


สารจากประธานกรรมการด�าเนินการสารจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
ได้ด�าเนนิกจิการตัง้แต่วนัที ่28 กนัยายน 2521 จนถงึปัจจบุนัเป็นเวลา 
39 ปี มทีนุด�าเนนิงาน 9,000 กว่าล้านบาท ซึง่ทนุด�าเนินงานน้ีได้จาก
การระดมเงนิฝาก และทนุเรอืนหุน้จากสมาชกิ บวท. ทัง้หมด นับได้ว่า
สหกรณ์ฯ มีความมั่นคง และประสบผลส�าเร็จมาตามล�าดับ ทั้งน้ี 
อนัเนือ่งมาจากความรบัผดิชอบและเอาใจใส่ในการบรหิารจัดการของ
คณะกรรมการในอดีตจนถึงปัจจุบนั ประกอบกับความอตุสาหะทุม่เท
ก�าลงักาย ก�าลงัใจปฏบิตังิานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติของฝ่ายจดัการ 
และเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ทกุท่าน ประการส�าคญั คอื ได้รบัความร่วมมอื 
ความไว้วางใจจากบรรดาสมาชกิด้วยดเีสมอมา

ในปีทีผ่่านมา มกีารปฏริปูกฎหมายสหกรณ์หลายๆ อย่าง เช่น 
ด้านธรรมมาภิบาล ด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง เป็นต้น แต่สหกรณ์ฯ 
ยงัคงมุง่มัน่พฒันาการบรหิารเพือ่ให้สหกรณ์เข้มแขง็ มฐีานะการเงนิ               
ที่ม่ันคง โดยมีการสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์เพื่อเป็นพันธมิตร
คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการเงินและแลกเปล่ียนความรู้
ระหว่างกนั ในส่วนของการบริการกม็ุง่เน้นให้มคีวามหลากหลาย และ
ทนัสมยัเพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัสมาชกิ ภายใต้การบริหารความ
เสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  

ในนามของคณะกรรมการด�าเนนิการ เจ้าหน้าที ่และผูช่้วยเหลอื
งานสหกรณ์ขอขอบคุณผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
พันธมิตรของสหกรณ์ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และท่ีส�าคัญ 
ขอขอบคณุสมาชิกทกุท่านทีไ่ว้วางใจและเชือ่มัน่สหกรณ์มาโดยตลอด 
ท�าให้สหกรณ์ยงัด�ารงสถานะท่ีเข้มแขง็ต่อไป ผมขอถอืโอกาสนีอ้วยพร
ให้สมาชกิ คณะกรรมการด�าเนนิการ และเจ้าหน้าทีท่กุท่าน ประสบ
ความสขุ ความเจรญิ ตลอดไป

เนื่องในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
ได้ด�าเนนิกจิการมาครบปีอกีวาระหนึง่ ดฉินัขอแสดงความยนิดี
และช่ืนชมมายังคณะกรรมการด�าเนินการ ฝ่ายจัดการ และ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญ
ก้าวหน้าเป็นล�าดบั

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์แก่บรรดา
สมาชิก ด้วยการอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิ ด้าน 
เงนิฝาก ทีใ่ห้อตัราดอกเบีย้สงูกว่าธนาคาร ด้านเงนิกูย้มื และ
ด้านสวัสดิการที่ มีความหลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ ดี 
ของสมาชกิ

ในการประชมุครัง้นี ้ถอืเป็นโอกาสทีด่ ีทีส่หกรณ์ฯ จะได้
รับฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ จากสมาชกิอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า 
อย่างม่ันคงเพือ่เป็นทีพ่ึง่ของสมาชกิสบืไป

(นายเผ่าพันธุ์ รัตนางกูร)
  ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

(นางสาริณี อังศุสิงห์)
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

นายเผ่าพันธุ์  รัตนางกูร
ประธานกรรมการด�าเนินการ

นางสาริณี  อังศุสิงห์
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
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คณะกรรมการบริหารการเงิน
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คณะกรรมการอ�านวยการภาพคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42

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

1. นายเผ่าพันธุ์ รัตนางกูร ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ
2. นายชาญชัย ปิ่นนิกร  เลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการ
3. นายอภิชิตพล เกษพรหม  กรรมการ
4. นายกันต์ ทีฆนันทพร  กรรมการ
5. นายอภิชัย นิลชาติ  กรรมการ
6. นายสมยศ บุญประทานพร  กรรมการ
7. นายกิติตกร ศรีม่วง  กรรมการ

1. นายอภิชิตพล เกษพรหม  ประธานคณะกรรมการบริหารการเงิน
2. นายศุภทัต กิจส�าราญ  เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงิน
3. นายกันต์ ทีฆนันทพร  กรรมการ
4. นายกิตติกร ศรีม่วง  กรรมการ
5. นายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล  กรรมการ

8. นายอภิชิตพล เกษพรหม  เหรัญญิก
9. นายพิสัย ซ่อนกลิ่น  นายทะเบียน
10 นายศุภทัต กิจส�าราญ  กรรมการ
11. นายสมคิด คะเต็บหมัด  กรรมการ
12. นางภรทิพย์ โพธิสุนทร  กรรมการ
13. นายนพพร วีระประเสริฐสกุล  กรรมการ
14. ว่าที่ ร.ต.ชาย ชินะไพโรจน์  กรรมการ

นายเผ่าพันธุ์  รัตนางกูร
ประธานกรรมการด�าเนินการ
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คณะกรรมการ IT

คณะกรรมการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการเงินกู้

1. นายอภิชัย นิลชาติ  ประธานคณะกรรมการเงินกู้
2. นายกิตติกร ศรีม่วง  เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้
3. นายสมยศ บุญประทานพร  กรรมการ
4. นายอัครวัฒน์ ลิ้มวัฒนนนท์  กรรมการ
5. นายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล  กรรมการ
6. นายสมคิด คะเต็บหมัด  กรรมการ
7. ว่าที่ ร.ต. ชาย ชินะไพโรจน์  กรรมการ

1. นายกิตติกร ศรีม่วง  ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2. นายอัครวัฒน์ ลิ้มวัฒนนนท์ เลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. นายสมยศ บุญประทานพร  กรรมการ
4. นายนพพร วีระประเสริฐสกุล  กรรมการ
5. นางภรทิพย์ โพธิสุนทร  กรรมการ

1. นายเผ่าพันธุ์ รัตนางกูร  ประธานคณะกรรมการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ
2. นายกันต์ ทีฆนันทพร  เลขานุการคณะกรรมการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ
3. นายชาญชัย ปิ่นนิกร กรรมการ
4. นายอภิชิตพล เกษพรหม  กรรมการ
5. นางภรทิพย์ โพธิสุนทร  กรรมการ

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

ที่ปรึกษาด้านต่างๆ

ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการปรับปรุงอาคารสหกรณ์

1. นายสมยศ บุญประทานพร  ประธานคณะกรรมการปรับปรุงอาคารสหกรณ์
2. นายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล  เลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงอาคารสหกรณ์
3. นายนพพร วีระประเสริฐสกุล  กรรมการ
4. นายสมคิด คะเต็บหมัด  กรรมการ
5. นายพิสัย ซ่อนกลิ่น  กรรมการ

1. นายกันต์ ทีฆนันทพร  ประธานคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์ฯ
2. นายอภิชิตพล เกษพรหม  กรรมการ
3. นายชาญชัย ปิ่นนิกร  กรรมการ
4. นายอภิชัย นิลชาติ  กรรมการ
5. นายกิตติกร ศรีม่วง  กรรมการ
6. นายศุภทัต กิจส�าราญ  กรรมการ
7. นายสมยศ บุญประทานพร  กรรมการ
8. นายเผ่าพันธุ์ รัตนางกูร  กรรมการ

1. นายเผ่าพันธุ์ รัตนางกูร  ประธานคณะกรรมการโครงสร้างองค์กร
2. นายกันต์ ทีฆนันทพร  เลขานุการคณะกรรมการโครงสร้างองค์กร
3. นายชาญชัย ปิ่นนิกร  กรรมการ
4. นายอภิชิตพล เกษพรหม  กรรมการ
5. นายอภิชัย นิลชาติ  กรรมการ

ผศ. สุชิน ปลีหะจินดา
ที่ปรึกษาทางการเงิน

นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงศ์ นางวรกร แช่มเมืองปัก

ดร. ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
ที่ปรึกษา IT



เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายอ�านวยการ

ฝ่ายบัญชี และทะเบียน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายสินเชื่อและนิติกร

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เชิงกลยุทธ์

นางพรสุข ไกรเลิศ
ผู้จัดการนางสายพิณ คันธวิวรณ์

รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสหกรณ์

นางวิริยา ภูหงษ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายปิติวัฒน์ ขวัญอ่อน
หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ

นางสาวเพ็ญณี จันทาโยธิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายจักรพันธ์ ใจซื่อ
เจ้าหน้าที่อ�านวยการ

นางพรเพ็ญ ฤกษ์เลิศรบ
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวปฐมาวดี สุขอ่อน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายนฤเบศร์ แพไทยสงค์
เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์ระบบคอมพวิเตอร์อาวุโส

นายทรงพล โลหะจนัที
นติกิรอาวุโส

นางสาวรัชฎา วังเอก
นติกิรอาวุโส

นางสาวกุลธิดา ไกรฤกษ์
เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส

นางสาวเต็มศิริ ล้อมเนตร
เจ้าหน้าที่อ�านวยการอาวุโส

นายสัณฐิติ สุริยะสังข์ฤกษ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวกนกวรรณ จอจีน
เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนา
เชิงกลยุทธ์อาวุโส

นางสาวปัทมาพร รัตนสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี และทะเบียน

นางสาวจิรภา สวยพริ้ง
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวธนียา สังขกรณ์
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

นายประกิจ อริยากรโสภณ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส

นางสาววรรณวิภา ทองเรไร
รองผู้จัดการฝ่ายอ�านวยการสหกรณ์



รายชื่อผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ประจ�า
ศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค 9 ศูนย์

โครงการ CSR ประจ�าปี 2560

ภาพกิจกรรมประจ�าปี 2560

ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
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พิจารณาการตัดจําหนายหน้ีสูญ 
สหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

ประจําป 2560 
 

  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณและ
กลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546 กาํหนดไวดังนี้............ 
  ขอ 5. ตามระเบียบนี้ 
  “หนี้สูญ” หมายความวา ลูกหนี้ท่ีไดตดิตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลวแตไมไดรับชําระหนี้และไดตดั
จําหนายออกจากบัญชี 
  “หนี้สงสัยจะสญู” หมายความวา ลูกหนีท่ี้คาดวาจะเรียกเก็บไมได และถือเปนคาใชจายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น แตยังไมไดตัดจําหนายออกจากระบบบัญชี 
  “คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ” หมายความวา จํานวนท่ีกันไวสําหรับลูกหน้ีท่ีคาดวาจะเรียกเก็บไมไดและ
ถือเปนบัญชีปรับมูลคาท่ีตั้งไว เพ่ือแสดงเปนรายการหักจากบัญชีลูกหน้ีในงบการเงินเพื่อใหคงเหลือเปนมูลคาสุทธิ
ของลูกหนี้ท่ีคาดวาจะเรียกเก็บได 
  “การตัดจําหนายหนี้สูญ” หมายความวา การโอนปรับปรุงทางบัญชีลูกหน้ี ในกรณีท่ีสหกรณหรือ
กลุมเกษตรกรไมสามารถเรียกเก็บหน้ีรายดังกลาวไดเปนท่ีแนนอนแลว ทั้งนี้ ตอเม่ือไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการใน ขอ 7 เรื่องการตัดจําหนายหนี้สูญ 
  ขอ 6. หนี้สูญท่ีจะตัดจําหนายออกจากบัญชีลูกหนี้ได ตองเปนหนี้ท่ีมีลักษณะ ดังนี้ 
  (1) ตองเปนหนี้ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ หรือเนื่องจากการประกอบกิจการของสหกรณหรือ
กลุมเกษตรกร 
  (2) ตองเปนหนี้ท่ีมีหลักฐานโดยชัดแจงท่ีสามารถฟองลูกหนี้ได 
  (3) ตองมีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณี หรือมีการฟองคดีแลว แต
ไมไดรับการชําระหนี้โดยปรากฏวา 
   (ก) ลูกหนี้ถึงแกความตายหรือเปนคนสาบสูญหรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญไปและไมมี
ทรัพยสินหรือสิทธิใดๆ จะเรียกรองใหชําระหนี้ได หากฟองคดีไปทําใหเสียคาใชจายมากย่ิงขึ้นไมคุมกับหน้ีท่ีจะไดรับ
ชําระ หรือ 
   (ข) ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจาหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินท้ังหมดของ
ลูกหนี้และอยูในลําดับท่ีจะไดรับชําระหนี้กอนเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้ หรือ 
   (ค) ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงหรือไดย่ืนคําขอเฉลี่ยหน้ีในคดีท่ีลูกหนี้ถูกเจาหน้ี
รายอื่นฟองในคดีแพง และในกรณีนั้นๆ ไดมีคําบังคับหรือคําสั่งของศาลแลว แตลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใดๆ จะชําระ
หนี้ได หรือ 
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   (ง) ไดดําเนินการฟองลูกหน้ีในคดีลมละลายหรือไดย่ืนคําขอรับชําระหนี้ในคดีท่ีลูกหนี้ถูก
เจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย และในกรณีนั้นๆ ไดมีการประนอมกับลูกหนี้ โดยศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับการ
ประนอมหน้ีนั้น หรือ 
   (จ) ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย และไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหน้ี
ครั้งแรกแลว 
  (4) หากเปนหน้ีท่ีเกิดจากการทุจริตหรือความบกพรองในการดําเนินการของกรรมการดําเนินการ 
หรืออดีตกรรมการดําเนินการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณหรือกลุมเกษตรกร หรือบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของในสหกรณ
หรือกลุมเกษตรกร หนี้ดังกลาวตองมีการติดตามทวงถามตามสมควรแกกรณีจนถึงท่ีสุดแลว หากจะฟองลูกหนี้
จะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหน้ีท่ีจะไดรับชําระหนี้ หรือมีการฟองคดีแลวแตไมไดรับชําระหนี้อันเนื่องมาจากกรณี
เชนเดียวกับ ขอ 6 (3) 
  ขอ 7. การตัดจําหนายหนี้สูญใหกระทําไดตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
  (1) ตองเปนหนี้ท่ีมีลักษณะตามขอ 6 แตในกรณีท่ีลูกหนี้แตละรายมีจํานวนหน้ีรวมกันไมเกินสาม
หม่ืนบาท การตัดจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหนี้แตละรายดังกลาวใหกระทําไดโดยไมตองปฏิบัติตาม ขอ 6 (3) ก็
ได ถาปรากฏวาไดมีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณีแลวแตไมไดรับชําระหนี้ และหาก
ฟองลูกหนี้ก็จะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหนี้ท่ีจะไดรับชําระ 
  (2) ตองเปนหนี้ท่ีมีการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนหน้ีท่ีจะขอตัดจําหนายแลวในคราว
ปดบัญชีประจําป กอนการขออนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ 
  (3) ในการเตรียมเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญใหสหกรณหรือกลุม
เกษตรกรจัดใหมีขอมูล ดังนี้ 
   (3.1) จํานวนหน้ีท่ีขออนุมัติตัดจําหนายจากบัญชี 
   (3.2) คําชี้แจงสภาพหลักฐานและการดําเนินการติดตามทวงถามหนี้ 
   (3.3) เหตุผลในการขอตัดจําหนายหนี้สูญ 
   (3.4) ความเห็นคณะกรรมการดําเนินการ 
  (4) คณะกรรมการดําเนินการตองกําหนดวาระการประชุมใหญเรื่องการตัดจําหนายหนี้สูญพรอมท้ัง
สรุปเร่ืองโดยยอ แจงเปนหนังสือใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบกอนการประชุมใหญไมนอยกวา 7 วัน ซึ่งใน
หนังสือแจงสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกนั้นตองมีรายละเอียดตาม (3) แนบทายดวย 
  (5) ถาท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นควรใหมีการตัดจําหนายหนี้สูญได จะตองมีมติอนุมัติโดยมี
คะแนนเสียงเกินกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกท่ีมาประชุม 
  (6) เม่ือท่ีประชุมใหญมีมติอนุมัติใหตัดจําหนายหนี้สูญได ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมดวยวา 
การอนุมัตติัดจําหนายหนี้สญูเปนเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเทานัน้ มิไดเปนการระงบัซึ่งสิทธเิรียกรองจากผูตอง
รับผิดชอบตอสหกรณหรือกลุมเกษตรกรแตอยางใด  รายละเอียดปรากฏตามสําเนาระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วา
ดวย การตัดจําหนายหนีสู้ญจากบัญชีลูกหน้ีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546  

  สหกรณฯ ไดปฏิบัติตามระเบียบขางตนแลว จึงขอเสนออนุมัติตัดหนี้สญูในป 2560 จํานวน 3 ราย 
  ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชดุท่ี 42 มีมติใหตัดหนี้สูญและนาํเสนอท่ีประชุมใหญสามัญ 
มีรายละเอียดดังนี ้
  1. นายนุช  แกวนุช (ย่ืนฟองคูสมรสและทายาทผูรับมรดก) 

- ย่ืนฟอง 29 ตุลาคม 2547 จํานวนทุนทรัพย 1,296,024.04 บาท 
- ศาลมีคําพิพากษา วันท่ี 28 มีนาคม 2548 (ทําสัญญาประนีประนอมยอมความ)  

  - นําหลักทรัพยจํานองออกขายทอดตลาด 2 รายการ ไดแก 
  1.1 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 45104 ตําบลทายบาน อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ  

     พรอมสิ่งปลูกสราง  
- ขายทอดตลาดไดในราคา 720,076.-บาท 
 1.2 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 748 ตําบลหนองบอน อําเภอเมืองฯ จังหวัดสระแกว  
- ขายทอดตลาดไดในราคา 37,694.-บาท  
*** ขอตัดหนี้สูญจํานวน 998,066.22 บาท  

 
2. นายธีรวุฒิ หรือ พศิน ภัทรฐานันดร ท่ี 1 กับพวก  
- ย่ืนฟอง 28 ธันวาคม 2549 จํานวนทุนทรัพย 2,817,554.36 บาท 
- ศาลมีคําพิพากษา เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2550 (จําเลยขาดนัดย่ืนคําใหการ)  
- นําหลักทรัพยจํานองออกขายทอดตลาด 2 รายการ ไดแก 
2.1 ท่ีดิน น.ส. 3 ก. เลขท่ี 1542 ตําบลยางมวง อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
- ขายทอดตลาดไดในราคา 145,548.-บาท 
2.2 ท่ีดิน น.ส. 3 ก. เลขท่ี 238 ตําบลบานยาง อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม 
- ขายทอดตลาดไดในราคา 250,855.-บาท 

  *** ขอตัดหนี้สูญจํานวน 2,567,966.57 บาท  
 
  3. นางสุพรรณี จําเรือง หรือ จารุศิริ  

- ย่ืนฟอง 17 กันยายน 2547 จํานวนทุนทรัพย 1,982,212.41 บาท 
- ศาลมีคําพิพากษา เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2548 (ทําสัญญาประนีประนอมยอม 
  ความ)  
- นําหลักทรัพยจํานองออกขายทอดตลาด 2 รายการ ไดแก 

  3.1 ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 8988 เลขท่ีดิน 23 หนาสํารวจ 318 ตําบลหาดนางแกว  
     อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

  - ขายทอดตลาดไดในราคา 70,000.-บาท 
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  3.2 ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 8989 เลขท่ีดิน 24 หนาสํารวจ 319 ตําบลหาดนางแกว  
     อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

  - ขายทอดตลาดไดในราคา 100,000.-บาท 
*** ขอตัดหนี้สูญจํานวน 1,675,780.86 บาท   

  ซึ่งหลังจากขายทอดตลาดทรัพยสินของจําเลย (สมาชิกท้ัง 3 รายดังกลาวขางตน) สืบไมพบ
ทรัพยสินอ่ืนใดท่ีจะบังคับคดีไดอีก 
  
 
มติท่ีประชุม 
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