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ทรงพระเจริญ
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ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่
และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด
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ประก�ศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�นบริษัทก�รบินไทย จำ�กัด ที่  98 / 2559
เรื่อง	 โครงการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	เพื่อส่งเสริมการออม

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ข้อ 3(2)  
ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ชุดที่ 41  
ครั้งที่ 11/ 2559 วนัที่ 29 พฤศจกิายน 2559 ได้มมีตอินมุตัจิดัโครงการเปิดบญัชอีอมทรพัย์พเิศษเพื่อส่งเสรมิ
การออมแก่สมาชกิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้

 1. สมาชกิเปิดบญัชไีด้ท่านละ 1 บญัช ีและชื่อบญัชเีป็นชื่อของสมาชกิเท่านั้น

 2. เปิดบญัชขีั้นต�่า  2,000  บาท วงเงนิฝากสูงสดุไม่เกนิ 1 ล้านบาทต่อบญัชี

 3. อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 2.85 ต่อปี (เปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์ฯ)

 4. ฝาก – ถอนในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 500 บาท และมยีอดเงนิคงเหลอืในบญัชไีม่น้อยกว่า 500 บาท        

 5. สามารถถอนเงนิจากบญัชไีด้เมื่อเปิดบญัชไีปแล้ว  ไม่น้อยกว่า  90 วนั นบัจากวนัที่เปิดบญัชี

 6. ถอนเงนิได้เดอืนละ 4 ครั้ง หากเดอืนใดถอนเกนิกว่า 4 ครั้ง  จะเสยีค่าธรรมเนยีมในอตัราร้อยละ 1 
ของยอดเงนิที่ถอน แต่ไม่เกนิ 500 บาทต่อครั้ง

 7. สมาชกิที่เปิดบญัชจีะได้รบัสลากออมทรพัย์ ธ.ก.ส.  คนละ 1 ฉบบั ๆ  ละ 4 หน่วย เป็นเงนิ 400 บาท
ต่อบญัชี

 8. สลากออมทรัพย์ที่สมาชิกได้รับแล้ว หากเกิดการช�ารุดหรือสูญหาย สหกรณ์ฯ จะไม่ออกสลาก 
ทดแทนให้ไม่ว่ากรณใีดๆ กต็าม

 9. ก�าหนดระยะเวลาการเปิดบญัช ีตั้งแต่ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2559  ถงึ วนัที่  28 กมุภาพนัธ์ 2560

โครงการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เพื่อส่งเสริมการออม

เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 2,000 บาทได้รับสลาก ธ.ก.ส. 1 ฉบับ 4 หน่วย 
เป็นเงิน 400 บาท ลุ้นรับรางวัลได้ 3 ปี

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที่ 3  ฝาก 100 ลุ้น 10 ล้าน
	sฝากสลากออมทรัพย์	ธ.ก.ส.	100	บาท	(1	หน่วย)	มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล	ตามจ�านวนหน่วยที่ฝาก	โดยสลาก
แต่ละหน่วย	มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล	36	ครั้ง	
	sผู้ที่ฝากจนครบก�าหนดระยะเวลา	 3	 ปี	 จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ	 1.25	 บาท	 คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย	
ร้อยละ	0.42	ต่อปี	
	sการออกรางวัลทุกวันที่	16	ของทุกเดือน	ยกเว้นเดือนมกราคมออกรางวัล	วันที่	17	ของทุกปี	
	sออกรางวัลครั้งแรกวันที่	16	ตุลาคม	2559	

 รางวัลที่ 1	 เสี่ยงหมวด	มี	1	รางวัล	ๆ	ละ	 10,000,000	 บาท	
 รางวัลที่ 1	 ต่างหมวด	มี	59	รางวัล	ๆ	ละ	 20,000	 บาท	
 รางวัลที่ 2	 หมุน	3	ครั้ง	มี	180	รางวัล	ๆ	ละ	 10,000	 บาท	
 รางวัลที่ 3	 หมุน	10	ครั้ง	มี	600	รางวัล	ๆ	ละ	 5,000	 บาท	
 รางวัลที่ 4	 หมุน	20	ครั้ง	มี	1,200	รางวัล	ๆ	ละ	 2,000	 บาท	
 รางวัลที่ 5	 หมุน	100	ครั้ง	มี	6,000	รางวัล	ๆ	ละ	 1,000	 บาท	
 รางวัลเลขท้าย 4 ตัว	หมุน	1	ครั้ง	มี	60,000	รางวัล	ๆ	ละ	 100	 บาท	
 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว	หมุน	2	ครั้ง	มี	1,200,000	รางวัล	ๆ	ละ	 50	 บาท	
 รวม 1,268,040 รางวัล เป็นเงิน 90,380,000 บาท
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ประก�ศคณะกรรมก�รสรรห�บคุคลเพือ่ให้ท่ีประชมุใหญ่เลอืกตัง้เป็นกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ ที ่2/2560

เรื่อง	 ขอให้ตรวจสอบสังกัดในการสรรหา
	 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด	ได้ก�าหนดให้มีการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ	
ชุดที่	42	ประจ�าปี	2560-2561		ในวันอังคารที่	14		กุมภาพันธ์	2560	นั้น	ขอให้สมาชิกทุกท่านมาท�าการตรวจสอบ
รายชื่อและสังกัด	 จากบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาฯ	 ได้ที่ส�านักงานสหกรณ์ฯ	 ทั้ง	 3	 แห่ง	 ตั้งแต่	 
วันที่	17	-	27		มกราคม		2560
	 ทั้งนี้หากสมาชิกท่านใดพบว่ารายชื่อ	 หรือสังกัดไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบ	 เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง	
ภายในวันที่		27		มกราคม		2560
	 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ		ณ		วันที่		10		มกราคม		2560

                                                     
(นายชาติ		ฟ้าปกาสิต)

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

ประก�ศสหกรณ์ออมทรพัย์พนกัง�นบรษิทัก�รบนิไทย จำ�กดั ที ่1/2560
เรื่อง	 โครงการเงินกู้ฉุกเฉินในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 อาศัยอ�านาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด	ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน	พ.ศ.	2559	หมวด	4	ข้อ	17(4)	ข้อ	21	และหมวด	5	ข้อ	24(3)	คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด	ชุดที่	41	ครั้งที่	1/2560	(นัดพิเศษ)	เมื่อวันที่	12	มกราคม		2560		ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์
การให้เงินกู้ฉุกเฉินในการพัฒนาคุณภาพชีวิต		ดังนี้
		 1.	สมาชิกผู้กู้จะต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของสหกรณ์
	 2.	สมาชิกผู้กู้ต้องไม่เป็นผู้ถูกอายัดเงินปันผลและหรือค่าหุ้นจากเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
	 3.	วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ	90	ของยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	ประจ�าปี	2559
	 4.	เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจ�าปี	2559	ส่วนที่เหลือหลังหักหนี้เงินกู้ฯดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแล้ว	สหกรณ์จะน�า
เข้าซองเงินเดือนในเดือนกุมภาพันธ์	2560	ส่วนกรณีสมาชิกผู้เกษียณอายุสหกรณ์จะด�าเนินการตามที่ได้แสดงความจ�านงไว้
	 5.	อัตราดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์ประกาศก�าหนด		
	 6.	สหกรณ์จะหักช�าระหนี้จากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้เสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์	2560	เท่านั้น
	 7.	เอกสารประกอบการกู้
	 	 7.1	ส�าเนาบัตรประชาชน
	 	 7.2	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวพนักงาน
	 	 7.3	ส�าเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร	(กรณีโอนเงินเข้าบัญชี)
	 8.	วิธีท�าธุรกรรมโดย
	 	 8.1	 สมาชิกท�าธุรกรรมได้ที่สหกรณ์ทุกส�านักงานเหมือนการยื่นกู้ฉุกเฉินปกติ	 และรับเงินสดได้ไม่เกิน	 
50,000	บาท	กรณีที่รับเงินเกิน	50,000	บาท	ต้องโอนเข้าบัญชีหรือรับเช็คได้ตามเวลาที่สหกรณ์ก�าหนด
	 	 8.2	กรณีสมาชิกท�างานประจ�าสถานีต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ	ให้	Download	แบบฟอร์มขอกู้เงินกู้ฉุกเฉิน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ที่	www.tgsaving.com	และส่งเอกสารมาที่สหกรณ์ส�านักงานสุวรรณภูมิ
	 9.	สมาชกิตดิต่อยืน่กูไ้ด้ตัง้แต่วนัที	่13	มกราคม	2560	จนถงึวันที	่30	มกราคม	2560	และต้องรบัเงนิให้เสรจ็สิน้ภายใน
วันที่	31	มกราคม	2560	เวลา	14.30	น.
	 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ	ณ	วันที่		12		มกราคม		2560					

(นายยุทธนา		ถูกจิตต์)
รองประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด
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ผลก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวล� 11 เดือน ณ 30 พฤศจิก�ยน 2559
หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 1,170.68 เงนิรบัฝากจากสมาชกิ/จากสหกรณ์อื่น/สมาคมฌาปนกจิฯ 31,268.65

เงนิลงทนุ 13,896.43 เงนิกู้ยมืจากธนาคารพาณชิย์ 1,000.00 

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการปรบัมูลค่าตราสารหนี้ (108.65) ทนุเรอืนหุ้น 16,055.61

เงนิลงทนุกองทนุส่วนบคุคล 1,500.00 ทนุส�ารอง 1,625.94

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการปรบัมูลค่ากองทนุส่วนบคุคล (25.36) ทนุสะสมตามข้อบงัคบั ระเบยีบและอื่น ๆ 115.89

เงนิให้กู้สหกรณ์อื่น ๆ 3,667.82 ก�าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจากเงนิลงทนุ (108.65)

เงนิให้กู้แก่สมาชกิสทุธิ 31,283.10 ก�าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจากกองทนุส่วนบคุคล (25.36)

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น 276.29 หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 478.55

สนิทรพัย์ถาวรและสนิทรพัย์อื่น 24.87 ก�าไรสทุธปิระจ�างวด 1,274.55

รวมสินทรัพย์ 51,685.18 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 51,685.18

จำ�นวนสม�ชิก  26,790 คน

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

และครอบครัว

จ�านวนสมาชิกผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่	1	-	30	พฤศจิกายน	2559

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จ�านวน 9 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จ�านวน 2 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จ�านวน 25 ราย

รวมจ�านวน 36 ราย

ร�ยชื่อสม�ชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) (รวม 9 ร�ย)
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจำาเดือนธันวาคม 2559

1. คุณสมจิตร ทีปาจารย์วงศ์ KJ-P

2. คุณสุชาติ หอมจันทร์ 2B-D

3. คุณจุฬ สันติวาสะ ZI

4. คุณวิสุทธิ์ วิทยปิยานนท์ HKTKK

5. คุณพรรณี ศัพทะนาวิน TO-I

6. คุณน�าพล กิตติภัฒร์พันธุ์ KL

7. คุณวรวุฒิ ค�าหอมรื่น FL-C

8. คุณสมบูรณ์ บ�ารุงศรี 2P-M

9. พ.อ.อ.ทิวา เทศะศิลป์ LC

อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ฯ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2559 เป็นต้นไป
ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละต่อปี

เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 4.85
เงินกู้พิเศษ 
-	เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง 
-	เพื่อการเคหะสงเคราะห์

 
4.85 
4.60

ผลการด�าเนินงาน :   

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


