
กัปตันเอกศักดิ์  สรรพกิจ
  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายนินนาท   พัฒนวิบูลย์ 
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายจิรยุทธ  ภุชงคสมุทท์
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายสุรชาติ  ศรีวิชัย
รองประธานกรรมการ คนที่ 4

นายณัฐสัณฑ์  เกตุประจักษ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 5

นายอนุรักษ์  เอี่ยมใย
กรรมการและเลขานุการ

นายประสิทธิ์  อิ่มเจริญ
กรรมการและเหรัญญิก

นายพิทยา ทิพยโสตถิ
ประธานกรรมการ

นายชัชวาลย์  ประเทืองศิลป์
กรรมการ

นางสุนิตตา  ทันตานนท์
กรรมการ

นายทวีศิลป์  ม่วงถึก
กรรมการ

นายณรงค์  เจียมทอง
กรรมการ

นายวีรยุทธ  ทวนคง
กรรมการ

นายณรงค์  ตั้งทองปั้น
กรรมการ

นายสรยุทธ  หอมสุคนธ์
กรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 43
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    สารสหกรณ

ออมทรัพยสหกรณออมทรัพยพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด

ปที่ 43 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมีนาคม 2561

59/39-40 ซอยทรงสะอาด ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

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



สหกรณออมทรัพยพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด

กัปตันเอกศักดิ์  สรรพกิจ
กรรมการ

นายณรงค์  ตั้งทองปั้น 
กรรมการ

นายประสิทธิ์  อิ่มเจริญ
ประธาน

นางสุนิตตา  ทันตานนท์
กรรมการ

นายณัฐสัณฑ์  เกตุประจักษ์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกูพิเศษ

นายสุรชาติ  ศรีวิชัย
กรรมการ

นายจิรยุทธ  ภุชงคสมุทท์
กรรมการ

นายอนุรักษ์  เอี่ยมใย 
ประธาน

นายนินนาท   พัฒนวิบูลย์
กรรมการ

นายวีรยุทธ  ทวนคง
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

กัปตันเอกศักดิ์  สรรพกิจ
กรรมการ

นายนินนาท   พัฒนวิบูลย์
กรรมการ

นายจิรยุทธ  ภุชงคสมุทท์ 
กรรมการ

นายพิทยา ทิพยโสตถิ
ประธานกรรมการ

นายอนุรักษ์  เอี่ยมใย
กรรมการและเลขานุการ

นายประสิทธิ์  อิ่มเจริญ 
กรรมการ

นางชนัญญา วัชรพงศ์เมธี
กรรมการ

คณะกรรมการอํานวยการ

สารสหกรณ
ออมทรัพย2



สหกรณออมทรัพยพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด

นายจิรยุทธ  ภุชงคสมุทท์
กรรมการ

นายณัฐสัณฑ์  เกตุประจักษ์
กรรมการ

นายสรยุทธ  หอมสุคนธ์
กรรมการ

นายประสิทธิ์  อิ่มเจริญ
กรรมการ

นายณรงค์  ตั้งทองปั้น 
กรรมการ

นายณัฐสัณฑ์  เกตุประจักษ์ 
กรรมการ

นายอนุรักษ์  เอี่ยมใย
กรรมการ

นายวีรยุทธ  ทวนคง
กรรมการ

นายนินนาท   พัฒนวิบูลย์ 
ประธาน

นายจิรยุทธ  ภุชงคสมุทท์
ประธาน

กัปตันเอกศักดิ์  สรรพกิจ
ประธาน

นายนินนาท   พัฒนวิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ

นายสุรชาติ  ศรีวิชัย
กรรมการและเลขานุการ

นายวีรยุทธ  ทวนคง
กรรมการ

นายชัชวาลย์  ประเทืองศิลป์
กรรมการ

นายอนุรักษ์  เอี่ยมใย
กรรมการ

กัปตันเอกศักดิ์  สรรพกิจ
กรรมการและเลขานุการ

นายณัฐสัณฑ์  เกตุประจักษ์
กรรมการ

นายณรงค์  ตั้งทองปั้น
กรรมการ

นายณรงค์  เจียมทอง
กรรมการ

นายทวีศิลป์  ม่วงถึก
กรรมการ

คณะกรรมการการศึกษา

คณะกรรมการประชาสัมพันธ

คณะกรรมการติดตามและเรงรัดหนี้

สารสหกรณ
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สหกรณออมทรัพยพนักงาน
บริษัทการบินไทย จํากัด

สารสหกรณ
ออมทรัพย4

ผลการดําเนินงานของสหกรณฯ รอบระยะเวลา 1 เดือน ณ 31 มกราคม 2561

หนวย:ลานบาท หนวย:ลานบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,401.97 เงนิรับฝากจากสมาชิก/จากสหกรณอืน่/สมาคมฌาปนกจิฯ 34,378.05
เงินลงทุน 12,889.87 เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย 0.00

กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคาตราสารหนี้ 55.44 ทุนเรือนหุน 17,318.32
เงินลงทุนกองทุนสวนบุคคล 1,500.00 ทุนสํารอง 1,774.24
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคากองทุนสวนบุคคล (9.64) ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 105.16
เงินใหกูสหกรณอื่น ๆ 7,907.63 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 55.44
เงินใหกูแกสมาชิกสุทธิ 30,394.88 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากกองทุนสวนบุคคล (9.64)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 300.39 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 501.82
สินทรัพยถาวรและสินทรัพยอื่น 30.32 กําไรที่ยังไมไดจัดสรร 1,201.42

กําไรสุทธิประจํางวด 146.05

รวมสินทรัพย 55,470.86 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 55,470.86

จํานวนสมาชิก  26,904 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 มกราคม 2561

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จํานวน 7 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จํานวน 3 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จํานวน 28 ราย

            รวมจํานวน 38 ราย

รายชื่อสมาชิกผูเสียชีวิตประเภท ( ก ) รวม 7 ราย
ที่สงหักซองเงินเดือนประจําเดือนกุมภาพันธ 2561

1. คุณเปรื่อง สุนทร CL-T

2. คุณกฤษณ ตอชีพ UTPMU-P

3. คุณจวน ทองนอย 2C-S

4. คุณวัชรพล สีบัวรอด DP

5. คุณสมพร อิทธิ WY

6. พ.อ.อ.อําไพ เปาบานเซา TE-L

7. คุณสมพงษ บุญมางาม 2C-S

ตลาดนัดสหกรณ
ใหเชา/ขาย D Condo Hyde จังหวัดเชียงราย 

1 หอง 32 ตารางเมตร Full Furniture
ตรงขามหาง Central เชียงราย 

สนใจติดตอ คุณโรส โทร. 064-229-1516, 064-995-9495


