ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
******************************

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กําหนดจัดการอบรมสมาชิ ก สหกรณ์ฯ เรื อง
“สถานการณ์ เศรษฐกิจปัจจุบันสมาชิ กต้ องปรับตัวอย่ างไร” ในวันเสาร์ ที
22 และวันอาทิตย์ที 23 เมษายน 2560 ณ โรงแรมไนซ์ บีช ตําบลเพ อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง
สหกรณ์ฯ มีความยินดีขอเชิญสมาชิกฯ ทุกท่านเข้าร่ วมการอบรมใน
ครังนี โดยพร้อมเพียงกัน ทังนี สมาชิ กสามารถลงชื อเข้าร่ วมได้ที จุด 8
และทีทําการสหกรณ์ฯ หรื อแจ้ง รายชื อเข้าร่ วมการอบรมได้ที กรรมการ
สหกรณ์ฯ ทุกท่าน หรื อ โทร. 035-672127- 9, 3343 (สายใน) หรื อมือถือ
095-5176507 ทังนี ภายในวันที 14 เมษายน 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
16 มีนาคม 2560

โครงการจัดการศึ กษาอบรมสมาชิก รุ่นที 1
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
เรื อง “สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันสมาชิกต้ องปรับตัวอย่างไร”
วันที 22 - 23 เมษายน 2560
ณ โรงแรมไนซ์ บีช ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
************************************
หลักการและเหตุผล ปั จจุบนั ภาวะดอกเบียเงินฝากธนาคารยังอยู่ในช่ วงลดตําลง ทําให้ธนาคารออกผลิตภัณฑ์การ
ลงทุนทางเลือกนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เงินฝาก เช่น กองทุน รวม พันธบัตร หุ ้นกู้ ตราสารหนี เป็ นต้น ซึ งถื อเป็ น
โอกาสทีดีทีทําให้ผอู้ อมเงินมีทางเลือกในการออมหรื อลงทุน นอกเหนือจากเงินฝาก เพือให้ได้ผลตอบแทนมากกว่า
เงินฝาก การลงทุนมีทงระยะสั
ั
น-กลาง-ยาว ซึ งได้ผลตอบ (Yield) ต่างกัน แต่ จะมีเรื องความเสี ยงเข้ามาเกี ยวข้อ ง
สมาชิ กสหกรณ์ฯ บางคนหันไปเล่นหุน้ ถอนเงินฝาก ลาออกถอนทุนเรื อนหุ ้นไปซื อหุ ้น กู้กบั ธนาคาร ซึ งทางเลื อก
ดังกล่าวเป็ นทางเลือกสําหรับประชาชนทัวไปทีต้องหาผลตอบแทนทําให้เงินออมมี มูลค่ าเพิ มมากขึน แต่ สําหรับ
สมาชิ กสหกรณ์ฯ มีทางเลือกทีดีกว่าอยู่แ ล้วเพราะสหกรณ์ ฯ ให้บริ การด้านเงิ นฝากอัตราดอกเบียสู งกว่าธนาคาร
บริ การสิ นเชือในอัตราดอกเบียทีตํากว่าธนาคาร และจ่ายผลตอบแทนการถือหุน้ (เงินปั น ผล) ในอัตราทีสู งกว่าเงิ น
ฝากธนาคารหลายเท่า สิ งทีสําคัญคือ “ไม่มีความเสี ยง” เพือให้สมาชิกเข้า ใจ สหกรณ์ ฯ จึงจัดอบรมสัมมนาสมาชิ ก
เกี ยวกับเรื องนีขึน ทังนี เพือให้สมาชิก ได้ตระหนัก ถึงการปรั บตัวเรื องการใช้จ่ายเงิ นในสภาวะเศรษฐกิ จปั จจุบนั
และเห็นถึงความสําคัญของการเก็บออมแบบยังยืน รวมทังเข้าใจถึงหลักการสหกรณ์ในการช่ วยเหลือซึ งกันและกัน
โดยการลงทุนถือหุน้ ร่ วมกันเพือให้สมาชิ กได้ตระหนักถึงการปรับตัวเรื องการใช้จ่ายเงินในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั
และเห็นถึงความสําคัญของการเก็บออมแบบยังยืน รวมทังเข้าใจถึงหลักการสหกรณ์ในการช่ วยเหลือ โดยการลงทุน
ถือหุน้ ร่ วมกันเพือให้สมาชิกทีเดือดร้อนได้กเู้ งินในอัตราดอกเบียทีตํา เมือสิ น ปี บญั ชี สหกรณ์ฯ มีผ ลกําไรสุ ทธิ จึง
นําผลกําไรนันมาแบ่งปั นแก่สมาชิกอย่างยุติธรรมในรู ปของเงินปั นผล และเงินเฉลียคืน นอกจากนีสหกรณ์ฯ ได้นาํ
หลักการใช้ชีวติ มาแนะนําแก่สมาชิก เพือให้สมาชิกได้ใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวติ ทีดีต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกได้รับทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจปั จจุบนั
2. เพือให้สมาชิกได้ปรับตัวในการใช้จา่ ยเงินให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิ จปั จจุบนั
3. เพือให้สมาชิกตระหนักถึงการเก็บออมเงินอย่างยังยืน
4. เพือให้สมาชิกเห็นความสําคัญในการลงทุนกับสหกรณ์
5. เพือให้สมาชิกมีแนวทางการดําเนินชีวติ ได้อ ย่างถูกต้อง
6. เพือสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างสมาชิ ก กรรมการ และเจ้าหน้าที ทีเข้าร่ วมการอบรม

วัน เวลา และสถานทีจัดการอบรมสั มมนา
วันเสาร์ ที 22 และวันอาทิตย์ที 23 เมษายน 2560 ณ โรงแรมไนซ์ บีช เลขที 81/4 ถนนหาดแม่รําพึง (ก้นอ่าว)
ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160
หัวข้ อวิชาและวิทยากร
1. “หลักการใช้ชีวติ ” บรรยายโดย ทีมงานคุณมยุรี ดิฐภักดีชล
2. สถานการณ์เศรษฐกิจปั จจุบนั สมาชิกต้องปรับตัวอย่างไร โดยวิทยากรจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จํากัด
ผู้เข้ าร่ วมการอบรมสั มมนา
สมาชิ ก กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ จํานวน 50 คน
ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
1. สมาชิ กได้รับทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจปั จจุบนั
2. สมาชิ กได้ปรับตัวในการใช้จ่ายเงินให้เ ข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจปั จจุบนั
3. สมาชิ กตระหนักถึงการเก็บออมเงินอย่างยังยืน
4. สมาชิ กเห็นความสําคัญในการลงทุนกับสหกรณ์
5. สมาชิ กมีแนวทางการดําเนินชีวติ ได้อย่างถูกต้อ ง
6. สมาชิ ก กรรมการ และเจ้าหน้าที ทีเข้าร่ วมการอบรมมีความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างกันและกันมากขึน

กําหนดการจัดการศึกษาอบรมสมาชิ ก รุ่ นที 1
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
เรื อง “สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันสมาชิกต้ องปรับตัวอย่างไร”
วันที 22 - 23 เมษายน 2560 ณ โรงแรมไนซ์ บีช ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
****************************
วัน และเวลา
22 เมษายน 2560
เวลา 06.00 น.
เวลา 12.00 น.
เวลา 12.00 - 13.00 น.
เวลา 13.00 - 13.15 น.

ออกเดินทางจากหน้าที ทําการสหกรณ์ออมทรัพย์
ถึงสถานทีอบรมสัมมนา
รับประทานอาหารกลางวัน
พิธีเปิ ด การอบรมสัมมนา

เวลา 13.15 - 15.00 น.
เวลา 15.00 - 15.15 น.
เวลา 15.15 - 16.00 น.
เวลา 16.00 - 18.30 น.
เวลา 18.30 - 22.00 น.

“หลักการใช้ชีวิต”
รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย (ต่อ)
เข้าห้องพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย (เล่นนําทะเล)
รับประทานอาหารเย็น และสันทนาการ

เวลา 22.00 น.

นอนหลับฝันดี

วัน และเวลา
23 เมษายน 2560
เวลา 07.00 - 08.30 น.
เวลา 08.30 - 10.00 น.
เวลา 10.00 - 10.15 น.
เวลา 10.15 - 11.30 น.
เวลา 11.30 - 11.45 น.

หัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา
รับประทานอาหารเช้า
“สถานการณ์เศรษฐกิจปั จจุบันสมาชิกต้องปรับตัวอย่างไร”
รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย (ต่อ)
พิธีปิดการอบรมสัมมนา

เวลา 11.45 - 12.00 น. ถ่ายรู ปร่ วมกัน
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น.
ทัศนะศึกษา และเดินทางกลับจังหวัดอ่างทองโดยสวัสดิภาพ

วิทยากร

นายสุ วฒ
ั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ
ทีมงาน คุณมยุรี ดิฐภักดี ชล

นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
เลขานุ การ

วิทยากร

วิทยากรจาก ชสอ.

นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์

