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ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 ส�านักงาน
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ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือนพฤศจิก�ยน 2559
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59/39-40 ซอยทรงสะอาด ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น โดยยึดหลักมั่นคง โปร่งใส ประทับใจ เอื้ออาทร”

ประก�ศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�นบริษัทก�รบินไทย จำ�กัด ที่ 95 / 2559
เรื่อง	 เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรมโครงการความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม		รุ่นที่	22		(การท�าขนมไทย)

 คณะกรรมการด�าเนินการ  ชุดที่  41  ก�าหนดเปิดรับสมัครสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิกเพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการ 
ความรู้เกี่ยวกบัอาชพีเสรมิ  รุ่นที่ 22  (การท�าขนมไทย) ในวันเสาร์ที่		3		ธันวาคม		2559		ณ	ห้องประชุม	DC	5	ชั้น	4	
อาคารส�านักงาน	ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ	บมจ.การบินไทย  

	 รายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนา

1.	ก�าหนดวันเปิด–ปิดรับสมัคร สมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมโครงการความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมฯ กับ
สหกรณ์ฯ  สามารถตดิต่อขอรบัและยื่นใบสมคัรได้ที่ประชาสมัพนัธ์สหกรณ์ทั้ง 3 ส�านกังาน  หรอื Download ใบสมคัร
จาก www.tgsaving.com	ระหว่างวันที่		1	–	25	พฤศจิกายน	2559

2.	หลักเกณฑ์การพิจารณา
2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ หรือสมาชิกในครอบครัว (คู่สมรสหรือบุตร) ใช้สิทธิแทนตัวของสมาชิก (จ�านวน 1 ท่าน)  

โปรดแนบหลักฐานส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร	 กรณีเป็นครอบครัวสมาชิก	
แสดงหลักฐานส�าเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนคู่สมรส	หรือบุตร

2.2 เรยีงล�าดบัตามวนัที่สหกรณ์ฯ ได้รบัใบสมคัร (ส่งใบสมคัรก่อน ได้รบัการพจิารณาก่อน)
2.3 รบัสมคัรจ�านวนประมาณ  60 - 80  คน

3.	หลักเกณฑ์การเข้าร่วมสัมมนา	
3.1 เป็นสทิธเิฉพาะตวัของสมาชกิ/ครอบครวัสมาชกิ  ซึ่งเข้าร่วมโดยใช้สทิธขิองสมาชกิจ�านวน 1 ท่านเท่านั้น
3.2 สมาชกิต้องปฏบิตัติามก�าหนดการต่าง ๆ ที่สหกรณ์ฯ แจ้งให้ทราบ
3.3 การจัดอบรมมีค่าใช้จ่าย เมื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิการเข้าร่วมอบรมแล้ว หากไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได ้

ขอให้แจ้งกลบัมายงัสหกรณ์ฯ อย่างน้อย 7 วนั ก่อนก�าหนดการอบรม เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้เชญิสมาชกิในล�าดบั
ถดัไป ถ้าสมาชกิไม่แจ้งกลบัสหกรณ์ฯ จะพจิารณาตดัสทิธกิารเข้าร่วมอบรมและสมัมนา 4 ปี 

 สหกรณ์ฯ	ขอสงวนสิทธิในการติดต่อกลับเฉพาะสมาชิกทีไ่ด้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการความรูเ้กีย่วกบั
อาชีพเสริม	รุ่นที่	22		(การท�าขนมไทย)	เท่านั้น

 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  ตลุาคม 2559

(	นายชาติ	ฟ้าปกาสิต	)
ประธานคณะกรรมการการศกึษา

สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย จ�ากดั



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

ประก�ศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�นบริษัทก�รบินไทย จำ�กัด ที่ 96 / 2559

เรื่อง	 เปิดรับสมัครสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ส�าหรับสมาชิกก่อนวัยเกษียณ		รุ่นที่	8

 คณะกรรมการด�าเนนิการ  ชดุที่ 41 โดยคณะกรรมการการศกึษา  ก�าหนดเปิดรบัสมคัรสมาชกิเพื่อเข้าร่วมสมัมนาในต่างจงัหวดั  
หลกัสูตร “บรหิารเงนิอย่างไรให้ร�่ารวย” ระหว่างวนัที่ 24–25 ธนัวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะเวโรน่า ทบัลาน อ�าเภอนาด ีจงัหวดั
ปราจนีบรุี

	 รายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนา

1.	ก�าหนดวันเปิด	-	ปิดรับสมัครเข้าร่วมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ส�าหรับสมาชิกก่อนวัยเกษียณ			
รุ่นที่	8  สมาชกิสามารถตดิต่อขอรบัและยื่นใบสมคัรได้ที่ประชาสมัพันธ์สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 ส�านกังาน 	ระหว่างวันที่	1	–	25	
พฤศจิกายน	2559

2.	หลักเกณฑ์การพิจารณา
2.1 เป็นพนักงานของ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีอายุตั้งแต่	 	 45-60	 ปี  

(กรณุาแนบส�าเนาบตัรประจ�าตวัพนกังาน ID CARD พร้อมใบสมคัร)   
2.2 ให้สทิธสิมาชกิผู้ไม่เคยเข้าร่วมสมัมนาเป็นล�าดบัแรก
2.3 เรยีงล�าดบัตามวนัที่สหกรณ์ฯ ได้รบัใบสมคัร (ส่งใบสมคัรก่อน ได้รบัการพจิารณาก่อน)
2.4 รบัสมคัรจ�านวน 100  ท่าน 

3.	หลักเกณฑ์การเข้าร่วมสัมมนา	
3.1 เป็นสทิธเิฉพาะสมาชกิเท่านั้น ไม่สามารถโอนสทิธหิรอืแทนกนัได้
3.2 ห้ามน�าบคุคลอื่น หรอื ครอบครวัสมาชกิร่วมเดนิทางสมัมนา / เข้าพกั
3.3 สมาชกิต้องปฏบิตัติามก�าหนดการต่าง ๆ  ที่สหกรณ์ฯ แจ้งให้ทราบ
3.4 ค่าใช้จ่ายพเิศษนอกเหนอืที่สหกรณ์ฯ จ่าย  สมาชกิเป็นผู้รบัผดิชอบเอง
3.5 การจัดสัมมนามีค่าใช้จ่าย เมื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิการเข้าสัมมนาแล้ว หากไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ขอให้แจ้ง

กลบัมายงัสหกรณ์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั  ก่อนก�าหนดการสมัมนาเพื่อสหกรณ์ฯ จะได้เชญิสมาชกิในล�าดบัถดัไป  
ถ้าสมาชกิไม่แจ้งกลบัสหกรณ์ฯ จะพจิารณาตดัสทิธกิารเข้าร่วมสมัมนา 4 ปี 

 สหกรณ์ฯ	ขอสงวนสิทธิในการติดต่อกลับเฉพาะสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกก่อนวัยเกษียณ		
รุ่นที่	8		เท่านั้น

 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  ตลุาคม 2559

(	นายชาติ	ฟ้าปกาสิต	)
ประธานคณะกรรมการการศกึษา

สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย จ�ากดั

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์2ข่าวสารจานร้อน

การแข่งขันฟุตบอลฉลองครบรอบ 41 ปี สหกรณ์ฯ การกุศล
ชิงถ้วยรางวัลท่านกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ นายจรัมพร  โชติกเสถียร

เพื่อหารายได้ช่วยเหลือทหารต�ารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ณ สนามบุณยะจินดา สโมสรต�ารวจ

 พธิเีปิดการแข่งขนั วนัที่ 19 พฤศจกิายน  2559  เวลา 14.00 น. โดยนายจรมัพร  โชตกิเสถยีร  กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
บรษิทัการบนิไทย จ�ากดั (มหาชน)
 พธิปีิดการแข่งขนั วนัที่ 28 พฤศจกิายน  2559  เวลา 14.00 น. โดย พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพนัธุ์ม่วง นายกสมาคมกฬีาฟตุบอล 
แห่งประเทศไทยฯ
 จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมเป็นก�าลังใจให้กับทีมนักกีฬาในสังกัดหน่วยงานท่าน โปรแกรมการแข่งขันดูได้ที่ 
www.tgsaving.com



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
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สารสหกรณ์
ออมทรัพย์ 3

ที่ กษ ๑๑๑๐/๓๒๘๐   ส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พื้นที่ 2
 ๓๕๒ ถ.สหีบรุานกุจิ เขตมนีบรุ ีกทม. ๑๐๕๑๐

                       ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๙

เรื่อง	 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์	ประจ�าปี	๒๕๕๙
เรียน	ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

 ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายใช้การจัดมาตรฐานสหกรณ์เป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนา 
สหกรณ์ให้มคีวามเข้มแขง็และยั่งยนื โดยมกีารจดัมาตรฐานสหกรณ์ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาโดยล�าดบั 
และได้ปรบัปรงุการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์พจิารณาจากผลการด�าเนนิงานและกระบวนการจดัการภายในของ
สหกรณ์ ซึ่งได้ก�าหนดระดบัมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดบั คอื ระดบัดเีลศิ ระดบัดมีาก ระดบัด ีและไม่ผ่าน  
เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ นั้น

 ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ ได้ด�าเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์  
ประจ�าปี ๒๕๕๙ เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จงึขอแจ้งว่า ผลการจดัมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�าปี ๒๕๕๙ สหกรณ์ท่านมผีล 
อยู่ในระดบั ดมีาก มาเพื่อทราบ และเป็นข้อมูลในการพฒันาสหกรณ์ต่อไป

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนบัถอื

(นายธนิต		จันทร์ประทีป)

ผู้อ�านวยการส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พื้นที่ ๒

กลุ่มจดัตั้งและส่งเสรมิสหกรณ์
โทร. ๐ ๒๙๑๔ ๕๗๖๗   ต่อ  ๑๑๓
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๗๒๐๓
ไปรษณยี์อเิลกทรอนกิส์ : cpd_cpoa๒@cpd.go.gh



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
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สารสหกรณ์
ออมทรัพย์4

ผลก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวล� 9 เดือน ณ 30 กันย�ยน 2559
หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 1,381.00 เงนิรบัฝากจากสมาชกิ/จากสหกรณ์อื่น/สมาคมฌาปนกจิฯ 30,471.58

เงนิลงทนุ 12,744.52 เงนิกู้ยมืจากธนาคารพาณชิย์ 0.00

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการปรบัมูลค่าตราสารหนี้ 358.75 ทนุเรอืนหุ้น 15,806.94

เงนิลงทนุกองทนุส่วนบคุคล 1,500.00 ทนุส�ารอง 1,625.94

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการปรบัมูลค่ากองทนุส่วนบคุคล (24.43) ทนุสะสมตามข้อบงัคบั ระเบยีบและอื่น ๆ 120.62

เงนิให้กู้สหกรณ์อื่น ๆ 2,106.06 ก�าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจากเงนิลงทนุ 358.75

เงนิให้กู้แก่สมาชกิสทุธิ 31,276.00 ก�าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจากกองทนุส่วนบคุคล (24.43)

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น 482.90 หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 486.64

สนิทรพัย์ถาวรและสนิทรพัย์อื่น 25.48 ก�าไรสทุธปิระจ�างวด 1,004.24

รวมสินทรัพย์ 49,850.28 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 49,850.28

จำ�นวนสม�ชิก  26,908 คน

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

และครอบครัว

จ�านวนสมาชิกผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่	1	-	30	กันยายน	2559

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จ�านวน 6 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จ�านวน 4 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จ�านวน 24 ราย

รวมจ�านวน 34 ราย

ร�ยชื่อสม�ชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) (รวม 6 ร�ย)
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจำาเดือนตุลาคม 2559

1. คุณพิทยา พิศลยบุตร สังกัด EA

2. คุณวรสิทธิ์ เกษมมัสสุ สังกัด MI

3. คุณกนิษฐ์ เสรีพงศ์ สังกัด FO-I

4. คุณบุบผา มุสิกูล สังกัด CJ-S

5. คุณนเรศ อึ้งเกลี้ยง สังกัด ZY

6. คุณนิรัญ ชนะหาญ สังกัด FK

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


