินกู้ยืมเต็มตาม
วงเงินที่ประสงค์จะขอกู้ยืมแต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

 ข้อ 13.	 เงินกู้พิเศษทุกประเภท	 ก�าหนดระยะเวลาการขอผ่อนช�าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยคืนภายในก�าหนด
ระยะเวลาสูงสุดไม่เกินสี่ร้อยยี่สิบเดือน	(งวด)		หรือภายในก�าหนดอายุหกสิบห้าปี		โดยระยะเวลาการช�าระหนี้ให้ขึ้น
อยู่กับประเภทของเงินกู้ตามข้อ	5.	ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ประกาศก�าหนด		

 ข้อ 14. สมาชกิจะต้องยนิยอมให้สหกรณ์จดัให้มกีารประกนัวนิาศภยัและช�าระค่าเบีย้ประกนั		ไม่เกนิมลูค่า
ประกันอัคคีภัยที่บริษัทประเมินน�าเสนอ	 โดยให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน	์ หากเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นตามกรมธรรม์
ประกนัภยัให้ถือว่าค่าสนิไหมทดแทนเป็นส่วนหนึง่ของมลูหนีท้ีส่หกรณ์ได้รบัช�าระหนีต้ามสญัญาเงนิกูย้มืตามระเบยีบ
นี้	และหากมีส่วนที่เกินกว่ามูลหนี้ที่ค้างช�าระ	ให้สมาชิกเป็นผู้รับในส่วนที่เกินดังกล่าว		โดยการช�าระค่าเบี้ยประกัน
ตามกรมธรรม์ดังกล่าวให้สหกรณ์ส่งหักรวมไปกับค่างวดรายเดือน

 ข้อ 15. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามระเบียบนี้	 ให้ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบเจ็ดต่อปี		
ซึง่สหกรณ์สามารถปรบัเปลีย่นอัตราดอกเบีย้ได้ตามประกาศของสหกรณ์		โดยไม่ต้องแจ้งให้ผูกู้ท้ราบหรอืได้รบัความ
ยินยอมจากผู้กู้ก่อน		ยกเว้นสมาชิกที่ผิดนัดช�าระหนี้จนเป็นเหตุให้สมาชิกผู้นั้น	พ้นจากการเป็นสมาชิกแล้ว		ผู้กู้ซึ่ง
เคยเป็นสมาชิกจะต้องช�าระดอกเบีย้ในอัตราไม่เกินร้อยละสบิเจด็ต่อปีของต้นเงนิค้างช�าระนบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการ
ให้ผู้กู้พ้นจากการเป็นสมาชิกเป็นต้นไป	

	 	 ดอกเบี้ยตามระเบียบนี้ให้คิดค�านวณเป็นรายวันตามจ�านวนต้นเงินที่ค้างช�าระ

 ข้อ 16.		ภายใต้บงัคบัแห่งข้อ	9.	สหกรณ์จะจ่ายเงินกูย้มืตามระเบยีบนีใ้ห้สมาชกิในวนัท�าการโอนกรรมสทิธ์ิ
หรือไถ่ถอนจ�านอง	หรือไถ่ถอนการขายฝากที่ดินและจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่	หรือจะมีขึ้นบนที่ดิน 
ไว้เป็นประกันการกู้ยืมเงินดังกล่าวต่อสหกรณ์	 โดยในการจ่ายเงินวงเงินตามสัญญากู้สหกรณ์จะท�าเช็คของสหกรณ์
สั่งจ่ายในนามสมาชิกผู้กู้

	 	 ส�าหรับการกู้ยืมเงินตามวัตถุประสงค์ข้อ	 5.5	 ให้สหกรณ์จ่ายเงินค่าขยายหรือซ่อมแซมงวดแรก 
ในวันท�าสัญญาจ�านองและงวดต่อๆไปตามข้อ	19.	โดยอนุโลม	

 ข้อ 17. 	 ในการท�านิติกรรมจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวทั้งหมด	 หรือการจดจ�านอง
อาคารชุด	สมาชิกจะต้องเป็นผู้ช�าระค่าธรรมเนียมในการจดจ�านอง		และค่าอากรแสตมป์เพื่อการนี้ทั้งหมด		ยกเว้น
ค่าอากรแสตมป์ในหนงัสอืมอบอ�านาจของสหกรณ์		และในการนีส้มาชกิจะต้องมอบเอกสารสทิธิท่ี์จ�านองให้สหกรณ์
เป็นผู้เก็บรักษาไว้จนกว่าจะมีการช�าระหนี้โดยสิ้นเชิง		

	 	 หากสมาชิกประสงค์จะไถ่ถอนจ�านองก่อนครบก�าหนดอายุสัญญาให้สมาชิกแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัไถ่ถอน	โดยในการไถ่ถอนสมาชกิจะต้องท�าเป็นเชค็ธนาคารส่ังจ่ายในนามสหกรณ์
และมอบให้ผู้ได้รับมอบอ�านาจของสหกรณ์ในวันท�าการไถ่ถอน	ณ	ส�านักงานที่ดินที่ท�าการไถ่ถอน

 ข้อ 18. 	 กรณีสมาชกิกูเ้งนิกูพิ้เศษเพือ่การเคหะกบัสหกรณ์	 แล้วเปลีย่นไปจ�านองกบัสถาบนัการเงนิอืน่	 ต่อมา 
หากสมาชิกประสงค์จะขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะใหม่	 	 โดยเปลี่ยนจ�านองหลักประกันเดิมที่เคยจ�านองไว้กับ
สหกรณ์ออกจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อน�ามาจ�านองกับสหกรณ์อีก		สามารถกู้เพื่อเปลี่ยนจ�านองได้

 ข้อ 19. 	สมาชิกซึ่งประสงค์จะขอกู้และใช้เงินกู้ยืมตามข้อ	5.2		และตามข้อ	9.	สมาชิกจะต้องยื่นค�าขอต่อ
สหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด	 และน�ากรรมการเงินกู้พิเศษ	 และหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์	 หรือบุคคลที่ 

12 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัดวารสารสหกรณ์

ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ 2562



: ข่ำวสำรจานร้อน

คณะกรรมการเงินกู้พิเศษมอบหมายไปตรวจสอบงานการก่อสร้างภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการ 
เงินกู้พิเศษให้ความเห็นชอบและแจ้งให้ทราบเมื่อตอนพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเพ่ือจะได้พิจารณาและ
อนุมัติให้สมาชิกได้รับเงินค่างวดจนกว่าจะครบจ�านวนวงเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาจ�านอง	 ท้ังนี้ตาม
ประกาศของสหกรณ์ก�าหนด	

	 ส�าหรับสมาชิกซึ่งประสงค์จะขอกู้ยืมเงินตามข้อ	 5.5	 ให้น�าหลักเกณฑ์และวิธีการของการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อ
ที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารตามความในวรรคต้นมาใช้บังคับในการจ่ายเงินให้สมาชิกเป็นงวดๆ		โดยอนุโลม

 ข้อ 20. 	ภายใต้บังคับข้อ	13.	ว่าด้วยเรื่องก�าหนดระยะเวลาและอายุสมาชิกในการช�าระหนี้		สมาชิกซึ่งได้
กู้ยืมเงินไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินกู้พิเศษมาแล้ว		หากประสงค์ที่จะขอขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ให้เป็น
ไปตามระเบียบนี้	 ก็ให้ยื่นค�าร้องต่อสหกรณ์เพื่อขอขยายระยะเวลาการผ่อนช�าระหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได	้	 
เว้นแต่กรณท่ีีสมาชิกเคยผดินดัช�าระหน้ีกบัสหกรณ์มาก่อนภายในระยะเวลาสองปีนบัถงึวนัทีย่ืน่ค�าขอผ่อนผนัขยาย
ระยะเวลาการช�าระหนี้		คณะกรรมการเงินกู้พิเศษอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการช�าระหนี้หรือไม่ก็ได้

	 เมือ่สมาชกิได้รบัอนมุตัใิห้ขยายระยะเวลาการช�าระหนีอ้อกไปในเวลาทีก่�าหนดแล้ว		สมาชกิผูน้ัน้จะต้องมา
ท�าสัญญาต่อท้ายสัญญาตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด	ทั้งนี้โดยไม่ต้องประเมินราคาหรือจดจ�านอง	หลักทรัพย์ใหม่

 ข้อ 21. 	 ภายใต้บังคับเรื่องความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้ของสหกรณ์ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บรษิทัการบนิไทย		จ�ากดั		ข้อ	17.		หากปรากฏว่าสมาชกิท�าให้เสยีหาย		ท�าลาย	ท�าให้เสือ่มค่าหรอืท�าให้ไร้ประโยชน์
แห่งหลักทรัพย์ที่จดจ�านองค�้าประกันการกู้ยืมเงินตามระเบียบนี้แล้ว	 ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นตกเป็นผู้ผิดนัดช�าระหนี	้
โดยให้สหกรณ์แจ้งบอกเลกิสญัญาและด�าเนนิการเรยีกคนืต้นเงนิกูท้ีค้่างช�าระทัง้หมดพร้อมดอกเบีย้ได้ทนัทโีดยมพิกั
ต้องบอกกล่าว				

 ข้อ 22.		สมาชิกที่กู้เงินกู้พิเศษตามระเบียบนี้แล้ว		สหกรณ์อาจให้กู้ใหม่ได้ตามที่สหกรณ์ประกาศก�าหนด

 ข้อ 23. 	ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี	้ในกรณทีีม่ปัีญหาให้คณะกรรมการเป็นผูว้นิจิฉยั
และให้ถือเป็นที่สุด

บทเฉพาะกาล

 ข้อ 24.		ส�าหรับเงินกู้พิเศษประเภทอื่น	ที่สมาชิกได้รับไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ	และสมาชิกยังคงค้าง
ช�าระหนี้อยู่		ให้คงช�าระหนี้ตามสัญญาเงินกู้นั้นต่อไป	จนกว่าสมาชิกจะได้ช�าระหนี้จนเสร็จสิ้น

ประกาศ			ณ		วันที่		27		ธันวาคม		2561

(นายพิทยา   ทิพยโสตถิ)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย		จ�ากัด
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ข่ำวสำรจานร้อน :

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จ�ากัด
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสมาชิกผู้มีอายุครบ 60 ปี พ.ศ. 2561

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

	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	 	 จ�ากัด	 ข้อ	 25	 (10)		 
ข้อ	57	(9)		และข้อ	85	(10)	คณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่		43	ครั้งที่	13/2561		เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2561	จึง
ก�าหนดระเบียบว่าด้วย	ทุนสวัสดิการสมาชิกผู้มีอายุครบ	60	ปี		พ.ศ.	2561	ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1.	 ระเบยีบนีเ้รยีกว่า	“ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์พนักงานบรษิทัการบินไทย	จ�ากดั	ว่าด้วย	ทุนสวัสดกิาร
สมาชิกผู้มีอายุครบ	60	ปี		พ.ศ.	2561”

 ข้อ 2.	 ระเบียบนี้ให้ถือใช้บังคับตั้งแต่วันที่		28		ธันวาคม		2561		เป็นต้นไป

 ข้อ 3.	 ให้ยกเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย	จ�ากดั		ว่าด้วยทนุสวัสดกิารสมาชิก
ผู้เกษียณอายุ	พ.ศ.	2555

	 	 บรรดาระเบยีบ	ประกาศ	หรอืค�าสัง่อืน่ใดของสหกรณ์ทีข่ดัหรอืแย้งกบัระเบยีบนีใ้ห้ใช้ระเบยีบน้ีแทน

 ข้อ 4.	 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”	 หมายถึง	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”	 หมายถึง	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

	 	 	 	 พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

   “สมาชิก”	 หมายถึง	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท

	 	 	 	 การบินไทย	จ�ากัด

  “กองทุน”	 หมายถึง	 กองทุนสวัสดิการสมาชิกผู้มีอายุครบ	60	ปี	

	 	 	 	 ตาม	ข้อ	10	และเป็นเงินช่วยเหลือรายปีตาม	

	 	 	 	 ข้อ	15	ของระเบียบนี้	

  “ผู้จัดการ”	 หมายถึง	 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

	 	 	 	 บริษัทการบินไทย	จ�ากัด	

  “บริษัท”	 หมายถึง	 บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

 ข้อ 5.	 ให้สหกรณ์จัดตั้งบัญชีกองทุนสวัสดิการสมาชิกผู้มีอายุครบ	 60	ปี	 ขึ้น	 และให้จัดตั้งบัญชี	 กองทุน 
ไว้เป็นการเฉพาะ

 ข้อ 6.	 ที่มาของกองทุน

(1)	 จากการจัดสรรก�าไรสุทธิ

(2)	 จากการตั้งงบประมาณสนับสนุน

(3)	 จากเงินบริจาค

 ข้อ 7.	 ในกรณีที่เงินกองทุนไม่เพียงพอจ่ายให้กับสมาชิก	 ให้สหกรณ์ทดรองจ่ายเงินไปก่อน	 แล้วจัดสรร 
ก�าไรสุทธิประจ�าปี	หรือตั้งงบประมาณในการประชุมใหญ่สามัญคราวถัดไปสนับสนุนกองทุน

 ข้อ 8.	 ให้ผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุน	แล้วน�าแจ้งคณะกรรมการทราบในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป
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: ข่ำวสำรจานร้อน

 ข้อ 9.	 ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย	การปฏิบัติตามระเบียบนี้	และให้ถือเป็นที่สุด

 ข้อ 10.  ให้ประธานกรรมการ	เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด 1

เงินบ�าเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุ

 ข้อ 11.		สมาชิกผู้มีอายุครบ	60	ปี	ให้ได้รับเงินบ�าเหน็จ	ตามหลักเกณฑ์ในข้อ	10	และ	11	ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้

(1)	 มีอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์		และ

(2)	 เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า	10	ปี	นับถึงวันที่อายุครบ	60	ปีบริบูรณ์		และ

(3)	 ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่		และ

(4)	 ได้ช�าระค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า	84	เดือน	และมีจ�านวนเงินไม่น้อยกว่า	
	 หนึ่งแสนสองหมื่นบาท

 ข้อ 12. 	 เงินบ�าเหน็จสมาชิกผู้มีอายุครบ	 60	 ปี	 ให้จ่ายได้เป็นจ�านวนสองหมื่นบาท	 รวมกับส่วนเพ่ิมอีก 
ส่วนหนึง่ทีค่�านวณจากจ�านวนอายุการเป็นสมาชิกในส่วนท่ีเกนิกว่าสิบปีๆ	ละหนึง่พนับาท	การนบัอายกุารเป็นสมาชิก
ให้นับเป็นปี		เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี

 ข้อ 13. สมาชกิผูท้ีม่อีายคุรบ	60	ปีบรบิรูณ์ในปีใด		ให้ได้รับเงนิบ�าเหนจ็สมาชกิผูม้อีายคุรบ	60	ปี	นบัตัง้แต่
วันแรกที่อายุครบ	60	ปีบริบูรณ์

 ข้อ 14.	กรณีสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบนี้	 	 แต่ยังมีหนี้สินค้างช�าระอยู่กับสหกรณ์	 	 ให้สหกรณ์ 
หกัเงนิดงักล่าวช�าระหนีข้องสมาชกิหรอืหนีท้ีส่มาชกินัน้	มคีวามรบัผดิผกูพนัอยูก่บัสหกรณ์ให้เสรจ็สิน้ก่อน	เว้นแต่มี
เหตุสมควรโดยมีหลักประกันเพียงพอและเหมาะสม		ผู้จัดการอาจผ่อนผันให้ตามควรแก่กรณี

หมวด 2

เงินช่วยเหลือรายปีสมาชิกผู้มีอายุครบ 61 ปี

 ข้อ 15. สมาชิกที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือรายปีสมาชิกผู้มีอายุครบ	61	ปี	ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1)	 มีอายุตั้งแต่	61	ปี	บริบูรณ์ขึ้นไป	และ

(2)	 ต้องเป็นสมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินบ�าเหน็จสมาชิกผู้มีอายุครบ	60	ปี

 ข้อ 16. การจ่ายเงินรายปีช่วยเหลือสมาชิกผู้มีอายุ	 61	 ปี	 ให้จ่ายปีละครั้ง	 ในเดือนท่ีครบรอบวันเกิด		 
โดยสมาชิกต้องแสดงความจ�านงตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด	 	 พร้อมส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ	์ 	 หรือบัญช ี
เงินฝากธนาคารที่เป็นชื่อของสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว

 ข้อ 17. จ�านวนเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้มีอายุครบ	61	ปี		มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)	 สมาชิกผู้เกษียณอายุที่มีอายุตั้งแต่	61	ปีขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	65	ปี	ให้ได้รับเป็นเงินสามพันบาท

(2)	 สมาชิกผู้เกษียณอายุที่มีอายุตั้งแต่	66	ปีขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	70	ปี	ให้ได้รับเป็นเงินสี่พันบาท

(3)	 สมาชิกผู้เกษียณอายุที่มีอายุตั้งแต่	71	ปีขึ้นไป	ให้ได้รับเป็นเงินหกพันบาท
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ข่ำวสำรจานร้อน :

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จ�ากัด
ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการหนี้  พ.ศ. 2561

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

	 เพ่ือบรรเทาภาระการช�าระคืนเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	 จ�ากัด	 ซึ่ง 
ถงึแก่กรรมหรอืทพุพลภาพจนเป็นเหตใุห้ต้องพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบรษิทั	การบนิไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	
หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	 จ�ากัด	 หรือเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์พนักงานบรษิทัการบนิไทย	จ�ากดัและครอบครวั			ขณะทีย่งัมีหนีเ้งนิกูค้้างช�าระ
อยู่กับสหกรณ์	 	 ดังนั้น	 	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	 จ�ากัด		 
ข้อ	25(8)	ข้อ	57(9)	และข้อ	85(10)	คณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	43	ครั้งที่	13/2561	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2561		
จึงก�าหนดระเบียบว่าด้วย	กองทุนสวัสดิการหนี้		พ.ศ.	2561		ไว้ดังต่อไปนี้

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

 ข้อ 2.	 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ 3.	 ให้ยกเลิกระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์พนักงานบริษทัการบินไทย	จ�ากัด	 ว่าด้วย	กองทุนสวสัดกิารหนี้	
พ.ศ.	2555		

	 บรรดาระเบียบ		ประกาศ		หรือค�าสั่งอื่นใดของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4.	 ในระเบียบนี้

  “สหกรณ์”	 หมายถึง	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

  “คณะกรรมการ”	 หมายถึง	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
บริษัทการบินไทย	จ�ากัด

  “สมาชิก”	 หมายถึง	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท	
	 	 	 	 การบินไทย	จ�ากัด	

  “กองทุน”	 หมายถึง	 กองทุนสวัสดิการหนี้

 ข้อ 18.	 เพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้มีอายุครบ	 61	 ปี	 ที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	 จ�ากัด	 และครอบครัว	 	 สหกรณ์จะหักเงินช่วยเหลือจ�านวนสองพัน 
ห้าร้อยบาทต่อปี	เป็นค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าก่อน		ส่วนจ�านวนเงินที่เหลือจึงจะโอนเข้าบัญชีของสมาชิกตามข้อ	16.

ประกาศ			ณ			วันที่		27		ธันวาคม		2561

(นายพิทยา  ทิพยโสตถิ)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด
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: ข่ำวสำรจานร้อน

  “ผู้จัดการ”	 หมายถึง	 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท	
	 	 	 	 การบินไทย	จ�ากัด

  “พนักงาน”	 หมายถึง	 พนักงานบริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

		 	 	 	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท

	 	 	 	 การบินไทย	จ�ากัด	เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจ

	 	 	 	 สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

	 	 	 	 บริษัทการบินไทย	จ�ากัด	และครอบครัว

  “บริษัท”	 หมายถึง	 บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

  “ทุพพลภาพ”	 หมายถึง	 การสูญเสียอวัยวะ	 หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ	
หรือของร่างกาย	 หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ 
ขั้นอันตรายสาหัส	จนถึงต้องพ้นจากการเป็นพนักงาน

 ข้อ 5.	 ให้สหกรณ์จัดตั้งบัญชีกองทุนสวัสดิการหนี้ขึ้น	และให้จัดตั้งบัญชีกองทุนไว้เป็นการเฉพาะ

 ข้อ 6.	 ที่มาของกองทุน

(1)	 จากการจัดสรรก�าไรสุทธิ

(2)	 จากการตั้งงบประมาณสนับสนุน

(3)	 จากเงินบริจาค

 ข้อ 7.	 เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม	 หรือทุพพลภาพจนเป็นเหตุให้ต้องพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน	 และมี 
หนี้สินในฐานะผู้กู้ค้างช�าระอยู่กับสหกรณ์	 ให้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนไม่เกินกว่าจ�านวนหนี้ท่ีค้างช�าระ	 แต่สูงสุด 
ไม่เกินเจ็ดหมื่นบาท	ส่วนหนี้ที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยให้ทายาท	และผู้ค�้าประกันร่วมกันช�าระต่อไปจนเสร็จสิ้น

	 	 กรณีที่เงินกองทุนไม่เพียงพอจ่ายให้กับสมาชิก	 ให้สหกรณ์ทดรองจ่ายเงินไปก่อน	 แล้วจัดสรร 
ก�าไรสุทธิประจ�าปี	หรือตั้งงบประมาณในการประชุมใหญ่สามัญคราวถัดไปสนับสนุนกองทุน

 ข้อ 8.	 ให้สมาชิกหรือผู้มีส่วนได้เสีย	ยื่นค�าร้องพร้อมหลักฐานใบมรณบัตร	และส�าเนาใบมรณบัตร	 	หรือ
หนังสือพ้นจากสภาพการเป็นพนักงาน	ต่อสหกรณ์เพื่อขอรับเงินจากกองทุน	ภายในระยะเวลา	 1	ปี	 นับจากวันที่
ถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ

	 	 การน�าเงินกองทุนช�าระหนี้ให้ช�าระก่อนเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากของสมาชิก

 ข้อ 9.	 ให้ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนแล้วน�าเสนอการจ่ายเงินต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบ 
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป

 ข้อ 10.		ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย	การปฏิบัติตามระเบียบนี้	และให้ถือเป็นที่สุด

 ข้อ 11.		ให้ประธานกรรมการ	เป็นรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ			ณ			วันที่		27		ธันวาคม		2561

(นายพิทยา  ทิพยโสตถิ)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด
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ข่ำวสำรจานร้อน :

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด  ที่  6/2562

เรื่อง ผลการด�าเนินงานสหกรณ์ฯ ปี 2561

	 ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่	 43	 ประจ�าปี	 2561	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2561	 ถึง	 
วันที่	31	ธันวาคม	2561	นั้น	มีรายละเอียดที่ส�าคัญดังนี้

รายการ
ปี 2561
จ�านวน 

(ล้านบาท)

ปี 2560
จ�านวน 

(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ล้านบาท) คิดเป็น

1.	สินทรัพย์รวม 62,317.00 55,115.46 เพิ่มขึ้น	7,201.65 เพิ่มขึ้น	13.07%

2.	เงินรับฝาก 35,670.38 34,231.89 เพิ่มขึ้น	1,438.49 เพิ่มขึ้น	4.20%

3.	ทุนเรือนหุ้น 18,281.17 17,252.30 เพิ่มขึ้น	1,028.87 เพิ่มขึ้น	5.96%

4.	รายได้รวม 2,520.21 2,769.51 ลดลง	249.30 ลดลง	9.00%

5.	ค่าใช้จ่ายรวม 1,294.00 1,568.09 ลดลง	274.09 ลดลง	17.48%

6.	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
				(เกินความต้องการ)

(42.93)*** 296.45 ลดลง	339.38 ลดลง	114.48%

7.	ก�าไรสุทธิประจ�าปี 1,226.21 1,201.42 เพิ่มขึ้น	24.79 เพิ่มขึ้น	2.06%

หมายเหตุ  *** สหกรณ์ฯ สามารถสบืทรพัย์จากผูกู้ ้ซึง่ตรวจพบทีดิ่น สิง่ปลกูสร้าง  รถยนต์ และทรพัย์สนิอ่ืนๆ 

ท�าให้ยอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(เกินความต้องการ) เป็นจ�านวน 42.93 ล้านบาท จึงท�าให้มีมูลค่าทาง

บญัชีหน้ีสญูและหนีส้งสยัจะสญู(เกนิความต้องการ) กลบัเข้ามาเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ  ส่งผลให้หนีส้ญูและ

หนี้สงสัยจะสูญ(เกินความต้องการ) ลดลงจากปี 2560 เป็นจ�านวน 339.38 ล้านบาท

	 จากผลการด�าเนินงานข้างต้น	 	 จะเห็นได้ว่า	 สหกรณ์ฯ	มีสินทรัพย์รวม	 	 เงินรับฝาก	 และทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น	 

โดยเฉพาะทุนเรือนหุ้นเพิ่มข้ึนเป็นจ�านวนเงิน	 1,028.87	 ล้านบาท	 ซึ่งจะมีผลให้สหกรณ์ฯ	 ต้องจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้นใน

อัตรา	1%		เป็นเงิน	175.86	ล้านบาท		ในขณะที่รายได้ของสหกรณ์ฯ	ก็ลดลง		เนื่องจากในปี	2561	นี้ตลาดตราสารหนี้

ไม่เอือ้อ�านวยในการขายตราสารหนีเ้พือ่ท�าก�าไร		สหกรณ์ฯ	จงึได้เพยีงดอกเบีย้รบัซึง่อัตราดอกเบ้ียไม่สงูนัก		ส่วนตลาดทนุ	

จากต้นปี	 2561	SET	 INDEX	ณ	วันที่	 03	มกราคม	2561	 	ปิดตลาดที่	 1,778.53	จุด	 	และ	 	SET	 INDEX	ณ	วันที่	 

28	ธันวาคม	2561		ปิดตลาดที่	1,563.88	จุด		ท�าให้รายได้จากกองทุนส่วนบุคคลในครึ่งปีหลังนั้นลดลง		
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: ข่ำวสำรจานร้อน

 

         

 ส�าหรับปี 2561 สหกรณ์ฯ สามารถท�าก�าไรสุทธิจ�านวน 1,226.21 ล้านบาท สูงกว่าปี 2560 ถึง  

24.79 ล้านบาท และสูงกว่าประมาณการก�าไรสุทธิที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ โดยขอตั้งไว้ 905.51 ล้านบาท 

ซึ่งสหกรณ์ฯ สามารถท�าก�าไรสุทธิสูงกว่าประมาณการก�าไรสุทธิถึง 320.70 ล้านบาท	 เนื่องจากสหกรณ์ฯ	

สามารถหาลูกค้าสหกรณ์อ่ืนได้เพิ่มข้ึนจากปี	 2560	 เป็นจ�านวนเงิน	 5,920.88	 ล้านบาท	 ลดค่าใช้จ่ายรวม	 ลงจาก	 

ปี	2560		เป็นจ�านวนเงิน		274.09		ล้าน		นอกจากนี้สหกรณ์ฯ	ยังสามารถบริหารจัดการหนี้ได้เป็นอย่างดี		

	 จึงท�าให้สามารถจ่ายปันผลได้ในอัตราร้อยละ	5.63	ต่อปี	ซึ่งสูงกว่าปี	2560	ที่จ่ายในอัตราร้อยละ	5.60	ต่อปี	
และเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นๆ	 แล้ว	 สหกรณ์ฯ	 สามารถท�าผลตอบแทนกลับคืนสู่สมาชิกได้สูงกว่าจาก 
ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ	 จะเห็นได้ว่าสามารถท�าก�าไรได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 มีความมั่นคง	 จากการบริหาร
งานอย่างมปีระสทิธภิาพของคณะกรรมการด�าเนินการ	ชดุที	่43	โดยด�าเนนิงานตามแผนกลยทุธ์ทีว่างไว้	ปฏบิตัติามกฏ		
ระเบียบ		ข้อบังคับ		และพระราชบัญญัติสหกรณ์		เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทยา  ทิพยโสตถิ)

 (นายสุรชาติ ศรีวิชัย) (นายเอกศักดิ์ สรรพกิจ) (นายชัชวาลย์ ประเทืองศิลป์) (นายอนุรักษ์ เอี่ยมใย)  

  (นายวีรยุทธ ทวนคง)  (นางสุนิตตา ทันตานนท์)  (นายณัฐสัณฑ์ เกตุประจักษ์) (นายจิรยุทธ ภุชงคสมุทท์)   

 (นายนินนาท พัฒนวิบูลย์)    (นายประสิทธิ์ อิ่มเจริญ)    (นายทวีศิลป์ ม่วงถึก) (นายณรงค์ เจียมทอง) 

  (นายณรงค์ ตั้งทองปั้น) (นายสรยุทธ หอมสุคนธ์)
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ผลการด�าเนินงาน :   

ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวลา 12 เดือน ณ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,722.53 เงนิรบัฝากจากสมาชิก/จากสหกรณ์อืน่/สมาคมฌาปนกจิฯ 35,670.37
เงินลงทุน 16,785.39 เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 4,680.00
ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการปรับมูลค่าตราสารหนี้ 22.36 ทุนเรือนหุ้น 18,281.17
เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 2,000.00 ทุนส�ารอง 1,894.97
ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการปรับมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล (112.78) ทุนสะสมตามข้อบังคับ	ระเบียบและอื่น	ๆ 82.70
เงินให้กู้สหกรณ์อื่น	ๆ 12,180.90 ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 22.36
เงินให้กู้แก่สมาชิกสุทธิ 29,569.71 ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากกองทุนส่วนบุคคล (112.78)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 142.88 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 605.13
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 39.14 ก�าไรสุทธิประจ�างวด 1,226.21
รวมสินทรัพย์ 62,350.13 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 62,350.13

จ�านวนสมาชิก  26,920 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 มกราคม 2562
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จ�านวน 12 ราย
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จ�านวน 5 ราย
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จ�านวน 30 ราย

            รวมจ�านวน 47 ราย

รายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 12 ราย
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ 2562

1. คุณสุขอนันต์ เนียมเปรม DK/KX

2. คุณสมพงศ์ พึ่งญาติ FZ/F6

3. คุณชัยยันต์ แย้มสิทธิ์ D2/2T-P

4. คุณวันชัย ทับวัฒน์ DM/MK-J

5. คุณสายหยุด ชื่นครุธ A1/WY

6. คุณณัฐกิตติ์ เอกนราธนเศรษฐ์ FZ/FF-E

7. คุณกรกฎ กอบวิทย์กรณ์ DT/TI

8. คุณจงลักษณ์ ศิริวังโส DC/CN

9. คุณพรประสิทธิ์ จิตต์ปรีชาญ DK/CEIKK

10. คุณอ�านวย สุขสงค์ A1/WT-R

11. คุณแสงสุริยะ บุนนาค DR/RS

12. คุณอนิษรา ตรีฤกษ์ฤทธิ์ DQ/QV
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