
คณะกรรมการการศึกษาในคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด  ชุดที่ 43  ได้พิจารณา
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2561  เสร็จสิ้นแล้ว  จากจ�านวนผู้ที่ยื่นขอรับทุนมาทั้งหมด  2,122  ราย  แบ่งเป็น

ทุนเรียนดี  1,656  ราย  ทุนส่งเสริมการศึกษา 442 ราย ทุนก�าลังใจเพื่อน้อง 24 ราย  มีผู้ได้รับทุนทั้งหมด 1,465 ราย แบ่งเป็น 
ทุนเรียนดี 1,160 ราย ทุนส่งเสริมการศึกษา 286 ราย ทุนก�าลังใจเพื่อน้อง 19 ราย ท่านสมาชิกสามารถดูรายชื่อจากประกาศสหกรณ์ฯ 
ที่ 66/2561 ที่ www.tgsaving.com  ซึ่งมีรายละเอียดก�าหนดการในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ดังนี้

ก�ำหนดกำร
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

วันอำทิตย์ที่  30  กันยำยน  2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ (AUDITORIUM) บริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด  (มหำชน) ส�ำนักงำนใหญ่

 07.30 - 08.15  น. ลงทะเบียน
 08.15 - 08.30  น. พร้อมกันหน้าห้องประชุม 
 08.30 - 08.50  น. พร้อมกันในห้องประชุม
 08.50 - 09.00  น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 09.00 - 09.15  น. ประธานคณะกรรมการการศึกษากล่าวรายงาน
 09.15 - 11.30  น. ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
 11.30 - 11.45  น. ประธานกล่าวให้โอวาท
 11.45 - 12.00  น. ผู้แทนนักเรียน / นักศึกษากล่าวขอบคุณ
           12.00  น. รับประทานอาหารร่วมกัน

หมายเหตุ 1. ส�าหรับผู้เข้ารับทุนขอให้แต่งกายชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษา
 2. บุตรสมาชิกซึ่งมาลงทะเบียนไม่ทันตามก�าหนดเวลาให้ติดต่อที่โต๊ะประชาสัมพันธ์  และจะได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนใน

กลุ่มสุดท้าย
 3. บุตรสมาชิกซึ่งลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  และไม่อยู่ขณะเรียกชื่อเข้าห้องประชุม ให้ติดต่อที่โต๊ะประชาสัมพันธ์

1. ทนุเรยีนด ีบตุรสมาชกิทีไ่ด้รบัทนุเรยีนดแีละไม่ได้เข้าร่วม
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สามารถมารับทุนได้ท่ี 
สหกรณ์ฯ ตัง้แต่วนัท่ี 9 – 31 ตลุาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น.

วิธีการรับเงิน
• ตามหนงัสอืทีท่่านแจ้งความประสงค์ในการรบัทนุเรยีนดี

และเกียรติบัตร
• ส�าหรบัท่านทีไ่ม่ได้แจ้งและมหีน่วยงานอยูท่ี่ส�านักงานใหญ่ 

หลานหลวง และ สลีม รับท่ีสหกรณ์ฯ ส�านักงานลาดพร้าว
• ส�าหรับท่านท่ีไม่ได้แจ้งและมีหน่วยงานอยู่ท่ีดอนเมือง  

รับที่สหกรณ์ฯ ส�านักงานดอนเมือง
• ส�าหรับท่านที่ไม่ได้แจ้งและมีหน่วยงานอยู่ที่สุวรรณภูมิ 

รับที่สหกรณ์ฯ ส�านักงานสุวรรณภูมิ
• ส�าหรบัท่านทีไ่ม่ได้แจ้งและมหีน่วยงานอยูท่ี่สถานภูีมภิาค 

หรือสมาชิกที่มีความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ โอนทุน 

เข้าบัญชีธนาคาร ให้ส่งหนังสือยืนยันแจ้งหมายเลข 
บัญชีธนาคาร เพ่ือสหกรณ์ฯ จะได้โอนเข้าบัญชีให้ท่าน
ภายใน 7 วันท�าการ หลังจากได้รับหนังสือแจ้งจากท่าน

หมายเหตุ  • ท่านสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
www.tgsaving.com

 • กรุณาส่งหนังสือแจ้งการโอนทุนการศึกษา 
เข้าบญัชธีนาคาร ส�าเนาบตัรประจ�าตวัพนกังาน
และส�าเนาหน้าสมุดฝากบัญชีธนาคารที่มีชื่อ 
และเลขท่ีบัญชีของท่าน ส่งถึงประชาสัมพันธ ์
สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 ส�านักงาน

2. ทุนส่งเสรมิการศกึษาบตุรสมาชิก ทนุส่งเสริมการศึกษา
บตุรสมาชิกผู้รบัภาระค�า้ประกัน และทุนก�าลงัใจเพือ่น้อง 
สหกรณ์ฯ จะน�าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ท่านแจ้ง 
ความประสงค์ไว้ในวันท่ี  9  ตลุาคม  2561

การรับเช็คทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

    สารสหกรณ์

ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 ประจำาเดือนกรกฎาคม 2561

59/39-40 ซอยทรงสะอาด ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น โดยยึดหลักมั่นคง โปร่งใส ประทับใจ เอื้ออาทร”



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ที่ 71/2561

เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ  (ไหว้พระ)   รุ่นที่  ๘

 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ ๔๓ โดยคณะกรรมการการศึกษา  ก�าหนดเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วม
โครงการทศันศึกษาอ่ิมบญุ (ไหว้พระ) รุน่ที ่๘  ณ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา – จงัหวดัอ่างทอง และ จงัหวดัสพุรรณบรุี  
ดังนี้ 

 รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

1. ก� าหนดวันเป ิด–ป ิดรับสมัคร เข ้ าร ่ วมโครงการทัศนศึกษา อ่ิมบุญ ( ไหว ้พระ )  รุ ่ น ท่ี  ๘  
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดอ่างทอง - จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561   
(ไป-กลับ จ�านวน 120 คน) และ วันที่ 7 ตุลาคม 2561 (ไป-กลับ จ�านวน 120 คน) ก�าหนดเวลา 
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่  4 – 27  กันยายน  2561  

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
2.1  ตรวจสอบประวัติการเข้าร่วมโครงการฯ  เรียงล�าดับตามวันที่ ที่สหกรณ์ฯ ได้รับใบสมัคร
2.2  ให้สิทธิสมาชิกผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ จะได้รับการพิจารณาเป็นล�าดับแรก
2.3  กรณีมีผู้สมัครเกินกว่า 120 คน  สหกรณ์ฯ จะให้สิทธิสมาชิกผู้ที่ไม่ เคย เข้าร่วมโครงการสหกรณ์
      ออมบุญฯ ก่อน
2.4 สมาชิกที่เคยสัมมนาฯ รุ่นที่ผ่านมาแล้วยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จะได้รับการพิจารณา

เป็นล�าดับสุดท้าย
2.5 สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาสมาชิกที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเดินทางในวันเสาร์ที่  

6 ตุลาคม 2561 หรือ วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

3. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ 
3.1 เป็นสิทธิเฉพาะตัว สมาชิกจะโอนให้หรือแทนกันมิได้
3.2 ห้ามน�าบุคคลอื่น หรือ ครอบครัวสมาชิกร่วมเดินทาง
3.3 สมาชิกต้องปฏิบัติตามก�าหนดการต่างๆ ที่สหกรณ์ฯ แจ้งให้ทราบ
3.4 ค่าใช้จ่ายพิเศษนอกเหนือที่สหกรณ์ฯ จ่ายให้ สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบ
3.5 การจัดโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ (ไหว้พระ) มีค่าใช้จ่าย หากสมาชิกยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ

ต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั  หากสมาชกิไม่แจ้งกลับ สหกรณ์ฯ จะพจิารณา
ตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ 4 ปี สหกรณ์ขอสงวนสิทธิติดต่อกลับ 
เฉพาะสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกฯ โครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ (ไหว้พระ) รุ่นที่ ๘  เท่านั้น                            

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  4  กันยายน  2561

(นายพิทยา  ทิพยโสตถิ)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด

www.tgsaving.com

                   ID : @tgsaving                  @tgsaving         Mobile App

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

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์2



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

www.tgsaving.com

                   ID : @tgsaving                  @tgsaving         Mobile App

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

 ตามที่ท่านสมาชิกหลายๆ ท่าน  ได้น�าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ ผ่านธนาคารต่างๆ โดยไม่ได้
แจ้งวัตถุประสงค์และติดต่อมายังสหกรณ์ฯ จึงท�าให้สหกรณ์ฯ มีเงินรอตรวจสอบค้างบัญชี ตั้งแต่วันที ่ 
30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม  2561  

 สหกรณ์ฯ จึงขอให้ท่านสมาชิกน�าสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ มาติดต่อท่ีเคาน์เตอร์เงินฝากทุกสาขา
พร้อมหลกัฐานการโอนเงนิ เพือ่ตรวจสอบการท�ารายการเข้าบญัชเีงนิฝากของท่าน  ทัง้นีเ้พือ่เป็นการรกัษาสทิธิ
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

เงินรอตรวจสอบ  ของสมาชิกท่านใด?

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.ทหารไทย พหลโยธิน

บัญชีเลขที่ 001-9-04795-0

27/12/2017 26,000.00

03/04/2018 2,000.00

03/05/2018 6,000.00

24/07/2018 500.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กรุงเทพ วิภาวดีรังสิต

บัญชีเลขที่ 196-0-04077-0

01/11/2017 3,200.00

01/11/2017 2,000.00

15/05/2018 1,200.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กรุงเทพ  

ย่อยท่าอากาศยานกรุงเทพ
บัญชีเลขที่ 225-0-04174-2

21/03/2017 100,000.00

16/05/2017 200,000.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กรุงไทย วิภาวดีรังสิต

บัญชีเลขที่ 019-1-03470-2

31/05/2017 3,100.00

02/11/2017 3,600.00

21/12/2017 10,000.00

29/03/2018 3,000.00

11/04/2018 3,000.00

15/05/2018 3,000.00

14/06/2018 3,000.00

06/07/2018 1,000.00

16/07/2018 3,000.00

31/08/2018 2,500.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการ

บมจ.การบินไทย
บัญชีเลขที่ 574-0-00001-7

29/03/2017 10,000.00

04/04/2017 6,000.00

03/05/2017 25,000.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.ไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว ซ.10

บัญชีเลขที่ 047-2-31777-4

05/02/2017 1,300.00
01/03/2017 1,400.00
03/07/2017 7,000.00
31/07/2017 1,000.00
21/10/2017 2,500.00
01/03/2018 3,000.00
09/07/2018 1,000.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กสิกรไทย สนามเป้า

บัญชีเลขที่ 029-2-08576-1

30/01/2017 1,500.00
03/02/2017 93,000.00
17/02/2017 41,000.00
17/02/2017 25,000.00
07/04/2017 100,000.00
05/07/2017 4,000.00
06/07/2017 2,200.00
31/07/2017 2,200.00
01/08/2017 18,700.00
11/08/2017 20,000.00
30/08/2017 5,000.00
31/08/2017 20,000.00
29/09/2017 30,800.00
11/10/2017 4,000.00
08/11/2017 20,000.00
27/11/2017 3,000.00
04/12/2017 2,500.00
04/12/2017 7,775.00
04/01/2018 10,000.00
02/02/2018 15,800.00
25/04/2018 20,000.00
27/04/2018 2,400.00
16/07/2018 1,000.00
29/08/2018 50,000.00

วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.ธนชาต วงศ์สว่าง

บัญชีเลขที่ 091-2-01885-6

04/07/2018 12,000.00

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์ 3



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์4

ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวลา 5 เดือน ณ 31 พฤษภาคม 2561

หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 890.07 เงนิรับฝากจากสมาชิก/จากสหกรณ์อืน่/สมาคมฌาปนกจิฯ 34,813.47

เงินลงทุน 15,321.22 เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 2,200.00

ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าตราสารหนี้ (184.78) ทุนเรือนหุ้น 17,576.23

เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 1,500.00 ทุนส�ารอง 1,894.97

ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล (30.86) ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 123.95

เงินให้กู้สหกรณ์อื่น ๆ 9,817.95 ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (184.78)

เงินให้กู้แก่สมาชิกสุทธิ 29,918.48 ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากกองทุนส่วนบุคคล (30.86)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 186.88 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 578.78

สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 30.45 ก�าไรสุทธิประจ�างวด 477.65

รวมสินทรัพย์ 57,449.41 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 57,449.41

จ�านวนสมาชิก  26,885 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 - 30 มิถุนายน 2561
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จ�านวน 10 ราย
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จ�านวน 6 ราย
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จ�านวน 20 ราย

            รวมจ�านวน 36 ราย

รายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 10 ราย
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจำาเดือนกรกฎาคม 2561

1. คุณเสวก ทายา LW
2. คุณวีรพจน์ จันทร์สว่าง LC
3. คุณปิยะวดี วัฒนะวัสพล CC-S
4. คุณมานพ อนุสรานนท์ D2/2P
5. คุณอ�าพล เปลี่ยนราษี MY-S
6. คุณประจิน ข�ารักษ์ 2T-L
7. คุณสมควร รักษศรี LL
8. คุณจ�าลอง ทรัพย์ใหญ่ CL-T
9. คุณเครือ กุณฑลทอง TA-G
10. คุณวิมล ศิริพันธ์ DB-R

ตลาดนัดสหกรณ์
ขายคอนโดศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาชื่น 
ห้องสวย ห้องหัวมุม ตึก East ชั้น 8 ทิศใต้รับลม 
44 ตรม. 1 bedroom เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ  

ติดถนนใหญ่ ใกล้ห้าง ใกล้ทางด่วน ติดรถไฟฟ้า พร้อมอยู่ ทำาเลดี 
เดินทางสะดวก ห้องใหม่ โครงการใหม่ 3.55 ล้าน ฟรีโอน  

สนใจติดต่อคุณติ๋ว โทร. 081-868-1770

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์


