
ท่านสมาชิกที่ต้องการฝากเงิน ถอนเงิน ซื้อทุนเรือนหุ้น  
ช�าระหนี้ หรือรับเงินกู้ สามารถด�าเนินการได้ดังนี้
1. การฝากเงิน ซื้อทุนเรือนหุ้น หรือช�าระหนี้ แบ่งตาม

ประเภทได้ดังนี้

 เงินสด ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์การเงินของสหกรณ์ฯ  
ทุกส�านักงาน ในเวลา 08.00 – 15.00 น. 

 เช็ค ติดต่อได้ ท่ีเคาน์เตอร์การเงินของสหกรณ์ฯ  
ทุกส�านักงาน ในเวลา 08.00 – 11.00 น. โดยเช็คสั่งจ่ายชื่อ 
“สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด” หรือ 
สั่งจ่ายช่ือบุคคลและขีดคร่อม &CO. แต่ถ้าเช็คสั่งจ่ายชื่อบุคคล
และขดีคร่อม A/C PAYEE ONLY ไม่สามารถน�ามาท�าธรุกรรมกับ
สหกรณ์ฯ ได้ เนื่องจากต้องน�าไปเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลที่
ระบุในหน้าเช็คนั้นก่อน

 ใบน�าฝากธนาคาร (Pay In) ท่านสมาชิกที่น�าเงิน 
เข้าบญัชีสหกรณ์ฯ และได้รบัส�าเนาใบน�าฝากธนาคาร (Pay In) แล้ว  
ท่านสามารถเลือกด�าเนินการได้ดังนี้ 

• ตดิต่อทีส่หกรณ์ฯ ทกุส�านกังาน ในเวลา 08.00 – 15.00 น. 

• ส่ง FAX มายังสหกรณ์ฯ โดยระบุ ชื่อ-สกุล เลขประจ�าตัว 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และธุรกรรมที่ต ้องการ 
ด�าเนินการ มายังส�านักงานลาดพร้าว Tel. 0-2545-2040-2 
FAX : 0-2690-0202 ส�านกังานดอนเมอืง Tel. 0-2697-1450-2 
FAX : 0-2996-9866 ส�านกังานสวุรรณภมู ิTel. 0-2137-0104-7 
FAX : 0-2137-0110 เมือ่ FAX เรยีบร้อยแล้ว กรณุาโทรมายงั
สหกรณ์ฯ เพื่อตรวจสอบยืนยันการได้รับ FAX อีกครั้ง

• ส่งผ่าน Line @tgsaving มายังสหกรณ์ฯ โดยเพิ่มเป็นเพื่อน
กับสหกรณ์ฯ ID Line : @tgsaving แล้วถ่ายรูปส�าเนา 
ใบน�าฝากธนาคาร(Pay In) ที่ระบุ ชื่อ-สกุล เลขประจ�าตัว 
หมายเลขโทรศพัท์ทีต่ดิต่อได้ และธรุกรรมทีต้่องการด�าเนนิการ 
มายัง Line @tgsaving

• ส่งผ่าน Mobile Application Tgsaving โดยระบบปฏบิตักิาร 
Andriod เข้าไปที ่Play Store และพมิพ์ค�าว่า Tgsaving ระบบ
ปฏบิตักิาร IOS เข้าไปที ่App Store และพมิพ์ค�าว่า Tgsaving  
แล้วขอ Username & Password ที่ประชาสัมพันธ์ทั้ง  
3 ส�านกังาน เมือ่ได้ Password แล้ว  Log In เข้าระบบสมาชิก  
เลอืก Menu Upload File กดเลอืกอัพโหลดรปูใหม่ แล้วถ่ายรปู
ส�าเนาใบน�าฝากธนาคาร(Pay In) พร้อมทัง้กรอกรายละเอยีด 
ชื่อ-สกุล เลขประจ�าตัว แล้วกดอัพโหลดรูป

• Bill Payment ท่านสมาชิกสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่
ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ทุกส�านักงานหรือดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มได้ที่  www.tgsaving.com และน�าแบบฟอร์มไป
ด�าเนนิการที ่ธ.กรงุเทพ ธ.กสกิรไทย ธ.กรงุไทย ธ.ไทยพาณชิย์  
ธ.ธนชาต 

2. การถอนเงิน หรือรับเงินกู้ แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

 เงินสด  วงเงินไม่เกิน 50,000.- บาท ติดต่อได้ที ่
สหกรณ์ฯ ทุกส�านักงาน ในเวลา 08.30 – 14.30 น. 

 เช็ค  วงเงินเกิน 50,000.- บาท  ติดต่อได้ที่สหกรณ์ฯ 
ทุกส�านักงาน ในเวลา 08.00 – 10.00 น. รับเช็คได้ในเวลา  
13.00 – 15.00 น.

 โอนเข้าบัญชธีนาคาร วงเงนิเกนิ 50,000.- บาท  ตดิต่อ
ได้ที่สหกรณ์ฯ ทุกส�านักงาน ในเวลา 08.00 – 10.00 น.  
เงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุในเวลา 14.30 น.  

 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง เลขที่บัญชี 225-0-04174-2

สาขาวิภาวดีรังสิต                เลขที่บัญชี 196-0-04077-0

ธนาคารกรุงไทย สาขาวิภาวดีรังสิต               เลขที่บัญชี 019-1-03470-3

สาขาย่อยศูนย์ปฏิบัติการ       เลขที่บัญชี 574-0-00001-7

สาขาบ้านฉาง                     เลขที่บัญชี 249-1-06811-7

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 10        เลขที่บัญชี 047-2-31777-4

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า                    เลขที่บัญชี 029-2-08576-1

เลขที่บัญชีธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด

ทำ�ธุรกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�นบริษัทก�รบินไทย จำ�กัด ได้หล�ยช่องท�ง...

    สารสหกรณ์

ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ประจำาเดือนพฤศจิกายน 2561

59/39-40 ซอยทรงสะอาด ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น โดยยึดหลักมั่นคง โปร่งใส ประทับใจ เอื้ออาทร”



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

 ตามที่ท่านสมาชิกหลายๆ ท่าน  ได้น�าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ ผ่านธนาคารต่างๆ โดยไม่ได้แจ้ง
วัตถุประสงค์และติดต่อมายังสหกรณ์ฯ จึงท�าให้สหกรณ์ฯ มีเงินรอตรวจสอบค้างบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 30 กันยายน  2561  

 สหกรณ์ฯ จึงขอให้ท่านสมาชกิน�าสมดุบญัชีเงนิฝากสหกรณ์ฯ มาตดิต่อทีเ่คาน์เตอร์เงนิฝากทกุสาขาพร้อมหลกัฐาน
การโอนเงิน เพื่อตรวจสอบการท�ารายการเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

เงินรอตรวจสอบ  ของสมาชิกท่านใด?

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.ทหารไทย พหลโยธิน

บัญชีเลขที่ 001-9-04795-0
27/12/2017 26,000.00
03/04/2018 2,000.00
03/05/2018 6,000.00
24/07/2018 500.00

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
03/09/2018 20,000.00
04/09/2018 1,000.00
24/09/2018 300,000.00
28/09/2018 8,400.00
28/09/2018 25,000.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กรุงศรี  ซันทาวเวอร์

บัญชีเลขที่ 225-0-04174-2
14/09/2018 220,000.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กรุงไทย วิภาวดีรังสิต

บัญชีเลขที่ 019-1-03470-2
31/05/2017 3,100.00
02/11/2017 3,600.00
21/12/2017 10,000.00
29/03/2018 3,000.00
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
31/08/2018 2,500.00
07/09/2018 100,000.00
10/09/2018 100.00
20/09/2018 3,000.00
26/09/2018 10,000.00
27/09/2018 3,980.00
28/09/2018 4,500.00
29/09/2018 2,500.00

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
28/09/2018 1,500.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กรุงเทพ  

ย่อยท่าอากาศยานกรุงเทพ
บัญชีเลขที่ 225-0-04174-2

21/03/2017 100,000.00
16/05/2017 200,000.00
28/09/2017 1,700.00

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
01/03/2018 3,000.00
09/07/2018 1,000.00
21/09/2018 60,000.00
24/09/2018 300,000.00
25/09/2018 200,000.00
27/09/2018 1,000.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กสิกรไทย สนามเป้า

บัญชีเลขที่ 029-2-08576-1
30/01/2017 1,500.00
03/02/2017 93,000.00
17/02/2017 41,000.00
17/02/2017 25,000.00
07/04/2017 100,000.00
05/07/2017 4,000.00
06/07/2017 2,200.00
31/07/2017 2,200.00
01/08/2017 18,700.00
30/08/2017 5,000.00
31/08/2017 20,000.00
29/09/2017 30,800.00
11/10/2017 4,000.00
27/11/2017 3,000.00
04/12/2017 2,500.00
04/12/2017 7,775.00
04/01/2018 10,000.00
02/02/2018 15,800.00
27/04/2018 2,400.00
16/07/2018 1,000.00
03/09/2018 500.00
05/09/2018 19,500.00
20/09/2018 150,000.00
28/09/2018 13,711.00
29/09/2018 275,000.00
30/09/2018 2,500.00
30/09/2018 100,000.00

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์2



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

www.tgsaving.com

                   ID : @tgsaving                  @tgsaving         Mobile App

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

ทรัพย์สินพร้อมขายท�าเลดี
  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ขายทรัพย์สินที่ได้จากการติดตามหน้ีของสมาชิกที่กู้เงิน
สหกรณ์ฯ โดยมีรายละเอียดของทรัพย์สินดังนี้

  บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านเนเบอร์โฮม อยู่ริมถนน สุขาภิบาล 5  เนื้อที่ 71.5 ตารางวา  ใกล้โรงเรียน โรงพยาบาล  
ชอ็ปป้ิงมอลท์ การเดินทางใกล้ทางด่วนรามอนิทรา – อาจณรงค์ วงแหวนกาญจนาภิเษก ถนนตดัใหม่วัชรพล – สะพานใหม่  
และรถไฟฟ้าสายสีเขียวก�าลังก่อสร้าง  ราคา 5 ล้านบาท

ผู้สนใจ สอบถ�ม  นัดดูบ้�น  ติดต่อคุณสุนีย์ กิจสุวรรณไพศ�ล  โทร. 0-2137-0111

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์ 3



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์4

ผลก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวล� 8 เดือน ณ 31 สิงห�คม 2561

หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 838.41 เงนิรับฝากจากสมาชิก/จากสหกรณ์อืน่/สมาคมฌาปนกจิฯ 35,218.75

เงินลงทุน 16,170.55 เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 4,130.00

ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าตราสารหนี้ (158.05) ทุนเรือนหุ้น 17,841.15

เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 2,000.00 ทุนส�ารอง 1,894.97

ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล (20.95) ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 116.03

เงินให้กู้สหกรณ์อื่น ๆ 11,601.90 ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (158.05)

เงินให้กู้แก่สมาชิกสุทธิ 29,746.23 ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากกองทุนส่วนบุคคล (20.95)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 152.36 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 581.71

สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 34.19 ก�าไรสุทธิประจ�างวด 761.03

รวมสินทรัพย์ 60,364.64 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 60,364.64

จำ�นวนสม�ชิก  26,890 คน

อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2559 เป็นต้นไป

ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา
ร้อยละ
ต่อปี

อัตราสุทธิ
ร้อยละต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 100 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย่างน้อย 100 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัช ี

1.00 1.00

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 500 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย่างน้อย 500 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

2.85 2.85

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 500 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

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

2.85 2.85

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

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

3.85 3.85

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

อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

3.50 2.97

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

อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

4.00 3.40

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

อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

4.25 3.61

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

อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

4.50 3.82

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

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

3.75 3.75

ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละต่อปี
เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 4.85
เงินกู้พิเศษ 
- เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง 
- เพื่อการเคหะสงเคราะห์

 
4.85 
4.60

อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ฯ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2559 เป็นต้นไป

ข่�วจ�กสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำากัด และครอบครัว

จ�านวนสมาชิกผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จ�านวน 8 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จ�านวน 2 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จ�านวน 19 ราย

            รวมจ�านวน 29 ราย

ร�ยชื่อสม�ชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 8 ร�ย
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจำาเดือนกันยายน 2561

1. คุณยงยุทธ เสน่ห์กุล 2P-M

2. คุณสุรินทร์ ชัยฤาษี WY

3. คุณสุพัตรา ฉายะวรรณ QQ-1

4. คุณนพดล พุฒซ้อน F3

5. คุณสังวาลย์ ทองนุช TZ

6. คุณประพัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา LC

7. คุณปัทมา ปัทมดิลก QV

8. คุณทวีศักดิ์ จีนากูล CJ-I

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์


