
Facebook Fanpage
สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 
สามารถเพิ ่มเป็นเพื ่อนได้จาก 
www.facebook.com/tgsaving
หรือค้นหาคำว่า tgsaving ในหน้า Fanpage ของท่าน

Mobile Application
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และรายละเอียด
ด้านเงินฝาก สินเช่ือ สวัสดิการฌาปนกิจฯ ระบบสมาชิก รวมท้ัง
ดาวน์โหลดสาร วารสาร แบบฟอร์มต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ซ่ึงผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด Application โดยระบบปฏิบัติการ
Android ให้เข้าไปที่ Play Store และคีย์คำว่า Tgsaving
ส่วนระบบปฏิบัติการ iOS ให้เข้าไปที่ App Store และพิมพ์คำว่า Tgsaving

Website : www.tgsaving.com
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของสหกรณ์ฯ
และรายละเอียดด้านเงินฝาก สินเชื่อ สวัสดิการ
ฌาปนกิจฯ ระบบสมาชิก รวมทั้งดาาวน์โหลด
สาร วารสาร และแบบฟอร์มต่างๆ

Line
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของสหกรณ์ฯ
โดยสามารถเพิ่มเป็นเพื่อนผ่าน
ID: @tgsaving หรือ QR Code ด้านข้าง

    สารสหกรณ์

ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ประจำาเดือนสิงหาคม 2561

59/39-40 ซอยทรงสะอาด ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น โดยยึดหลักมั่นคง โปร่งใส ประทับใจ เอื้ออาทร”



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์2



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์ 3



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์4

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 กรกฎาคม 2561

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จ�านวน 8 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จ�านวน 5 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จ�านวน 23 ราย

            รวมจ�านวน 36 ราย

รายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 8 ราย
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจำาเดือนสิงหาคม 2561

1. คุณศศิประภา จุลเปมะ KP-P
2. คุณภิญโญ นิลมณี UTPMO
3. คุณชวรัตน์ สวัสดิรักษ์ TA-S
4. คุณจิราทิตย์ ธีระชีพ QV
5. คุณประจบ อินทวงษ์ MS-P
6. คุณสุนทร อุปสิทธิ์ F3
7. คุณธวัชชัย วรรณะนานนท์ LO
8. คุณปณต สุขสถิตย์ QV

ตลาดนัดสหกรณ์
ขายที่ดินเปล่า 5 ไร่ๆ ละ 5,000,000 บาท 
ติดถนนเส้น 347 ใกล้แยกวรเชษฐ์ จ.อยุธยา 

สนใจติดต่อ โทร. 085-622-6979
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านเนเบอร์โฮม ถ. สุขาภิบาล 5 

เนื้อที่ 71.5 ตารางวา ราคา 4.5 ล้านบาท 
สนใจติดต่อ คุณสุริยะ โทร. 0-2545-2040-2 ต่อ 121

ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวลา 6 เดือน ณ 30 มิถุนายน 2561

หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 899.88 เงนิรับฝากจากสมาชิก/จากสหกรณ์อืน่/สมาคมฌาปนกจิฯ 34,852.75

เงินลงทุน 15,864.47 เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 3,480.00

ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าตราสารหนี้ (146.91) ทุนเรือนหุ้น 17,661.38

เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 1,500.00 ทุนส�ารอง 1,894.97

ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล (43.16) ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 121.08

เงินให้กู้สหกรณ์อื่น ๆ 10,860.56 ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (146.91)

เงินให้กู้แก่สมาชิกสุทธิ 29,884.78 ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากกองทุนส่วนบุคคล (43.16)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 110.11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 574.14

สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 33.90 ก�าไรสุทธิประจ�างวด 569.38

รวมสินทรัพย์ 58,963.63 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 58,963.63

จ�านวนสมาชิก  26,914 คน


