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ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด  ที่ 39 / 2558
เรื่อง   โครงการซื้อทุนเรือนหุนกรณีพิเศษและโครงการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
 เกษียณสุข สำหรับผูเกษียณอายุ  ประจำป 2558

 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ขอ 5. ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 40 ครั้งที่  4/2558 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ไดมีมติอนุมัติใหสมาชิกผูเกษียณอายุประจำป 2558  ทั้งประเภทที่เกษียณอายุ
ประจำปปกติและสมาชิกท่ีเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกำหนดสามารถนำเงินบำเหน็จท่ีสมาชิกไดรับจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
หรือเงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพท่ีสมาชิกไดรับจากกองทุนสำรองเล้ียงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เทาน้ัน พรอมหลักฐาน
การรับเงินดังกลาวมาแสดงเพื่อเขารวมทั้งสองโครงการ  โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑแตละโครงการ ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่  28  พฤษภาคม  2558

(กนก  ทองเผือก)
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด

เรืออากาศเอก

1.  โครงการซื้อทุนเรือนหุนกรณีพิเศษ
  1.1  เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด มาแลวไมนอยกวา 10 ป นับถึงวันเกษียณอายุประจำปปกติ 
   หรือเกษียณอายุกอนกำหนด ประจำป 2558
  1.2  สามารถซื้อทุนเรือนหุนกรณีพิเศษไดสูงสุดไมเกิน 1 ลานบาท ทั้งนี้รวมกับทุนเรือนหุนที่มีอยูแลวตองไมเกิน 3 ลานบาท
  1.3  สมาชิกตองชำระเงินซื้อทุนเรือนหุนในคราวเดียวเทานั้น
2. โครงการเงินฝากออมทรัพยพิเศษเกษียณสุข
  2.1  สามารถเปดบัญชีไดทานละ 1 บัญชีและชื่อบัญชีเปนชื่อของสมาชิก เทานั้น
  2.2  วงเงินฝากสูงสุด ไมเกิน 5 ลานบาท ตอบัญชี
  2.3  ฝากเงิน-ถอนเงินแตละครั้งไมนอยกวา 1,000 บาท และยอดขั้นต่ำในบัญชี 1,000 บาท
  2.4  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.10 ตอป (เปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณฯ)
  2.5  จายดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยสมาชิกแจงความประสงคการรับดอกเบี้ยไดดังนี้
   -  โอนดอกเบี้ยทบตนเขาเลมเดิม
   -  โอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากเลมอื่นที่มีอยูกับสหกรณ
   -  โอนดอกเบี้ยเขาบัญชีธนาคาร (ชื่อสมาชิก)  โดยสมาชิกเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมการโอน
  2.6  ถอนเงินฝากไดเดือนละหนึ่งครั้ง  หากเดือนใดถอนเกินกวาหนึ่งครั้ง  จะเสียคาปรับในอัตรารอยละหนึ่งของยอดเงินที่ถอน 
   แตไมเกิน 500 บาทตอครั้ง
  2.7  กรณีปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษเกษียณสุขแลวไมสามารถเปดบัญชีดังกลาวไดอีก

ท้ังน้ี   มีกำหนดระยะเวลาต้ังแตวันจันทรท่ี 3 สิงหาคม 2558 ถึงวันจันทรท่ี 29 กุมภาพันธ 2559
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1. à¢ŒÒ¼‹Ò¹ URL : www.facebook.com/tgsaving 
2. ¤Œ¹ËÒ¼‹Ò¹ Facebook ¢Í§·‹Ò¹ ´ŒÇÂª×èÍ : 
  ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉÑ·¡ÒÃºÔ¹ä·Â ¨Ó¡Ñ´ â´Â ·ÕÁ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�

3. à¢ŒÒ¼‹Ò¹ Website ¢Í§ÊË¡Ã³�Ï (www.tgsaving.com) áÅŒÇ¤ÅÔ¡·ÕèäÍ¤Í¹ Facebook
 à¢ŒÒÁÒÃ‹ÇÁ¡´ Like à¾×èÍÍÑ¾à´µ¢‹ÒÇÊÒÃà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊË¡Ã³�Ï ¡Ñ¹¹Ð¤Ð áÅŒÇ¾º¡Ñ¹·Õè Fanpage ¤‹Ð



¸.ä·Â¾Ò³ÔªÂ�
ÊÒ¢Ò ÅÒ´¾ÃŒÒÇ «.10
àÅ¢·Õè 047-2-31777-4

ÇÑ¹·Õèà§Ô¹à¢ŒÒ
ºÑÞªÕÊË¡Ã³�

¨Ó¹Ç¹(ºÒ·)

05/01/2558

01/04/2558

19/06/2558

7,500.00

15,000.00

1,800.00

ÇÑ¹·Õèà§Ô¹à¢ŒÒ
ºÑÞªÕÊË¡Ã³�

¨Ó¹Ç¹(ºÒ·)

¸.¡ÊÔ¡Ãä·Â
ÊÒ¢Ò Ê¹ÒÁà»‡Ò

àÅ¢·Õè 029-2-08576-1

26/02/2558
01/04/2558
30/04/2558
30/04/2558
06/05/2558
22/06/2558
29/06/2558

2,000.00
25,000.00
6,000.00
7,000.00
2,600.00
20,00.00

300,000.00

ÇÑ¹·Õèà§Ô¹à¢ŒÒ
ºÑÞªÕÊË¡Ã³�

¨Ó¹Ç¹(ºÒ·)

18,600.00

18,600.00

8,900.00

3,300.00

1,000.00

1,000.00

30/12/2557

30/03/2558

30/03/2558

31/03/2558

03/04/2558

29/05/2558

¸.¡ÃØ§ä·Â
ÊÒ¢Ò ÇÔÀÒÇ´ÕÃÑ§ÊÔµ

àÅ¢·Õè 019-1-03470-3

ÇÑ¹·Õèà§Ô¹à¢ŒÒ
ºÑÞªÕÊË¡Ã³�

¨Ó¹Ç¹(ºÒ·)

¸.¡ÃØ§à·¾
ÊÒ¢Ò ÇÔÀÒÇ´ÕÃÑ§ÊÔµ

àÅ¢·Õè 196-0-04077-0

300,000.00

1,600.00

6,200.00

2,000.00

4,000.00

12/12/2557

29/12/2557

30/04/2558

30/06/2558

30/06/2558

ÇÑ¹·Õèà§Ô¹à¢ŒÒ
ºÑÞªÕÊË¡Ã³�

¨Ó¹Ç¹(ºÒ·)

¸.·ËÒÃä·Â
ÊÒ¢Ò ¾ËÅâÂ¸Ô¹

àÅ¢·Õè 001-9-04795-0

2,700.0020/04/2558

ÇÑ¹·Õèà§Ô¹à¢ŒÒ
ºÑÞªÕÊË¡Ã³�

¨Ó¹Ç¹(ºÒ·)

¸.¡ÃØ§ä·Â
ÊÒ¢Ò ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ

àÅ¢·Õè 574-0-00001-7

3,500.00

50,000.00
03/03/2558

30/06/2558

¸.ä·Â¾Ò³ÔªÂ�
ÊÒ¢Ò ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ

àÅ¢·Õè 398-2-00005-1

ÇÑ¹·Õèà§Ô¹à¢ŒÒ
ºÑÞªÕÊË¡Ã³�

¨Ó¹Ç¹(ºÒ·)

12/01/2558   15,600.00

 µÒÁ·ÕèÊÁÒªÔ¡ËÅÒÂ æ ·‹Ò¹ ä´Œ¹Óà§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕà§Ô¹½Ò¡ÊË¡Ã³�Ï ¼‹Ò¹ºÑÞªÕà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃµ‹Ò§ æ â´ÂäÁ‹ä´Œá¨Œ§ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
áÅÐäÁ‹ä´ŒµÔ´µ‹ÍÁÒÂÑ§ÊË¡Ã³�Ï ¹Ñé¹ ÊÁÒªÔ¡ÅÍ§µÃÇ¨ÊÍº´ÙÇ‹Òã¹áµ‹ÅÐÃÒÂ¡ÒÃ¢Í§áµ‹ÅÐ¸¹Ò¤ÒÃµÒÁÊÒ¢Ò·ÕèÃÐºØ¹Ñé¹à»š¹¢Í§·‹Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹ 
·‹Ò¹ä´ŒÁÒµÔ´µ‹Í·ÓÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÊË¡Ã³�Ï áÅŒÇËÃ×ÍÂÑ§ ·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÊÓà¹Òãº¹Ó½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃÁÒµÔ´µ‹Í·Õèà¤Ò¹�àµÍÃ�à§Ô¹½Ò¡ ËÃ×Í¹ÓÊÁØ´
à§Ô¹½Ò¡ÁÒ»ÃÑºÊÁØ´´ÙÇ‹Ò ÁÕ¡ÒÃ·ÓÃÒÂ¡ÒÃà¢ŒÒºÑÞªÕà§Ô¹½Ò¡¢Í§·‹Ò¹áÅŒÇËÃ×ÍÂÑ§  «Öè§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹µÒÃÒ§´ŒÒ¹Å‹Ò§¹Ñé¹à»š¹ÃÒÂ¡ÒÃ
µÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè 12 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 ¶Ö§ ÇÑ¹·Õè 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2558

à§Ô¹ÃÍµÃÇ¨ÊÍºÏ ¢Í§ã¤ÃÂÑ§äÁ‹ä´Œ¹Óà¢ŒÒºÑÞªÕ

 คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  40  กำหนดเปดรับสมัครสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก  เพื่อเขารวมอบรม
โครงการความรูเก่ียวกับอาชีพเสริม รุนท่ี 17 (การทำซูชิ อาหารญ่ีปุน)  ในวันเสารท่ี  3 ตุลาคม 2558  ณ หองประชุม
ฝายบริการลานจอด และอุปกรณภาคพื้น (D2) สำนักงานสุวรรณภูมิ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียดการเขารวมสัมมนา
 1. กำหนดวันเปด–ปดรับสมัคร  สมาชิกที่มีความประสงคจะเขารวมอบรมกับสหกรณฯ  ติดตอขอรับและยื่นใบสมัคร
  ไดที่ประชาสัมพันธของสหกรณฯ ทั้ง 3 แหง  ตั้งแตวันที่ 1 - 21 กันยายน 2558
  2. หลักเกณฑการพิจารณา
  2.1  เปนสมาชิกสหกรณฯ หรือสมาชิกใหสิทธิ์กับครอบครัว คูสมรสหรือบุตร เขารวมแทนสิทธิ์ตัวสมาชิก
   (จำนวน 1 ทาน)  โปรดแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพรอมใบสมัคร  กรณีเปนครอบครัว
   สมาชิกแสดงหลักฐานสำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคูสมรสหรือบุตร
           2.2  เรียงลำดับตามวันที่สหกรณฯ ไดรับใบสมัคร (สงใบสมัครกอน ไดรับการพิจารณากอน)
           2.3  รับสมัครจำนวน  60  คน
 

àÃ×èÍ§  เปดรับสมัครสมาชิกเขารวมอบรมโครงการความรูเกี่ยวกับอาชีพเสริม  รุนที่ 17
 (การทำซูชิ  อาหารญี่ปุน)

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด  ที่  50 / 2558

ÊÓËÃÑº·‹Ò¹·Õè¨Ð·Ó¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹ «×éÍËØŒ¹ ªÓÃÐË¹Õé â´Â¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÊË¡Ã³�Ï ¼‹Ò¹¸¹Ò¤ÒÃ àÁ×èÍ¹Óà§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕáÅŒÇ¡ÃØ³Ò¹Ó
ÊÓà¹Ò Pay-in ÁÒµỐ µ‹ÍÊË¡Ã³�Ï ËÃ×Í á¿¡«�ÊÓà¹Ò Pay-in â´ÂÃÐºØ ª×èÍ – Ê¡ØÅ àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ àÅ¢ÊÁÒªÔ¡ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ã¹¡ÒÃ
´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·�·ÕèÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹Íä´ŒÁÒÂÑ§ÊË¡Ã³�Ï ·Ñé§ 3 ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹áÅÐ¡ÃØ³Òâ·ÃÊÍº¶ÒÁÂ×¹ÂÑ¹¡ÒÃä´ŒÃÑº
á¿¡«�ÁÒÂÑ§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊË¡Ã³�Ï ·Õè·‹Ò¹á¿¡«�àÍ¡ÊÒÃÊ‹§ÁÒ ´Ñ§¹Õé
 - ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÅÒ´¾ÃŒÒÇ â·Ã. 0-2545-2040 - 2 µ‹Í 104 , 105 , 106 â·ÃÊÒÃ 0-2690-0202
 - ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹´Í¹àÁ×Í§ â·Ã. 0-2697-1450 - 2 µ‹Í 104 , 105  â·ÃÊÒÃ 0-2996-9866
 - ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ â·Ã. 0-2137-0100 µ‹Í 105 , 106  â·ÃÊÒÃ 0-2137-0110
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เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคาตราสารหนี้
เงินลงทุนกองทุนสวนบุคคล - บลจ.ทีสโก 
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคากองทุนสวนบุคคล
เงินใหกูสหกรณอื่น ๆ 
เงินใหกูแกสมาชิกสุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยถาวรและสินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

เงินรับฝากจากสมาชิก/จากสหกรณอื่น/สมาคมฌาปนกิจฯ
เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย
ทุนเรือนหุน
ทุนสำรอง 
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากกองทุนสวนบุคคล
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กำไรสุทธิประจำงวด
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

ผลการดำเนินงานของสหกรณ รอบระยะเวลา 7 เดือน ณ 31 กรกฎาคม 2558
หนวย : ลานบาท หนวย : ลานบาท

จำนวนสมาชิก 27,353 คน

26,036.62
5,692.00

14,545.15
1,477.69

133.71
502.76
(17.94)
419.85
690.70

49,480.54

1,052.34
11,317.74

502.76
500.00
(17.94)

3,371.33
32,583.10

143.74
27.47

49,480.54

ประเภทเงินรับฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เปนตนไป

อัตราสุทธิ
รอยละตอป

อัตรา
รอยละตอป

รายชื่อสมาชิกผูเสียชีวิตประเภท (ก)
ที่สงหักซองเงินเดือนประจำเดือนสิงหาคม  2558

คุณวรลักษณ หรินทรัตน 1G
คุณชนิดา ไชยาวรรณ FL-P
คุณสมศักดิ์ คงสมบูรณ CL-T
คุณพิษณุ ลีบาง FS
คุณสมศักดิ์ วรรณกิจ CJ
คุณจำนงค เพ็ญแข OO
คุณเฉลิมศักดิ์ จันทรประสาท LT
คุณไสว เกษสุวรรณ MK-S
คุณสมจินตนา สมุหศิลป WR-S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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เงินฝากออมทรัพย 1.10 1.10
*ฝาก-ถอนขั้นต่ำ 100 บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชี
อยางนอย 100 บาท ฝากไดไมเกิน 1 บัญชี
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.10 3.10
*ฝาก-ถอนขั้นต่ำ 500 บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชี
อยางนอย  500  บาท   ฝากไดไมเกิน 1 บัญชี  

เงินฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อลูกรัก 3.10 3.10
*ฝาก-ถอนขั้นต่ำ 500 บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชี
อยางนอย 500 บาท ฝากไดไมเกิน 3 บัญชี บัญชีละ
2,000,000 บาท (1บัญชีตอบุตร 1 คน)

เงินฝากออมทรัพยพิเศษเกษียณสุข 4.10 4.10
*ฝาก-ถอนขั้นต่ำ 1,000 บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชี
อยางนอย 1,000 บาท ฝากไดไมเกิน 1 บัญชี  บัญชีละ
5,000,000 บาท  ถอนเงินฝากไดเดือนละ 1 ครั้ง

เงินฝากประจำ 12 เดือน(ภาษี 15%) 3.85 3.27
*ฝาก-ถอนขั้นต่ำ 1,000 บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชี
อยางนอย 1,000 บาท ฝากไดไมเกิน 1 บัญชี

เงินฝากประจำ 24 เดือน(ภาษี 15%) 4.35 3.70
*ฝาก-ถอนขั้นต่ำ 1,000 บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชี
อยางนอย 1,000 บาท ฝากไดไมเกิน 1 บัญชี

เงินฝากประจำ 36 เดือน(ภาษี 15%) 4.60 3.91
*ฝาก-ถอนขั้นต่ำ 1,000 บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชี
อยางนอย 1,000 บาท ฝากไดไมเกิน 1 บัญชี

เงินฝากประจำ 48 เดือน(ภาษี 15%) 4.85 4.12
*ฝาก-ถอนขั้นต่ำ 1,000 บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชี
อยางนอย 1,000 บาท ฝากไดไมเกิน 1 บัญชี

เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน 4.10 4.10
*ฝากเปนรายเดือนๆ ละเทาๆ กัน ขั้นต่ำ 1,000 บาท 
สูงสุดไมเกิน 25,000 บาท  ตองฝากใหครบ 24 งวด และ
ขาดฝากไมเกิน 2 ครั้ง (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่ 64)

อัตราดอกเบี้ยเงินกูสหกรณฯ
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เปนตนไป

ประเภทเงินกู อัตรา
รอยละตอป

เงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.00

เงินกูพิเศษ
- เพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคง 5.00
- เพื่อการเคหะสงเคราะห  4.75

ขาวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด และครอบครัว

จำนวนสมาชิกผูเสียชีวิต ตั้งแต 1-31 กรกฎาคม 2558

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท (ก) จำนวน   คน
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท (ข) จำนวน   คน
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท (ค) จำนวน  คน
    รวม จำนวน  คน

9
5

28
42


