
ภาพคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 41

1.	 นายเผ่าพันธุ์	รัตนางกูร
 ประธานกรรมการด�าเนินการ
2.	 นายอภิชัย	นิลชาติ
 รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3.	 นายอภิชิตพล	เกษพรหม
 รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4.	 นายกิตติกร	ศรีม่วง
 รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5.	 นายรัตตัญญู	กลิ่นพิกุล
 รองประธานกรรมการ คนที่ 4

6.	 นายภาสกร	บัณฑิตวงษ์
 รองประธานกรรมการ คนที่ 5
7.	 นายศุภทัต	กิจส�าราญ
 รองประธานกรรมการ คนที่ 6
8.	 นายปริญญา	เทียนทอง
 เลขานุการ
9.	 นายอุฬาร	ศิริบุญฤทธิ์
 เหรัญญิก
10.	นายพิสัย	ซ่อนกลิ่น
 นายทะเบียน

11.	นางสาวจิรพรรณ	คล่องแคล่ว
 กรรมการ
12.	นางสาวพิกุล	โตทัพ
 กรรมการ
13.	นางภรทิพย์	โพธิสุนทร
 กรรมการ 
14.	นายนพพร	วีระประเสริฐสกุล
 กรรมการ 
15.	นายธนา	แสงเงิน
 กรรมการ

นายเผ่าพันธุ์		รัตนางกูร
ประธานกรรมการด�าเนินการ
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คณะกรรมการบริหารการเงิน

1.	 นายเผ่าพันธุ์	รัตนางกูร
 ประธานกรรมการด�าเนินการ
2	 นายปริญญา	เทียนทอง
 เลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการ

1.	 นายอุฬาร	ศิริบุญฤทธิ์ 
 ประธานคณะกรรมการบริหารการเงิน 
2.	 นายธนา	แสงเงิน
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงิน 

3.	 นายอุฬาร	ศิริบุญฤทธิ์
 กรรมการ
4.	 นายอภิชัย	นิลชาติ	
 กรรมการ
5.	 นายอภิชิตพล	เกษพรหม
 กรรมการ

3.			นายปริญญา	เทียนทอง
 กรรมการ
4.			นายอภิชัย	นิลชาติ
 กรรมการ

6.	 นายกิตติกร	ศรีม่วง
 กรรมการ  
7.			นายรัตตัญญู	กลิ่นพิกุล
 กรรมการ

5.			นายกิตติกร	ศรีม่วง
 กรรมการ
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คณะกรรมการอ�านวยการ
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คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

1.	 นายอภิชัย	นิลชาติ
 ประธานคณะกรรมการเงินกู้  
2.	 นายกิตติกร	ศรีม่วง
 เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้ 

1.	 นายอภิชิตพล	เกษพรหม
 ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
2.	 นายกิตติกร	ศรีม่วง
 เลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

3.	 นายปริญญา	เทียนทอง
 กรรมการ
4.	 นายอุฬาร	ศิริบุญฤทธิ์
 กรรมการ
5.	 นายภาสกร	บัณฑิตวงษ์
 กรรมการ

3.	 นายภาสกร	บัณฑิตวงษ์
 กรรมการ
4.			นายนพพร	วีระประเสริฐสกุล
 กรรมการ

6.	 นางสาวพิกุล	โตทัพ
 กรรมการ 
7.	 นายธนา	แสงเงิน
 กรรมการ

5.			นางภรทิพย์	โพธิสุนทร
 กรรมการ  

คณะกรรมการเงินกู้
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คณะกรรมการ IT

คณะกรรมการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ

1.	 นายเผ่าพันธุ์	รัตนางกูร 
 ประธานคณะกรรมการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ 
2.			นายปริญญา	เทียนทอง
 เลขานุการคณะกรรมการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ

3.			นายภาสกร	บัณฑิตวงษ์
 กรรมการ  
4.	 นายนพพร	วีระประเสริฐสกุล
 กรรมการ

1.			นายรัตตัญญู	กลิ่นพิกุล
 ประธานคณะกรรมการ IT
2.			นายศุภทัต	กิจส�าราญ	
  เลขานุการคณะกรรมการ IT

3.	 นายอภิชัย	นิลชาติ
 กรรมการ  
4.			นายอภิชิตพล	เกษพรหม
 กรรมการ  

5.			นายพิสัย	ซ่อนกลิ่น
 กรรมการ

5.			นายกิตติกร	ศรีม่วง
 กรรมการ
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คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง

1.	 นายศุภทัต	กิจส�าราญ
 ประธานคณะกรรมการปรับปรุงอาคารสหกรณ์ 
2.	 นายรัตตัญญู	กลิ่นพิกุล
 เลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงอาคารสหกรณ์

3.			นายนพพร	วีระประเสริฐสกุล
 กรรมการ  
4.			นางภรทิพย์	โพธิสุนทร
 กรรมการ

5.			นางสาวพิกุล	โตทัพ
 กรรมการ

คณะกรรมการปรับปรุงอาคารสหกรณ์

1 2

3 4 5

1.	 นายอภิชัย	นิลชาติ	
 ประธานคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์ฯ
2.			นายปริญญา	เทียนทอง
 กรรมการ

3.			นายกิตติกร	ศรีม่วง
 กรรมการ
4.			นายอภิชิตพล	เกษพรหม
 กรรมการ
5.			นายรัตตัญญู	กลิ่นพิกุล
 กรรมการ

6.			นายอุฬาร	ศิริบุญฤทธิ์
 กรรมการ
7.			นายศุภทัต	กิจส�าราญ
 กรรมการ
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คณะกรรมการโครงสร้างองค์กร

ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบกิจการ

3.			นายอภิชัย	นิลชาติ
 กรรมการ
4.			นายรัตตัญญู	กลิ่นพิกุล
 กรรมการ

1.			นายเผ่าพันธุ์	รัตนางกูร 
 ประธานคณะกรรมการโครงสร้างองค์กร
2.			นายปริญญา	เทียนทอง
 เลขานุการคณะกรรมการโครงสร้างองค์กร

5.			นางสาวจิรพรรณ	คล่องแคล่ว
 กรรมการ
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ดร.วรกร	แช่มเมืองปัก

นายอาภากร	เทศพันธ์ผศ.	สุชิน	ปลีหะจินดา
ที่ปรึกษาทางการเงิน

ดร.	ปรีชา	สิทธิกรณ์ไกร
ที่ปรึกษาทางระบบคอมพิวเตอร์



ฝ่ายการเงิน

นางสายพิณ	คันธวิวรณ์
รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสหกรณ์

นางวิริยา	ภูหงษ์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน

น.ส.	ปัทมาพร	รัตนสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

น.ส.	กนกวรรณ	จอจีน
เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนา
เชิงกลยุทธ์อาวุโส

น.ส.	กุลธิดา	ไกรฤกษ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางธนียา	มิ่งส�าแดง
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

น.ส.	เพ็ญณี	จันทาโยธิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายสัณฐิติ	สุริยะสังขฤกษ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางพรสุข	ไกรเลิศ
ผู้จัดการ น.ส.	วรรณวิภา	ทองเรไร

รองผู้จัดการฝ่ายอ�านวยการสหกรณ์

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เชิงกลยุทธ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์



ฝ่ายอ�านวยการ

ฝ่ายสินเชื่อและนิติกร

ฝ่ายทะเบียนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปิติวัฒน์	ขวัญอ่อน
หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ

นางพรเพ็ญ	ฤกษ์เลิศรบ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

น.ส.	จิรภา	สวยพริ้ง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.	ปฐมาวดี	สุขอ่อน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.	เต็มศิริ	ล้อมเนตร
เจ้าหน้าที่อ�านวยการอาวุโส

น.ส.	รัชฎา	วังเอก
นิติกรอาวุโส

นายประกิจ	อริยากรโสภณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส

นายจักรพันธ์	ใจซื่อ
เจ้าหน้าที่อ�านวยการ

นายนฤเบศร์	แพไทยสงค์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
คอมพิวเตอร์อาวุโส

นายทรงพล	โลหะจันที
นิติกรอาวุโส



รายชื่อผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ประจ�า
ศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค 9 ศูนย์

ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

ศูนย์ควบคุมการบิน
อุบลราชธานี

ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี

ศูนย์ควบคุมการบิน
หัวหิน

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรม
จราจรทางอากาศ

นครราชสีมา

ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี

นายประพันธ์ วชิรรังสรรค์

นายพนาวุฒิ นิติสวัสดิ์

นายสมัชชา พิมพ์ดี

นายประเสริฐ ศิริพรประสิทธิ์

นางชัญญนัท บินสุอะหวา

นางสิริลักษณ์ จันปิตุ

นายสยาม ทองประเสริฐนางนุจรี พงษ์เสน่ห์

นายมงคล รุ่งเรืองรัตนา

นางศุลีพร จิตรังสฤษฎ์

นายพิพัฒน์ ประทีป ณ ถลาง

นางรินดาณันญ์ อะสิไคเนน

นางสาวศุภิสร สิทธิสาร

นายเอกศักดิ์ โพธิ์ทอง

นายนรินทร์ ทองย้อย

ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก



รายงานผลการดําเนินงาน ป 2559 
สหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ได

ดํ า เ นิ น กิ จก า รม า เ ป น เ ว ล า  3 8 ป  มี ค ว าม เ จ ริญก า วหน า มั่ น ค ง                      
จนไดรับความไววางใจและเช่ือถือจากสมาชิกมาโดยตลอด  

ในป 2559 สหกรณฯ ไดดําเนินกิจการตามแผนงานที่กําหนดไว ซึ่ง
สรุปไดดังตอไปน้ี 

 

ผลการดําเนินงาน 
รายการ 2559 

1. จํานวนสมาชิก (ราย) 3,772.00

2. สินทรัพย 8,144,417,439.68

3. หน้ีสิน 4,838,261,796.31

4. ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว 2,813,794,400.00

5. ทุนสํารอง 214,935,812.34

6. ทุนสะสมตามขอบังคับ 52,975,277.49

7. เงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาว 1,003,566,436.80

8. เงินฝากสหกรณอ่ืน 1,193,673,149.66

9. เงินรับฝากจากสมาชิก 4,822,322,506.18

10. เงินใหสมาชิกกูยืม 5,682,977,498.90

11. เงินใหสหกรณอ่ืนกูยืม 82,446,000.00

12. กําไรสทุธิประจําป 226,273,477.10

 
สินทรัพย หน้ีสิน และทุน 
สินทรัพย หน้ีสิน และทุนเปรียบเทียบต้ังแตป 2557-2559  
รายการ 2557 2558 2559 

สินทรัพย 6,088,912,713.83 6,867,751,500.33 8,144,417,439.68

หน้ีสิน 3,317,590,992.81 3,886,455,838.97 4,838,261,796.31

ทุน 2,771,321,721.02 2,981,295,661.36 3,306,155,643.37

 
สัดสวนการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย หน้ีสิน และทุน 

รายการ เพ่ิมข้ึน (บาท) เพ่ิมข้ึน (รอยละ) 

สินทรัพย 1,276,665,939.35 18.59 

หน้ีสิน 951,805,957.34 13.86 

ทุน 324,859,982.01 4.76 
 
 
 

 

 
สัดสวนการเพ่ิมข้ึนของรายได 

รายการ ป 2558  (บาท) ป 2559  (บาท) 
เพ่ิมข้ึน 

 (รอยละ) 

รายได 380,228,885.63  420,538,864.73 10.60 

คาใชจาย 170,358,701.96  194,265,387.63 4.90 

กําไรสทุธิ 209,870,183.67  226,273,477.10 5.70 

 
 

สัดสวนการเพ่ิมข้ึนของกําไรสุทธิ 

ป 2558 (บาท) ป 2559 (บาท) เพ่ิมข้ึน (บาท) 
เพ่ิมข้ึน 
(รอยละ) 

209,870,183.67 226,273,477.10 16,403,293.43 7.82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



จํานวนสมาชิกสามัญและสมทบ 
รายการ สมาชิก  สมาชิกสมทบ รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  3,368 303 3,671 

สมาชิกสมัครใหม 32 91 123 

สมาชิกลาออก 6 2 8 

สมาชิกเสียชีวิต 10 4 14 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  3,384 388 3,772 

 
จํานวนสมาชิกเปรียบเทียบต้ังแตป 2555-2559 

2555 2556 2557 2558 2559 

3,297 3,367 3,558 3,671 3,772 
 

 
 
เงินปนผล-เฉล่ียคืน 
อัตราเงินปนผล-เฉล่ียคืนเปรียบเทียบต้ังแตป 2555-2559 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 

ปนผล 6.00 6.10 6.15 6.15 6.15 

เฉล่ียคืน 7.00 8.00 9.00 9.25 9.25 
 

 
 

การลงทุนภายนอก 
รายการ ป 2559 (บาท) 

ฝากในสหกรณอ่ืน 1,193,673,149.66

ใหสหกรณอ่ืนกู 82,446,000.00

ลงทุนในตราสารหน้ีและทุน 598,566,436.80

กองทุนสวนบุคคล 405,000,000.00

 
สรุปยอดเงินรับฝากจากสมาชิก 

ประเภทเงินฝาก จํานวนเงิน(บาท) 
จํานวน
บัญชี 

ออมทรัพย 57,901,999.51 2,219 

ออมทรัพยเพิ่มทรัพย 10,533,720.03 29 

ออมทรัพยสะสมทรัพย 6,239,349.66 108 

ออมทรัพยเกษียณเสริมสุข 
(ไมกําหนดเวลา) 

3,878,564.14 10 

ออมทรัพยสวัสดิการทุนสาธารณะ
ประโยชนผูเกษียณ 

4,424,344.38 307 

ออมทรัพยกําหนดยอด 12 ด. 
(17/09/57) 

813,115.95 1 

ออมทรัพยเกษียณเสริมสุข 24 ด.
(01/10/57) 

100,000.00 1 

ทรัพยเกษียณเสริมสุข 36 ด.
(01/10/57) 

38,999,182.66 10 

ออมทรัพยกําหนดยอด 12 ด. 
(12/03/58) 

10,000.00 1 

ออมทรัพยกําหนดยอด 12 ด. 
(01/07/58) 

892,479.34 3 

ออมทรัพยกําหนดยอด 12 ด.
(01/0/958-30/09/58) 

1,318,562.84 4 

ออมทรัพยกําหนดยอด 12 ด.
(01/10/58-30/10/58) 

815,290.41 7 

ออมทรัพยเกษียณเสริมสุข 12 ด.
(01/10/58) 

600,000.00
1 

 



ประเภทเงินฝาก จํานวนเงิน(บาท) 
จํานวน
บัญชี 

ออมทรัพยเกษียณเสริมสุข 36 ด.
(01/1/058) 

18,500,000.00 4 

ออมทรัพยกําหนดยอด 12 ด. 
(02/11/58-30/12/58) 

327,654,166.97 264 

ออมทรัพยกําหนดยอด 24 ด.
(02/11/58-30/12/58) 

1,105,486,678.85 400 

ออมทรัพยกําหนดยอด 6 ด.
(04/01/59-29/02/59) 

270,442.87 2 

ออมทรัพยกําหนดยอด 6 ด.
(01/04/59-31/05/59) 

302,712,085.65 205 

ออมทรัพยกําหนดยอด 12 ด. 
(01/04/59-31/05/59) 

1,015,590,081.83 546 

ออมทรัพยกําหนดยอด 24 ด. 
(01/0/459-31/05/59) 

1,498,142,526.29 416 

ออมทรัพยเกษียณเสริมสุข 12 ด.
(01/10/59) 

10,381,095.15 5 

ออมทรัพยเกษียณเสริมสุข 24 ด.
(01/1/059) 

2,910,000.00 3 

ออมทรัพยเกษียณเสริมสุข 36 ด.
(01/10/59) 

34,879,617.17 7 

ออมทรัพยพิเศษ 183,412,939.77 1,363 

ทวีทรัพย(จายดอกเบี้ยรายป) 64,264,830.27 509 

ประจํา 24 เดือน 
(จายดอกเบี้ยรายป) 

18,818,411.57 17 

ประจํา 6 เดือน 1,045,843.50 23 

ประจํา 12 เดือน 6,038,230.41 30 

ประจํา 12 เดือน 
(จายดอกเบี้ยรายเดือน) 

17,889,956.99 9 

ประจํา 12 เดือน (เงินกูสามัญ) 87,798,989.97 767 

รวมจํานวนเงินฝากท้ังส้ิน 4,822,322,506.18 7,271 

สรุปยอดเงินใหสมาชิกกูประเภทตางๆ 
ในป 2559 

ประเภทเงินกู จํานวนเงิน(บาท) จํานวน
สัญญา 

เงินกูฉุกเฉิน 63,089,510.00 438 

เงินกูฉุกเฉิน 
(คํานวณโอที) 

2,794,444.00 14 

เงินกูฉุกเฉินผาน ATM 7,248,471.12 49 

เงินกูสามัญ - ปกติ 2,149,404,367.95 727 

เงินกูสามัญ - ปกติ(อายุ 65) 389,068,041.75 95 

เงินกูสามัญ - ปกติ(ทุนเรือนหุน
คํ้า) 

26,512,762.99 48 

เงินกูสามัญ -ปกติ 
(เงินฝากคํ้าหักเงินเดือน) 12,086,212.00 8 

เงินกูสามัญ – ปกติ 
(คํานวณโบนัส) 9,890,000.00 2 

เงินกูสามัญ - ปรับปรุงโครงสราง
หน้ี 

3,914,527.00 1 

เงินกูสามัญ - ปกติ  
(เพิ่มงวดเกษียณ) 11,973,024.00 7 

เงินกูสามัญ -  ปกติ 708,130,337.21 519 

เงินกูสามัญ - ใชหุนคํ้าประกัน 24,548,563.00 50 

เงินกูสามัญ - ใชเงินฝากคํ้า
ประกัน 

999,173.00 4 

เงินกูสามัญ – สมาชิกที่มีอายุ 
50 ป ถึงวันเกษียณอายุ 372,701.00 2 

เงินกูสามัญ - อเนกประสงค 28,292.00 2 

เงินกูสามัญ - เพือ่ชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ ป54/2 1,797,074.00 21 

เงินกูสามัญ - เพือ่สวัสดิการแก
สมาชิก (เงินรางวัลพิเศษ) 127,299.00 2 

เงินกูสามัญ -โครงการสามัญ 
 3.5 ลาน 21,148,262.00 8 

เงินกูสามัญ - อเนกประสงค 2 4,225,476.00 20 



ประเภทเงินกู จํานวนเงิน(บาท) จํานวน
สัญญา 

เงินกูสามัญ - เงินสงเคราะหถึง
แกกรรม 4,934,931.00 74 

เงินกูสามัญ - เพือ่การศึกษาบุตร 554,145.50 13 

เงินกูสามัญ - โครงการ 3.5 ลาน 
ป 56 

16,470,173.00 6 

เงินกูสามัญ - โครงการรวมหนี้
เงินกูสามัญ 99,647,495.00 29 

เงินกูสามัญ - โครงการรวมหนี้
เงินกูสามัญ(อายุ 65) 8,321,403.00 3 

เงินกูสามัญ - อเนกประสงค 676,059.00 3 

เงินกูสามัญ - โครงการใชทุน
เรือนหุนคํ้าประกัน 7,291,027.00 32 

เงินกูสามัญ -เพื่อทัศนศึกษา 
 (21 เม.ย. 57) 

100,224.00 4 

เงินกูสามัญ - โครงการโอนหน้ี
จากสถาบันการเงิน 8,272,966.50 4 

เงินกูสามัญ – โครงการรวมหนี้ 
 (1 ธ.ค. 57) 42,816,421.69 12 

เงินกูสามัญ - โครงการรวมหนี้  
(1 ธ.ค. 57) อายุ 65 3,288,747.00 1 

เงินกูสามัญ - เพือ่ทัศนศึกษา  
(29 ธ.ค. 57) 474,767.00 8 

เงินกูสามัญ - เงินสงเคราะหถึง
แกกรรม 3,780,458.00 45 

เงินกูสามัญ - เงินรางวัลพิเศษป 
59 

1,356,293.50 6 

เงินกูสามัญ - เพือ่ชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ 293,619.00 1 

เงินกูสามัญ - เพือ่ซื้อกองทุน
ลดหยอนภาษี 

568,892.00 5 

เงินกูสามัญ - ปกติ(คํานวณโอที) 100,202,837.00 23 

เงินกูสามัญ -ปกติ 
(อายุ 65 )(คํานวณโอที) 59,990,322.00 13 

ประเภทเงินกู จํานวนเงิน(บาท) จํานวน
สัญญา 

เงินกูสามัญ - ปนผลป 59 2,721,913.00 116 

เงินกูสามัญ - 5.5 ลาน 761,410,412.00 149 

เงินกูสามัญ -เงินรางวัลพิเศษ 
ป 60 104,979,187.00 497 

เงินกูพิเศษ - ซื้อบาน 791,623,771.69 404 

เงินกูพิเศษ - ซื้อบานสวัสดิการ
เจาหนาที่ 

2,096,846.00 1 

เงินกูพิเศษ - เกษียณซื้อบาน 364,550.00 1 

เงินกูพิเศษ - หุนคํ้า(ชําระรายป) 98,049,200.00 146 

เงินกูพิเศษ - (หุน เงินฝากคํ้า 
240 งวด) 

69,782,371.00 147 

เงินกูพิเศษ - บาน(อายุ 65) 22,086,847.00 6 

เงินกูพิเศษ -ซื้อบาน(คํานวณโอที) 7,744,190.00 2 

เงินกูพิเศษ - ซื้อรถยนต 12,450,134.00 21 

เงินกูสวัสดิการเจาหนาที่ 2,798,009.00 17 

เงินกูสวัสดิการ กก. จนท. 260,626.00 2 

เงินกูสวัสดิการ กก. จนท. 990,362.00 5 

เงินกูสวัสดิการ - กก. จนท. 1,840,516.00 7 

เงินกูสวัสดิการ - กก. จนท. 1,139,016.00 3 

เงินกูสวัสดิการ - กก. จนท. 6,240,229.00 14 

รวมจํานวนเงินใหสมาชิกกู 
 (ป 2559) 

5,682,977,498.90 3,837 

 
 
 
 
 
 
 
 



การใหสวัสดิการตางๆ ของสหกรณ 
ประจําป 2559 

สวัสดิการคารักษาพยาบาล/คาเย่ียมไข  
ตัดจายจากกองทุนสวัสดิการ 

สหกรณฯ ไดกําหนดระเบียบการจายทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือ
สมา ชิก เ จ็บป วย (กรณี ผู ป วยใน เท า น้ัน )  โดยช วย เห ลือ เปน เ งินค า
รักษาพยาบาล/คาเย่ียมไข ครั้งละไมเกิน 2,500 บาท รวมแลวไมเกิน 5,000 
ในแตละป 

โ ดย ในป  2559มี สม า ชิ กที่ เ จ็ บป ว ยและ รับ เ งิ นส วั สดิ ก า ร                 
คารักษาพยาบาล/คาเย่ียมไขกับสหกรณฯไปแลวทั้งส้ิน 174 ราย รวมเปน
จํานวนเงินทั้งส้ิน 517,500.-บาท ตามรายละเอียดดังน้ี 
ท่ี รายช่ือ จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 นาง ศิรินทร  สวัสดี 2,500.00 

2 นาย กําธร  ศิริกร 2,500.00 

3 นาย สัมพันธ  พูนไพโรจน 2,500.00 

4 นาง จวบจันทร  สาครสินธุ 5,000.00 

5 นาง ลักษณาวลัย  สมิตินันทน 2,500.00 

6 นาย มานิตย  วาทยานนท 5,000.00 

7 นาย ประทิน  ทิพรังศรี 2,500.00 

8 นาง พรพิไล  สวัสดี 2,500.00 

9 นาย จิรเมธ  อากรนิธิ 2,500.00 

10 นาง ศุภางค  เมืองขวัญใจ 2,500.00 

11 นาย ชุษณะ  ปนเงิน 2,500.00 

12 นาง ขวัญใจ  กิตติวัฒนไพศาล 5,000.00 

13 นาย นคร  สุขแสง 2,500.00 

14 นาง ภัทรินทร  เหลาไพโรจน 2,500.00 

15 นาย พิชิต  ฤทธิเดช 2,500.00 

16 นาย สุชาติ  อาจิณาจารย 5,000.00 

17 นาย สุเมฆ  เจริญศิลป 2,500.00 

18 นาย อํานาจ  สงวนสิน 2,500.00 

19 นาย อนุสรณ  จันตามณี 2,500.00 

20 นาย ถนัด  บัวสาย 2,500.00 

21 นาย โพธ์ิศรี  ศิริสงคราม 2,500.00 

ท่ี รายช่ือ จํานวนเงิน 
(บาท) 

22 นาย สําเนา  จันทรสวาง 2,500.00 

23 นางสาว อรกัญญา  น่ิมเจริญ 2,500.00 

24 นาย วิทยา  จุลวัฒนานนท 2,500.00 

25 นาย ชาญชัย  ปนนิกร 2,500.00 

26 นาย ชาญยุทธ  จันทรประสงค 2,500.00 

27 นาย พนาวุฒิ  นิติสวัสดิ์ 2,500.00 

28 นาย พงศภัทร  ทองเรไร 5,000.00 

29 นาง ศิริจิตร  สุริยะ 5,000.00 

30 นาย นิพนธ  หนุนหะหยาด 2,500.00 

31 นาย ประเสริฐ  คําอวน 2,500.00 

32 นางสาว สุดารัตน  ประชุมพันธุ 2,500.00 

33 นาย เชิดชาย  เจริญสุข 2,500.00 

34 นาย ประเวช  รักษวงศ 2,500.00 

35 นาง กชพรรณ  อ่ิมแสง 2,500.00 

36 นาง อุษา  วงศพิทักษ 2,500.00 

37 นาย ชูศักดิ์  ฉุยฉาย 2,500.00 

38 นาย ศรนรินทร  พูนสินชูสกุล 2,500.00 

39 นาย ชาตรี  กิมานันท 2,500.00 

40 นางสาว กาดคมพร  เข็มทองวงเกตุ 5,000.00 

41 นาย สมคิด  หรรษานิมิตกุล 2,500.00 

42 นาย อภิชาติ  คชาพงษ 2,500.00 

43 นาย ชลอ  คงคลาย 2,500.00 

44 นาย พัฒนพงศ  เจริญกีรติกุล 2,500.00 

45 นาง ศิริกุล  แพค 2,500.00 

46 นาย ทรงพจน  มณีศรีแสง 2,500.00 

47 นางสาว วรรณวิภา  ทองเรไร 2,500.00 

48 นาง ธัญญา  อุนศรีสง 2,500.00 

49 นาย เสกสรรค  วรรณประเวก 2,500.00 

50 นาง นวิยา  โนนสูงเนิน 2,500.00 

51 นาง อัจฉริยา  เบญจพร 2,500.00 



ท่ี รายช่ือ จํานวนเงิน 
(บาท) 

52 นาย สุรชัย  ดอกดวง 2,500.00 

53 นาย สหรัฐ  นาคประชา 2,500.00 

54 นางสาว เสาวพัฒน  ปรีชาพานิช 5,000.00 

55 นาง ชัญญนัท  บินสุอะหวา 2,500.00 

56 นางสาว พภัสสรณ  แสงภู 2,500.00 

57 นาง ขนิษฐา  คงถาวรวัฒนา 5,000.00 

58 นาง สุชาดา  หวงรักษ 2,500.00 

59 นาง พรวลัย  วิศาลธีระกร 2,500.00 

60 นาง กริญญารัฐ  วิทยผโลทัย 2,500.00 

61 นางสาว พร้ิมเพรา  กาญจนกีรณา 2,500.00 

62 นาง นฤมล  สังวาลยเพ็ชร 2,500.00 

63 นางสาว เพ็ญศิริ  ดอกย่ีโถ 5,000.00 

64 นาง กนกพร  อินสวาง 5,000.00 

65 นาง อรกัญญา  หุตามัย 5,000.00 

66 นาง นาจฏิยา  เพ็ญศรี 5,000.00 

67 นาย มนตชัย  วีระพลเทพ 2,500.00 

68 นาย ภวิน  บุณยะวัฒน 2,500.00 

69 นาง มารีญา  ภูพันธ 2,500.00 

70 นางสาว รัมณีย  สุสังกรกาญจน 2,500.00 

71 นางสาวจิรภา  สวยพร้ิง 2,500.00 

72 นาย ปกรณ  บุณยะโรจน 2,500.00 

73 นาย ศิริศักดิ์  บศุยศิริ 2,500.00 

74 นาย นภพล  โรจนวิภาต 2,500.00 

75 นาย นิติยา  ใจใหญ 2,500.00 

76 นางสาว สุวนา  ศุขกิจ 2,500.00 

77 นางสาว จิราพร  นามงาม 2,500.00 

78 นางสาว อัมพร  พานนนท 2,500.00 

79 นางสาว บุษบงก  บุญสมเช้ือ 2,500.00 

80 นาง สรัญรัชต  วสิษฐรัตนกุล 2,500.00 

81 นาง ทศพร  โลประดิษฐ 2,500.00 

ท่ี รายช่ือ จํานวนเงิน 
(บาท) 

82 นาง วนิดา  พิบูลภานุวัธน 2,500.00 

83 นาย สุภาพ  บญุไพโรจน 2,500.00 

84 นาย สุเทพ  สนสกุล 2,500.00 

85 นาย ทรงสันต  พฤกษา 5,000.00 

86 นาย ประพันธ  ศรีสะอาด 5,000.00 

87 นาย อมรชัย  แรงจบ 5,000.00 

88 นาย บุญแช  สุทธิสาร 2,500.00 

89 นาง นันทนา  อัครสูริย 2,500.00 

90 นาง จารุนัย  โยคะสิงห 2,500.00 

91 นางสาว ชุลีพร  เวชสุริยา 2,500.00 

92 นาย ไตรภพ  ฆารสินธุ 2,500.00 

93 นาย ณัฐจักร  มณีโชติ 2,500.00 

94 นาง หน่ึงนุช  พิมพิไสย 2,500.00 

95 นาง ปนัดดา  นิลพันธ 5,000.00 

96 นาย จิรศักดิ์  ปยทัศนกุล 2,500.00 

97 นาย ธนา  แสงเงิน 2,500.00 

98 นาง ธนียา  ม่ิงสําแดง 2,500.00 

99 นางสาว ปริญดา  ประสพธรรม 2,500.00 

100 นางสาว ตวงพร  เรืองกฤษ 2,500.00 

101 นาย อิศรา  อิศรภักดี 2,500.00 

102 นาง ณัฐธยาน  ลิลา 5,000.00 

103 นาง ภาวิตรี  ทัพพะวัฒนะ 2,500.00 

104 นางสาว จุฑามาศ  หนูแกว 2,500.00 

105 นาง ศันสนีย   จันทนากรยุทธบรรดล 2,500.00 

106 นาง พนิตา  อินทวงศ 2,500.00 

107 นางสาว อุทุมพร  ฉาบกล่ินหอม 5,000.00 

108 นาย ศิรินันท  คําสุข 5,000.00 

109 นาย ชุมพล  ศรีสุข 2,500.00 

110 นาย ยุทธนา  ยงกุลวณิช 2,500.00 

111 นางสาว อรทัย  จินดาพล 2,500.00 



ท่ี รายช่ือ จํานวนเงิน 
(บาท) 

112 นาง อารมณ  วัฒนจัง 5,000.00 

113 นางสาว ทัศลักษณ  เลาหประเสริฐ 2,500.00 

114 นางสาว ณัชชา  รัตนประโลม 5,000.00 

115 นางสาว ณฐินี  วิบูลยศิลป 5,000.00 

116 นางสาว ปรียาจิต  ชางหลอ 2,500.00 

117 นางสาว อรณิชา  วลีพิทักษเดช 2,500.00 

118 นาย อัศวิน  คงคาหลวง 2,500.00 

119 นางสาว วดี  นามมนตรี 2,500.00 

120 นางสาว ธัญวรัตม  เพียรไพศาลลิขิต 2,500.00 

121 นางสาว ดิษยา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 2,500.00 

122 นางสาว สุวนีย  กันตะปติ 2,500.00 

123 นาย ธนิต  อ่ิมใจ 5,000.00 

124 นาง จิตรลัดดา  มวงบุญศรี 2,500.00 

125 นาง ยุพาวดี  ปลัดสงคราม 2,500.00 

126 นางสาว เบญจพร  วงศแสนสุข 2,500.00 

127 นางสาว ศุภางค  เมณฑกา 5,000.00 

128 นางสาว นภาพร  นิภานพดล 2,500.00 

129 นาย ภพสุข  จําเริญพฤกษ 2,500.00 

130 นางสาว วิไลลักษณ  ย่ังยืนสุข 2,500.00 

131 นางสาว อัจฉรา  มัชฌิมาภิโร 2,500.00 

132 นางสาว อุษณีย  คันธิยงค 2,500.00 

133 นาย อรรถภัทร  สืบเน่ือง 2,500.00 

134 นาย อรรถกร  พิจยานนท 5,000.00 

135 นาย ปริญญา  หมุดอุบล 2,500.00 

136 นางสาว ศิราภรณ  สงแสง 2,500.00 

137 นาย มนตรี  วงศวิวัฒน 2,500.00 

138 นางสาว นลินี  จักรกริชกูล 2,500.00 

139 นาย ชาตรี  พวงเพชร 2,500.00 

140 นางสาว วรรัตน  ปชชา 2,500.00 

141 นางสาว ปยธิดา  สราญฤทธ์ิ 2,500.00 

ท่ี รายช่ือ จํานวนเงิน 
(บาท) 

142 นาย ณฐวรรธ  ไชเดโช 2,500.00 

143 นาย มาดาด  หีมมิหนะ 5,000.00 

144 นางสาว ศศิพิมล  สุทธิไวยกิจ 2,500.00 

145 นางสาว นิตยา  ทองสงา 2,500.00 

146 นางสาว ศุภิสรา  เพชรมุณี 2,500.00 

147 นาย ชุมพล  นอยวงศ 2,500.00 

148 นางสาว กานตฐิตา  ลิมปสวัสดิ์ 5,000.00 

149 นางสาว ธนาวดี  เตียวตระกูล 2,500.00 

150 นางสาว อังศุมาลี  ถาวรโชติสกุล 2,500.00 

151 นางสาว ธีราภา  บุณยะประดับ 5,000.00 

152 นาย ชานนท  สภานนท 2,500.00 

153 นางสาว พรภัทร  ดวงเทียน 2,500.00 

154 นาย สิริวัฒน  ศิลปสโมสร 2,500.00 

155 นางสาว ทิชากร  คุณากูลสวัสดิ์ 2,500.00 

156 นางสาว ธัญญรวี  จาตุรัตนทวีโชติ 2,500.00 

157 นางสาว ญาดา  นีระเสน 2,500.00 

158 นาย ศุภรัตน  พงศพันธุ 2,500.00 

159 นางสาว ภัทรา  เจริญศิลป 2,500.00 

160 นางสาว กรัณยพร  ปล่ังดี 2,500.00 

161 นาย ธมวุฒิ  โภคาธิกรณ 2,500.00 

162 นางสาว เกาภภา  ตรีธนะกิตติ 5,000.00 

163 นางสาว ภิญญาภัทร  อยูสุข 2,500.00 

164 นาง จิราภรณ  ใชเทียมวงษ 5,000.00 

165 นางสาว อมรลักษณ  นาคเอ่ียม 2,500.00 

166 นาง ปกิตตา  เพไทย นอยซ 2,500.00 

167 นางสาว พันธณภัทร  โสภา 5,000.00 

168 นางสาว บุณยาพร  ไวทยะพัธน 2,500.00 

169 นางสาว ธัญญารัตน  ประเสริฐ 5,000.00 

170 นางสาว ศลิษา  หนูชวย 2,500.00 

171 นาย ศุภชัย  เจียมวิจิตรกุล 2,500.00 



ท่ี รายช่ือ จํานวนเงิน 
(บาท) 

172 นางสาว วาริส  แกวเอก 2,500.00 

173 นางสาว สราวดี  อุดมกาญจนนันท 2,500.00 

174 นางสาว วรรณวิสา  เมฆฉาย 2,500.00 

รวมจาํนวนเงินท้ังส้ิน 517,500.00 
 

สวัสดิการของท่ีระลึกผูเกษียณอายุประจําป 2559 
ตัดจายจากคาตอบแทนสมาชิก 
ตามระเบียบสหกรณไดกําหนดการจายเงินผูเกษียณอายุในแตละป ดังน้ี 

อายุการเปนสมาชิก รายละ  (บาท) 

ต้ังแต 1 ป แตไมถึง 10 ป 3,000.00 

ต้ังแต 10 ป แตไมถึง 20 ป 5,000.00 

ต้ังแต 20 ป แตไมถึง 30 ป 7,000.00 

30 ป ข้ึนไป 10,000.00 

เคยเปนคณะกรรมการสหกรณ 20,000.00 

 
ในป 2559 มีผูเกษียณอายุที่เปนสมาชิกสหกรณฯ ทั้งส้ิน  

  25 ราย รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 177,000.-บาท ตามรายละเอียดดังน้ี 

ท่ี รายช่ือผูท่ีไดรับของท่ีระลึก จํานวนเงิน(บาท) 

1 นาย โอภาส  สังขแกว 3,000.00 

2 นาย สามารถ  พันธุรัตน 3,000.00 

3 นาย สรวุฒิ  มณฑลโสภณ 5,000.00 

4 นาย ธนู  รัตนสุภาพันธุ 5,000.00 

5 นาย ฉลวย  มีคุณ 5,000.00 

6 นาย อมรศักดิ์  จิวสืบพงษ 5,000.00 

7 นาง ศิริ  สิงหวัฒนะ 5,000.00 

8 นาย วีระ  ทองแทงใหญ 5,000.00 

9 นาย เถลิงศักดิ์  สิงหศิริ 5,000.00 

10 นาย สุเทพ  สุทธิเรือง 5,000.00 

11 นาย เชิดชาย  เจริญสุข 7,000.00 

12 นาง เบญจวัน  จันทรรอด 7,000.00 

13 นาย ธงชัย  ถนอมกุลบุตร 7,000.00 

14 นาย รัชชานนท  ขุนเอม 7,000.00 

ท่ี รายช่ือผูท่ีไดรับของท่ีระลึก จํานวนเงิน(บาท) 

15 นาย วิพนธ  ตูยปาละ 7,000.00

16 นาย จารุวัฒน  อนุกูลกาญจน 7,000.00

17 นาย ณรงค  โกทอง 7,000.00

18 นาย วิเชียร  ทวีคุณ 7,000.00

19 นาย สมหมาย  เย็นใจ 7,000.00

20 นาย ชายัญ  กลํ่าฮุย 7,000.00

21 นาย สุชาติ  อาจิณาจารย 7,000.00

22 นาย สมบุญ  เจริญนาน 7,000.00

23 นาย ประทีป  เณรหนู 7,000.00

24 นาย วิชัย  มุยะกุล 10,000.00

25 นาง ภรทิพย  โพธิสุนทร 30,000.00

รวมจาํนวนเงินท้ังส้ิน 177,000.00
 

สวัสดิการทุนสาธารณประโยชน (เสียชีวิต) 
ตัดจายจากกองทุนทุนสาธารณประโยชน 
 สหกรณฯ จะทําการจายสวัสดิการทุนสาธารณประโยชน
กรณีสมาชิกถึงแกกรรม พิจารณานับจากอายุการเปนสมาชิกตาม
รายละเอียด ดังน้ี 
- เปนสมาชิกต้ังแต 1 ป  แตไมเกิน 5 ป  จํานวนเงิน   80,000 บาท 
- เปนสมาชิกต้ังแต 5 ป  แตไมเกิน 10 ป จํานวนเงิน 100,000 บาท 
- เปนสมาชิกต้ังแต 10 ป แตไมเกิน 15 ป จํานวนเงิน 120,000 บาท 
- เปนสมาชิกต้ังแต 15 ป แตไมเกิน 20 ป จํานวนเงิน 140,000 บาท 
- เปนสมาชิกต้ังแต 20 ป แตไมเกิน 25 ป จํานวนเงิน 160,000 บาท 
- เปนสมาชิกต้ังแต 25 ป แตไมเกิน 30 ป จํานวนเงิน 180,000 บาท 
- เปนสมาชิกต้ังแต 30 ป ข้ึนไป จํานวนเงิน 200,000 บาท 
 

โดยมีการปรับระเบียบเพิ่มวงเงินเม่ือวันที่ 21 กันยายน 
2559 ตามรายละเอียดดังน้ี 
- เปนสมาชิกต้ังแต 1 ป  แตไมเกิน 5 ป  จํานวนเงิน  100,000 บาท 
- เปนสมาชิกต้ังแต 5 ป  แตไมเกิน 10 ป จํานวนเงิน 125,000 บาท 
- เปนสมาชิกต้ังแต 10 ป แตไมเกิน 15 ป จํานวนเงิน 150,000 บาท 
- เปนสมาชิกต้ังแต 15 ป แตไมเกิน 20 ป จํานวนเงิน 175,000 บาท 
- เปนสมาชิกต้ังแต 20 ป แตไมเกิน 25 ป จํานวนเงิน 200,000 บาท  
- เปนสมาชิกต้ังแต 25 ป แตไมเกิน 30 ป จํานวนเงิน 225,000 บาท 
- เปนสมาชิกต้ังแต 30 ป ข้ึนไป จํานวนเงิน 250,000 บาท 

ในป 2559 มีสมาชิกสหกรณฯ เสียชีวิตจํานวน 10 ราย ดังน้ี 



ท่ี รายช่ือ  จํานวนเงิน (บาท)  

1 นายวิโรจน  วัฒนไพโรจน       250,000.00 

2 นายประสิทธ์ิ  วิทยา 250,000.00

3 นายถวิล  พวงแพ 160,000.00

4 นายอรรณพ  อัคนียุทธ 175,000.00

5 นายญาณพล  สุทธ์ิเสง่ียม 200,000.00

6 นายจุลนาม  ชุวานนท 125,000.00

7 นายยุทธพงษ  พึ่งภักดี 225,000.00

8 นายอนุสรณ  เรืองไพบูลย 225,000.00

9 นายสุวัฒน  ขําสุข 225,000.00

10 นายปริญญา  เชยกรีวงษ 200,000.00

รวมจาํนวนเงินท้ังส้ิน 2,035,000.00
 
 

สวัสดิการเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
ตัดจายจากคาตอบแทนสมาชิก 

สหกรณฯไดพิจารณากําหนดระเบียบวาดวยเงินชวยเหลือสมาชิก
ผูประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2559 จากเดิมที่ประกาศเปนคร้ังๆไปทั้งน้ีเพื่อ
ชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยฯไดทันทวงที ซึ่งไดกําหนดใหสมาชิกที่ประสบ
ภัยรายละ 3,000 บาท เวนแตกรณีเกิดอัคคีภัยจะไดรับรายละ 10,000 บาท 

ในป 2559 มีสมาชิกย่ืนขอรับเงินชวยเหลือทั้งส้ิน 3 รายดังน้ี 

ท่ี รายช่ือ  สังกัด จํานวนเงิน 

1 นายประพันธ เอ่ียมสะอาด ศล.บภ.2 3,000.00

2 นายถกนธ จันทรวงค ฟท.ศป. 3,000.00

3 นายศุภวัฒน ดํารงศิลป วส.บว. 10,000.00

รวมจาํนวนเงินท้ังส้ิน 16,000.00  
 

 
สวัสดิการทุนศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2559 
ตัดจายจากกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 สหกรณฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสงเสริม และสนับสนุน
การศึกษาของบุตรสมาชิก เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหมีความต้ังใจ 
ขยันหม่ันเพียรในการศึกษาเลาเรียนอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด  

โดยหลักเกณฑทุนการศึกษาจะแบงเปนชวงช้ันเรียน  ซึ่งสมาชิกจะ
สามารถย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรไดทุกชวงช้ันเรียนละ 1 ครั้ง ในแตละครั้ง
สมาชิก 1 คน ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรไดไมเกิน 2 ทุน กรณีบิดาหรือ

มารดาเปนสมาชิก สอ.บวท. ทั้งสอง ใหบิดาหรือมารดาย่ืนขอรับทุน
ไดเพียงคนเดียว โดยแบงชวงช้ันเรียนและจํานวนเงิน ดังน้ี 

ชวงช้ันการศึกษา ทุนละ (บาท) 

ประถมศึกษาปที่ 1 - 3 2,000.00

ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 2,000.00

มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 3,000.00

มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 / ปวช. 3,000.00

อุดมศึกษา / ปวส. 4,000.00

  
จ า ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต ามต า ร า ง  ทํ า ใ ห ใ น ป  2 5 5 9       

มีบุตรสมาชิกไดรับทุนการศึกษาท้ังส้ิน 308 ราย เปนจํานวนเงิน 
898,000 บาท 

ชวงช้ันการศึกษา 
จํานวน
ย่ืนทุน 

ทุนละ 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประถมศึกษาปที่ 1 - 3 34 2,000 68,000.00

ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 57 2,000 114,000.00

มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 73 3,000 219,000.00

มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 /ปวช. 79 3,000 237,000.00

อุดมศึกษา / ปวส. 65 4,000 260,000.00

รวม 308  898,000.00

 
การบริการของสหกรณประจําป 2559 

บริการต้ังจุดใหบริการสมาชิกสุวรรณภูมิ 
 ในป 2559 ที่ผานมา สหกรณยังคงไดใหบริการสมาชิก       
ณ หอบังคับการบินสุวรรณภู มิอยางตอเ น่ืองมาจากป  2557       
เพื่อประชาสัมพันธขอมูลดานเงินฝาก เงินกู คํานวณสิทธ์ิการกู 
สวัสดิการตางๆ ไดอยางชัดเจน ครบถวน และถูกตอง  ทั้งน้ียังเปด
โอกาสใหสมาชิกไดสอบถามขอสงสัยตางๆ ซึ่งไดรับการตอบรับจาก
สมาชิกเปนอยางดี โดยตั้งจุดใหบริการ ทุกวันพุธสัปดาหที่ 3 ของทุก
เดือน  มีเจาหนาที่ประจําจุดบริการ 2 ทาน ซึ่งมีสมาชิกมาใชบริการ
ในป 2559 จํานวนทั้งส้ิน 155 คร้ัง ลดลงจากป 2558 จํานวน       
84 ครั้ง  มีทั้งสอบถามขอมูล และสงเอกสารเพื่อทําธุรกรรมตางๆ
กับสหกรณ  

สวนขอ เสนอแนะของสมาชิกสวนใหญตองการให
ประชาสัมพันธเร่ืองประกันชีวิต  
  

 



บริการเปดเปนศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมา ชิกสหกรณออมทรัพย รั ฐ วิสาห กิจราชการไทย      
(สสอ .รรท . ) และศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย (สส.ชสอ.) 
 สหกรณไดเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญกรณี ที่สมาชิกถึงแก
กรรม เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับทายาทหรือผูไดรับผลประโยชนให
ดํารงชีวิตตอไปอยางไมลําบาก จึงเปดเปนศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ ราชการไทย  เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2556 ซึ่งเปนการจัดสวัสดิการอีกดานหน่ึงใหกับสมาชิกกรณีที่
เสียชีวิต สมาชิกที่สมัครจายเงินสงเคราะหลวงหนาปละ 3,600 บาท ตอมา
สมาคมไดขอปรับเพิ่มเปน 4,000 บาท ทายาทจะไดรับเงินสงเคราะหรายละ 
600 ,000 บาท  ซึ่ งสหกรณ เปนศูนยกลางดํา เ นินการเรื่ อง รับสมัคร 
ประชาสัมพันธ เก็บเอกสาร จัดสงขอมูลใหสมาชิก และนําสงเงินสงเคราะห
ใหกับทายาทสมาชิก ซึ่งสมาชิกไมตองไปสมัคร และดําเนินการเรื่องคา
จัดการศพ คาฌาปนกิจที่ไดรับกับทางสมาคมโดยตรง สหกรณในฐานะที่เปน
ศูนยประสานงานจะดําเนินการให  
 นอกจากนี้สหกรณยังเปดเปนศูนยประสานงานของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2558 เงินสงเคราะหลวงหนา 4,800 บาท ทายาทจะไดรับ
เงินสงเคราะหรายละ 600,000 บาท  
 ทั้งน้ี หากสมาชิกสหกรณเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทั้ง 
2 สมาคม โดยเฉล่ียแลวจะจายเงินสงเคราะหลวงหนาตอป 8,800 บาท 
ทายาทจะไดรับเงินสงเคราะห 1,200,000 บาท 
 ต้ังแตป 2556-2559 ที่ผานมา มีรายละเอียดจํานวนสมาชิกคงเหลือ
ในศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย 
จํากัด ดังน้ี 

ศูนยประสานงาน 
จํานวน
สมาชิก
(ราย) 

เสียชีวติ 
(ราย) 

สสอ.รรท. 212 2 
1. นางกัญตยา เย็นใจ       เงินสงเคราะห  584,060.86 บาท 
2. นายปริญญา เชยกรีวงษ เงินสงเคราะห  592,263.49 บาท 

สส.ชสอ. 10 - 
 

 
 
 
 

บริการประกันชีวิตกลุม และประกันสินเช่ือ 
สหกรณฯไดทําสัญญาประกันชีวิตกลุมกับบริษัททิพย

ประกันชีวิต จํากัด โดยรอบปกรมธรรมคุมครองต้ังแตวันที่       
27 กรกฎาคม 2558 ส้ินสุดวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 และไดตอ
สัญญาประกันชีวิตกับบริษัทเดิม โดยเร่ิมคุมครองต้ังแตวันที่       
27 กรกฎาคม 2559 ส้ินสุดวันที่  26 กรกฎาคม 2560  

ในปกรมธรรมที่ผานมามีสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่ทํา
ประกันชีวิตไดเสียชีวิตจํานวน 7 ราย เปนจํานวนเงินสินไหมทดแทน
ทั้งส้ิน 26,500,000.00 บาท ดังรายช่ือตอไปน้ี 

ท่ี รายช่ือ สังกัด 
 ทุนประกันชีวติ

(บาท)  

1 นายปริญญา เชยกรีวงษ ศอ.บภ 2. 8,100,000.00

2 นายกําพล ปตตพงศ ครอบครัว 200,000.00

3 นายอนุสรณ เรืองไพบูลย ศจ. 3,000,000.00

4 นางกัญตยา เย็นใจ ครอบครัว 500,000.00

5 นายสุเทพ ขวัญออน ครอบครัว 500,000.00

6 นายเชาวนะ จูเจริญ เกษียณ 500,000.00

7 
 
 
 

นายยุทธพงษ พึ่งภักดี  
- บริษัททิพยประกันชีวิต 
- บริษัทเอฟดับบลิวดี 
- บริษัทอาคเนยประกันภัย 

บส.วบ. 
 
 

 

10,000,000.00
2,400,000.00
1,300,000.00

รวมจํานวนเงินสินไหมทดแทนท้ังสิน 26,500,000.00 

 
บริการเปดขายกองทุน RMF & LTF 
 สหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย 
จํากัด มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกตามวิสัยทัศน
สหกรณฯและเปนการลงทุนที่มากกวาการออม รวมถึงเพื่อลดภาระ
ทางดานภาษีจากการลงทุนรวม RMF & LTF แกสมาชิก 
 สหกรณฯจัดทําโครงการศึกษาทางเลือกในการลงทุนข้ึนใน
ป 2554 และไดจัดสงเจาหนาที่สหกรณฯ อบรมหลักสูตร การเปน
ผูนําการลงทุน และสอบใบอนุญาตผูแนะนําการลงทุน เพื่อเปน
ตัวแทนอิสระทําการซื้อขาย สับเปล่ียนหนวยลงทุนซึ่งเริ่มแรกไดทํา
สัญญากับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน) 
และไดทําสัญญาเพิ่มกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงศรี 
จํากัด ทั้งน้ีเพื่อเปนทางเลือกใหกับสมาชิกไดมากข้ึน โดยปจจุบันมี
สมาชิกสนใจซื้อกองทุนรวมทั้งส้ินจํานวน 18,655,122.88 บาท    
โดยแยกรายละเอียดตามประเภทกองทุนรวมไดดังน้ี 
 
 
 



สรุปยอดการซ้ือหนวยลงทุน บลจ.เอ็มเอฟซี ผานสหกรณ 

ช่ือกองทุน จํานวน
(ราย)  

จํานวนเงิน  
(บาท) 

1. กองทุนเปดเอ็มเอฟซีอินเตอรเนช่ัน
แนลโกลด ฟนด (IGOLD) 

1 3,665.99

2. กองทุนเปดเอ็มเอฟซีอินเตอรเนช่ัน
แนล โกลด เพื่อการเล้ียงชีพ          
(I-GOLDRMF) 

2 80,232.39

3. กองทุนเปดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพยหุน
ระยะยาว (MA-LTF) 

1 24,519.02

4. กองทุนเปดเอ็มเอฟซีตราสารหน้ี
เพื่อการเล้ียงชีพ (M-FIX) 

1 40,050.31

5. กองทุนเปดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุน
ระยะยาว (MG-LTF) 

2 374,546.26

6. กองทุนเปดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุน
ระยะยาว (MIF-LTF) 

18 1,280,233.27

7. กองทุนเปดเอ็มเอฟซีตราสารหน้ี
ระยะส้ัน (MMM) 

43 20,976.91

8. กองทุนเปดเอ็มเอฟซีเงินทุนสราง
คาเพื่อการเล้ียงชีพ (M-VALUE) 

8 725,057.33

9. กองทุนเปดเอ็มเอฟซีเพิ่มคาหุน
ระยะยาว (MV-LTF) 

47 9,227,068.89

รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 11,776,350.37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การลงทุนกองทุนสวนบุคคลของสหกรณ 
 สหกรณฯ  ได นํา เ งินไปลงทุนในกองทุนส วนบุคคล      
ซึ่งเปนไปตามระเบียบ ของบังคับ และ พ.ร.บ. ของสหกรณฯ และ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ  

โดยสหกรณฯ ไดลงทุนกองทุนสวนบุคคล ซึ่งไดวาจาง
บริษัทจัดการเงินทุน ดังน้ี  

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  จํานวนเงินลงทุน  

 กสิกรไทย จํากัด            150,000,000.00 

 เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)             100,000,000.00 

 กรุงศรี จํากัด             100,000,000.00 

 ทิสโก จํากัด              55,000,000.00 

 
 รายละเอียดการรับผลประโยชน และรายละเอียดการ
ลงทุน ปรากฎตามรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
 

-หนาถัดไป- 

สรุปยอดการซ้ือหนวยลงทุน บลจ.กรุงศรี ผานสหกรณ 

ช่ือกองทุน จํานวน
(ราย ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH) 22 6,578.94

2. กรุงศรีหุนปนผลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
(KFDIVRMF) 

2 464,207.76

3. กรุงศรีโกลบอลเฮลธแครอิควิต้ี
เพื่อการเล้ียงชีพ (KFHCARERMF) 

1 8,780.88

4. กรุงศรีโกลบอลเฮลธแครอิควิต้ี
ปนผล (KF-HEALTHD) 

2 28,987.16

5. กรุงศรีหุนระยะยาวปนผล 
70/30 (KFLTFD70) 

2 180,263.11

6. กรุงศรีหุนระยะยาวปนผล 
(KFLTFDIV) 

39 5,939,893.37

7. กรุงศรีหุนระยะยาวอิควิต้ี 
(KFLTFEQ) 

3 106,446.44

8. กรุงศรีหุนปนผล (KFSDIV) 1 141,940.74

9. กรุงศรีอิควิต้ีปนผล (KFSEQ-D) 1 1,674.11

รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 6,878,772.51









พนัธบตัร ตัว๋เงินคลงั หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 25,448,705.80        บาท
เงินฝากในธนาคารพาณิชย ์หรือธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 18,247,881.06        บาท
ตราสารแห่งหน้ี ธ.พาณิชยห์รือ ธ.อ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะฯ เป็นผูอ้อก 4,107,657.78          บาท
ตราสารแห่งหน้ีท่ีบริษทัจาํกดัเป็นผูอ้อก 18,388,821.29        บาท
หุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 32,885,985.00        บาท
เงินปันผลคา้งรับ 68,983.00               บาท
เจา้หน้ีอ่ืนๆ (10,844.43) บาท

รวมสินทรัพย์สุทธิ 99,137,189.50        บาท

กองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวทิยุการบินแห่งประเทศไทย จํากดั โดย บลจ.เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)
รายงานแสดงสถานภาพกองทุน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559



เงินฝากในธนาคารพาณิชย ์หรือธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 12,000,000.00        บาท
พนัธบตัร ตัว๋เงินคลงั หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 27,071,658.68        บาท
ตราสารแห่งหน้ี 19,868,571.94        บาท
หุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 34,518,760.00        บาท
เงินสด 2,258,938.50          บาท
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย (1,682.86) บาท
เงินปันผลคา้งรับ 114,744.00             บาท
ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย์ 2,421,607.07          บาท
ค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (2,162.71) บาท
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทุน (17,130.53) บาท
ดอกเบ้ียคา้งรับ 402,457.67             บาท

รวมสินทรัพย์สุทธิ 98,635,761.76        บาท

กองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวทิยุการบินแห่งประเทศไทย จํากดั โดย บลจ.กรุงศรี จํากดั
รายงานแสดงสถานภาพกองทุน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559



คณะกรรมการ/โครงการ รายละเอียด

คณะกรรมการ IT

     1. โครงการใหบริการระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
ฐานขอมูลของสมาชิกที่เชื่อถือได และทันสถานการณ

     สหกรณฯ ดําเนินการรวบรวมขอมูลการใชบริการผานทางระบบบริการ
ขอมูลสมาชิกออนไลน เพ่ือนํามาพัฒนาการใหบริการผาน
ระบบบริการขอมูลสมาชิกออนไลนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     2. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมตอกับหนวยงาน
ภายนอกใหมีความเสถียร

     สหกรณฯ ไดพัฒนาจํานวนชองทางการใหบริการตางๆ ทั้งหมด 
9 ชองทาง อีกทั้งยังมีการใหบริการระบบ ATM ONLINE โดยมีจํานวน
ผูใชบริการ ณ ปจจุบัน 575 ราย และมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง

คณะกรรมการเงินกู

     1. โครงการบริหารสินเชื่อใหเกิดประสิทธิภาพ      สหกรณฯ บริหารสินเชื่อไดมีประสิทธิภาพ จนทําใหไมเกิดหนี้คางชําระ
ในป 2559

     2. โครงการใหบริการสินเชื่อที่หลากหลายตรงกับ
ความตองการของสมาชิก

     การบริหารสินเชื่อที่หลากหลายตรงกับความตองการของสมาชิก 
ทําใหมีผูมาใชบริการสินเชื่อกับสหกรณฯ ที่เปนรายใหม และจํานวน
การปลอยสินเชื่อเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง

คณะกรรมการโครงสรางองคกรและทรัพยากรบุคคล

     1. โครงการจัดทําระบบประเมินผลตามระดับ
สมรรถนะ

     รวบรวมขอมูลเพ่ือกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ในการทํางาน เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการประเมินผลปฏิบัติงาน

     2. โครงการสงเสริมองคความรูในการพัฒนา
องคกรอยางตอเนื่อง

     จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และนําขอมูลมาประกอบการพิจารณา
จัดอบรมภายใน หรือจัดสงเจาหนาที่อบรมภายนอก เพ่ือเปนการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

     3. โครงการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
หนาที่

     มีวัตถุประสงคเพ่ือลดการขาดงาน ลาปวย มาสายของเจาหนาที่ 
จากการดําเนินโครงการมีผลทําใหการขาดงาน ลาปวย มาสาย ลดลง
รอยละ 5 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

คณะกรรมการบริหารการเงิน

     1. โครงการสงเสริมสมาชิกใหมีเงินฝากสูงขึ้น      จํานวนสมาชิกที่ใชบริการดานเงินฝากเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.41 และจํานวน
เงินรับฝากเพ่ิมขึ้นรอยละ 17.09

     2. โครงการสงเสริมสมาชิกมีทุนเรือนหุนสูงขึ้น      อัตราการเติบโตของทุนเรือนหุนเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.50

     3. โครงการใหบริการสินเชื่อที่หลากหลายตรงกับ
ความตองการของสมาชิก

     การปลอยสินเชื่อที่หลากหลายตรงกับความตองการของสมาชิก มีผลทํา
ใหกําไรเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.71

     4. โครงการจัดสรรการลงทุนที่สอดคลองกับ
เปาหมายของสหกรณ และเปนรูปธรรม

     ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนเฉล่ียรอยละ 2 ตอป

สหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนกลยุทธ ป 2559



คณะกรรมการ/โครงการ รายละเอียด

สหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนกลยุทธ ป 2559

คณะกรรมการบริหารการเงิน

     5. โครงการรวมกิจกรรมเครือขาย      ปริมาณเงินลงทุนและเงินฝากสหกรณอื่นเพ่ิมขึ้นรอยละ 36.56

     6. โครงการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
หนาที่      ทําใหรายไดสหกรณฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 14.51

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ

     1. โครงการรวมกิจกรรมเครือขาย      วัตถุประสงค เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล ความรู ขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินกิจการของสหกรณ  นําผลการดําเนินโครงการมาทํา
การวิเคราะห  ประมวลสรุปผล เพ่ือใชดําเนินการวางแผน
การบริหารงานตอไป

    2. โครงการจัดทําขั้นตอน และระยะเวลาใน
การใหบริการดานการฝาก-ถอน และการปลอยสินเชื่อ

     ดําเนินการจัดซ้ือเคร่ืองสํารวจความพึงพอใจ เพ่ือสํารวจความพึงพอใจใน
การใชบริการดานการฝาก-ถอน และการปลอยสินเชื่อของสมาชิก

     3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ
 Customer Relationship Management (CRM)

     จัดทําระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ เพ่ือนําไปสูการวัดผล
ความพึงพอใจของสมาชิก แบงตามประเภทผลิตภัณฑ และเพ่ิมจํานวน
สมาชิก จากจํานวนพนักงาน บวท. ที่ยังไมไดเปนสมาชิกสหกรณฯ

     4. โครงการสรางความมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
ตางๆ ของสมาชิก

     สหกรณสัญจรดอนเมือง สมาชิกเขารวมกิจกรรมรอยละ 86.96            
 มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมรอยละ 87.74
     สหกรณสัญจรสุวรรณภูมิ สมาชิกเขารวมกิจกรรมรอยละ 75.00           
มคีวามพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมรอยละ 82.17

     5. โครงการสงเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
ส่ิงแวดลอม

     CSR ป 6 โครงการบริจาคเคร่ืองอุปโภค บริโภค แกโรงเรียนใน
ถิ่นทุรกันดาร อีกทั้งยังเพ่ิมเงินสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมมากขึ้น
รอยละ 66.67 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

     6. สัมมนาสมาชิกสวนกลาง และภูมิภาค      สมาชิกเขารวมสัมมนาเปนจํานวนมากกวา 500 ทาน  มีความพึงพอใจ
ในการเขารวมสัมมนามากกวารอยละ 80

คณะกรรมการอํานวยการ

     โครงการสํารวจความพึงพอใจตอสวัสดิการของ
สมาชิก และกําหนดสวัสดิการตรงตามความตองการ
ของสมาชิก

     จัดสงแบบสํารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นแกสมาชิกสหกรณฯ 
เพ่ือนําขอมูลที่ไดประมวลผลสรุปถึงความตองการของสมาชิก โดยนําผลสรุป
ไปใชกําหนดสวัสดิการ และวางแผนการบริหารงานใหสมาชิกไดรับ
ผลประโยชนสูงสุด



















































บาท % บาท %
กําไรสุทธิ 226,273,477.10  100.00 209,870,183.67  100.00

1 ทุนสํารองรอยละ 10.00  แตไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสิทธิ 22,627,347.34   10.00  20,987,018.00    10.00 

2 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 0.00 10,000.000       -     10,000.000        -    
แตไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิแตไมเกิน 10,000 บาท

3 เงินปนผลรอยละ 6.15   แหงมูลคาหุนที่ชําระแลวของสมาชิก 163,207,847.00  72.13  149,047,051.00  71.02 
แตไมเกินรอยละ 10 ตอป

4 เงินเฉลี่ยคืนรอยละ  9.25   ของดอกเบี้ยเงินกูป 2559 32,721,957.00   14.46  29,908,123.00    14.25 
ไดหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกไมไดรับเนื่องจากผิดนัดชําระหนี้
ตามขอบังคับ

5 โบนัสกรรมการและเจาหนาที่รอยละ 3.10 แตไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ
5.1  โบนัสเจาหนาที่ 20 คน 4 เทาของเงินเดือนคิดเปนรอยละ  1.80 4,071,772.00     1.80   3,750,300.00     1.79  
5.2  โบนัสกรรมการดําเนินการ 15 คนคิดเปนรอยละ  1.30 2,941,555.00     1.30   2,728,312.00     1.30  

6 ทุนเพื่อรักษาระดับเงินปนผลรอยละ  0.22  แตไมเกินรอยละ  2  ของ 500,000.00       0.22   500,000.00        0.24  
ทุนเรือนหุนวันสิ้นปนั้นๆ

7 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมรอยละ 0.22 แตไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 500,000.00       0.22   969,690.00        0.46  

8 ทุนสาธารณประโยชนรอยละ 0.22 แตไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 500,000.00       0.22   969,689.67        0.46  

9 ทุนสวัสดิการตามสมควรแกสมาชิกรอยละ 0.22  แตไมเกิน 500,000.00       0.22   1,000,000.00     0.48  
รอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

10 ทุนเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใชไปในการจัดสรรกําไรสุทธิป 2559 1,307,001.24-      0.58-    -                 -    
226,273,477.10  100.00 209,870,183.67  100.00

อัตราดอกเบ้ียเงินกูเฉลี่ยรอยละ 6.450               ตอป 6.450              ตอป
หัก เงินเฉลี่ยคืนรอยละ 0.597               ตอป 0.597              ตอป
คงเหลือดอกเบ้ียเงินกูรอยละ                                                        5.853               ตอป 5.853              ตอป

สรุปสัดสวนดอกเบี้ย (ตอป) ของสมาชิก
สําหรับการกูอัตราดอกเบ้ียรอยละ (ดานจาย) 5.85                ตอป 5.85               ตอป
สําหรับการจายเงินปนผลอัตราดอกเบ้ียรอยละ (ดานรับ) 6.15                ตอป 6.15               ตอป
สําหรับการฝากอัตราดอกเบ้ียรอยละ (ดานรับ) 4.25                ตอป 4.85               ตอป

สหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย  จํากัด
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  2559

รายการที่จัดสรรกําไรสุทธิ
ป 2559 ป 2558



1.    เปนของสมาชิกรอยละ   86.59  ของกําไรสุทธิคือ บาท รอยละ
        1.1  เงินปนผล      163,207,847.00 72.13 
        1.2  เงินเฉล่ียคืน   32,721,957.00   14.46 

รวม 195,929,804.00 86.59 

2.    เปนผลประโยชนแกสมาชิกรอยละ 10.31 ของกําไรสุทธิคือ บาท รอยละ
        2.1  ทุนสํารอง                           22,627,347.34   10.00 
        2.2  ทุนรักษาระดับเงินปนผล   500,000.00       0.22  
               เงินเฉล่ียคืนที่สมาชิกไมไดรับ -                 -    
        2.3  ทุนเพ่ือการศึกษาและอบรม      500,000.00       0.22  
        2.4  ทุนสาธารณประโยชน      500,000.00       0.22  
        2.5  ทุนสงเสริมสวัสดิการตามควรแกสมาชิก 500,000.00       0.22  
        2.6  ทุนเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงใชไปในการจัดสรรกําไรสุทธิป 2559 1,307,001.24-     0.58-   

รวม 23,320,346       10.31 

3.    เปนผลตอบแทนกรรมการและเจาหนาที่รอยละ    3.10    ของกําไรสุทธิคือ บาท รอยละ
        3.1  เจาหนาที่สหกรณ 20 คน 4,071,772.00    1.80  
        3.2  กรรมการดําเนินการ 15 คน 2,941,555.00    1.30  

รวม 7,013,327.00    3.10  

4.    เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ  0.00   ของกําไรสุทธิคือ บาท รอยละ
        คาบํารุงสันติบาตสหกรณแหงประเทศไทย 10,000.00         -    

     1.  เปนของสมาชิก 86.59 
     2.  เปนผลประโยชนแกสมาชิก 10.31 
     3.  เปนผลตอบแทนกรรมการและเจาหนาที่ 3.10  
     4.  เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ -    

รวมทั้งสิ้น 100.00 

  สรุปการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป   2559

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2559
รายละเอียดดังตอไปนี้

รายละเอียด


