
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ที่ 17/2562

เรื่อง	 การจ่ายเงินของขวัญปีใหม่	2562	และ
	 การจ่ายค่าพาหนะส�าหรับสมาชิกที่เดินทางไปลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561

	 อาศัยอ�านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด	 ข้อ	 53	 (10)	 ข้อ	 57	 (5)	 มติที่ประชุม 
คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด		ชุดที่	44		ครั้งที่	1/2562	วันที่	27	กุมภาพันธ์	2562	
และมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2561	 เมื่อวันที่	 	 23	 กุมภาพันธ์	 2562	 	 ได้อนุมัติงบประมาณของขวัญปีใหม่	 2562		
ส�าหรับสมาชิก	และค่าพาหนะส�าหรับสมาชิกที่เดินทางไปลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561	แล้วนั้น		สหกรณ์ฯ	
จึงขอแจ้งรายละเอียดในการรับเงินดังนี้

1.		สมาชิกสามารถติดต่อขอรับเงินของขวัญปีใหม่	2562		และค่าพาหนะส�าหรับสมาชิกที่เดินทางไปลงทะเบียน
ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2561	ได้ต้ังแต่วันที	่1	–	29	มนีาคม	2562	ทีฝ่่ายการเงนิของสหกรณ์ฯ	ทกุส�านกังาน	
ระหว่างเวลา	08.30	น.	ถึง	14.30	น.	ในวันท�าการปกติ

2.		สมาชิกที่ไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง	สหกรณ์ฯ	จะด�าเนินการโอนเงินให้ในวันที่	 1	–	30	 เมษายน	2562	
โดยสมาชกิสามารถแจ้งความประสงค์เพือ่ให้สหกรณ์ฯ	ด�าเนนิการได้ต้ังแต่วนัท่ี	1	มนีาคม	–	19	เมษายน	2562	
ดังนี้ 

2.1		กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ขอโอนเงินของขวัญปีใหม่	 2562	 และค่าพาหนะฯ	 โดยดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่	www.tgsaving.com

2.2		แนบส�าเนา	ID	CARD	หรือบัตรประจ�าตัวประชาชน	พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง

2.3		แนบส�าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือส�าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ	ของตนเอง

2.4		ใบรับเงินค่าพาหนะ	(Cash	Voucher)	พร้อมลงชื่อผู้รับเงิน	(กรณีเดินทางไปลงทะเบียนประชุมใหญ่ฯ)

	 โดยสมาชิกสามารถส่งผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้
• ด�าเนินการตามข้อ	 2.1	 -	 2.4	 แล้วส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายัง สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท		

การบนิไทย	จ�ากดั	(ฝ่ายการเงนิ)	เลขที	่59/39-40	ซอยทรงสะอาด	แขวงจอมพล	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	10900
• ด�าเนินการตามข้อ	2.1	-	2.4	แล้วส่งเอกสารทาง	Comail	มายัง ZQ/HO./คุณบุษกร
• ด�าเนินการตามข้อ	2.1	-	2.4	แล้วส่งเอกสารทาง	Fax	หมายเลข 0-2690-0202
• ด�าเนินการตามข้อ	2.1	-	2.4	แล้วถ่ายภาพเอกสาร	ส่ง	e-mail	: fintgsaving@gmail.com
• ด�าเนินการตามข้อ	 2.1	 -	 2.4	 ส่งผ่านระบบ	 Mobile	 Application โดยใส่	 Username	 และ	 Password		

เข้าระบบสมาชกิ	แล้วเลอืก	Menu	Upload	File		กดเลอืก	Upload	รปูใหม่	แล้วท�าการเลือกรปูหรอืถ่ายภาพ
เอกสาร	ข้อ	2.1	–	ข้อ	2.4	เลือกประเภทบริการอื่นๆ	แล้วกดอัพโหลดรูป	

หมายเหตุ	 ส�าหรบัท่านทีเ่ดนิทางไปลงทะเบยีนประชุมใหญ่และใบรบัเงนิค่าพาหนะ	(Cash	Voucher)	สญูหาย	
ต้องติดต่อขอรับเงินด้วยตนเองที่สหกรณ์ฯ	ทุกส�านักงานเท่านั้น

	 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ	ณ	วันที่		27		กุมภาพันธ์		2562

	(นายพิทยา			ทิพยโสตถิ)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

    สารสหกรณ์

ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือนมีนาคม 2562

59/39-40 ซอยทรงสะอาด ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น โดยยึดหลักมั่นคง โปร่งใส ประทับใจ เอื้ออาทร”



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ ากัด  
59/39-40 ซอยทรงสะอาด ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 ลาดพร้าว โทรศพัท ์0-2545-2040-2  โทรสาร 0-2513-6160 
ดอนเมือง   โทรศพัท ์ 0-2697-1450-2  โทรสาร  0-2996-9866   สุวรรณภูมิ  โทรศพัท ์ 0-2137-0100  โทรสาร  0-2137-0110 THAI EMPLOYEES’SAVINGS&CREDIT COOPS LTD. 
59/39-40 SONGSA-ARD VIBHAVADIRANGSIT RD.  JOMPOL CHATUCHAK BANGKOK LADPROW TEL. 0-2545-2040-2 FAX. 0-2513-6160 
DONMUANG TEL. 0-2697-1450-2 FAX. 0-2996-9866 SUVARNBHUMI TEL. 0-2137-0100 FAX. 0-2137-0110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

หนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้โอนเงินของขวัญปีใหม่ 2562  

และค่าพาหนะเดินทางไปลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

วันที่........... เดือน ................................... 2562 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .....................................................................เลขประจ าตัว................................ 

สังกัด............................ หมายเลขโทรศัพท์.............................. .................. มีความประสงค์ขอให้สหกรณ์ฯ โอนเงินดังนี ้        

     เงินของขวัญปีใหม่ 2562 จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  

               เงินค่าพาหนะส าหรับสมาชิกผู้เดินทางไปลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  

                 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น จ านวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

โดยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชี ธนาคาร.................................................สาขา......................................             

ชื่อบัญชี........................................................................  บัญชีเลขที่..............................................................................

หรือ บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ ากัด  ประเภท ......................................................................  

ชื่อบัญชี.............................................................................................บัญชีเลขที.่............................................................... 

 

                                                                    ลงชื่อ......................................................................   

(.....................................................................) 

เอกสารประกอบ  1.  ส าเนา ID CARD หรือบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

                       2.  ส า เน า ห น้ า ส มุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร        

      หรือส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสหกร์์  ของตนเอง 
                      3.  ใบรับเงินค่าพาหนะ (Cash Voucher) พร้อมลงชื่อผู้รับเงิน (กร์ีเดินทางไปลงทะเบียน  

ประชุมใหญ่ ) 
 
หมายเหตุ  ส าหรับท่านที่เดินทางไปลงทะเบียนประชุมใหญ่และใบรับเงินค่าพาหนะ (Cash Voucher) สูญหาย             

ต้องติดต่อขอรับเงินด้วยตนเองท่ีสหกร์์  ทุกส านักงานเท่านั้น 
 

   

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

วิธีการใช้ Menu Upload File จาก Mobile Application Tgsaving

	 ตามประกาศสหกรณ์ฯ	 ที่	 17/2562	 เรื่องการจ่ายเงินของขวัญปีใหม่	 2562	 และการจ่ายค่าพาหนะส�าหรับสมาชิกที่ 
เดินทางไปลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561	โดยสมาชิกสามารถส่งผ่าน	Menu	Upload	File	ทาง	Mobile	Application	
Tgsaving	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ท่านสมาชิก		มีวิธีการใช้งานดังนี้

1. Login เข้าระบบสมาชิก 2. Click เลือก Menu Upload 

File

3. กดเลือกอัปโหลดรูปใหม่ 4. ท�าการเลือกรูปหรือถ่ายภาพ

เอกสารที่จะส่ง

5. เลือกประเภทบริการอื่น ๆ  หากต้องการเปล่ียนรูปที่จะส่งสามารถ 

กดปุ ่ม เลือกรูปภาพใหม ่ ได ้พร ้อมทั้ งกรอกรายละเอียดรูป   

เลขพนักงาน  ชื่อ - นามสกุล แล้วกดปุ่มอัพโหลดรูปเป็นอันเสร็จสิ้น 

6. สมาชิกจะได้รับ SMS แจ้งผ่านโทรศัพท์  เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับ 

รายละเอียดการ Upload File นั้น  โดยจะน�าเงินโอนเข้าบัญชีให้ท่าน

ในวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์ 3



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์4

ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวลา 1 เดือน ณ 31 มกราคม 2562

หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,635.78 เงนิรับฝากจากสมาชิก/จากสหกรณ์อืน่/สมาคมฌาปนกจิฯ 35,787.63
เงินลงทุน 16,045.43 เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 4,030.00
ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการปรับมูลค่าตราสารหนี้ 61.68 ทุนเรือนหุ้น 18,318.76
เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 2,000.00 ทุนส�ารอง 1,894.97
ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการปรับมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล (69.02) ทุนสะสมตามข้อบังคับ	ระเบียบและอื่น	ๆ 75.78
เงินให้กู้สหกรณ์อื่น	ๆ 12,757.23 ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 61.68
เงินให้กู้แก่สมาชิกสุทธิ 29,415.58 ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากกองทุนส่วนบุคคล (69.02)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 130.80 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 580.63
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 36.34 ก�าไรยังไม่ได้จัดสรร 1,226.21

ก�าไรสุทธิประจ�างวด 107.18
รวมสินทรัพย์ 62,013.82 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 62,013.82

จ�านวนสมาชิก  26,858 คน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา
ร้อยละ
ต่อปี

อัตราสุทธิ
ร้อยละต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 100 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย่างน้อย 100 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัช ี

1.00 1.00

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 500 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย่างน้อย 500 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

2.85 2.85

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 500 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

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

2.85 2.85

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

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

3.85 3.85

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

อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

3.50 2.97

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

อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

4.00 3.40

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

อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

4.25 3.61

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

อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

4.50 3.82

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

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

3.75 3.75

ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละต่อปี
เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 4.85
เงินกู้พิเศษ 
-	เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง 
-	เพื่อการเคหะสงเคราะห์

 
4.85 
4.60

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ฯ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ข่าวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำากัด และครอบครัว

จ�านวนสมาชิกผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จ�านวน 10 ราย
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จ�านวน 5 ราย
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จ�านวน 21 ราย

            รวมจ�านวน 36 ราย

รายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 10 ราย
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจำาเดือนมีนาคม 2562

1. คุณสุขุม ทองแจ่ม CX-H
2. คุณถนอม บุญพิทักษ์ MS-P
3. คุณลินนา ธาราเกษม CP-P
4. คุณกนกทิพย์ ประสิทธิสา KK
5. พ.อ.อ	ประสิทธิ์ นนท์โตพันธ์ 2P-D
6. คุณปรางค์ โชยะสิทธิ์ BP
7. คุณไชยชาญ ตรีผล 2D-T
8. คุณวราวุธ นาคบุตรศรี 2T-L
9. คุณสมชาย ชมทอง FF-E
10. คุณธีรชัย วงษ์ชู 2K

ตลาดนัดสหกรณ์

ขายที่ดินคลอง 11 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 
อยู่ใกล้กับถนนวังน้อย – หนองแค ที่ดินอยู่ระหว่างถนนเลียบคลอง 11 และ 12

จำานวน 238 ไร่  ราคาไร่ละ 600,000 บาท 
สนใจติดต่อ โทร. คุณรัชนี  089-458-1752 095-519-8598  

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์


