
    สารสหกรณ์

ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 ประจำาเดือนพฤศจิกายน 2560

59/39-40 ซอยทรงสะอาด ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น โดยยึดหลักมั่นคง โปร่งใส ประทับใจ เอื้ออาทร”

 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำธุรกรรม สหกรณ์ฯ จึงได้พัฒนำและเพ่ิมช่องทำงที่สมำชิกทุกท่ำน 
จะได้รับข้อมูลข่ำวสำร ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

            

1. Facebook  Fanpage สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษัิท
การบินไทย จ�ากัด เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ภาพ
และวิดีโอกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ฯ โดยสามารถเพิ่ม 
เป็นเพือ่นได้จาก www.facebook.com/tgsaving หรอืค้นหา
ค�าว่า tgsaving ในหน้า Fanpage ของท่าน

2. Line  เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของสหกรณ์ฯ โดย
สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนผ่าน ID: @tgsaving หรือ QR Code 
ด้านข้าง

3. Website  www.tgsaving.com เพือ่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร
ต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และรายละเอียดด้านเงินฝาก สินเชื่อ 
สวัสดิการ ฌาปนกิจฯ รวมทั้งดาวน์โหลดสาร วารสาร และ
แบบฟอร์มต่างๆ นอกจากน้ันยังมีระบบสมาชิก โดยท่าน
สมาชิกสามารถขอ Username & Password ได ้ที่ 
ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 ส�านักงาน หรือดาวน์โหลด
แบบฟอร์มและกรอกรายละเอยีดพร้อมแนบส�าเนา ID Card 
แล้วส่งอีเมล์มาท่ี info@tgsaving.com หากท่านมีปัญหา
สามารถติดต่อสอบถามท่ีประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 
ส�านกังาน และส่วนงานสารสนเทศ โทร. 0-2137-0119-120

4. Mobile Application  เพ่ือประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่างๆ ของ
สหกรณ์ฯ และรายละเอียดด้านเงินฝาก สินเชื่อ สวัสดิการ 
ฌาปนกิจฯ รวมท้ังดาวน์โหลดสาร วารสาร แบบฟอร์มต่างๆ 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด Application 
โดยระบบปฏิบัติการ Android ให้เข้าไปที่ App Google Play 
Store แล้วคีย์ค�าว่า Tgsaving  ส่วนระบบปฏิบัติการ IOS ให้
เข้าไปที่ App Store แล้วคีย์ค�าว่า Tgsaving นอกจากนั้นยัง
มีระบบสมาชิก ซึ่งท่านสมาชิกที่ต้องการฝากเงินโดยไม่ต้อง
มาตดิต่อสหกรณ์ฯ สามารถถ่ายรปูส�าเนาใบน�าฝากธนาคาร 
แล้วส่งเข้าระบบสมาชกิ สหกรณ์ฯ จะท�ารายการให้ท่านโดยท่ี
ท่านไม่ต้องโทรมาตดิต่อกบัสหกรณ์ฯ อกีคร้ัง ส�าหรบัสมาชิก  
ที่ต้องการขอ Username & Password สามารถติดต่อได้ที่ 
ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ  ทั้ง 3 ส�านักงาน หรือดาวน์โหลด
แบบฟอร์มและกรอกรายละเอยีดพร้อมแนบส�าเนา ID Card 
แล้วส่งอีเมล์มาท่ี info@tgsaving.com หากท่านมีปัญหา
สามารถติดต่อสอบถามท่ีประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 
ส�านกังาน และส่วนงานสารสนเทศ โทร. 0-2137-0119-120

	 ระบบปฏิบัติการ	IOS	 ระบบปฏิบัติการ	Android

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสหกรณ์ฯ



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ที่  47 / 2560

เรื่อง ขยายเวลาการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อส่งเสริมการออม

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด  ได้ประกาศให้สมาชิกเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษเพื่อส่งเสริม
การออม โดยเปิดบัญชีขั้นต�่าจ�านวนเงิน 2,000.00 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท รับสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.   
คนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 4 หน่วย ๆ ละ  100.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30  มิถุนายน  2560 นั้น  ที่ประชุม 
คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 8/2560 วันที่  27  กรกฎาคม 2560 
ได้มมีตใิห้ขยายเวลาการเปิดบัญชดีงักล่าวไปจนถงึวนัที ่29 ธนัวาคม 2560 โดยท่านสมาชกิสามารถตรวจผลการออกรางวัล
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่งวดที่ได้เปิดบัญชีเป็นต้นไป

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  27  กรกฎาคม  2560

(นายพิทยา   ทิพยโสตถิ)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

โอกาสสุดท้าย....
	 สมาชิกท่านใดยังไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อส่งเสริมการออม	รีบมาเปิด
โดยด่วน	รายละเอียดตามประกาศครับ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ที่  67/2560

เรื่อง จัดส่งใบรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษทาง E-MAIL

 ท่ีประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จ�ากัด  ชุดที่ 42 ครั้งที่ 12/2560   
เมือ่วนัท่ี  30  ตลุาคม  2560  มมีติให้สมาชิกทีกู่เ้งินกูพ้เิศษเพือ่การเคหะทีมี่สทิธิได้รับใบรบัรองดอกเบีย้ส�าหรบัลดหย่อนภาษเีงนิได้
ประจ�าปี แจ้ง E-MAIL ADDRESS ของตนเองให้สหกรณ์ฯ เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้จัดส่งใบรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 
ให้กบัสมาชกิเพือ่ใช้ส�าหรบัลดหย่อนภาษีเงนิได้ประจ�าปีต่อไป ส�าหรบัสมาชกิทีไ่ม่ม ีE-MAIL ADDRESS หรอืไม่ได้แจ้งสหกรณ์ฯ ไว้ 
สามารถติดต่อขอรับใบรับรองดอกเบี้ยได้ที่ฝ่ายสินเชื่อในเวลาท�าการของสหกรณ์ฯ ทุกส�านักงาน

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  31  ตุลาคม 2560
 

(นางสุนิตตา  ทันตานนท์)
ประธานคณะกรรมการเงินกู้พิเศษ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จ�ากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์2ข่าวสารจานร้อน



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

www.tgsaving.com

      ID : @tgsaving              @tgsaving 

         Mobile App
ส�ำนักงำนลำดพร้ำว  :  0-2545-2040-2  กด 101  ส�ำนักงำนดอนเมอืง  :  0-2697-1450-2  กด 101 ส�ำนกังำนสวุรรณภมิู  :  0-2137-0109

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์ 3

ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวลา 8 เดือน ณ 31 สิงหาคม 2560

หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,031.43 เงนิรบัฝากจากสมาชิก/จากสหกรณ์อืน่/สมาคมฌาปนกจิฯ 33,523.57

เงินลงทุน 14,696.97 เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 2,400.00

ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าตราสารหนี้ 165.02 ทุนเรือนหุ้น 16,804.04

เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 1,500.00 ทุนส�ารอง 1,774.24

ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล 4.62 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 137.73

เงินให้กู้สหกรณ์อื่น ๆ 6,590.78 ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 165.02

เงินให้กู้แก่สมาชิกสุทธิ 30,968.15 ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากกองทุนส่วนบุคคล 4.62

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 199.54 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 468.50

สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 27.27 ก�าไรสุทธิประจ�างวด 906.06

รวมสินทรัพย์ 56,183.78 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 56,183.78

จ�านวนสมาชิก  26,792 คน

ข่าวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำากัด และครอบครัว

จำ�นวนสม�ชิกผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงห�คม 2560

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จำานวน 8 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จำานวน 4 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จำานวน 35 ราย

            รวมจำ�นวน 47 ร�ย

รายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 8 ราย
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจำาเดือนกันยายน 2560

1. คุณอรรถพร บุญชื่น OS

2. คุณสุพจน์ แจ้งสว่าง MZ

3. คุณปรีชา ทองอิ่ม FA-F

4. คุณชุมพล ปั้นดี 2H

5. คุณช�านิ บุญคล้อย 2D

6. คุณปรีชา แก้วสว่าง CZ

7. คุณพรเทพ สกลพรรค ZY

8. คุณยุทธการณ์ สะมะแอ HDYKK

ตลาดนัดสหกรณ์

ขาย คอนโด มอร์นิ่งสวีท กม. 25 ใกล้สนามบินดอนเมือง รถไฟฟ้า
2 ห้องนอน 2 ห้องนำ้า ราคา 1.55 ล้านบาท สนใจติดต่อ คุณธีรพงษ์ โทร. 083-032-7654

ขาย อาคารพาณิชย์ 4 ชั้นครึ่ง 
4 คูหา ข้าง ม.อัสสัมชัญ ม.รามคำาแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

ขนาดคูหาละ 19 – 20 ตารางวา  รวม 78 ตารางวา สภาพดีมาก สนใจติดต่อ  โทร. 094-423-9992



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์4

ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวลา 9 เดือน ณ 30 กันยายน 2560

หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,046.68 เงนิรบัฝากจากสมาชิก/จากสหกรณ์อืน่/สมาคมฌาปนกจิฯ 33,766.87

เงินลงทุน 14,857.42 เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 1,600.00

ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าตราสารหนี้ 151.31 ทุนเรือนหุ้น 16,901.42

เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 1,500.00 ทุนส�ารอง 1,774.24

ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล (19.95) ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 116.08

เงินให้กู้สหกรณ์อื่น ๆ 6,162.10 ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 151.31

เงินให้กู้แก่สมาชิกสุทธิ 30,952.28 ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากกองทุนส่วนบุคคล (19.95)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 199.52 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 501.77

สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 28.14 ก�าไรสุทธิประจ�างวด 1,085.76

รวมสินทรัพย์ 55,877.50 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 55,877.50

จ�านวนสมาชิก  26,828 คน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา
ร้อยละ
ต่อปี

อัตราสุทธิ
ร้อยละต่อปี

เงินฝ�กออมทรัพย์
• ฝาก – ถอนขั้นตำ่า 100 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย่างน้อย 100 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัช ี

1.00 1.00

เงินฝ�กออมทรัพย์พิเศษ
• ฝาก – ถอนขั้นตำ่า 500 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย่างน้อย 500 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

2.85 2.85

เงินฝ�กออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
• ฝาก – ถอนขั้นตำ่า 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

เงินฝ�กออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
• ฝาก – ถอนขั้นตำ่า 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

เงินฝ�กประจำ� 12 เดือน (ภ�ษี 15%)
• ฝาก – ถอนขั้นตำ่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

3.50 2.97

เงินฝ�กประจำ� 24 เดือน (ภ�ษี 15%)
• ฝาก – ถอนขั้นตำ่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

4.00 3.40

เงินฝ�กประจำ� 36 เดือน (ภ�ษี 15%)
• ฝาก – ถอนขั้นตำ่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

4.25 3.61

เงินฝ�กประจำ� 48 เดือน (ภ�ษี 15%) 
• ฝาก – ถอนขั้นตำ่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

4.50 3.82

เงินฝ�กประจำ�ปลอดภ�ษี 24 เดือน
• ฝากเป็นรายเดอืน ๆ ละเท่า ๆ กนั ขั้นตำ่า 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

จำ�นวนสม�ชิกผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันย�ยน 2560

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จำานวน 8 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จำานวน 1 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จำานวน 15 ราย

            รวมจำ�นวน 24 ร�ย

รายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 8 ราย
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจำาเดือนตุลาคม 2560

1. คุณเพ็ญศรี เลาหตีรานนท์ WR

2. คุณน้อย กล่อมเจ็ก 2T-L

3. คุณทัฐน์ชฎิล ตันติกิตติ FO-C

4. คุณลินจง ปูคะวนัช EF

5. คุณนายิกา ประพัฒน์ทอง QV

6. คุณ สุรชัย ไชยเชษฐ CT-N

7. คุณเชิดชาย แสนบุตร KKCGO

8. คุณวิทยา เสาร์กันยา JF

ตลาดนัดสหกรณ์
Condoใหม่ Furnished ครบ สิริเมโทร

ซอยโชคชัยร่วมมิตร 
ขนาด 29 ตารางเมตร ให้เช่าเดือนละ 9,000 บาท 
สนใจติดต่อ คุณน้อย โทร. 084-644-6006


