
    สารสหกรณ์

ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 ส�านักงาน
ลาดพร้าว  :  0-2545-2040-2  กด 101  ดอนเมือง  :  0-2697-1450-2  กด 101 สุวรรณภูมิ  :  0-2137-0109

ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือนพฤษภาคม 2559

www.tgsaving.com

59/39-40 ซอยทรงสะอาด ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น โดยยึดหลักมั่นคง โปร่งใส ประทับใจ เอื้ออาทร”

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ที่ 18/2559
เปิดรับสมัครทุนการศึกษา

สามารถยื่นความจ�านงได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 

เฉพาะระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1-6 ยื่นเอกสารได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559

ที่ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 แห่ง

ประเภททุนการศึกษา
  1. ทนุเรยีนด ีระดบัชั้นประถมศกึษาและระดบัชั้นมธัยมศกึษา ทนุละ 2,000 บาท
  2. ทนุเรยีนด ีระดบัชั้นอาชวีศกึษา     ทนุละ 3,000 บาท
  3. ทนุเรยีนด ีระดบัชั้นอดุมศกึษา     ทนุละ 4,000 บาท
  4. ทนุส่งเสรมิการศกึษาบตุรสมาชกิ     ทนุละ 3,000 บาท
  5. ทนุส่งเสรมิการศกึษาบตุรสมาชกิผู้รบัภาระค�้าประกนั  ทนุละ 3,000 บาท
  6. ทนุก�าลงัใจเพื่อน้อง     ทนุละ 7,000 บาท

***โดยรายละเอียดเอกสารแนบตามประเภททุนต่าง ๆ สามารถสอบถามจากประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 แห่ง 

และ ในเว็บไซต์ www.tgsaving.com***

ประกาศผลการพิจารณา ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 
ที่ส�านักงานสหกรณ์ฯ ทั้ง 3 แห่ง

ก�าหนดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

ณ AUDITORIUM บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ที่ 27/2559
เรื่อง	 ชะลอการให้กู้เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ชุดที่ 41 ครั้งที่ 2/2559  
วนัที่ 12 เมษายน 2559 มมีตใิห้ชะลอการให้กู้เงนิกู้ฉกุเฉนิกรณพีเิศษ เนื่องจากสหกรณ์ฯ ได้รบัค�าแนะน�าจากส�านกังานส่งเสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ให้ชะลอการให้กู้เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากรองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ให้ด�าเนนิการได้   
 จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั

ประกาศ ณ วนัที่ 19 เมษายน 2559

(กัปตันเอกศักดิ์		สรรพกิจ)
รองประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย จ�ากดั

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ที่ 46/2559
เรื่อง	 เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสมาชิกออมบุญฯ		ครั้งที่	4	ประจ�าปี	2559
 คณะกรรมการด�าเนินการฯ ชุดที่ 41 โดยคณะกรรมการการศึกษาฯ ก�าหนดเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
ออมบญุกบัสหกรณ์ฯ ในต่างจงัหวดั  หลกัสูตร “โครงการวปิัสสนาปฏบิตัธิรรม” ประจ�าปี 2559  ดงันี้ 
	 รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

1.	 ก�าหนดวันเปิด	 –	 ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสมาชิกออมบุญฯ  ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2559  
ณ วดัทุง่ลาดหญ้า ต�าบลลาดหญ้า อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ี โดยสมาชกิสามารถตดิต่อขอรบั และยื่นใบสมคัร
ได้ที่ประชาสมัพนัธ์สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 ส�านกังาน ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

2.	 หลักเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
**เนื่องจากโครงการออมบญุเป็นโครงการนอกเหนอืโครงการทั่วไป  โดยไม่น�ามาจดัเข้าล�าดบัการเข้าร่วมกจิกรรมกบั
สหกรณ์ฯ** ดังนั้นจึงพิจารณาโดยเรียงล�าดับตามวันที่สหกรณ์ฯ	ได้รับใบสมัคร	(ส่งใบสมัครก่อน	ได้รับการ
พิจารณาก่อน)
**สหกรณ์ฯ	จะออก		CODE	41	ให้กับสมาชิกที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการเฉพาะวันศุกร์ที่	 	 29	 	กรกฎาคม	
2559		จ�านวน	1	วัน**

 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั
ประกาศ ณ วนัที่ 24 พฤษภาคม 2559

(กัปตันเอกศักดิ์		สรรพกิจ)
ประธานคณะกรรมการการศกึษา

สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย จ�ากดั

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์2

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ที่ 40/2559
เรื่อง	 ขอชะลอการปล่อยเงินกู้สามัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ชุดที่ 41 ครั้งที่ 3/2559   
เมื่อวนัที่  28  เมษายน  2559  มมีตใิห้ชะลอการปล่อยเงนิกูส้ามญัเพื่อการพฒันาคณุภาพชวีติของสมาชกิ (ใบเหลอืง)  เนื่องจาก
ส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานครพื้นที่ 2 ได้เข้ามาตรวจสอบ หลงัการตรวจสอบได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์
บางประการในการให้เงินกู้  ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ฯ อยู่ระหว่างการด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว  คาดว่าจะเปิดให้สมาชิก 
ท�าธรุกรรมได้ภายในวนัที่ 15 มถินุายน 2559 ซึ่งสหกรณ์ฯ จะประกาศให้สมาชกิทราบเป็นทางการอกีครั้ง    
 จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั

ประกาศ ณ วนัที่  28  เมษายน 2559

(กัปตันเอกศักดิ์		สรรพกิจ)
รองประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย จ�ากดั

ข่าวสารจานร้อน
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ที่ 34/2559

เรื่อง	 เปิดรับสมัครสัมมนาสมาชิกส�าหรับผู้จะเกษียณอายุ	ประจ�าปี	2559

 คณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที่ 41 โดยคณะกรรมการการศกึษา ก�าหนดเปิดรบัสมคัรสมาชกิเพื่อเข้าร่วมสมัมนาในต่างจงัหวดั  
หลกัสูตร “ใช้ชวีติให้สขุกาย สบายใจใกล้วยัเกษยีณอาย”ุ ระหว่างวนัที่ 27 – 28 สงิหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเดอะ เฮอรเิทจ พทัยา 
บชี รสีอร์ท จงัหวดัชลบรุี

	 รายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนา

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ที่ 44/2559

เรื่อง	 เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรมโครงการความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม	รุ่นที่	20	(การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์)

 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 41 ก�าหนดเปิดรับสมัครสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิกเพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการความรู ้
เกี่ยวกบัอาชพีเสรมิ  รุ่นที่ 20 (การลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์) ในวันอาทิตย์ที่	10	กรกฎาคม	2559	ณ	ห้องประชุมฝ่ายบริการ
ลานจอด	และอุปกรณ์ภาคพื้น	(D2)	ส�านักงานสุวรรณภูมิ	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 

	 รายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนา

 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั

ประกาศ  ณ  วนัที่  17  พฤษภาคม 2559

(กัปตันเอกศักดิ์	สรรพกิจ)
ประธานคณะกรรมการการศกึษา

สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย จ�ากดั

1.	 ก�าหนดวนัเปิด–ปิดรับสมัคร สมาชกิที่มคีวามประสงค์จะเข้าร่วมอบรมโครงการความรูเ้กี่ยวกบัอาชพีเสรมิฯ กบัสหกรณ์ฯ  
สามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 ส�านักงาน หรือ Download ใบสมัครจาก  
www.tgsaving.com ระหว่างวันที่	26	พฤษภาคม	–	17	มิถุนายน		2559

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

โปรดแนบหลักฐานส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนพร้อมใบสมคัร	กรณเีป็นครอบครัวสมาชกิแสดงหลกัฐาน
ส�าเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนคู่สมรส	หรือบุตร

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

 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั

ประกาศ  ณ  วนัที่  21 เมษายน  2559

(กัปตันเอกศักดิ์		สรรพกิจ)
ประธานคณะกรรมการการศกึษา

สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย จ�ากดั

1.	 ก�าหนดวันเปิด	 -	 ปิดรับสมัครเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกส�าหรับผู้จะเกษียณอายุ	 ประจ�าปี	 2559 สมาชิกที่มีความ
ประสงค์จะเข้าร่วมสมัมนากบัสหกรณ์ฯ  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ฯ	ทั้ง	3	แห่ง	
ระหว่างวันที่	16	พฤษภาคม	–	15	มิถุนายน	พ.ศ.	2559

2.	 หลักเกณฑ์การพิจารณา
2.1 เป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ ที่จะครบเกษยีณอายใุนเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2559 โปรดแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวพนักงาน	

(ID	CARD)	ของสมาชกิ	และแนบส�าเนาบัตรประจ�าตวัประชาชน	(ผูต้ดิตาม)	พร้อมกับใบสมัครให้ครบถ้วน
2.2 เรยีงล�าดบัตามวนัที่สหกรณ์ฯ ได้รบัใบสมคัร (ส่งใบสมคัรก่อน ได้รบัการพจิารณาก่อน)
2.3 รบัสมคัรทั้งหมด (รวมผู้ตดิตาม) จ�านวน 200 คน
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ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวลา 3 เดือน ณ 31 มีนาคม 2559
หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 1,084.07 เงนิรบัฝากจากสมาชกิ/จากสหกรณ์อื่น/สมาคมฌาปนกจิฯ 27,467.60

เงนิลงทนุ 10,267.07 เงนิกู้ยมืจากธนาคารพาณชิย์ 1,950.00

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการปรบัมูลค่าตราสารหนี้ 685.08 ทนุเรอืนหุ้น 15,295.20

เงนิลงทนุกองทนุส่วนบคุคล 1,500.00 ทนุส�ารอง 1,625.94

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการปรบัมูลค่ากองทนุส่วนบคุคล (11.51) ทนุสะสมตามข้อบงัคบั ระเบยีบและอื่น ๆ 155.16

เงนิให้กู้สหกรณ์อื่น ๆ 2,704.08 ก�าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจากเงนิลงทนุ 685.08

เงนิให้กู้แก่สมาชกิสทุธิ 31,522.91 ก�าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจากกองทนุส่วนบคุคล (11.51)

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น 150.43 หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 473.27

สนิทรพัย์ถาวรและสนิทรพัย์อื่น 25.10 ก�าไรสทุธปิระจ�างวด 286.49

รวมสินทรัพย์ 47,927.23 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 47,927.23

จ�านวนสมาชิก  27,086 คน

รายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) (รวม 6 ราย)
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจำาเดือนเมษายน 2559

1 คุณบรรจบ หลักรอด FB-C

2 คุณสมเกียรติ ชโลธร FX-D

3 คุณอนัญญา อนุสรานนท์ KP-P

4 คุณจินดาศรี สุดสวาสดิ์ OZ

5 คุณวิชัย เครือนาค 2D-P

6 คุณบุญธรรม สีดี CG

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
ประเภทเงินรับฝาก อัตราร้อยละต่อปี อัตราสุทธิร้อยละต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 100 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชอีย่างน้อย 100 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัช ี

1.10 1.10

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 500 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชอีย่างน้อย 500 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

3.10 3.10

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 500 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชอีย่างน้อย 500 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 3 บญัช ี 

บญัชลีะ 2,000,000 บาท (1 บญัชตี่อบตุร 1 คน)

3.10 3.10

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชอีย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัช ี 

บญัชลีะ 5,000,000 บาท ถอนเงนิฝากได้เดอืนละ 1 ครั้ง

4.10 4.10

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

3.85 3.27

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

4.35 3.70

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

4.60 3.91

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

4.85 4.12

เงินฝากประจ�าปลอดภาษี	24	เดือน
• ฝากเป็นรายเดอืน ๆ ละเท่า ๆ กนั ขั้นต�่า 1,000 บาทสูงสดุไม่เกนิ 25,000 บาท ต้องฝากให้ครบ 24 งวด  

และขาดฝากไม่เกนิ 2 ครั้ง (ตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษเีงนิได้ ฉบบัที่ 64)

4.10 4.10

ข่าวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำากัด  

และครอบครัว

จ�านวนสมาชิกผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่	1	-	31	มีนาคม	2559

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จ�านวน 6 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จ�านวน 5 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จ�านวน 27 ราย

รวม จ�านวน 38 ราย


