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นายอภิชัย นิลชาติ นางรัศมีเพ็ญ ห้องทองแดงนายอภิชิตพล  เกษพรหม

นายกิตติกร ศรีม่วง นายสมชัย วงศ์เรืองแสง

ว่าที่ ร.ต.ภาสกร บัณฑิตวงษ์นายพิสัย ซ่อนกลิ่นนายธานินทร ์เต๊กสงวน

นายศุภทัต กิจสําราญ

นายอุฬาร ศิริบุญฤทธิ์

นางภรทิพย์ โพธสิุนทร

นายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล

นายนพพร วีระประเสริสกุล

นางสายสุนีย ์ศิริบุญฤทธิ์



อุ๊ – พรสุข ไกรเลิศ
ผู้จัดการ
9096

ตา – วรรณวิภา ทองเรไร
รองผู้จัดการ

9095

กุ้ง – สายพิณ คันธวิวรณ์
รองผู้จัดการ

2039

อ้อย – ปัทมาพร รัตนสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

8497  

ยุ้ย – วิริยา ภูหงษ์
ค่าใช้จ่ายตัวแทนศูนย์

8495

แป้ง – เพ็ญณ ีจันทาโยธิน
เงินฝาก
8493

เดียว – สัณฐิติ สุริยะสังข์ฤกษ์
เงินฝาก

8492

  แอ๋ม – กุลธิดา พฤกษศิรกิุล
เงินฝาก
8491

เก่ง – พรเพ็ญ ฤกษ์เลิศรบ
พิเศษบ้าน - รถยนต์

9522

ใหม่ – ทรงพล โลหะจันที
กฎหมาย ติดตามหนี้

8494



นุช – รัชฎา วังเอก
สามัญ ฉุกเฉิน

2037

เฟิร์น – ปฐมาวดี สุขอ่อน
สามัญ ฉุกเฉิน

9372

อ้น – จิรภา สวยพริ้ง
ทะเบียน,สวัสดิการ ,หักเงินเดือน

8498

กิจ – ประกิจ อริยากรโสภณ
ไอที,ATM online,

9654

บี๋ – นฤเบศร์ แพไทยสงค์
IT,CoopSMS,CoopNet

2038

เอิร์ท – ปิติวัฒน์ ขวัญอ่อน
อํานวยการ
9358

เต็ม – เต็มศิริ ล้อมเนตร
อํานวยการ, สมาคมฌาปนกิจ 

9358

ปุ๊ – ธนียา สังขกรณ์
 บัญชี
8497

ต้น – จักรพันธ์ ใจซื่อ
อํานวยการ
9358

อ้อ – กนกวรรณ จอจีน
แผนงานและโครงการ
กองทุน SSF, RMF

8496



จํานวนสมาชิก 
 ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
จํานวนสมาชิก     ๓,๗๒๗  ราย

จํานวนสมาชิกสมทบ ๗๓๓ ราย

               รวม ๔,๔๖๐ ราย



สมาชิก

สมาชิกสมทบ

ส่งค่าหุ้น

ลาออกจากสมาชิก

สมาชิก
สภาพ



การชําระค่าหุ้นรายเดือนและวงเงินการถือหุ้นสูงสุด 
 สมาชิกจะต้องปฏิบัติดังนี้

อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ อัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน วงเงินการถือหุ้นสูงสุด

ไม่เกิน ๕ ปี ๕๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งแต่  ๕  ปีขึ้นไปถึง ๑๐ ปี ๕๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๔,๗๕๐ บาท ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไปถึง ๑๕ ปี ๕๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปถึง ๒๐ ปี ๕๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๗,๒๕๐ บาท ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไปถึง ๒๕ ปี ๕๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๘,๕๐๐ บาท ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไปถึง ๓๐ ปี ๕๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๙,๗๕๐ บาท ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไป ๕๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สมาชิกสมทบ ๕๐๐ บาท ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มีผลบงัคบัใช้ตั งแต ่๑  ม.ค. ๖๔  สิ นสดุ ๓๐ ธ.ค. ๖๔



สอ.บวท. 9

ค่าเยี่ยมไข้ “ ปีละ ๒ ครั�ง ครั�งละ ๒,๕๐๐.บาท   นับตามปีปฏิทนิ”

ทุนการศึกษาบุตรสมาชกิ “ มอบทนุตั �งแต่ระดับประถมศึกษา - อุดมศึกษา”

เงนิช่วยเหลือสมาชกิผู้ประสบภยัพบิัต ิ “คราวละไม่เกนิ ๕,๐๐๐ บาท ”

เงนิรางวัลผู้เกษียณอายุประจาํปี “พจิารณาจ่ายจากอายุการเป็นสมาชิก”

เงนิสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม “จ่ายรายเดอืนสาํหรับสมาชิกที7อายุ ๖๐ ปีขึ �นไป”

บริจาคการกุศลหรือเพื7อการอันเป็นประโยชน์ “  บวท.,ชมรม, นิตบิุคคล”

สวัสดิการ
สมาชิก



เงินฝากสหกรณ์ (อัตราดอกเบี้ย % ต่อป)ี 
 ออมทรัพย์ 0.50%

ออมทรัพย์พิเศษ 0.75%

ทวีทรัพย์ 2.65%

ประจํา  6 เดือน 1.75%

ประจํา 12 เดือน 2.00%

ประจํา 24 เดือน 2.40%

สะสมทรัพย์ 1.25%

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์แบบกําหนดระยะเวลา

- ฝาก  3 เดือน 1.35%

- ฝาก  6 เดือน 1.65%

- ฝาก  9 เดือน 1.80%

- ฝาก 12 เดือน 1.95%

- ฝาก 18 เดือน 2.10%

- ฝาก 24 เดือน 2.25%

มีผลบงัคับใช้ตั �งแต่วันที7 13  กันยายน  2564  เป็นต้นไป



เงินกู้ (อัตราดอกเบี้ย % ต่อปี)

ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ย
กู้ฉุกเฉิน /กู้ฉุกเฉิน ATM 5.80

สามัญ

สามัญ 6.15

โครงการ  7 ล้าน 6.15

สวัสดิการสมาชิก_3 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 500,000 บาท 6.15

สวัสดิการสมาชิก_เงินปันผล ประจําปี 2564 6.15

เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม “60% ของสวัสดิการ” ปี 64 6.15

ซื้ออาวุธปืน  “ราคาตามใบสั่งจอง ไม่เกิน 200,000  บาท” ปี 64 4.55

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 64 3.80

เพื่อการศึกษาบุตร “ตามจํานวนจ่ายจริง” ปี 64 3.80 

เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ปี  64 “600,000”  3.80

ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ําประกันสําหรับสมาชิกสมทบ (ชําระ ดบ.งวดรายปี) ดอกเบี้ย = เงินปันผล

ไม่ได้
เฉลี"ย
คืน



เงินกู้ (อัตราดอกเบี้ย % ต่อป)ี
พิเศษ

เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.95

เพื่อซื้อยานพาหนะ 5.95

เพื่อกู้โดยใช้หุ้นหรือเงินฝากค้ําประกัน 5.95

ใช้หุ้นค้ํา (ชําระดอกเบี้ยงวดรายป)ี   ดอกเบี้ย = เงินปันผล
โครงการเงินกู้พิเศษ (เคหะ) ดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได(เริ่มต้น) 2.99

ไม่ได้
เฉลี"ยคืน

มีผลบังคับใช้ตั �งแต่วันที7  1  ตุลาคม  2564 เป็นต้นไป



คุณสมบัติ
ผู้เอาประกันชีวติ

อายุ (ปี)
ความคุ้มครองจํานวนเงินเอาประกัน

 ๑๘ ปีแต่ไม่เกิน ๗๐ ปี   ๘๐,๐๐๐ - ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 ๗๐ ปีขึ �นไปไม่เกิน ๘๐ ปี    สูงสุดไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

 ๘๐ ปีขึ้นไปถึงอายุ ๙๐ ปี    สูงสุดไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 (กรณีที่ได้ทําประกันต่อเนื่องจากปีก่อน)

เงื่อนไขความคุ้มครองการเอาประกันชีวิต



“ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อ สมาชิก”

๑.รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)

๒.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)

สมาชิกสามารถเลือกสมัครที่ใดทีห่นึ่งหรือสมัครทั้ง ๒ ที่ได้



รัฐวิสาหกิจไทย
(สสอร.)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย(สส.ชสอ.)

รายละเอียด

1. เงินสงเคราะห์ที่ได้รับ ประมาณ 600,000.-

2. ผู้ที่สมัครได้ สมาชิก/สมาชิกสมทบ/คู่สมรส/บิดา มารดา/บุตรที่บรรลุนิติภาวะ

3. อายุ ไม่เกิน 55 ปี 

4. เอกสารการสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ WWW.coopaerothai.com

5. อัตราเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 5,000 4,900

   - ค่าสมัคร 40 20

   - ค่าบํารุง 40 20

6. ระยะเวลารับสมัคร ไม่มีกําหนด ไม่มีกําหนด



“ลดหยอ่นภาษี” 

ด้วยกองทนุ RMF และ SSF

อีกหนึ่งบริการที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับสมาชิก



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลงทุน 
1. ลงทุนได้ตลอดทั้งปี ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่สูงสุดไม่เกิน 

500,000 บาท และเมื่อรวมกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ ในปีภาษีนั้นก็ต้องไม่เกิน 
500,000 บาท

2. ต้องลงทุนต่อเนื่องจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และลงทุนอย่างต่ํา 5 ปีเต็ม นับแต่
วันที่ซื้อครั้งแรกยกเว้นเมื่อทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

3.ต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน

   กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)  



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลงทุน 
1. ลงทุนภายในปี 2563-2567
2. ถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ
3. ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 

บาท และเมื่อรวมกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ ในปีภาษีนั้นก็
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

  กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) 



ผลการดาํเนินงาน ปี 2564

17/12/64 19

30 พฤศจิกายน 2564

แหล่งใช้ไปของเงิน แหล่งที่มาของเงิน
สินทรัพย์ หนี้สิน ทุนของสหกรณ์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 230,064,731.07 เงินรับฝาก 6,797,603,248.06 ทุนเรือนหุ้น 4,304,581,850.00

เงินฝากสหกรณ์อื่น 2,565,108,055.39 เงินกู้ยืม 250,125,237.00 ทุนสํารอง 361,056,848.53

เงินลงทุน 2,826,172,575.65 หนี้สินอื่น 54,429,718.79 ทุนสะสมอื่นๆ 81,202,011.04

ลูกหนี้เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 330,208,000.00

 
 

กําไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้น

-48,864,725.83

ลูกหนีเ้งินให้สมาชิกกู้ 6,070,026,897.53

4,304,581,850.00

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 331,603,665.64

สินทรัพย์อื่นๆ 90,157,593.56 รวมหนี้สิน 7,102,158,203.85 รวมทุนของสหกรณ์ 5,009,579,649.35

รวมสินทรัพย์ 12,111,737,853.20 รวมหนี้สินและทุน 12,111,737,853.20



สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสหกรณ์ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ปี 2556 - 2564  พ.ย.)
หน่วย : ล้านบาท

รายการ 30 พ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

สินทรัพย์รวม        12,111.74        11,537.68        11,196.58        10,031.03          9,240.08          8,144.42          6,867.75          6,088.91          5,093.33 

ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้          6,076.75          6,095.35          5,914.48          5,899.86          5,830.75          5,682.98          5,343.06          4,752.92          4,363.55 

ลูกหนี้เงินให้สหกรณ์อื่นกู้             330.21             299.99             440.73             272.82               75.77               82.45             112.47             264.16               48.61 

เงินลงทุน (ราคาตามบัญช)ี          5,391.28          4,768.32          4,504.59          3,664.12          3,228.39          2,197.24          1,327.08             904.29             604.15 

เงินกู้ยืมธนาคาร             250.00                    -                   0.58             100.10               70.16                 0.49                 0.09                 0.24               70.64 

เงินกู้ยืมภายนอก                    -                      -                      -                      -                      -                      -                   2.66                 6.66               69.00 

เงินรับฝาก          6,797.60          6,647.73          6,505.68          5,738.99          5,426.18          4,822.32          3,869.40          3,297.63          2,399.59 

ทุนเรือนหุ้น          4,304.58          4,146.12          3,881.38          3,498.79          3,133.14          2,813.79          2,550.85          2,343.46          2,163.48 

รายได้             517.83             566.11             557.09             538.44             501.93             421.24             380.42             336.28             301.26 

ค่าใช้จ่าย             206.22             248.43             246.65             227.46             222.08             194.97             170.55             142.13             117.17 

กําไรสุทธิ             311.60             317.68             310.44             310.98             279.85             226.27             209.87             194.15             184.09 

เงินปันผล (%)                    -                   5.85                 6.00                 6.21                 6.20                 6.15                 6.15                 6.15                 6.10 

ดอกเบี้ยเงินกู้ (%)  3.30 - 6.15  3.50 - 6.35 6.30 - 6.60  6.30 - 6.60  6.30 - 6.60  6.30 - 6.60  6.30 - 6.60  6.30 - 6.60  6.30 - 6.60 

เงินเฉลี่ยคืน (%)                    -                 11.00               12.40               15.00               12.00                 9.25                 9.25                 9.00                 8.00 

จํานวนสมาชกิ (คน)               3,727               3,705               3,668               3,524               3,459               3,384               3,368               3,297               3,153 



1. ระบบ ATM Online

2.ระบบ COOP- SMS

3.ระบบข้อมูลสมาชิก  
ผ่านเว็บไซต์

ระบบงานเสริมเพื่อบริการสมาชิก



โทร. 02-287-8491-8,Fax หมายเลข 02-285-9359  ,02-286-0344

Line ID : coopaerothai

Line ID : coopaerothai_atm

Website : http://www.coopaerothai.com

Facebook : http://www.facebook.com/coopaerothai

E-mail : coopaerothai@hotmail.com

ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ.1022 ปณฝ.สวนพลู กรุงเทพฯ 10120

ช่องทางติดต่อ
สหกรณ์
ออมทรัพย์ 
บวท.

Line.แจ้งเหต ุATM ขดัข้อง


