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2 ปที่ 40 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2559

ขอเช�ญสมาช�กสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด ประชุมใหญสามัญประจำป 2559ขอเช�ญสมาช�กสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด ประชุมใหญสามัญประจำป 2559ขอเช�ญสมาช�กสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด ประชุมใหญสามัญประจำป 2559ขอเช�ญสมาช�กสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด ประชุมใหญสามัญประจำป 2559

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ขอเชิญประชุมใหญสามัญ 

ประจำป 2559 ในวันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม ฝายบริการอุปกรณภาคพื้น (D2)

สำนักงานสุวรรณภูมิ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ขอเชิญประชุมใหญสามัญ 

ประจำป 2559 ในวันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม ฝายบริการอุปกรณภาคพื้น (D2)

สำนักงานสุวรรณภูมิ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ขอใหสมาชิกตรวจสอบสังกัดในการสรรหา
 • จากระบบสมาชิกใน Website สหกรณฯ (www.tgsaving.com)

 • จากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาฯ ที่สหกรณฯ ทั้ง 3 แหง 

หากพบวารายชื่อ หรือสังกัดไมถูกตองกรุณาแจงใหสหกรณทราบ เพื่อแกไขใหถูกตอง ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 

ขอใหสมาชิกตรวจสอบสังกัดในการสรรหา
 • จากระบบสมาชิกใน Website สหกรณฯ (www.tgsaving.com)

 • จากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาฯ ที่สหกรณฯ ทั้ง 3 แหง 

หากพบวารายชื่อ หรือสังกัดไมถูกตองกรุณาแจงใหสหกรณทราบ เพื่อแกไขใหถูกตอง ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 



 ตามที่รองนายทะเบียนสหกรณมีคำสั ่ง ที ่ สสพ.2 36/2558 ลงวันที ่ 31 สิงหาคม 2558

เร�่อง เพิกถอนมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 เฉพาะในสวนของการเลือกตั้งกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ ซ�่งสหกรณฯ ไดดำเนินการอุทธรณคำสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

(คพช.) แลวนั้น

 โดยหนังสือของกรมสงเสร�มสหกรณ ที่ กษ 1105/8 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 เร�่อง แจงผลการพิจารณา

อุทธรณ  แจงวา คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ไดประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

มีมติเห็นวาขออุทธรณของสหกรณฯ ฟงข�้น และใหเพิกถอนคำสั่ง รองนายทะเบียนสหกรณ ที่ สสพ.2 36/2558

ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558  มีผลทำใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ ปฏิบัติงานครบจำนวน 15 คน ตามปกติ

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด ที่ 1/2559
เร�่อง  การเพิกถอนคำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ

ประกาศ  ณ  วันที่  5  มกราคม 2559

( กนก   ทองเผือก )

ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย  จำกัด

จ�งประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เร�ออากาศเอก

ประกาศ  ณ  วันที่  5  มกราคม 2559

( กนก   ทองเผือก )

ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย  จำกัด

จ�งประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เร�ออากาศเอก

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด ที่  6/2559
เร�่อง การแตงตั้งเพิ่มเติมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ

 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 40 

ครั้งที่ 11/2558 (นัดพิเศษ) วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรมการสรรหาบุคคลเพื่อใหที่ประชุมใหญ

เลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสหกรณ ไวแลวนั้น ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย

พนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด ชุดท่ี 40 คร้ังท่ี 1/2559 (นัดพิเศษ) วันท่ี 5 มกราคม 2559 ไดมีมติแตงต้ังเพ่ิมเติม

คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสหกรณ โดยมีรายนามกรรมการดังนี้

1.  นายสุรสิทธ�์ ศร�ประภา กรรมการ

2.  นายกิติศักดิ์ อิ่มเจร�ญ กรรมการ

3.  นายประพณฑ ปนรุงโรจน กรรมการ

4.  นายสรกฤช วรรณลักษณ กรรมการ

5.  นางสุนิตตา ทันตานนท กรรมการ

3ปที่ 40 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2559

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด ที่ 1/2559



จ�งเร�ยนมาใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  5  มกราคม 2559

( กนก   ทองเผือก )

ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย  จำกัด

เร�ออากาศเอก

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด ที่ 2/2559
เร�่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด 

ชุดที่ 40 ปรับคณะครั้งที่ 2

  ตามหนังสือกรมสงเสร�มสหกรณ ดวนที่สุด ที่ กษ 1105/8 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 
เร�่องแจงผลการพิจารณาอุทธรณ  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ มีมติเห็นวาขออุทธรณของ
สหกรณฯ ฟงข�้น และใหเพิกถอนคำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ ที่ สสพ.2  36/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
มีผลทำใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ ปฏิบัติงานครบจำนวน 15 คน ตามปกติ และอาศัยอำนาจตาม
ความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด พ.ศ. 2543 ขอ 54 วรรคแรก และ
ขอ 57 (12) ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 40 คร้ังท่ี 1/2559 (นัดพิเศษ) เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 ไดมี
มติแตงตั้งกรรมการและคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 7  คน ไดแก

เร�ออากาศเอก  กนก  ทองเผือก ประธานกรรมการ
นายชาติ ฟาปกาสิต กรรมการ
นายสุเทพ สืบพงษ  กรรมการ
นายสุรสิทธ�์ ศร�ประภา กรรมการ
นายกิติศักดิ์ อิ่มเจร�ญ กรรมการ
นางชนัญญา วัชรพงศเมธ� กรรมการ
นายอนุรักษ เอี่ยมใย  กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการเง�นกูสามัญและเง�นกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
   จำนวน 5 คน ไดแก

นายอนุรักษ เอี่ยมใย  ประธาน
นายกิติศักดิ์ อิ่มเจร�ญ กรรมการ
นายจร�นทร บุญเนตร กรรมการ
นายสุรสิทธ�์ ศร�ประภา กรรมการ
นายชาติ ฟาปกาสิต กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน ไดแก

เร�ออากาศเอก  กนก  ทองเผือก  ประธานกรรมการ
นายชาติ ฟาปกาสิต  รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายสุเทพ สืบพงษ   รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายสุรสิทธ�์ ศร�ประภา  รองประธานกรรมการ คนที่ 3
นายกิตติ ศิร�พงษ   รองประธานกรรมการ คนที่ 4
นายจร�นทร บุญเนตร  รองประธานกรรมการ คนที่ 5
นายอนุรักษ เอี่ยมใย   กรรมการและเลขานุการ
นายกิติศักดิ์ อิ่มเจร�ญ  กรรมการและเหรัญญิก
นายสุรพล อิ่มสุดจ�ตร  กรรมการ
นายอิสเรศ รุงณรงครักษ  กรรมการ
นายวันเทพ บวรพานิช  กรรมการ
นายยุทธนา ถูกจ�ตต   กรรมการ
นายประพณฑ ปนรุงโรจน  กรรมการ
นายสรกฤช วรรณลักษณ  กรรมการ
นางสุนิตตา ทันตานนท  กรรมการ

3. คณะกรรมการเง�นกูพิเศษ จำนวน 5 คน ไดแก

นางสุนิตตา ทันตานนท ประธาน
นายอิสเรศ รุงณรงครักษ กรรมการ
นายกิตติ ศิร�พงษ  กรรมการ
นายสุรพล อิ่มสุดจ�ตร กรรมการ
นายสรกฤช วรรณลักษณ กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการการศึกษา จำนวน 7 คน ไดแก

นายชาติ ฟาปกาสิต ประธาน
นายกิติศักดิ์ อิ่มเจร�ญ กรรมการ
นายสรกฤช วรรณลักษณ กรรมการ
นายจร�นทร บุญเนตร กรรมการ
นางสุนิตตา ทันตานนท กรรมการ
นายอนุรักษ เอี่ยมใย  กรรมการ
นายสุรสิทธ�์ ศร�ประภา กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการประชาสัมพันธ จำนวน 7 คน ไดแก

นายสรกฤช วรรณลักษณ ประธาน
นายกิติศักดิ์ อิ่มเจร�ญ กรรมการ
นายจร�นทร บุญเนตร กรรมการ
นายสุรสิทธ�์ ศร�ประภา กรรมการ
นายสุเทพ สืบพงษ  กรรมการ
นายยุทธนา ถูกจ�ตต  กรรมการ
นางสุนิตตา ทันตานนท กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการติดตามและเรงรัดหนี้ จำนวน 7 คน ไดแก

นายสุรสิทธ�์ ศร�ประภา ประธาน
นายกิติศักดิ์ อิ่มเจร�ญ กรรมการ
นายอนุรักษ เอี่ยมใย  กรรมการ
นางสุนิตตา ทันตานนท กรรมการ
นายวันเทพ บวรพานิช กรรมการ
นายยุทธนา ถูกจ�ตต  กรรมการ
นายชาติ ฟาปกาสิต กรรมการและเลขานุการ

4 ปที่ 40 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2559

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด ที่ 2/2559ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด ที่ 2/2559



5ปที่ 40 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2559

ผูสมัครฝาย D1
มีจำนวน 16 คน  เลือกไดไมเกิน 3 คน

1. นายจร�นทร  บุญเนตร 2. นายชาติ  ฟาปกาสิต 3. นายนิธ�วัชร  รัชฎาพุฒิไพศาล 4. นายว�รยุทธ  ทวนคง

5. นายมานพ  คำตา 6. นายชายชาญ  บุญแลบ 7. นายสุโพธ  ลอสุวรรณ 8. นางสาวบุษกร  กุนอก

9. นายว�ชาญ  จ�นเต 10. นายอัจฉร�ยะ  ทองรัศมี 11. นางสาวจ�ตตรา  จันทรโฉม 12. นายทว�ศิลป  มวงถึก

13. นายชาญณรงค  ศิร�จรรยา 14. นายชุมพล  ปนดี 15. นายชัชวาลย  ประเทืองศิลป 16. นายนันทพร  สุขนันทฬส

ผูสมัครฝาย DB
มีจำนวน 5 คน  เลือกไดไมเกิน 1 คน

1. นายณรงค  เจ�ยมทอง 2. นางสาวศร�นลักษณ  สวัสดีมงคล 3. นายสำเนาว  พันธุเสือ 4. นายสุเทพ  สืบพงษ 5. นายราช�ต  สิทธเดชวงศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปน

กรรมการดำเนินการสหกรณ ที่  5/2559
เร�่อง  หมายเลขผูมีสิทธ�์เขารับการสรรหาบุคคลเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสหกรณ

 ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด  ไดจัดใหมีการจับฉลากหมายเลขประจำตัวผูสมัครเขารับ
การสรรหาบุคคลเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 41 ประจำป 2559-2560  
แทนกรรมการดำเนินการ ฝาย D1, ฝาย DO, ฝาย DT และ ฝาย DB ท่ีครบวาระ  ในวันท่ี  15  มกราคม  2559  เวลา 15.00 น.
ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด  สำนักงานสุวรรณภูมิ  ผลปรากฏดังตอไปนี้

 ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด  ไดจัดใหมีการจับฉลากหมายเลขประจำตัวผูสมัครเขารับ
การสรรหาบุคคลเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 41 ประจำป 2559-2560  
แทนกรรมการดำเนินการ ฝาย D1, ฝาย DO, ฝาย DT และ ฝาย DB ท่ีครบวาระ  ในวันท่ี  15  มกราคม  2559  เวลา 15.00 น.
ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด  สำนักงานสุวรรณภูมิ  ผลปรากฏดังตอไปนี้
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ผูสมัครฝาย DO
มีจำนวน 13 คน  เลือกไดไมเกิน 3 คน

1. นางสาวนิภา  เมืองรัตน 2. นายธนกฤต  อุมะนันท 3. นายสุรพงษ  พระเทพ 4. นายทว�ศักดิ์  ประสาสนศักดิ์

5. นายสรสรรค  บุนนาค 6. นายนินนาท  พัฒนว�บูลย 7. นายเอกศักดิ์  สรรพกิจ 8. นายไพรัช  พิทักษสาลี

9. นายวันเทพ  บวรพานิช 10. นายธัชพล  สูตะบุตร 11. นายสิทธ�พันธ  นวอัศวานนท

12. นายศร�รัตน  พุทธ�วรกฤต 13. นายสุรชา  วรมาลี

ผูสมัครฝาย DT
มีจำนวน 4 คน  เลือกไดไมเกิน 1 คน

1. นางปารณีย  พัดเกร็ด 2. นายสมพงษ  เอี่ยมแหยม 3. นายยุทธนา  ถูกจ�ตต 4. นายสิทธ�พล  กลางแม

 จ�งประกาศมาเพื่อทราบ  และขอเช�ญสมาช�กโปรดใชสิทธ�์ลงคะแนนสรรหาฯ  ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ  2559
ตามหนวยลงคะแนนสรรหาฯ ที่ไดประกาศใหทราบ

       ประกาศ ณ วันที่  18  มกราคม  2559
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ผูตรวจสอบกิจการ
ทีมหมายเลข 1 ประกอบดวย

นายณัฐสัณฑ  เกตุประจักษ

นายดำรงศักดิ์  กรอบบาง นายพรเทพ  สิทธ�สงวนศักดิ์ นายไพศาล  อิ่มเจร�ญ นายวรวุฒิ  อยูญาติมาก

ทีมหมายเลข 2 ประกอบดวย

ทีมหมายเลข 3 ประกอบดวย

นายกิตติ  ศิร�พงษ

นายสุชาติ  ประทีปลัดดา นายสมชาย  สุขเขตร นายประสิทธ�์  เว�ยงลอ นายมนตร�  พุมเกตุแกว

นายอรรถพร  มโนทัย

นายนิธ�พัชร  ขัมมะรัตน นายภาคภูมิ  พันธุรัตน นางกิร�ณี  บัญชาจารุรัตน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปน

กรรมการดำเนินการสหกรณ ที่  6/2559
เร�่อง  หมายเลขทีมผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ

 ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด ไดจัดใหมีการจับฉลากหมายเลขทีมผูสมัคร
เขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการประจำป 2559-2560 ในวันที่ 15 มกราคม2559 เวลา15.00 น. 
ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด สำนักงานสุวรรณภูมิ โดยมีผูสมัครเขารับ
การเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ จำนวน  3 ทีม  และไดหมายเลขทีมผูสมัคร  ดังตอไปนี้

 ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด ไดจัดใหมีการจับฉลากหมายเลขทีมผูสมัคร
เขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการประจำป 2559-2560 ในวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา15.00 น. 
ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด สำนักงานสุวรรณภูมิ โดยมีผูสมัครเขารับ
การเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ จำนวน  3 ทีม  และไดหมายเลขทีมผูสมัคร  ดังตอไปนี้

 จ�งประกาศมาเพ่ือทราบและขอเช�ญสมาช�กโปรดใชสิทธ�ล์งคะแนนเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ในวันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ  2559 

        ประกาศ   ณ  วันที่ 18  มกราคม  2559
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เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคาตราสารหนี้
เงินลงทุนกองทุนสวนบุคคล
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคากองทุนสวนบุคคล
เงินใหกูสหกรณอื่น ๆ 
เงินใหกูแกสมาชิกสุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยถาวรและสินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

เงินรับฝากจากสมาชิก/จากสหกรณอื่น/สมาคมฌาปนกิจฯ
เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย
ทุนเรือนหุน
ทุนสำรอง 
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากกองทุนสวนบุคคล
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กำไรสุทธิประจำงวด
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

ผลการดำเนินงานของสหกรณฯ รอบระยะเวลา 11 เดือน ณ 30 พฤศจิกายน  2558
หนวย : ลานบาท หนวย : ลานบาท

จำนวนสมาชิก 27,272 คน

ขาวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด และครอบครัว

จำนวนสมาชิกผูเสียชีวิตตั้งแตวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท (ก) จำนวน   คน
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท (ข) จำนวน   คน
สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท (ค) จำนวน  คน
    รวม จำนวน  คน

7
2

28
37

1,072.02
10,181.05

448.74
1,500.00

(45.90)
3,257.23

32,161.46
143.68

27.42
48,745.70

26,148.11
3,968.00

15,025.01
1,477.68

106.15
448.75
(45.90)
419.58

1,198.32
48,745.70

รายชื่อสมาชิกผูเสียชีวิตประเภท (ก)
ที่สงหักซองเงินเดือนประจำเดือนธันวาคม 2558

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

คุณทวีศักดิ์ กุสาวดี CEIGO
คุณสุพจน เจนวิบูลกิจ 2T-L
คุณเสรี กาญจนแกว QW-P
คุณลักขณา ควันธรรม QJ
คุณทวี ศรีวิเศษ CB-H
คุณบุญธง ไชยสมบูรณ WY
คุณทักขพงศ คอคงคา MC/D4

 สุขกาย สุขใจ ปใหมได  สมจ�ตต
พระรัตนตรัย สิ�งศักดิ์สิทธิ์              ประสาท
ลาภยศ มั�งมีมิตร    ผูใหญ ค้ำชู
มวลหมู คูพ�พาท    คิดราย พายไป
 สหกรณ ขอนอบนอม         วันทา
ทุกทาน สมาช�กนี้นา                    เทิดไว
เช�ญรวมกอ รวมฝา                     อุปสรรค ใดใด
เดินตอ กาวไกลได    แกรงกลา ยืนนาน
 วันเดือนป ผานพน             ยาวไกล
เราจะเดิน ตอไม                         หยุดยั�ง 
สรางความสุข มอบให                  สมาช�ก ทั�งปวง
ดวยสัตย เปนที่ตั�ง    สรรคสราง ความดี

โดย “นายชาติ  ฟาปกาสิต”

40 ป สหกรณออมทรัพยพนักงานบร�ษัทการบินไทย จำกัด
เปนสหกรณแท ดวยความมั่นคง โปรงใส ประทับใจ เอื้ออาทร


