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แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559-2563)
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
“เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

จัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกและสังคม”

พันธกิจ
1) ส่งเสริมการเงิน
2) พัฒนาธุรกิจสินเชื่อให้มีความหลายหลาก รวดเร็ว 
 พร้อมทั้งมีคุณภาพ
3) จัดสรรเงินลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
4) การบริหารจัดการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 แก่สมาชิก
5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
6) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการท�างานเพิ่มขึ้น
7) จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
8) ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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สารจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 ผ ม ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ ส ห ก ร ณ ์ อ อ ม ท รั พ ย  ์
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ท่ีด�าเนินงานมา 
ครบรอบ 40 ปี และขอชื่นชมมายังคณะกรรมการด�าเนินการ 
ท้ังอดีตและปัจจุบัน ฝ่ายจัดการ  รวมถึงสมาชิกที่ได้ร่วมมือ
ร่วมใจกันบริหารงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน และเจริญ
ก้าวหน้ามาเป็นล�าดับ
 เนื่องในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561  
ถอืเป็นช่วงเวลาอนัดท่ีีสมาชิกจะได้รบัทราบผลการด�าเนินงาน 
การจดัสวสัดิการต่างๆ ท่ีเพิม่ขึน้ อกีท้ังสมาชกิยงัสามารถเสนอ
แนะข ้อคิดเห็นต่างๆ  เพื่อให ้สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท 
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด น�าไปปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกในทุกๆ ด้าน 
 สุดท ้ายนี้  ผมขออวยพรให ้สหกรณ์ออมทรัพย ์ 
บรษิทัวทิยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากดั คณะกรรมการด�าเนนิ
การ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ตลอดจนสมาชิกทุกท่าน มีความสุข 
ในการด�ารงชวีติ โดยยึดหลักความพอเพยีง และร่วมมอืร่วมใจ
กันพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 

นายสมนึก รงค์ทอง
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(นายสมนึก รงค์ทอง)
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด
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สารจากประธานกรรมการด�าเนินการ

นายกันต์ ทีฆนันทพร
ประธานกรรมการด�าเนินการ

 สหกรณ์ออมทรพัย์บรษัิทวทิยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากดั 
ได้ด�าเนินกิจการมาเป็นเวลา ยาวนาน ซึ่งในปี 2561 เป็นปีที ่
ครบรอบ 40 ปีสหกรณ์ ปัจจุบันมีทุนด�าเนินงานประมาณ 
10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ตามกฎหมายใหม่ 
และเป็นสหกรณ์ท่ีได้รับรางวัลการบริหารงานระดับดีเย่ียม 
จากกรมส่งเสรมิสหกรณ์ นบัได้ว่าเป็นสหกรณ์ท่ีมคีวามเข้มแขง็ 
และมั่นคง 
 ในด้านการบริการ สหกรณ์ฯ ยังคงมุ่งม่ันพัฒนาการ
บริการให้แก่สมาชิกในเชิงรุก โดยการจัดอบรมท่ัวท้ังประเทศ
เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ด้านสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ การให้
บริการเงินฝาก เงินกู้ อีกทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่สมาชิกควร
รับทราบและพึงได้รับจากสหกรณ์ฯ ทั้งส่วนกลางทุ่งมหาเมฆ             
ดอนเมือง สุวรรณภมิู และส่วนภมิูภาค ตลอดจนการเอือ้อาทร
ต่อสังคม ซึ่งทางสหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบ
กิจการขั้นพื้นฐานส�าหรับบุคคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย ์
ท่ีสนใจ เน่ืองจากการปฏิรูปสหกรณ์ มีการเปล่ียนแปลง 
หลายๆ อย่าง
 ในนามของคณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี และผู้ประสานงาน 
ขอขอบคณุผูต้รวจสอบบัญช ีผูต้รวจสอบกิจการ และทีส่�าคญั 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ให้ความไว้วางใจ 
และความร่วมมือต่างๆ ท่ีช ่วยกันผลักดันให ้สหกรณ์ฯ  
เจริญก้าวหน้า และประสบความส�าเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป

( นายกันต์ ทีฆนันทพร )
 ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด
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คณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี 43

1. นายกันต์  ทีฆนันทพร
ประธานกรรมการด�าเนินการ

1. นายอภิชัย  นิลชาติ   รองประธานกรรมการ คนที่ 1
2. นายสมยศ  บุญประทานพร  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
3. นายกิตติกร  ศรีม่วง  รองประธานกรรมการ คนที่ 3 
4. นายสมคิด  คะเต็บหมัด  รองประธานกรรมการ คนที่ 4
5. นายอัครวัฒน์  ลิ้มวัฒนนนท์  รองประธานกรรมการ คนที่ 5 
6. นายรัตตัญญู  กลิ่นพิกุล  รองประธานกรรมการ คนที่ 6 
7. นายชาญชัย  ปิ่นนิกร เลขานุการ

8. นายสมชัย  วงศ์เรืองแสง  เหรัญญิก
9. นายพิสัย ซ่อนกลิ่น  นายทะเบียน
10. ว่าที่ ร.ต.ชาย  ชินะไพโรจน์  กรรมการ
11. ว่าที่ ร.ต. ภาสกร บัณฑิตวงษ์  กรรมการ
12. นายศุภทัต กิจส�าราญ  กรรมการ
13 .นายนพพร วีระประเสริฐสกุล  กรรมการ
14. นายธานินทร์ เต๊กสงวน  กรรมการ

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14
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คณะกรรมการอ�านวยการ

1.  นายกันต์ ทีฆนันทพร ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ 
2.  นายชาญชัย ปิ่นนิกร เลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการ
3.  นายสมชัย วงศ์เรืองแสง กรรมการ 
4.  นายอภิชัย นิลชาติ กรรมการ
5.  นายสมยศ บุญประทานพร กรรมการ
6.  นายกิตติกร ศรีม่วง กรรมการ
7.  นายสมคิด คะเต็บหมัด กรรมการ

คณะกรรมการบริหารการเงิน

1.  นายสมชัย วงศ์เรืองแสง ประธานคณะกรรมการบริหารการเงิน  
2.  นายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงิน 
3.  นายกันต์ ทีฆนันทพร กรรมการ
4.  นายสมคิด คะเต็บหมัด กรรมการ
5.  นายชาญชัย ปิ่นนิกร กรรมการ

2 3 4

1

5 6 7

2 3 4 5
1
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คณะกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาเเละประชาสัมพันธ์

1.  นายอภิชัย  นิลชาติ ประธานคณะกรรมการเงินกู้  
2.  นายกิตติกร  ศรีม่วง เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้ 
3.  นายสมยศ   บุญประทานพร กรรมการ
4.  นายสมคิด   คะเต็บหมัด กรรมการ
5.  นายอัครวัฒน์   ลิ้มวัฒนนนท์ กรรมการ
6.  นายรัตตัญญู   กลิ่นพิกุล กรรมการ
7.  นายธานินทร์   เต๊กสงวน กรรมการ

1.  นายกิตติกร ศรีม่วง ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
2.  นายอัครวัฒน์ ลิ้มวัฒนนนท์ เลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3.  ว่าที่ ร.ต.ภาสกร   บัณฑิตวงษ์ กรรมการ
4.  นายนพพร วีระประเสริฐสกุล กรรมการ
5.  นายธานินทร์ เต๊กสงวน กรรมการ

2 3 4 5
1

2 3 4

1

5 6 7
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คณะกรรมการ IT

คณะกรรมการแก้ ไขระเบียบและข้อบังคับ

1.  นายอัครวัฒน์ ลิ้มวัฒนนนท์ ประธานคณะกรรมการ IT  
2.  นายชาญชัย ปิ่นนิกร เลขานุการคณะกรรมการ IT 
3.  นายศุภทัต กิจส�าราญ กรรมการ
4.  นายนพพร วีระประเสริฐสกุล กรรมการ
5.  ว่าที่ ร.ต.ชาย ชินะไพโรจน์ กรรมการ

1.  นายกันต์ ทีฆนันทพร ประธานคณะกรรมการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ
2.  นายชาญชัย ปิ่นนิกร เลขานุการคณะกรรมการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ
3.  นายสมชัย วงศ์เรืองแสง กรรมการ
4.  นายอภิชัย นิลชาติ กรรมการ
5.  นายสมยศ บุญประทานพร กรรมการ
6.  นายกิตติกร ศรีม่วง กรรมการ
7.  นายอัครวัฒน์ ลิ้มวัฒนนนท์ กรรมการ    

2 3 4 5
1

2 3 4

1

5 6 7
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คณะกรรมการปรับปรุงอาคารสหกรณ์

คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์
และบริหารความเสี่ยง

1.  นายสมยศ บุญประทานพร ประธานคณะกรรมการปรับปรุงอาคารสหกรณ์
2.  นายนพพร วีระประเสริฐสกุล เลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงอาคารสหกรณ์
3.  นายสมคิด คะเต็บหมัด กรรมการ
4.  นายพิสัย ซ่อนกลิ่น กรรมการ
5.  ว่าที่ ร.ต.ภาสกร  บัณฑิตวงษ์ กรรมการ

1.   นายอภิชัย นิลชาติ             ประธานคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
2.   นายสมชัย   วงศ์เรืองแสง กรรมการ 
3.   นายชาญชัย ปิ่นนิกร กรรมการ
4.   นายกิตติกร ศรีม่วง กรรมการ
5.   นายอัครวัฒน์ ลิ้มวัฒนนนท์ กรรมการ
6.   นายกันต์ ทีฆนันทพร กรรมการ
7.   นายสมยศ  บุญประทานพร กรรมการ

2 3 4 5
1

2 3 4

1

5 6 7
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ผศ. สุชิน ปลีหะจินดา
ที่ปรึกษาด้านการเงิน

ดร. ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
ที่ปรึกษาด้าน IT

นายสิทธิศักดิ์ เทียนทอง
ผู้สอบบัญชี

นางสาวคณพิชญ์ นาคคง
ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการโครงสร้างองค์กร
และทรัพยากรบุคคล 

1.  นายกันต์ ทีฆนันทพร ประธานคณะกรรมการโครงสร้างองค์กร
2.  นายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล เลขานุการคณะกรรมการโครงสร้างองค์กร
3.  นายอภิชัย นิลชาติ กรรมการ
4.  นายศุภทัต กิจส�าราญ กรรมการ
5.  นายพิสัย ซ่อนกลิ่น กรรมการ

ท่ีปรึกษาด้านต่างๆ

2 3 4 5
1
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เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์

นางสายพิณ คันธวิวรณ์
รองผู้จัดการฝ่ายกิจการ

นางพรสุข ไกรเลิศ
ผู้จัดการ

นางสาววรรณวิภา ทองเรไร
รองผู้จัดการฝ่ายอ�านวยการสหกรณ์

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และทะเบียน

ฝ่ายวางเเผนเเละพัฒนากลยุทธ์

นางวริยิา  ภูหงษ์   
หวัหน้าฝ่ายการเงนิ

นางกุลธิดา พฤกษศริกุิล  
เจ้าหน้าท่ีการเงนิอาวโุส

นางสาวเพญ็ณ ีจนัทาโยธิน  
เจ้าหน้าท่ีการเงนิ

นายสณัฐติ ิสรุยิะสงัข์ฤกษ์  
เจ้าหน้าท่ีการเงนิ 

นางสาวปัทมาพร  รตันสวุรรณ  
หวัหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวธนียา สงัขกรณ์  
เจ้าหน้าท่ีบัญชอีาวโุส

นางสาวกนกวรรณ จอจนี  
เจ้าหน้าท่ีวางแผนและ
พฒันาเชิงกลยุทธ์อาวโุส
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ฝ่ายสินเชื่อ และนิติกร

ฝ่ายอ�านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี

นางสาวจริภา   สวยพริง้  
หวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นายประกิจ   อรยิากรโสภณ  
เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศอาวโุส 

นายนฤเบศร์ แพไทยสงค์   
เจ้าหน้าท่ีวเิคราะห์ระบบ
คอมพวิเตอร์อาวโุส

นายปิตวิฒัน์   ขวญัอ่อน   
หวัหน้าฝ่ายอ�านวยการ 

นางสาวเตม็ศริ ิ  ล้อมเนตร  
เจ้าหน้าท่ีอ�านวยการอาวโุส  

นายจกัรพันธ์ ใจซ่ือ  
เจ้าหน้าท่ีอ�านวยการ 

นางพรเพญ็  ฤกษ์เลศิรบ  
หวัหน้าฝ่ายสนิเชือ่

นางสาวปฐมาวดี สขุอ่อน  
เจ้าหน้าท่ีสนิเชือ่

นายทรงพล   โลหะจันที   
นิตกิรอาวโุส

นางสาวรชัฎา วงัเอก   
นิตกิรอาวโุส
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ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี

ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมจราจร
ทางอากาศนครราชสีมา

ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

นายประพันธ์ วชิรรังสรรค์

นายพนาวุฒิ นิติสวัสดิ์์ นายพิพัฒน์ ประทีป ณ ถลาง นายเอกศักดิ์ โพธิ์ทอง นางสิริลักษณ์ จันปิตุ

นายสมัชชา พิมพ์ดี นางนุจรี พงษ์เสน่ห์ นางสาววิรินทร์ พันโกฎิ นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาไว

นางวิศรา เพชรมั่ง นางสาวสุขศรี เศียรอุ่น

นายณรงค์ สมสิทธิ์ นางสาวอรทัย จินดาพล นางสาวศุภิสร สิทธิสาร

ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก

ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน

นายมงคล รุ่งเรืองรัตนา

รายชื่อผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ประจ�าศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค 9 ศูนย์
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ภาพกิจกรรมสหกรณ์ประจ�าปี 2561

สัมมนาผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์

สัมมนาสมาชิกประจ�าหอบังคับการบินสุวรรณภูมิ
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สัมมนากรรมการเเละเจ้าหน้าที่

สัมมนาสมาชิกส่วนกลาง
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สัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาคศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี

สัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาคศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี

สัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาคศูนย์ปฎิบัติการ
ควบคุมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
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สัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาคศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

สัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาคศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
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ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร จ�ากัด

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอ�านาจเจริญ จ�ากัด
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ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จ�ากัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ากัด
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ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจสงขลา จ�ากัด มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด เข้าพบและแสดงความยินดีกับ 
นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่คนใหม่ ของบริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด
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โครงการ จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 1 ให้กับสมาชิก และบุคคล
ภายนอกที่สนใจ ณ โรงเเรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยวิทยากร

บรรยายจากส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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จัดทัศนศึกษาภายในประเทศ ณ อุบลราชธานี-ปากเซ 
สหกรณ์ฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกคนละ 3,000 บาท

จัดทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
สหกรณ์ฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกคนละ 5,000 บาท
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ท�าบุญครบรอบ 40 ปี

กิจกรรมเต้น Zumba เพื่อส่งเสริมเเละสนับสนุน
ให้สมาชิกรักการออกก�าลังกาย และมีสุขภาพที่เเข็งเเรง
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มอบอุปกรณ์ส�าหรับเดินป่า ให้กับอุทยานเเห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการ CSR ปีที่ 8 มอบเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการเเพทย์
ให้กับ โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
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สมาชิกผู้โชคดีได้รางวัล จากการจับสลากบัตรคิว ที่สมาชิกมาใช้บริการ
โครงการประเมินความพึงพอใจจากการใช้บริการด้านเงินฝาก และเงินกู้
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สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด 26
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สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด 28
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          ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 มีสมาชิกยกมาท้ังสิ้น 3,960 ราย ในระหวางป 2561 มีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนสมาชิก โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนสมาชิกท้ังสิ้น 4,124 ราย ตามรายละเอียด ดังน้ี

รายการ สมาชิก สมาชิกสมทบ รวมจํานวน(ราย)

จํานวนยกมาตนป 2561 3,459 501 3,960
บวก  สมาชิกสมัครใหม 80 107 187
หัก   สมาชิกถูกใหพนสภาพ 6 0 6
      สมาชิกลาออก 2 6 8
      สมาชิกถึงแกกรรม 7 2 9

รวมจํานวน (คน) 3,524 600 4,124

มติที่ประชุม

�������.indd   127 28/1/2562   12:33:52



สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด 128

ระเบียบวาระที่ 10
พิจารณาวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม

หรือค�้าประกันประจ�าปี 2562

�������.indd   128 28/1/2562   12:33:53



สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด129

พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน ประจําป 2562 
  

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด พ.ศ. 2552  ขอ 18. วงเงิน
กูยืมหรือค้ําประกัน ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไวตามที่จําเปนและ
สมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ถาท่ีประชุม
ใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปใด   
ก็ใหใชวงเงินกูยืม หรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 
 ตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ สหกรณท่ีมีทุนเรือนหุนเกิน 600 ลานบาทขึ้นไป สามารถกําหนด
วงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันไดจํานวน 1 เทา ของทุนเรือนหุน รวมกับทุนสํารองของสหกรณ             
โดยสหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด มีทุนเรือนหุนจํานวน 3,498,788,000.00 บาท       
ทุนสํารอง 265,548,918.01 บาท รวมเปนวงเงินท้ังสิ้น 3,764,336,918.01 บาท 
 ฉะนั้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจตามแผนงานท่ีไดวางไว จึงเห็นควรกําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ           
อาจกูยืมหรือคํ้าประกัน ประจําป 2562 เปนจํานวนเงิน 2,000,000,000.-บาท 
 จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 
 
มติท่ีประชุม 
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พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน ประจําป 2562 
  

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด พ.ศ. 2552  ขอ 18. วงเงิน
กูยืมหรือค้ําประกัน ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไวตามที่จําเปนและ
สมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ถาท่ีประชุม
ใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปใด   
ก็ใหใชวงเงินกูยืม หรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 
 ตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ สหกรณท่ีมีทุนเรือนหุนเกิน 600 ลานบาทขึ้นไป สามารถกําหนด
วงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันไดจํานวน 1 เทา ของทุนเรือนหุน รวมกับทุนสํารองของสหกรณ             
โดยสหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด มีทุนเรือนหุนจํานวน 3,498,788,000.00 บาท       
ทุนสํารอง 265,548,918.01 บาท รวมเปนวงเงินท้ังสิ้น 3,764,336,918.01 บาท 
 ฉะนั้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจตามแผนงานท่ีไดวางไว จึงเห็นควรกําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ           
อาจกูยืมหรือคํ้าประกัน ประจําป 2562 เปนจํานวนเงิน 2,000,000,000.-บาท 
 จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 
 
มติท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 11
พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

ประจ�าปี 2562
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             ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ พ.ศ. 2544 กําหนดใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณน้ัน
             การเลือกผูตรวจสอบกิจการควรพิจารณาเลือกจากสมาชิกของสหกรณเปนลําดับแรก ถาไมสามารถเลือกจากสมาชิกได 
สหกรณจึงไดประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ไมมีสมาชิกสมัคร สหกรณจึงเลือกบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลเปนลําดับตอไป ซ่ึงในป 2562 มีผูเสนอบริการจํานวน 2 ราย ดังน้ี

รายละเอียด บริษัทที่ 1 บริษัทที่ 2
ชื่อสํานักงาน   บริษัททีเคแอคเคา แอนด แอสโซซิเอท จํากัด   บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด

ช่ือผูสอบบัญชี   นางสาวคณพิชญ นาคคง   ดร.วรกร แชมเมืองปก 
  โทร : 02-1027531, 086-5499814   โทร : 02-866-2538, 081-904-2193

การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี   เขาตรวจทุกเดือนๆละ 1-3 วัน   เขาตรวจทุกเดือนๆละ 2-5 วัน 
  ผูชวยคร้ังละ 2-4 คน   ผูชวยคร้ังละ 3-6 คน

การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี   รายงานผลการตรวจทุกเดือน   รายงานผลการตรวจทุกเดือน
  เขารวมประชุมได   เขารวมประชุมได

การใหบริการอื่นๆ   ใหคําปรึกษาแกสหกรณเกี่ยวกับระบบการควบคุม   ใหคําแนะนําในดานการบริหารงาน 
  ภายใน ระบบบัญชี ระบบริหาร กฎหมายภาษี   การเงิน และการบัญชีตามที่สมควร
  อากรและเร่ืองอ่ืนๆ ที่สหกรณขอคําปรึกษา   ไมคิดคาบริการพิเศษ

คาธรรมเนียม   107,000 บาท   110,000 บาท
รายชื่อลูกคาอางอิง   สอ.กองการฝกกองเรือยุทธการป 2560-2561       สอ.ม.ธรรมศาสตร ป 2560            

  สอ.โรงพยาบาลตํารวจ ป 2560-2561   สอ.จุฬา ป 2560
  สอ.บวท. ป 2561   สอ.บริษัทวิทยุการบินฯ ป 2557-2560

มติที่ประชุม

รายชื่อผูตรวจสอบกิจการเสนอบริการ  ประจําป  2562

พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2562
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ระเบียบวาระที่ 12
พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี

ประจ�าปี 2562
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รายละเอียด บริษัทที่ 1 บริษัทที่ 2
ชื่อสํานักงาน   บริษัท มิลเลนเนียม คอนซัลแตนทส   บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด

  แบงคคอก จํากัด
ชื่อผูสอบบัญชี   นายสิทธิศักด์ิ เทียนทอง   นายอาภากร เทศพันธ   

  โทร :  02-7711898   โทร : 089-2057861, 02-1159940
การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี   เขาตรวจอยางนอยปละ 4 คร้ังๆ ละ   เขาตรวจอยางนอยปละ 6 คร้ังๆ ละ

  ไมนอยกวา 3-5 คน อยางนอย 3-5 วัน   ไมนอยกวา 4-6 คน อยางนอย 3-5 วัน
  เขารวมประชุมได   เขารวมประชุมได

การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี   รายงานผลสอบบัญชีและขอเสนอแนะ   รายงานผลสอบบัญชีและขอเสนอแนะ
  ทุกคร้ังหลังตรวจเสร็จ   ทุกคร้ังหลังตรวจเสร็จ

การใหบริการอื่นๆ   ใหคําแนะนําในดานการบริหารงาน   ใหคําแนะนําในดานการบริหารงาน 
  การเงิน และการบัญชีตามที่สมควร   การเงิน และการบัญชีตามที่สมควร
  ไมคิดคาบริการพิเศษ   ไมคิดคาบริการพิเศษ

คาธรรมเนียม   90,000 บาท   160,000 บาท
รายชื่อลูกคาอางอิง   สอ.องคการเภสัชกรรมป 2554-2555   สอ.บริษัทวิทยุการบินฯ ป 2558-2559

  สอ.วังเดิม ป 2552-2553   สอ.พนักงานธนาคารแหงประเทศไทยฯ       
  สอ.บวท ป 2561   สอ.บริษัททาอากาศยานไทยฯ       

  สอ.ครูสุราษฎรธานีฯ

มติที่ประชุม

รายชื่อผูสอบบัญชีเสนอบริการ  ประจําป  2562

         ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด พ.ศ 2552 ขอ 25 การตรวจสอบบัญชีของ
  สหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 คร้ัง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป และระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  โดยผูสอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง สหกรณไดพิจารณาในเบื้องตน จึงขอเสนอผูสอบบัญชีจํานวน 2 บริษัท ดังนี้

พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2562
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ระเบียบวาระที่ 13
พิจารณาเเก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
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(แบบ ท.ข.๒) 
 

ขอความและเหตุผลท่ีขอแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
สหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
ขอความเดิม ขอความท่ีแกไข/เพ่ิมเติม เหตุท่ีขอแก

     ขอ ๑. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณ 
ออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
พ.ศ.๒๕๕๒” 
     ขอ ๒. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 
     ขอ ๕๓. สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบมีสิทธิหนาท่ีเชนเดียวกับสมาชิก
เฉพาะในสวนท่ีไมขัดกับกฎหมายสหกรณ รวมท้ัง
ไมใหสิทธิในเร่ืองดังตอไปนี ้

(๑) เปนกรรมการดําเนินการ 
(๒) การนับชื่อเขาเปนองคประชมุในการ

ประชุมใหญ 
(๓) การออกเสียงในเรื่องใดๆ 
(๔) การกูยืมเงิน 

      

    ขอ ๑. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณ 
ออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๒” 
     ขอ ๒. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 
     ขอ ๕๓. สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบมีสิทธิหนาท่ีดงัตอไปนี ้

(๑) การถือหุน สมาชิกสมทบแตละรายจะตอง
ถือหุนในสหกรณอยางนอยหน่ึงหุน แตไม
เกินหนึง่ในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 
และใหไดรับเงนิปนผลในอัตราเดียวกันกับ
สมาชิก 

(๒) เงินเฉลี่ยคนื สมาชิกสมทบมีสิทธิไดรับเงิน
เฉลี่ยคืนตามสดัสวนธุรกิจไดในอัตรา
เดียวกันกับสมาชิก 

(๓) การรับฝากเงนิ สามารถกําหนดใหสมาชิก
สมทบมีสิทธิฝากเงนิกับสหกรณไดท้ังเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยและเงินฝากประจํา 

(๔) การใหเงนิกู สามารถกําหนดใหสมาชิก
สมทบมีสิทธิกูเงินจากสหกรณได แตตอง
ไมเกินมูลคาหุนรวมกับเงินฝากของ
สมาชิกสมทบรายนั้นๆ  

     สมาชิกสมทบไมไดรับสิทธิในเร่ืองดังตอไปนี ้
(๑) เปนกรรมการดําเนินการ 
(๒) การนับชื่อเขาเปนองคประชมุในการ

ประชุมใหญ 
(๓) การออกเสียงในเรื่องใดๆ 

 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือใหสทิธิ
สมาชิกสมทบ 
กูหุนและเงินฝาก
ไดตามระเบียบ
นายทะเบียน
กําหนด 
 
 

 
มติท่ีประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 14
เรื่องอื่นๆ

�������.indd   136 28/1/2562   12:34:02



สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด137

�������.indd   137 28/1/2562   12:34:02



สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด 138

�������.indd   138 28/1/2562   12:34:03



สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด139

�������.indd   139 28/1/2562   12:34:04



สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด 140

�������.indd   140 28/1/2562   12:34:04



สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด141

�������.indd   141 28/1/2562   12:34:05



สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด 142

�������.indd   142 28/1/2562   12:34:05



สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด143

�������.indd   143 28/1/2562   12:34:06



สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด 144

�������.indd   144 28/1/2562   12:34:07



สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด145

�������.indd   145 28/1/2562   12:34:07



สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จ�ากัด 146

�������.indd   146 28/1/2562   12:34:07



    สมาชิกสามารถโอนเงินเขาบัญชีธนาคารเพื่อทําธุรกรรมทางการเงิน
ออมทรัพย 1.00% กับสหกรณไดภายในเวลา 15.30 น. ตามรายชื่อบัญชีธนาคาร ดังนี้
ออมทรัพยพิเศษ 1.50% สาขา ประเภทเงินฝาก บัญชีเลขท่ี
ออมทรัพยสะสมทรัพย 2.00% กรุงไทย ศปส. ออมทรัพย 009-1-07226-3
ออมทรัพยกําหนดระยะเวลา สวนพลู ออมทรัพย 182-1-05652-3

3 เดือน 2.25% ทาแพ ออมทรัพย 501-1-28920-6
6 เดือน 2.75% ถ.สุเทพ ออมทรัพย 521-1-06239-6
9 เดือน 2.80% ถ.รัษฎา ออมทรัพย 819-1-08100-8
12 เดือน 3.00% หาดใหญ ออมทรัพย 902-1-45550-1
18 เดือน 3.25% หาแยกโคกมะตูม ออมทรัพย 632-1-40563-9
24 เดือน 3.35% อุดรธานี ออมทรัพย 401-1-97988-0

ออมทรัพยกําหนดยอด นครราชสีมา ออมทรัพย 301-1-20049-1
6 เดือน 2.75% พุนพิน ออมทรัพย 808-1-81665-8
12 เดือน 3.00% หัวหิน ออมทรัพย 722-0-09388-8

ทวีทรัพย 4.00% ถ.สรรพสิทธิ์ ออมทรัพย 322-0-15006-3
ประจํา 6 เดือน 2.75% กสิกรไทย สวนพลู ออมทรัพย 064-2-55678-9
ประจํา 12 เดือน 3.00% กรุงเทพ สวนพลู ออมทรัพย 200-0-43528-5
ประจํา 24 เดือน (ดอกเบ้ียรายป) 4.00% สวนพลูคอรเนอร ออมทรัพย 212-2-12118-2

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.30%
เงินกูพิเศษ-เคหะ 6.45%
เงินกูพิเศษ-รถยนต 6.45%
เงินสามัญ 6.60%

ชองทางการดูขอมูลขาวสาร และติดตอสหกรณ
       1. ทางเว็บไซด : www.coopaerothai.com 4. ทางหองกระดานขาวกระทูสหกรณ (Intranet บวท.)
       2. ทาง Facebook : www.facebook.com/coopaerothai 5. ทางไลน  ID : coopaerothai
       3. ทาง email : coopaerothai@hotmail.com 6. ทางโทรศัพท :

ผูจัดการ คุณพรสุข 0 2285 9096
กูพิเศษ บาน/รถยนต คุณพรเพ็ญ 0 2285 9522 
กูสามัญหนาเคาวเตอร/กะบะ คุณปฐมาวดี/คุณรัชฎา 0 2285 9372, 02-3072037
กูฉุกเฉิน คุณปฐมาวดี 0 2285 9372
ประกันชีวิต คุณวรรณวิภา 0 2285 9095
เพิ่ม/ลดหุน สมัครสมาชิก คุณธนียา 0 2287 8497 
บริการฝาก/ถอนเงิน คุณกุลธิดา/คุณสัณฐิติ/คุณเพ็ญณี 0 2287 8491-3
กองทุน LTF / RMF คุณกนกวรรณ 0 2287 8496
อํานวยการ/ประชาสัมพันธ คุณเต็มศิริ/คุณปติวัฒน 0 2285 9358
หักเงินดือน/ขอรับคาเยี่ยมไข คุณจิรภา 0 2287 8498
ATM กรุงศรี คุณประกิจ 0 2285 9654
สอบถาม usename / password คุณนฤเบศร 0 2307 2038

ไทยพาณิชย

อัตราดอกเบ้ียเงินกู

อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

ชื่อธนาคาร

เม่ือสมาชิกโอนเงนิแล้วกรุณาโทรแจ้ง หรือ Fax หรือไลน์   ใบ
โอนเงนิ โดยระบุรายการที่ต้องการทาํมาให้ชัดเจนที่เบอร์ 0 
2285 9359 หรือ 0 2286 0344 ภายในเวลา 15.30 น.          
ตัง้แต่วันจันทร์-วันศุกร์
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ครบจบใน App เดียว

Digital Wealth Advisor
น้ึขีด่ีทตรอพอ่ืพเนุทงลรากงาทนสเบบแกออ

8102 sdrawA naisA A elpirT tessA ehT กาจมย่ียเดอยลัวงาร ยวดีตนัราก

นุทงลจในิสดัตนอกงย่ีสเมาวคะลแ นทแบอตลผขไนอ่ืงเ าคนิสะณษกัลจใาขเมาวคำทดรปโนุทงลูผ

ทําความเขาใจความตองการของคุณ1
สรางพอรตการลงทุน จากการวิเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญ2

3 พรอมใหคุณลงทุนได FIT พอดีตามพอรตแนะนํา

4 ติดตามพรอมปรับพอรตใหเปนไปตามเปาหมาย

5 สรุปพอรตการลงทุนของคุณไดชัดเจน

ของทาน

แนะนํา

นุทงลนตม�ิรเ
ทาบ 005 งยีพเ

�������.indd   149 28/1/2562   12:34:14



ครบจบใน App เดียว

Digital Wealth Advisor
น้ึขีด่ีทตรอพอ่ืพเนุทงลรากงาทนสเบบแกออ

8102 sdrawA naisA A elpirT tessA ehT กาจมย่ียเดอยลัวงาร ยวดีตนัราก

นุทงลจในิสดัตนอกงย่ีสเมาวคะลแ นทแบอตลผขไนอ่ืงเ าคนิสะณษกัลจใาขเมาวคำทดรปโนุทงลูผ

ทําความเขาใจความตองการของคุณ1
สรางพอรตการลงทุน จากการวิเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญ2

3 พรอมใหคุณลงทุนได FIT พอดีตามพอรตแนะนํา

4 ติดตามพรอมปรับพอรตใหเปนไปตามเปาหมาย

5 สรุปพอรตการลงทุนของคุณไดชัดเจน

ของทาน

แนะนํา

นุทงลนตม�ิรเ
ทาบ 005 งยีพเ

�������.indd   150 28/1/2562   12:34:16



รายงานกิจการประจำป 2561

สหกรณออมทรัพย
บร�ษัทว�ทยุการบินเเหงประเทศไทย จำกัดสหกรณออมทรัพยบร�ษัทว�ทยุการบินเเหงประเทศไทย จำกัด

รายงานประจำป 2561 : สหกรณ
ออมทรัพ

ยบร�ษัทว�ทยุการบินเเหงประเทศไทย จำกัด

รายงานกิจการประจำป 2561

สหกรณออมทรัพย
บร�ษัทว�ทยุการบินเเหงประเทศไทย จำกัดสหกรณออมทรัพยบร�ษัทว�ทยุการบินเเหงประเทศไทย จำกัด

รายงานประจำป 2561 : สหกรณ
ออมทรัพ

ยบร�ษัทว�ทยุการบินเเหงประเทศไทย จำกัด
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