
    สารสหกรณ์

ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 ประจำาเดือนพฤษภาคม 2560

59/39-40 ซอยทรงสะอาด ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น โดยยึดหลักมั่นคง โปร่งใส ประทับใจ เอื้ออาทร”

	 	 คณะกรรมการการศึกษา	 ได้ก�าหนดให้มีการมอบ

ทนุเรยีนด	ีทนุส่งเสรมิการศกึษา	และทนุก�าลงัใจเพือ่น้อง	

ประจ�าปี	2560	มีรายละเอียดดังนี้

1. ยื่นใบสมัครที่ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 แห่ง  

ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. ถึง 27 ก.ค. 2560

2. รายละเอยีดเพิม่เตมิเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ ที ่24/2560 

ติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ประชาสัมพันธ์ทั้ง 3 ส�านักงาน 

หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ www.tgsaving.com

3. ประกาศผลการพิจารณาวันที่ 18 สิงหาคม 2560  

ที่สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 แห่ง

4. ก�าหนดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

www.tgsaving.com
Line ID : @tgsaving

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

 เรียนท่านสมาชิก สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารทางไลน์ผ่าน  

Line@  ซึง่สามารถเพิม่เป็นเพือ่นผ่าน ID: @tgsaving หรอื QR Code นี ้  

สมาชิกทุกท่านหากไม่ได้รับสารหรือวารสารของสหกรณ์ฯ หรือต้องการดูย้อนหลัง 
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.tgsaving.com



ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯที่ สสท. (สม.)  4/2560

 เพื่อประโยชน์และให้โอกาสสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย จ�ากดั 

และครอบครวั ที่ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2560 วนัศกุร์ที่ 24 มนีาคม 2560 มมีตใิห้ขยายอายผุู้สมคัรสมาชกิประเภท ( ก ) 

พนกังานบรษิทัการบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) ประเภทประเภท ( ข ) คู่สมรสของพนกังานที่มอีาย ุ  55 - 60  ปี และสมาชกิ 

ประเภท ( ค ) บิดา - มารดาของพนักงานที่มีอายุ  65 - 75  ปี สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ  

โดยเริ่มสมัครได้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2560 ในวันและเวลาท�าการโดยมีเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้     

 สมาชิกประเภท  (ก ) ให้จัดเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

 1. ใบสมคัรสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ ประเภท  ( ก ) 

 2. ส�าเนาบตัรพนกังาน ( ส�าหรบัพนกังาน ) และส�าเนาบตัรประชาชน 

 3. ส�าเนาทะเบยีนบ้านหน้าแรกที่มเีลขที่บ้านและหน้าที่มชีื่อ

 4. ใบรบัรองแพทย์แผนปัจจบุนัชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรฐัตามกฎหมายว่าด้วยการสถานพยาบาล

 สมาชิกประเภท ( ข ) ให้จัดเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

 1. ใบสมคัรสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ ประเภท  ( ข ) 

 2. ส�าเนาบตัรประชาชน , ส�าเนาทะเบยีนสมรส ส�าเนาทะเบยีนบ้านหน้าแรกที่มเีลขที่บ้านและหน้าที่มชีื่อ

 3. ใบรบัรองแพทย์แผนปัจจบุนัชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรฐัตามกฎหมายว่าด้วยการสถานพยาบาล

 สมาชิกประเภท ( ค ) ให้จัดเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

 1. ใบสมคัรสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ ประเภท  ( ค ) 

 2. ส�าเนาบตัรประชาชน , ส�าเนาทะเบยีนบ้านหน้าแรกที่มเีลขที่บ้านและหน้าที่มชีื่อ

 3. ใบรบัรองแพทย์แผนปัจจบุนัชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรฐัตามกฎหมายว่าด้วยการสถานพยาบาล

ประกาศ  ณ  วนัที่  24  เมษายน  2560

(นายชาติ  ฟ้าปกาสิต)
นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์

สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทั การบนิไทย จ�ากดั และครอบครวั
ในสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย จ�ากดั

 โทรศพัท์ : 02-938-5264, 02-545-2040 ต่อ 117 ต่อ 133

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์2ข่าวสารจานร้อน



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ที่ 32/2560

เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2560

 คณะกรรมการด�าเนนิการฯ  ชดุที่ 42  โดยคณะกรรมการการศกึษาฯ  ก�าหนดเปิดรบัสมคัรสมาชกิเพื่อเข้าร่วมโครงการ
สหกรณ์ออมบญุฯ  ในต่างจงัหวดั  หลกัสูตร “โครงการวปิัสสนาปฏบิตัธิรรม”  ประจ�าปี 2560  ดงันี้ 

 รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ
1. ก�าหนดวนัเปิด – ปิดรบัสมัครเข้าร่วมโครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

ณ วดัป่าวชริบรรพต  ต�าบลหนองข้างคอก อ�าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบรุ ี โดยสมาชกิสามารถตดิต่อขอรบัและยื่นใบสมคัร
ได้ที่ประชาสมัพนัธ์สหกรณ์ฯ  ทั้ง 3 ส�านกังาน ระหว่างวนัที่ 17 พฤษภาคม - 15  มถินุายน 2560

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
  **เนื่องจากโครงการออมบญุเป็นโครงการนอกเหนอืโครงการทั่วไป  โดยไม่น�ามาจดัเข้าล�าดบัการเข้าร่วมกจิกรรม

กับสหกรณ์ฯ** ดังนั้นจึงพิจารณาโดยเรียงล�าดับตามวันท่ีสหกรณ์ฯ ได้รับใบสมัคร (ส่งใบสมัครก่อน ได้รับ 
การพิจารณาก่อน)  จ�านวน 80 คนแรกเท่านั้น

3. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ 
3.1 เป็นสทิธเิฉพาะตวั สมาชกิจะโอนให้หรอืแทนกนัมไิด้
3.2 ห้ามน�าบคุคลอื่น หรอื ครอบครวัสมาชกิร่วมเดนิทาง/เข้าพกั
3.3 สมาชกิต้องปฏบิตัติามก�าหนดการต่างๆ ที่สหกรณ์ฯ แจ้งให้ทราบ
3.4 ค่าใช้จ่ายพเิศษนอกเหนอืที่สหกรณ์ฯ จ่ายให้สมาชกิเป็นผู้รบัผดิชอบเอง
3.5 การจดัโครงการสหกรณ์ออมบญุฯ มคี่าใช้จ่าย เมื่อสมาชกิที่ได้รบัสทิธกิารเข้าร่วมโครงการแล้ว  หากไม่สามารถ

เข้าร่วมโครงการได้  ขอให้แจ้งกลบัมายงัสหกรณ์ฯ อย่างน้อย 7 วนั ก่อนก�าหนดการจดัโครงการฯ เพื่อสหกรณ์ฯ 
จะได้เชิญสมาชิกในล�าดับถัดไป ถ้าสมาชิกไม่แจ้งกลับสหกรณ์ฯ จะพิจารณาตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ 
ออมบญุ 4 ปี

 สหกรณ์ฯ จะขอ  CODE 41  ให้กับสมาชิกที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการเฉพาะวันศุกร์ที่  21  กรกฎาคม 2560  
จ�านวน 1 วัน

 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั

ประกาศ ณ วนัที่  2  พฤษภาคม  2560

(นายชาติ  ฟ้าปกาสิต)
ประธานคณะกรรมการการศกึษา

สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย จ�ากดั

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์ 3



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์4

ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวลา 3 เดือน ณ 31 มีนาคม 2560

หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,441.19 เงนิรบัฝากจากสมาชิก/จากสหกรณ์อืน่/สมาคมฌาปนกจิฯ 32,819.99

เงินลงทุน 16,842.15 เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 5,570.00

ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าตราสารหนี้ (99.21) ทุนเรือนหุ้น 16,377.77

เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 1,500.00 ทุนส�ารอง 1,773.77

ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล (5.87) ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 151.97

เงินให้กู้สหกรณ์อื่น ๆ 6,512.13 ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (99.21)

เงินให้กู้แก่สมาชิกสุทธิ 30,929.20 ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากกองทุนส่วนบุคคล (5.87)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 207.54 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 468.34

สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 27.86 ก�าไรสุทธิประจ�างวด 298.23

รวมสินทรัพย์ 57,354.99 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 57,354.99

จ�านวนสมาชิก  26,755 คน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 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

ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละต่อปี
เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 4.85
เงินกู้พิเศษ 
- เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง 
- เพื่อการเคหะสงเคราะห์

 
4.85 
4.60

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ฯ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ข่าวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำากัด และครอบครัว

จ�านวนสมาชิกผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จ�านวน 4 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จ�านวน 3 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จ�านวน 31 ราย

            รวมจ�านวน 38 ราย

รายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 4 ราย
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจำาเดือนเมษายน 2560

1. คณุเมตตยิา เหลอืงธาดา LL

2. คณุวเิทพ วสิทิธิ์ศาสตร์ TZ

3. คณุสมคดิ สขุประเสรฐิ TJ-I

4. คณุไพโรจน์ คล่องสารา D2

ตลาดนัดสหกรณ์
ขายบ้านเดี่ยว 50.4 ตารางวา 

ม.เพอร์เฟคเพลส อ่อนนุช – ลาดกระบัง 2 ชั้น 2 ห้องนอน  
พร้อมเฟอร์นิเจอร์  สภาพดี ราคา 4.2 ล้านบาท
สนใจติดต่อ คุณสมชาติ โทร. 089-798-3731

ขายที่ดินเปล่า แปลงหัวมุม 
หมู่บ้านชวนชื่น บางนาตราด (ก.ม.29.5) 
ขนาด 105 ตารางวา  ราคา 1.9 ล้านบาท  

สนใจ ติดต่อ คุณชลธิชา โทร. 088-333-9544


