
สารสหกรณ

ออมทรัพยสหกรณออมทรัพยพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด

ปที่ 44 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนเมษายน 2562

59/39-40 ซอยทรงสะอาด ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

“เป�นสหกรณ�ออมทรัพย�ดีเด�น โดยยึดหลักมั่นคง โปร�งใส ประทับใจ เอื้ออาทร”

เงินรอตรวจสอบ  ของสมาชิกทานใด?

 ตามท่ีทานสมาชิกหลายๆ ทาน  ไดนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของสหกรณฯ ผานธนาคารตางๆ โดยไมไดแจง
วัตถุประสงคและติดตอมายังสหกรณฯ จึงทําใหสหกรณฯ มีเงินรอตรวจสอบคางบัญชี ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม  2562  
 สหกรณฯ จึงขอใหทานสมาชกินาํสมดุบญัชีเงนิฝากสหกรณฯ มาตดิตอทีเ่คานเตอรเงนิฝากทกุสาขาพรอมหลกัฐาน
การโอนเงิน เพื่อตรวจสอบการทํารายการเขาบัญชีเงินฝากของทาน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาสิทธิใหแกสมาชิกสหกรณฯ

วันที่โอนเงินเขาบัญชี
ธ.ทหารไทย สุวรรณภูมิ

บัญชีเลขที่ 012-2-19609-0
26/03/2019 7,500.00

วันที่โอนเงินเขาบัญชี
ธ.ทหารไทย พหลโยธิน

บัญชีเลขที่ 001-9-04795-0
03/04/2018 2,000.00

วันที่โอนเงินเขาบัญชี
ธ.กรุงเทพ วิภาวดีรังสิต

บัญชีเลขที่ 196-0-04077-0
01/11/2017 3,200.00
01/11/2017 2,000.00
23/10/2018 50,000.00
30/11/2018 6,500.00
19/03/2019 250,000.00
27/03/2019 4,000.00
28/03/2019 13,100.00
30/03/2019 1,500.00

วันที่โอนเงินเขาบัญชี
ธ.กรุงเทพ 

ยอยทาอากาศยานกรุงเทพ
บัญชีเลขที่ 225-0-04174-2

21/03/2017 100,000.00
16/05/2017 200,000.00
06/03/2019 140,000.00
27/03/2019 21,700.00

วันที่โอนเงินเขาบัญชี
ธ.กรุงไทย วิภาวดีรังสิต

บัญชีเลขที่ 019-1-03470-2

31/05/2017 3,100.00

02/11/2017 3,600.00

06/07/2018 1,000.00

04/03/2019 6,700.00

วันที่โอนเงินเขาบัญชี
ธ.ไทยพาณิชย ลาดพราว 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
09/07/2018 1,000.00
23/11/2018 4,104.00
28/02/2019 500,000.00

วันที่โอนเงินเขาบัญชี
ธ.กรุงไทย ศูนยปฏิบัติการ

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
09/11/2018 1,000.00
26/02/2019 10,000.00
27/02/2019 25,700.00
28/02/2019 500.00
20/03/2019 100,000.00
27/03/2019 5,000.00
29/03/2019 1,000.00
30/03/2019 10,000.00

วันที่โอนเงินเขาบัญชี
ธ.กสิกรไทย สนามเปา

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
31/08/2017 20,000.00
11/10/2017 4,000.00
27/11/2017 3,000.00
04/12/2017 2,500.00
16/07/2018 1,000.00
03/09/2018 500.00
05/09/2018 19,500.00
05/11/2018 1,000.00
27/02/2019 3,800.00
28/02/2019 9,300.00
04/03/2019 2,000.00
27/03/2019 11,000.00
28/03/2019 500.00
28/03/2019 3,300.00
29/03/2019 3,000.00
29/03/2019 16,500.00
30/03/2019 12,650.00
31/03/2019 3,080.00

วันที่โอนเงินเขาบัญชี
ธ.ธนชาติ วงศสวาง

บัญชีเลขที่ 091-2-01885-6
28/02/2019 10,000.00



สหกรณออมทรัพยพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด ที่ 33 / 2562

เรื่อง เปดรับสมัครสมาชิกเขารวมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ  (ไหวพระ)   รุนที่  9

 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 44 โดยคณะกรรมการการศึกษา  กําหนดเปดรับสมัครสมาชิกเพื่อเขารวมโครงการ
ทัศนศึกษาอิ่มบุญ (ไหวพระ) รุนที่ 9 ณ บริเวณจังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดพิจิตร ระหวางวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 

รายละเอียดการเขารวมโครงการ

1. กาํหนดวนัเปด – ปดรับสมคัรเขารวมโครงการทัศนศกึษาอิม่บญุ  (ไหวพระ)  รุนที ่ 9  ณ  บรเิวณจงัหวดัพษิณโุลก 
และ จังหวัดพิจิตร ระหวางวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562  

2. หลักเกณฑการพิจารณาเขารวมโครงการ

2.1 นําใบสมัครทั้งหมดตรวจสอบประวัติการเขารวมโครงการฯ  

2.2 เรียงลําดับตามวันที่ที่สหกรณฯ ไดรับใบสมัคร (สงใบสมัครกอน ไดรับการพิจารณากอน)

2.3 ใหสิทธิสมาชิกผูที่ไมเคยเขารวมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ เปนอันดับแรก

2.4 กรณีมีผูสมัครเกินกวา 80 คน สหกรณฯ จะใหสิทธิสมาชิกผูท่ีเคย เขารวมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ 
ลําดับสุดทาย

2.5 สมาชกิท่ีเคยสมัครเขารวมโครงการรุนทีผ่านมาแลวยกเลกิ  โดยไมแจงใหทราบลวงหนา จะไดรบัการพจิารณา
เปนลําดับสุดทาย

3. หลักเกณฑการเขารวมโครงการ 

3.1 เปนสิทธิเฉพาะตัว สมาชิกจะโอนใหหรือแทนกันมิได

3.2 หามนําบุคคลอื่น หรือ ครอบครัวสมาชิกรวมเดินทาง/เขาพัก

3.3 สมาชิกตองปฏิบัติตามกําหนดการตาง ๆ ที่สหกรณฯ แจงใหทราบ

3.4 คาใชจายพิเศษนอกเหนือที่สหกรณฯ จายใหสมาชิกเปนผูรับผิดชอบเอง

3.5 การจัดโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ (ไหวพระ) มีคาใชจาย หากสมาชิกยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ตองแจง
ใหสหกรณฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วนั สหกรณฯ จะไดเชญิสมาชกิในลาํดบัถดัไป หากสมาชกิไมแจงกลบั 
สหกรณฯ จะพิจารณาตัดสิทธิการเขารวมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ 4 ป สหกรณฯ ขอสงวนสิทธิ
ติดตอกลับเฉพาะสมาชิกที่ไดรับการคัดเลือกฯ โครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ “ไหวพระ” รุนที่ 9 เทานั้น

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ  ณ  วันที่   8  พฤษภาคม  2562

 (นายพิทยา   ทิพยโสตถิ)
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด

สารสหกรณ
ออมทรัพย2

ตลาดนัดสหกรณ

ขายคอนโดมิเนียม โครงการ U Delight@ JatuJak station ใกล BTS / MRT จตุจักร 
ตกแตงเฟอรนิเจอรพรอม ขนาด 64 ตารางเมตร 2 หองนอน 2 หองนํ้า หองอาบนํ้าแยกสวน พรอมเครื่องทํานํ้าอุน 2 เครื่อง แอร 2 ตัว 

ครัวปดพรอมเตาไฟฟา 2 หัว และเครื่องดูดควัน
ราคา 5.99 ลานบาท ผูขายรับผิดชอบคาโอน สนใจติดตอ โทร. คุณวิรัช  081 373 0807



สหกรณออมทรัพยพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด

www.tgsaving.com

                   ID : @tgsaving                  @tgsaving         Mobile App

สาํนกังานลาดพร�าว  :  0-2545-2040-2  กด 101  สาํนักงานดอนเมอืง  :  0-2697-1450-2  กด 101 สาํนกังานสวุรรณภมิู  :  0-2137-0109

                   ID : @tgsaving                  @tgsaving                    ID : @tgsaving                  @tgsaving 

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด ที่ 34 / 2562

เรื่อง เปดรับสมัครสมาชิกเขารวมโครงการสหกรณออมบุญฯ  ครั้งที่  12  ประจําป 2562

 คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 44  โดยคณะกรรมการการศึกษา  กําหนดเปดรับสมัครสมาชิกเพื่อเขารวมโครงการ
สหกรณออมบุญฯ ในหลักสูตร “โครงการวิปสสนาปฏิบัติธรรม” ประจําป 2562 ระหวางวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2562 
ณ วัดรํ่าเปง  ตําบลสุเทพ  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

รายละเอียดการเขารวมโครงการ

1. กําหนดวันเปด – ปดรับสมัครเขารวมโครงการสหกรณออมบุญ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2562 ระหวางวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2562 ถงึวนัที ่14 มถินุายน 2562 สมาชิกสามารถตดิตอขอรบัและย่ืนใบสมคัรไดทีป่ระชาสัมพนัธ
สหกรณทั้ง 3 แหง

2. หลักเกณฑการพิจารณาเขารวมโครงการ

2.1 นําใบสมัครทั้งหมดตรวจสอบประวัติการเขารวมโครงการฯ

2.2 เรียงลําดับตามวันที่สหกรณฯ ไดรับใบสมัคร (สงใบสมัครกอน ไดรับการพิจารณากอน)

3. หลักเกณฑการเขารวมโครงการ 

3.1 เปนสิทธิเฉพาะตัว สมาชิกจะโอนใหหรือแทนกันมิได

3.2 หามนําบุคคลอื่น หรือ ครอบครัวสมาชิกรวมเดินทาง/เขาพัก

3.3 สมาชิกตองปฏิบัติตามกําหนดการตาง ๆ ที่สหกรณฯ แจงใหทราบ

3.4 คาใชจายพิเศษนอกเหนือที่สหกรณฯ จายใหสมาชิกเปนผูรับผิดชอบเอง

3.5 การจดัโครงการสหกรณออมบญุฯ มคีาใชจาย เมือ่สมาชกิท่ีไดรบัสิทธกิารเขารวมโครงการแลว หากไมสามารถ
เขารวมโครงการได ขอใหแจงกลับมายังสหกรณฯ อยางนอย 7 วัน กอนวันเดินทาง ถาสมาชิกไมแจงกลับ
สหกรณฯ  จะพิจารณาตัดสิทธิการเขารวมโครงการสหกรณออมบุญฯ 4 ป

**สหกรณฯ จะออก Code A004 ใหกับสมาชิกที่ยืนยันเขารวมโครงการ เฉพาะวันศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2562 
จาํนวน 1 วนั โดยขอสงวนสทิธิในการตดิตอกลบัเฉพาะสมาชกิทีไ่ดรบัการคดัเลอืกเขารวมโครงการสหกรณออมบญุฯ 
ครั้งที่ 12 ประจําป 2562 เทานั้น               

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ  ณ  วันที่   8  พฤษภาคม  2562

 (นายพิทยา   ทิพยโสตถิ)
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด

สารสหกรณ
ออมทรัพย 3



สหกรณออมทรัพยพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด

สารสหกรณ
ออมทรัพย สหกรณออมทรัพยพนักงาน

บริษัทการบินไทย จํากัด

สารสหกรณ
ออมทรัพย4

ผลการดําเนินงานของสหกรณฯ รอบระยะเวลา 2 เดือน ณ 28 กุมภาพันธ 2562

หนวย:ลานบาท หนวย:ลานบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,167.24 เงนิรับฝากจากสมาชิก/จากสหกรณอืน่/สมาคมฌาปนกจิฯ 36,261.82
เงินลงทุน 16,259.14 เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย 3,780.00
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคาตราสารหนี้ (27.53) ทุนเรือนหุน 18,376.25
เงินลงทุนกองทุนสวนบุคคล 2,000.00 ทุนสํารอง 2,017.61
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคากองทุนสวนบุคคล (69.69) ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 84.41
เงินใหกูสหกรณอื่น ๆ 12,438.54 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (27.53)
เงินใหกูแกสมาชิกสุทธิ 29,209.04 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากกองทุนสวนบุคคล (69.69)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 156.13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 555.32
สินทรัพยถาวรและสินทรัพยอื่น 35.88 กําไรสุทธิประจํางวด 190.56
รวมสินทรัพย 61,168.75 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 61,168.75

จํานวนสมาชิก  26,830 คน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณฯ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เปนตนไป

ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา
รอยละ
ตอป

อัตราสุทธิ
รอยละตอป

เงินฝากออมทรัพย
• ฝาก – ถอนขั้นตํ่า 100 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อยางนอย 100 บาท ฝากไดไมเกนิ 1 บญัช ี

1.00 1.00

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
• ฝาก – ถอนขั้นตํ่า 500 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อยางนอย 500 บาท ฝากไดไมเกนิ 1 บญัชี

2.85 2.85

เงินฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อลูกรัก
• ฝาก – ถอนขั้นตํ่า 500 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย างน อย 500 บาท ฝากได  ไม  เกิน 3 บัญช ี
บญัชลีะ 2,000,000 บาท (1 บญัชตีอบตุร 1 คน)

2.85 2.85

เงินฝากออมทรัพยพิเศษเกษียณสุข
• ฝาก – ถอนขั้นตํ่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อย างน อย 1,000 บาท ฝากได ไม  เกิน 1 บัญช ี
บญัชลีะ 5,000,000 บาท ถอนเงนิฝากไดเดอืนละ 1 ครั้ง

3.85 3.85

เงินฝากประจํา 12 เดือน (ภาษี 15%)
• ฝาก – ถอนขั้นตํ่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อยางนอย 1,000 บาท ฝากไดไมเกนิ 1 บญัชี

3.50 2.97

เงินฝากประจํา 24 เดือน (ภาษี 15%)
• ฝาก – ถอนขั้นตํ่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อยางนอย 1,000 บาท ฝากไดไมเกนิ 1 บญัชี

4.00 3.40

เงินฝากประจํา 36 เดือน (ภาษี 15%)
• ฝาก – ถอนขั้นตํ่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อยางนอย 1,000 บาท ฝากไดไมเกนิ 1 บญัชี

4.25 3.61

เงินฝากประจํา 48 เดือน (ภาษี 15%) 
• ฝาก – ถอนขั้นตํ่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืในบญัชี

อยางนอย 1,000 บาท ฝากไดไมเกนิ 1 บญัชี

4.50 3.82

เงินฝากประจําปลอดภาษี 24 เดือน
• ฝากเปนรายเดอืน ๆ ละเทา ๆ กนั ขั้นตํ่า 1,000 บาท

สูงสุดไมเกิน 25,000 บาท ตองฝากใหครบ 24 งวด 
และขาดฝากไมเกิน 2 ครั้ง (ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษเีงนิได ฉบบัที่ 64)

3.75 3.75

ประเภทเงินกู อัตรารอยละตอป
เงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 4.85
เงินกูพิเศษ
- เพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคง
- เพื่อการเคหะสงเคราะห

4.85
4.60

อัตราดอกเบี้ยเงินกูสหกรณฯ
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เปนตนไป

ขาวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด และครอบครัว

จํานวนสมาชิกผูเสียชีวิตตั้งแตวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จํานวน 17 ราย
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จํานวน 1 ราย
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จํานวน 20 ราย

            รวมจํานวน 38 ราย

รายชื่อสมาชิกผูเสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 17 ราย
ที่สงหักซองเงินเดือนประจําเดือนเมษายน 2562

1. คุณจักรินทร แกวนุช QV
2. คุณกฤษณะ นิรันดร FO-D
3. คุณวาทิน จิตตเพียร HDYKK
4. คุณดนัย ขําเจริญ QV
5. คุณอุปถัมภ เอี่ยมแกว RS
6. คุณสมชาย วรรณชนะ CEIKK
7. คุณกอเกียรติ ดุสิตรัตนกุล YW
8. คุณประยูร พลเจริญ MD-2
9. คุณดิลก สุรโชติ CO-H
10. คุณสนาน ผุยตาดทอง CD
11. คุณสวาท ทองแพง WG
12. คุณประเวศ ภูรัตน 2C-L
13. คุณบุญชัย พงศมโนภาพ OU
14. คุณอํานวย สรโยธิน WY
15. คุณสมนึก โรจนวิภาพ 2Q
16. คุณพิศิษฐ สุภีคํา ZN
17. คุณนฤพล วัชรานนท MS-S

สหกรณออมทรัพยพนักงานสหกรณออมทรัพยพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด

สารสหกรณ
ออมทรัพย


