
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ท่ีประชุมใหญสหกรณฯ อนุมัติจายเงินปนผล รอยละ 

4.25 และเงินเฉล่ียคืนรอยละ 5.00   

  วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2557 สหกรณฯ ได

จัดการประชุมใหญ สามัญประจําป 2556 ณ สโมสร

พนักงานบริษัทไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) โดยมี

นายเฉลย  ชมบุหรั่น ประธานกรรมการฯ ทําหนาท่ี

เปนประธานในท่ีประชุม และมีกรรมการรวม

ดําเนินการประชุม คือ นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร รอง

ประธานฝายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต รองประธาน

ฝายประชาสัมพันธ   นางเกษมศรี   เมฆหมอก 

ผูจัดการและมีผูแทนสํานักงานสหกรณจังหวัด

อางทอง สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

อางทอง ผูแทนสหกรณฯ ในจังหวัด สมาชิกฯ เขา

รวมประชุมใหญตามสมควร 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ท่ีประชุมใหญมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ คือ 

 1. ทําการไวอาลัยแกสมาชิกท่ีเสียชีวิตในป 

พ.ศ. 2556 รวม 8 ทาน  

2. รับทราบเรื่องการมอบสรอยคอทองคํา 

หนัก 50 สตางคและหนัก 1 บาท ใหแกสมาชิกท่ี

เกษียณอายุ ในป พ. ศ. 2556  รวม 41 ทาน เปนเงิน 

981,851 บาท 

3. รับทราบเรื่องสมาชิกเขาใหม 89 คนและ

สมาชิกออกจากสหกรณฯ 85 คนสมาชิกคงเหลือ 

1,132 คน(สมาชิก 994 คน สมาชิกสมทบ 138 คน) 

 4. ทําการรับรอบรายงานการประชุมใหญ 

สามัญประจําป 2556 

 5. รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2556 

 6. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ

ประจําป 2556 

 7. มีมติอนุมัติงบดุล งบกําไร ขาดทุน และ

งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 โดยสหกรณมีสินทรัพย 433,282,912.21 บาท 

ทุนเรือนหุน 306.22 ลานบาท ทุนสํารอง 22.76 ลาน

บาท  กําไรสุทธิประจําป 16,789,699.54 บาท 

( อานตอหนา 3 ) 
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           เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯ 
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาท่ีการเงิน 

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาท่ีเงินฝาก 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาท่ีธุรการ 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธกิาร 

บรรณาธิการ              นายสุวัฒน  แกวเฮียง  

กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

 นายวิรัต  ชจูิตต  นายมานะกูล พรรณเรณ ู         

 นายสุทัศน  เอีย่มแสง  นางสาวไขมกุข  จนัทโคตร

 นายพีระภัทร ลอยละล่ิว นางศรีประภา  แสงสวาง

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส      

       ¡ÒÃ»ÃÐªØÁãË�ÊÒÁÑ»ÃÐ í̈Ò»� 2556 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกฤษณชยั  สินธุประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายสุวัฒน  แกวเฮียง   รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลขิิต  มีบํารุง   เหรัญญิก 

นายมานะกูล  พรรณเรณู  กรรมการ 

นายวิรัต  ชจูิตต   กรรมการ 

นางละออ  แกวสาระ  กรรมการ 

นายสุทัศน  เอี่ยมแสง  กรรมการ 

นายเสนห  ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์  คงม ี  กรรมการ 

นางสาวไขมุกข  จันทโคตร  กรรมการ 

นายคนิต  ชวดตระกูล  กรรมการ 

นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว  กรรมการ 

นางศรีประภา  แสงสวาง  กรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 32 (2557) 
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ท่ีประชุมใหญสหกรณฯ ( ตอจากหนา 1) 

8.อนุ มัติการ จัดสรรกําไรสุทธิรายการ      

ตางๆ  ตามขอบังคับสหกรณฯ โดยจายเงินปนผล 

รอยละ 4.25 และเงินเฉล่ียคืน รอยละ 5.00  

 9. กําหนดวงเงินกูยืมและคํ้าประกันของ

สหกรณประจําป 2557 เปนเงิน 135 ลานบาท 

 10.รับทราบแผนงานและงบประมาณ

รายรับ - รายจายประจําป 2557 โดยประมาณการ

รายรับ จํานวน 24,685,000 บาท ประมาณการ

รายจาย จํานวน 8,490,764 บาท   

 11. มีมติเลือกต้ังนางสาวณัฐิญา  สรอย-

ทรัพย เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2557 

 12. ทําการคัดเลือกนายอดุลย  เปยมมนัส 

ผูสอบบัญชีเลขท่ี 6081 บริษัทเอ็น. เอส. เค. สอบ

บัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีสหกรณประจําป 2557 

กําหนดเงินคาธรรมเนียมการตรวจสอบ 55,000 บาท 

 13. ทําการเลือกต้ัง นายกฤษณชัย  สินธุ-

ประสิทธ์ิ  เปนประธานกรรมการฯ และเลือกต้ัง

กรรมการดําเนินการ 7 คน คือ นายสุทัศน  เอ่ียมแสง  

นายคนิต  ชวดตระกูล  นางสาวไขมุกข  จันทโคตร  

นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ  นายวิรัต  ชูจิตต  

นายเสนห  ชุมหฤทัย และ นางละออ  แกวสาระ 

 ท้ังน้ี หลังจากการเลิกประชุมสหกรณฯ ได

ทําการจายเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกท่ี

เขารวมการประชุมใหญดวย 

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท ใหแก

สมาชิกท่ีเกษียณอายุ 

 วันที่  13 กุมภาพันธ 2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธ์ิ ประธานกรรมการฯ พรอมกับนาย

สุวัฒน  แกวเฮียง รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง รวมกันมอบสรอยคอทองคํา 

หนัก 1 บาท มูลคา 20,700 บาท (สองหม่ืนเจ็ดรอย

บาทถวน) ใหแกนายจรูญ  ชมบุหรั่น  สมาชิก

แผนกอัลซิลลารี่  ซอมบํารุง เน่ืองจากเกษียณอายุ 

โดยมอบใหในงานเล้ียงสังสรรคการเกษียณอายุท่ี

บานระดํา ต.โพสะ อ.เมือง จ.อางทอง 

   วันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธ์ิ ประธานกรรมการฯ มอบสรอยคอ

ทองคํา หนัก 1 บาท มูลคา 20,200 บาท (สองหม่ืน

สองรอยบาทถวน) ใหแก  นางธัญพร หมีทอง 

สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ท่ีสํานักงานสหกรณฯ  

เน่ืองจากเกษียณอาย ุ 

สหกรณฯ มอบเงินสินไหมทดแทนการเสียชีวิตแก

มารดาสมาชิกท่ีเสียชีวิต 

วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2557 นายสุทัศน  เอ่ียม-

แสง กรรมการสหกรณฯ ทําการมอบเงินสินไหม

ทดแทนการเสียชีวิตใหแก นางระเบียบ รักชาติ

มารดาของนายติณณภพ  รักชาติ สมาชิกแผนกซีวิล  

ซึ่งเสียชีวิต เปนเงิน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 

 สหกรณฯ ทําการประกันชีวิตกลุมใหแก

สมาชิกสหกรณทุกคน โดยสหกรณฯ เปนผูจายเบ้ีย

ประกันแทนสมาชิก หากสมาชิกท่ีเสียชีวิต ทายาท

จะไดรับสินไหมทดแทน จํานวน 50,000 บาท หาก

เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจะไดรับสินไหมทดแทน 

จํานวน 200,000 บาท 

กรรมการ ชสอ. เย่ียมสมาชิก ชสอ. ที่ เชียงราย 4 

สหกรณฯ 

วันท่ี 31 มกราคม2557 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร  
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กรรมการ ชสอ. พรอมกับคณะกรรมการเชื่อมโยง

เครือขายและกิจการพิเศษ พรอมกับเจาหนาท่ี ชสอ.  

เดินทางไปเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยในจังหวัด

เชียงราย 4 แหง เพื่อชี้แจงขอเท็จจริง รับฟงปญหา 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สําหรับ

สหกรณท่ีเดินทางไปเยี่ยมไดแกสหกรณออมทรัพย

ตํารวจเชียงราย จํากัด สหกรณออมทรัพยครูกรม

สามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายจํากัด สหกรณออม

ทรัพยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จํากัด และ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบเชียงราย จํากัด 

กรรมการชสอ. รวมเปนวิทยากรในโครงการ ชสอ. 

พบสมาชิกท่ีเชียงราย 

 วัน ท่ี  1  กุมภา พัน ธ  2 5 57  น า ยศ รี โ พ ธ์ิ  

วายุพักตร กรรมการชสอ. เขารวมโครงการ “ชสอ. 

พบสหกรณออมทรัพยภาค ครั้งท่ี 3” ณ หอประชุม

ชางเ งิน สหกรณออมทรัพยครู เ ชียงราย จํา กัด          

อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งจัดโดยชมรมสหกรณออม

ทรัพยภาคเหนือรวมกับชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทยจํากัด  ทั้งนี้  นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร

ไดเปนผูแทนคณะกรรมการเสริมสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศเปนวิทยากรรวมกับประธาน

กรรมการ ชสอ.  และคณะกรรมการคณะอ่ืนๆ 

ในชวงการนําเสนอผลการดําเนินงานของ ชสอ. ดวย 

 โครงการ ชสอ. พบสหกรณออมทรัพยภาค

มีวัตถุประสงคเพื่อใหสหกรณออมทรัพยท่ีเขารวม

การสัมมนาไดรับทราบถึงภารกิจของ ชสอ. และ

แนวนโยบายของ ชสอ. ตลอดจนการดําเนินงานท่ี

ผานมา  รับทราบปญหา อุปสรรค ขอคิดเห็นและ

ความตองการบริการดานตางๆ ของสหกรณออม-

ทรัพยที่เขารวมการสัมมนา เพื่อใหไดรับความรูดาน

วิชาการท่ีตรงตอความตองการ 

กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาและเสริมสรางความรูดานวิชาการ 2 ครั้ง 

 วันท่ี 4 และ 18 กุมภาพันธ 2557 นายศรี-

โพธ์ิ  วายุพักตร กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสรางความรูดาน

วิชาการ ชสอ.  ณ หองประชุม 302 สํานักงาน ชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ถนน

นครอินทร  อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย

การประชุมวันที่  4 กุมภาพันธ เปนการประชุม

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2557 และ การประชุมใน

วันที่ 18 กุมภาพันธ เปนการประชุมวาระพิเศษ ของ

คณะกรรมการฯ ดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ เขารวมการ

ประชุมใหญ สามัญประจําป 2 สหกรณฯ 

 วันที่ 5 กุมภาพันธ  2557 นายสุทัศน  เอ่ียม-

แสง กรรมการฯ เดินทางไปรวมการประชุมใหญ 

สามัญประจําป 2556 สหกรณออมทรัพยสหภาพ-

แรงงานไทยคารบอนแบล็ค จํา กัด ณ โรงจอด

รถจักรยานยนต บริษัทฯ อ. เมือง จ. อางทอง 
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 สหกรณออมทรัยพ สหภาพแรงงานไทย-

คารบอนแบล็ค จํากัด มีสมาชิก 299 คน ทุนเรือนหุน 

187.77 ลานบาท  ทุนสํารอง 10.07 ลานบาท เงินให

กูแกสมาชิกคงเหลือ 359.18 ลานบาท เงินรับฝาก

ออมทรัพย 2.14 ลานบาท เงินรับฝากออมทรัพย

พิเศษ 75.21 ลานบาท ทุนดําเนินงาน 315.88 ลาน

บาท กําไรสุทธิประจําป  จํานวน11,558,426.02 บาท 

ท่ีประชุมใหญ อนุมัติจายเงินปนผล รอยละ  4.75 

และจายเงินเฉล่ียคืน รอยละ 4.00 

 วันที่  16 กุมภาพันธ  2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธ์ิ ประธานกรรมการฯ เดินทางไปรวม

การประชุมใหญ สามัญประจําป 2556 สหกรณออม

ทรัพย สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จํากัด  ณ โรง-

อาหาร บริษัท ไทยคูราโบ จํากัด จ. ปทุมธานี 

 สหกรณออมทรัยพสหภาพแรงงานไทย-     

คูราโบ จํากัด มีสมาชิก 681 คน ทุนเรือนหุน 116.05 

ลานบาท  ทุนสํารอง 12.87 ลานบาท เงินใหกูแก

สมาชิกคงเหลือ 123.93 ลานบาท เงินฝากออมทรัพย 

1.27 ลานบาท เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 12.51 

ลานบาท รวมสินทรัพย 216.28 ลานบาท กําไรสุทธิ

ประจําป จํานวน 6,617,607.68 บาท ท่ีประชุมใหญมี

มติจายเงินปนผล รอยละ 4.40 และจายเงินเฉล่ียคืน 

รอยละ 7.50 

กรรมการฯ และเจาหนาที่ฯ รวมฟงการนําเสนอและ

คัดเลือก “ผลงานนวัตกรรมฯ” ที่ชสอ. 

 วันที่  8  กุมภาพัน ธ  2 557  นา ยศรี โ พ ธ์ิ  

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายสุวัฒน แกว-

เฮียง เหรัญญิก และ นางสาวนุชนารถ  แกวนํ้าเชื้อ 

เจาหนาท่ีเงินกู เดินทางไปรวมฟงการนําเสนอและ

คัดเลือกนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณออม

ทรัพยดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2556 ณ หอง

ประชุม 701 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ

ไทย จํากัด โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ เปนเวทีให

บุคคลากรของสหกรณสมาชิก ชสอ. ไดนําเสนอ

ผลงานนวัตกรรมการการบริหารจัดการสหกรณ 

ออมทรัพย รวมท้ังเปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและ

ประสบการณการบริหารสหกรณออมทรัพย โดยมี

ผูเขารวมฟง จํานวน 200 คน  ท้ังนี้ ไดมีการประกาศ

ผลรางวัลนวัตกรรมการบริหารจัดการ และรางวัล

ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับประเทศ ประเภทละ 1 รางวัล ดวย 

ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลางเขารวม

ประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ 2557 

 วันที่  9  กุมภาพัน ธ  2 557  นา ยศรี โ พ ธ์ิ  

วายุพักตร ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาค-

กลางเดินทางไปรวมการประชุมประ จํา เดือน

กุมภาพันธ 2557 ณ ท่ีทําการสหภาพแรงงานไทย- 

อครลิิคไฟเบอร อ.แกงคอย จ.สระบุรี โดยมี สหกรณ

ออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร 

จํากัด เปนเจาภาพจัดการประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ ชุดที่ 2 ครั้งท่ี 1/2557 ทําการ

สรุปผลการจัดการอบรมเรื่อง “การบริหารเงินกูอยาง

มีประสิทธิภาพ” เม่ือวันที่ 17 - 18 มกราคม 2557 

กําหนดรายละเอียดการจัดการอบรม เรื่อง “สนทนา

ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเขาสู AEC” และ การ

เตรียมการประชุมใหญ สามัญประจําป 2556 ของ

ชมรมฯ และ การรณรงคหาสมาชิกใหม 



1 6 ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  28 ฉบับที่ 306 ประจําเดือน มีนาคม 

2557 
กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ  

 วันท่ี  11  กุมภาพันธ  2557 นายศรีโพธ์ิ  

วายุพักตร  กรรมการชสอ. เขารวมการประชุม

คณะกรรมการเสริมสรางความรวมมือระหวาง

ประเทศ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด ณ หองประชุม 302 สํานักงาน ชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยฯ ถนนนครอินทร   อําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุร ี 

กรรมการสหกรณฯ รวมการอบรมและประชุมใหญ

สามัญประจําป 2556 กับ ชสอ. ก. ท่ีอยุธยา 

 วันท่ี 14 - 15 กุมภาพันธ 2557 นายศรีโพธ์ิ

วายุพักตร ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาค-

กลาง นา ยกฤษณชัย  สิน ธุประสิท ธ์ิ  ประธา น

กรรมการฯ นายวิรัต ชูจิตต นายสุทัศน เอ่ียมแสง 

กรรมการ นางสาวดวงกมล แกวสุกใส และนางสาว

ฐิติพร ควรบําเรอ เดินทางไปรวมการฝกอบรม 

หลักสูตร “สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเขาสู 

AEC” และรวมการประชุมใหญ สามัญประจําป 

2556 ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง ณ โรงแรม

แคนทารี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

โดยมีผูเขารวมการอบรม 55คน 

 

 

 

 

   

  

การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผู เขารวมการ

ฝกอบรมมีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษมาก

ยิ่งขึ้น  เพื่อฟนฟูความรูทางภาษาอังกฤษ โดยเนน

กา ร ส นท น า เป นสํ า คัญ  เพื่ อให มี คว า มรู ศัพ ท

ภาษาอังกฤษใหมๆ เพิ่มมากขึ้น และเพื่อใหสามารถ

สื่อสารไดดียิ่งขึ้น 

 อน่ึง ในการประชุมใหญ สามัญประจําป 

2556 ของชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง ไดมี

การเลือกต้ังคณะกรรมการชมรมฯ แทนกรรมการฯ 

ท่ีหมดวาระรวม 10 คน และนายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร 

ไดรับการเลือกต้ังเปนรองประธานชมรมฯ คนที่ 2  

ท้ังน้ี ชมรมฯ มีกรรมการทั้งคณะ รวม 16 คน โดยมี

นายสุรัตน  จันทรวันเพ็ญ เปนประธานชมรมฯ 

สหกรณฯ มอบสมุดเงินฝากพรอมเงินฝาก 500 บาท

ใหแกสมาชิกที่ภรรยาคลอดบุตร 

 วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2557 นางสาวฐิติพร 

ควรบําเรอ เจาหนาที่เงินฝากไดทําการมอบสมุดเงิน

ฝากออมทรัพยพรอมดวยเงินฝาก จํานวน 500 บาท 

ใหแก นายศราวุฒิ แกวมล สมาชิกแผนกอัลซิลลารี่ 

ผลิต เน่ืองจากภรรยาคลอดบุตร 
 

 

กรรมการ ชสอ. ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ

ดําเนินการ ชสอ. 

 วันท่ี  15  กุมภาพันธ  2557 นายศรีโพธ์ิ  

ว า ยุ พั ก ต ร   ก ร ร ม ก า ร ช ส อ .  เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม

ประจํา เดือนกุมภาพันธ  2557 คณะกรรมการ

ดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ

ไทย จํากัด ณ หองประชุม 601 สํานักงานชุมนุม

สหกรณออมทรัพยฯ ถนนนครอินทร  อําเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุร ี
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รองประธานสหกรณฯ และผูจัดการเขารวมการ

ประชุมประจําเดือนชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง  

 วันท่ี  17  กุมภาพันธ  2557 นายศรีโพธ์ิ   

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี  

เมฆหมอก ผูจัดการ เขารวมการประชุมประจําเดือน

กุมภาพันธ 2557 ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง      

ณ สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง 

 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมสหกรณจังหวัดอ างทอง

ประจําเดือนมกราคม 2557 งบรายรับ - รายจาย

ชมรมฯ ประจํา เดือนมกราคม 2557 โดยมีเงิน

คงเหลือยกมาจากเดือนธันวาคม 2556 จํานวน 

69,232.56 บาท ไมมีรายรับ รายจาย 620 บาท เงิน

คงเหลือยกไปเดือนกุมภาพันธ  2557  จํ านวน 

68,618.56 บาท รับทราบเรื่องการเชื่อมโยงธุรกิจ

ระหวางสหกรณสมาชิกชมรมฯ  กําหนดรายละเอียด 

การจัดงานวันสหกรณแหงชาติ ประจําป  2557 

เพิ่มเติมและรับทราบเรื่องท่ีเจาหนาท่ีของสํานักงาน

สหกรณจังหวัดอางทองแจงตอท่ีประชุมหลายเรื่อง 

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพสมาชิก และชวยเงิน

ทําบุญ 5,000 บาท 

วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธ์ิ ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธ์ิ   

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต 

นางสาวไขมุกข  จันทโคตร นายสุทัศน  เอ่ียมแสง

กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก เดินทางไป

เปนเจาภาพสวดศพ นายละออง ศรีสวัสด์ิ สมาชิก

แผนกพนสภาพการเปนพนักงาน ท่ีวัดพายทอง      

อ.ปาโมก จ.อางทอง และชวยเงินทําบุญ 5,000 บาท  

ประธานฯ และ รองประธานฯ เขารวมงานเลี้ยงเพื่อ

หารายไดใหแกโรตารอีางทอง 

 วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธ์ิ ประธานกรรมการฯ และนายสุวัฒน 

แกวเฮียง รองประธานฝายประชาสัมพันธ เดินทาง

ไปรวมงานเล้ียงสังสรรคเพื่อหายรายได “เพลินเพลง

แสนหวาน จิติมา เจือใจ” ของสโมสรโรตารีอางทอง 

ภาค 3350 ณ หอประชุมโรงเรียนอางทองปทม- 

โรจนวิทยาคม อ.เมือง จ.อางทอง โดยสหกรณซื้อ

บัตรรวมงาน 2 ใบ เปนเงิน 1,000 บาท 

กรรมการชสอ. เย่ีอมเยือนสมาชิกชสอ. ที่จังหวัด

กระบี่ 4 สหกรณฯ  

 วันท่ี 21 กุมภาพันธ   2557 นายศรีโพธ์ิ  

วายุพักตร กรรมการ ชสอ. พรอมกับคณะกรรมการ

เชื่อมโยงเครือขายและกิจการพิ เศษ พรอมกับ

เจาหนาท่ี ชสอ.  เดินทางไปเยี่ยมเยือนสหกรณออม-

ทรัพยในจังหวัดกระบ่ี 4 แหง เพื่อชี้แจงขอเท็จจริง 

รับฟงปญหา แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึง่กันและกัน 

 สําหรับสหกรณออมทรัพยฯ ที่เดินทางไป

เยี่ยมไดแก สหกรณออมทรัพยตํารวจกระบ่ี จํากัด 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกระบี่ จํากัด สหกรณ

ออมทรัพยครูกระบ่ี จํากัด และสหกรณออมทรัพย

ทองถ่ินกระบี่ จํากัด 

กรรมการ ชสอ. รวมเปนวิทยากรในโครงการ ชสอ. 

พบสมาชิกท่ีกระบ่ี 

 วันท่ี  22 กุมภาพันธ  2557 นายศรีโพธ์ิ  

วายุพักตร กรรมการ ชสอ. เขารวมโครงการ “ชสอ. 

พบสหกรณออมทรัพยภาค ครั้งท่ี 3” ณ โรงแรม     

เมอริไทม  ปารค แอนด  สปา  รีสอรท อ. เ มือง           
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จ.กระบ่ี ซึ่งจัดโดยชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต

รวมกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

จํากัด ท้ังน้ี นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร ไดเปนผูแทน

คณะกรรมการเสริมสรางความรวมมือระหวาง

ประเทศเปนวิทยากรรวมกับประธานกรรมการ 

ชสอ. และคณะกรรมการคณะอ่ืนๆ ในชวงการ

นําเสนอผลการดําเนินงานของ ชสอ. ดวย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการ ชสอ. พบสหกรณออมทรัพยภาค

มีวัตถุประสงคเพื่อใหสหกรณออมทรัพยท่ีเขารวม

การสัมมนาไดรับทราบถึงภารกิจของ ชสอ. และ

แนวนโยบายของ ชสอ. ตลอดจนการดําเนินงานท่ี

ผานมา  รับทราบปญหา อุปสรรค ขอคิดเห็นและ

ความตองการบริการดานตางๆ ของสหกรณออม

ทรัพยที่เขารวมการสัมมนา เพื่อใหไดรับความรูดาน

วิชาการท่ีตรงตอความตองการ 

กรรมการฯ และเจาหนาที่ฯ รวมงานวันสหกรณ

แหงชาติประจําป 2557 

 วันที่  26 กุมภาพันธ 2557 นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธ์ิ ประธานกรรมการฯ นายสุ วัฒน   

แกวเฮียง รองประธานฝายประชาสัมพันธ นางสาว

พรรษพร  แสงประพาฬ เลขานุการ นายวิรัต  ชูจิตต  

นายสุทัศน  เ อ่ียมแสง นางศรีประภา แสงสวาง 

กรรมการฯ และ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ

สหกรณเดินทางไปรวมงานวันสหกรณแหงชาติ 

ประจําป 2557 ณ สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง 

อ. เมือง จ. อางทอง ซึ่งจัดโดยชมรมสหกรณจังหวัด

อางทอง สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง และ

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดอางทอง โดยมี

ผูแทนสหกรณในจังหวัดทุกประเภทเขารวมงาน 

130 คน 

 การจัดงานมีวัตถุประสงคเพื่อรําลึกถึงพระ

กรุณาธิคุณของพระราชวงคเธอกรมหม่ืนพิทยาลง

กรณ “พระบิดาแหงการสหกรณไทย” โดยมีพิธี

ถวายพานพุมและกล าวสดุดีพระบิดาแหงการ

สหกรณไทย การทําบุญล้ียงพระเพล และ ผูรวมงาน

รับประทานอาหารรวมกัน ทั้งน้ี สหกรณฯ ไดซื้อ

บัตรโตะจีนเพื่อรวมงาน 

ประธานฯ และกรรมการฯ รวมการประชุมที่

สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง 

 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธ์ิ ประธานกรรมการฯ และนายวิรัต     

ชู จิตต  กรรมการฯ เดินทางไปรวมการประชุม

โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการดําเนินธุรกิจ

สหกรณและกลุมเกษตรกร ณ หองประชุมสํานัก     

งานสหกรณจังหวัดอางทอง   

 การประชุมมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและ

พัฒนาการดําเนินธุรกิจสหกรณ/เกษตรกรใหเปนไป

ในทิศทางเดียวกันตามความเหมาะสมและใช

กระบวนการเรียนรูรวมกันในสรางความเขมแข็ง

ของขบวนการสหกรณ ฯลฯ 
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 สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเร-

ยอน จํากัด ไดรับการจดทะเบียนเ ม่ือวันที่  22 

สิงหาคม 2526 นับถึงวันน้ีกําลังยางเขาสูปที่ 31 ของ

การจัดต้ังแลว เม่ือปท่ีแลว สหกรณฯ มีอายุครบ 30 

ปของการกอต้ัง คณะกรรมการสหกรณฯ ชุดที่ 31 

ไดจัดทําวิดีโอ “30 ป แหงความเช่ือมั่น ศรัทธา พึ่งพา

ตนเอง” เพื่อเผยแพรประวัติการกอต้ังสหกรณและ

รายงานผลการดําเนินงานในรอบสามสิบปท่ีผานมา  

วิ ดีโอดังกล า วไ ม ได จัดทํ า เผยแพรแกสมาชิก 

สหกรณฯ โดยตรง แตสมาชิกสามารถดูไดท่ีเว็ปไซด

ข อ ง ส ห ก ร ณ ฯ  ห รื อ โ ด ย เ ข า ไ ป ดู ไ ด ท่ี ยู ทู ป

http://www.youtube.com/watch?v=0pEtLikvbgg 

วิดีโอชุดนี้จัดทําข้ึนกอนท่ีสมาชิกสหภาพฯ จะทํา

การนัดหยุดงาน  หากเปรียบเทียบฐานะสหกรณฯ ท่ี

บรรยายในวิดิโอกับสถานะของสหกรณฯ ในขณะน้ี

ทานจะเห็นไดวา หลังการนัดหยุดงานสถานะของ

สหกรณฯ ตางไปจากคําบรรยายในวิดิโอตามสมควร

ไมวาจะเปนจํานวนสมาชิก ทุนเรือนหุน และ เงินรับ

ฝากจากสมาชิก เนื่องจากสหกรณฯ ไดรับผลกระทบ

จากการนัดหยุดงานของสมาชิก 

 แมวา สมาชิกสหภาพฯ ไดกลับเขาทํางาน

ต้ังแตวันท่ี 20 มกราคม 2557 สถานการณตางๆ ได

เขาสูภาวะปกติแลว  แตผลกระทบท่ีเกิดจากการนัด

หยุดงา นตอส หกรณฯ  ก็ยั ง มีอยู อ ย างต อ เ น่ือง  

โดยเฉพาะการลาออกของสมาชิกทั้งสมาชิกท่ียัง

ทํางานอยูและสมาชิกแผนกพนสภาพการเปน

พนักงานของบริ ษัท การลาออกดังกลาวทําให

จํานวนสมาชิกและทุนเรือนหุนของสหกรณฯ ลดลง

ตามสมควร แตการลาออกของสมาชิกดังกลาวก็ไมมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณฯ เพียงแต

ทําใหสินทรัพยของสหกรณฯ ลดลงไปบางเทานั้น ท่ี

สําคัญ คือ สมาชิกที่ลาออกยอมเสียประโยชนท่ีควร

ไดจากสหกรณฯ ไมวาจะเปนเงินปนผล ดอกเบี้ยเงิน

ฝากท่ีจายใหแกสมาชิกในอัตราท่ีสูงกวาธนาคารและ

สวัสดิการตางๆ ท่ีสหกรณฯ มอบใหแกสมาชิกซึ่ง

ธนาคารไมมีใหแกผูฝากเงินกับธนาคารเหมือนท่ี

สหกรณฯ จัดใหแกสมาชิกสหกรณฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณฯ มอบเงินสินไหมทดแทนใหกับมารดา 

นายติณณภพ รักชาติ ท่ีเสียชีวิต จํานวน50,000 บาท 

 ขณะนี้ ยังมีพนักงานจํานวนหนึ่งท่ียังไมได

สมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณ รวมท้ังพนักงานที่เคย

เปนสมาชิกแลวลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณฯ

ดวย  คณะกรรมการดําเนินการชุดใหมจึงขอฝาก

สมาชิกสหกรณทุกทานขอใหชวยกันชักชวนให  

เพี่อนพนักงานท่ีไมไดเปนสมาชิกไดสมัครเขาเปน

สมาชิกสหกรณกันดวย เพราะการเปนสมาชิก

สหกรณฯ น้ันทานจะไดรับผลตอบแทนทางการเงิน
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ท่ีสูงกวาการฝากเงินกับธนาคาร  ไมตองเสียภาษีเงิน

ปนผล  ไดรับสวัสดิการจากสหกรณฯ ต้ังแตเกิด

จนกระทั่งการเสียชีวิต การไดเขารวมกิจกรรมตางๆ 

กับสหกรณ เชน การเขารับการอบรมปละ 2 ครั้ง 

การศึกษาดูงานกับสหกรณ และยังมีสิทธิสมัครเขา

เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สมาคมฌา- 

ปกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสถาน

ประกอบการ (สสอป.)  และสมาคมฌาปนกิจ-

สงเคราะหสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย (สส ชสอ.) ซึ่งหากสมาชิกสมัครเขาเปน

สมาชิกของท้ังสองสมาคมฯ หากเสียชีวิตทายาทก็จะ

มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหศพ จํานวน 1,200,000 บาท 

(หน่ึงลานสองแสนบาทถวน)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 สหกรณฯ เปนของสมาชิกทุกคน ดังนั้นจึง

เปนหนาที่ของสมาชิกท่ีจะตองชวยกันดูแลสหกรณ

ใหมีความเขมแข็ง เติบโต มีผลการดําเนินงานที่ดี

เพื่อที่สหกรณฯ จะไดใหผลตอบแทนการออมเงิน

ของสมาชิกในรูปเงินปนผล ดอกเบ้ียเงินฝากใน

อัตราที่สูง และใหสวัสดิการตางๆ ท่ีดีแกสมาชิก ซึ่ง

สหกรณฯ ของเราถือไดวาเปนสหกรณฯ ในระดับ

แนวหนาที่ใหสวัสดิการเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ

การมอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท ใหแกสมาชิกท่ี

เกษียณอายุหรือลาออกจากงานโดยเปนสมาชิก

สหกรณฯ ครบ 20 ปข้ึนไป  สหกรณฯ หลายแหงชื่น

ชมสวัสดิการการมอบทองใหสมาชิกของสหกรณฯ 

ของเราเปนอยางยิ่ง 

 นอกจากการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกแลว 

สหกรณฯ ยังไดใหความสําคัญตอสังคมสวนรวม

เปนอยางมาก  ในแตละปสหกรณฯ จะบริจาคเงิน

ชวยเหลือแกวัด โรงเรียน องคกรการกุศลตางๆ เปน

เงินปละ 10,000 - 20,000 บาท และท่ีสําคัญในการ

ประชุมใหญ สามัญประจําปของสหกณณทุกป  

คณะกรรมการฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมใหญเพื่อ

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปใหแกสหภาพแรงงาน-

ไทยเรยอน และมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน

ติดตอกันมาเปนเวลาหลายปแลว โดยในป น้ี ท่ี

ป ระ ชุมให ญ ได อ นุ มั ติต า มขอ เส น อของคณ ะ

กรรมการฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2556 เพื่อ

บริจาคเงินใหแกสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํานวน 

100,000 บาท และ บริจาคใหแก มูลนิธิสหภาพ-

แรงงานไทยเรยอน จํานวน 40,000 บาท เพื่อใหสอง

องคกรใชเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมใหแก

สมาชิกสหภาพฯ และชุมชน 

 การจัดต้ังสหกรณออมทรัพยฯ ข้ึนมาใน

บริษัทไทยเรยอนจํากัด (มหาชน) ถือเปนความสําเร็จ

ท่ีนาภาคภูมิใจของสหภาพแรงงานไทยเรยอนเพราะ

สหกรณฯ ไดทําใหชีวิตความเปนอยูของสมาชิกดี

ขึ้นเปนอยางมาก เปนท่ีพึ่งยามสมาชิกมีปญหาดาน

การเงิน ขอบคุณฝายบริหารของบริษัทที่ใหความ

สนับสนุนสหกรณฯ ดวยดีตลอด 30 ปที่ผานมา 
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา 

เดือนมีนาคม 2557 มาพบกับ ทานสมาชิก และ ทาน

ผูอานทุกทานแลวครับ   

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณกฤษณชัย  สินธุ-

ประสิทธิ์ ประธานกรรมการฯ คนใหม ที่ไดรับการ

เลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญโดยไม มีคูแข งครับ 

๙๙๙%๙๙๙ ขอแสดงความยินดีกับกรรมการอีก 7 

ทานที่ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการฯ ดวยเชนกัน 

โดยเฉพาะ คุณคนิต  ชวดตะกูล ท่ีไดรับการเลือกต้ัง

เปนกรรมการสมัยแรกดวยครับ ๙๙๙%๙๙๙ กําลังมี

ความสุขกับการเล้ียงลูกชาย 2 คนที่กําลังโตวันโต

คืน คุณนนทรี  เกษจันทร ถูกตามตัวใหเขาทํางาน 

เปนแบบนี้แหละครับชีวิตคนเราโอกาสดีๆ ที่ไดอยู

กับลูกท้ังวันมักผานไปเร็วครับ ๙๙๙%๙๙๙ ขอแสดง

ความยินดีกับ คุณสุกัญญา  ศุภศิลป ท่ีกําลังจะมีนอง

คนใหมใหกับลูกสาว ๙๙๙%๙๙๙ ขอแสดงความ

ยินดีกับ คุณพิทักษ  โมกขศักด์ิ นักดนตรีวงเฟรนด

ชิฟท่ีไดเขาพิธีมงคงสมรสกับเจาสาวแสนสวยไป

เม่ือเร็วน้ี ขอใหชีวิตสมรสมีแตความสุขตลอดไป

ครับ ๙๙๙%๙๙๙  ในเดือนกุมภาพันธท่ีผานมีวัน

คลายวันเกิดสมาชิกหลายทานเชน คุณอนุรักษ  ทอง-

โตนด (10 ก.พ.) คุณอํานาจ  เหมือน จิตร (11 ก.พ.) 

คุณนิพนธ  คุมเจริญ (13 ก.พ.) คุณบรรเทิง จําเริญ-

ใหญ (18 ก.พ.) คุณเพ็ญศรี  สินธุประสิทธิ์ (23 ก.พ.) 

ร ว ม ท้ั ง อี ก ห ล า ย ท า น ท่ี ไ ม ไ ด เ อ ย น า ม ม า           

“ขอใหท้ังทุกทานมีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให

ไดสมใจปรารถนาทุกประการครับ” ๙๙๙%๙๙๙ ขอ

แสดงความยินดีกับ คุณยุทธภูมิ คุณศิริลักษณ เทพ-

วงษ ในโอกาสวันครบรอบ 12 ป ของการแตงงาน

เม่ือเร็วๆ น้ี ขอใหชีวิตมีแตความสุขตลอดไปครับ

๙๙๙%๙๙๙ เริ่มกิจการใหมควบคูกันการทํางาน

ไทยเรยอน คุณภาดล  ไชยรักษ รับเหมากอสรางบาน 

เพื่อนสมาชิกทานใดตองการปลูกบานติดตอคุณ

เจ๊ียบไดครับ ๙๙๙%๙๙๙ ทานใดที่ตองการทานหม่ี

กรอบแกนตะวัน รสชาติอรอย ติดตอไดที่  คุณ

อํานวย พรวิริยกุลครับขายถูกราคาไมแพงครับ 

๙๙๙%๙๙๙  กลับจากการเดินทางไปเที่ยวสิบสอง

ปนนา ประเทศจีนแลว คุณอัชณา วายุพักตร ซื้อของ

มาฝากเพื่อนๆ ดวยครับ  

จัดงานแตงงานใหกับหลานสาวเรียบรอย

แลว แมจะเหน็ดเหน่ือยเพียงใดแต คุณประนอม  

พานคํา บอกวามีความสุขมากท่ีเห็นหลานมีความสุข

ในครั้งนี้  ๙๙๙%๙๙๙ ไปชวยงานแตงงานหลานสาว

คุณประนอมจนเสร็จงาน สงสัย คุณสุภาพ  ไพจิตร-

จินดา จะเอาแรงกันไวตอนแตงลูกสาวตัวเองครับ 

๙๙๙%๙๙๙ แตงงานมานานแลว ไมทราบวาคุณ

ธีรเดช  เอนกศรี มีหลานให คุณแมสมสมัย วงศ-

พานิช อุมแลวหรือยังครับ ๙๙๙%๙๙๙ ชีพจรลงเทา

อีกแลว สําหรับ คุณพยุงศักด์ิ  เวชโช  ตองไปอยูราน

ขายอุปกรณการเกษตรที่ อุทัยธานี เพื่อชวยดูแล

กิจการของลูกชาย ก็ขอใหขายดีมากๆ นะครับ 

๙๙๙%๙๙๙ ขอแสดงความยินดีกับ คุณธีรศักด์ิ  ศรี-

เผือด ท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการสหภาพฯ ใน

ฐานะผูแทนสมาชิกจากโรงงานหนองแค ๙๙๙%๙๙๙ 

ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการใหมของสหภาพ

แรงงานฯ  คุณราเยส  เดียวซิงค ขอชื่นชมในการ
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ตัดสินใจสมัครเขารับการเลือกต้ังในครั้งน้ีดวยครับ 

๙๙๙%๙๙๙ ไดรับตําแหนงสําคัญในสององคกร 

สําหรับ คุณพรรษพร  แสงประพาฬ คือ เปน 

เลขานุการ ของสหกรณออมทรัพยฯ และ เปน 

เหรัญญิก ของสหภาพแรงงานฯ เปนกําลังใจใหนะ

ครับ ๙๙๙%๙๙๙ หลังจากการนัดหยุดงาน วิศวกร

แผนกวิสโคส ผลิต ลาออกจากงานไป 5 คน งานน้ี

คนท่ียังทํางานอยูอยาง คุณวัชรคุปต  เสาใบ บอกวา

เหนื่อยสุด ๆ เลย ขอเปนกําลังใจใหนะครับ สูๆ  

๙๙๙%๙๙ ขอแสดงความเสียใจกับ คุณเฉลย ชม-

บุหรั่น ท่ีสูญเสียพอตาไปเม่ือตนเดือนมีนาคมที่ผาน

มาครับ ๙๙๙%๙๙๙  ฝากประชาสัมพันธจาก คุณศรี-

โพธ์ิ  วายุพักตร วา ในวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2557 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม-

ทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของชุมนุมสหกรณออม-

ทรัพยแหงประเทศไทย (สส ชสอ.) เปดรับสมัคร

สมาชิกรอบใหม  โดยไดรับสิทธิ ต้ังแต วัน ท่ี  1 

พฤษภาคม 2557 สมาชิกสหกรณฯ ทานในตองการ

สมัครเปนสมาชิกติดตอไดท่ีเจาหนาท่ีสหกรณฯ 

หากสมัครเปนสมาชิกท้ังสองสมาคมฯ และเสียชีวิต

ทายาทจะไดรับเงินสงเคราะหจํานวน 1,200,000 

บาท (หน่ึงลานสองแสนบาท) 

เปนไขห วัดให ญ เสี ยห ลาย วันทั้ งนอน

โรงพยาบาลและตองพักผอนอยูกับบาน ขอให คุณ

ภววรรณ  เขตนอก สุขภาพแข็งแรงเปนปกติดวย

ครับ ๙๙๙%๙๙๙ ปวยเปนไขหวัดใหญ ท้ังแมและลูก

เหมือนกัน สําหรับ คุณธนกร  ชินะตังกูร เจาตัวตอง

ใชผาปดปากตลอดเวลาตอนน้ีหายดีท้ังแมและลูก

แลวครับ  ๙๙๙%๙๙๙ ฝมือการทํากระเปาพลาสติกท่ี

สมาชิกสหภาพฯ ฝกเรียนตอนชวงนัดหยุดงาน

สวยงามมาก ไมทราบวา คุณไขมุกข จันทโคตร จะ

รวบรวมกระเปาฝมือของเพื่อนสมาชิกขายใหคนท่ี

สนใจไดซื้อไหมครับ ๙๙๙%๙๙๙ เพราะฝนเห็น

หลวงพอวัดบางกุง คุณอารีย  จันทโคตร จึงตอง

เดินทางไปไหวหลวงพอที่วัดบางกุง อ.อัมพวา       

จ.สมุทรสงคราม ขออโมทนาบุญดวยครับ ๙๙๙%

๙๙๙ ไดพักรางกายเปนเวลานาน หวังวาสุขภาพของ 

คุณวิลาวรรณ  ชุมหฤทัย คงจะดีขึ้นมากนะครับ 

เพราะไมตองทํางานหนักเหมือนท่ีผานมาครับ 

๙๙๙%๙๙๙ ขอแสดงความยินดีกับ คุณศราวุฒิ    

แกวมล ที่ภรรยาคลอดบุตรไปเม่ือเร็วๆ นี้ และไดรับ

บัญชเีงินฝากจากสหกรณฯ เรียบรอยแลว๙๙๙%๙๙๙ 

ใชเวลาวางหลักการเกษียณอายุดวยการทํา

อาชีพใหม สําหรับ คุณพวงทอง หมีทอง ดวยการขาย

นํ้าแข็งใสท่ีรานขายกวยเต๋ียวของนองสาว ขอใหขาย

ดี ๆ นะครับ  ๙๙๙%๙๙๙ ใชเวลาวางทําขนมมาขาย

ท่ีสหกรณฯ บอยๆ ไดขาววา คุณสุนี ชูจิตต กําลัง

เตรียมทํารานคาขายของหนาบานดวย จะเอาเงินไป

เก็บไวที่ไหนครับปา ๙๙๙%๙๙๙ ขอแสดงความยินดี

กับ คุณปณิธาน  ศรียางค  คุณบรรเทิง  จําเริญใหญ 

และ คุณปรีชา  ตรีกาลนนท ท่ีไดรับการแตงต้ังให

เปนท่ีปรึกษาสหกรณฯ ๙๙๙%๙๙๙ ขอเกษียณอายุ

กอนกําหนดไปแลว สําหรับ คุณชํานาญ  พิมพดี 

อดีตประธานสหภาพฯ และรองประธานสหกรณฯ 

เน่ืองจากปญหาดานสุขภาพ ขอใหสุขภาพแข็งแรง

และมีความสุขมากๆ หลังการเกษียณอายุครับ      

พบกันใหมฉบับหนา  สวัสดีครับ 
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 หลังจากการยุติการนัดหยุดงานแลว ไมวา

จะเปนสหภาพแรงงานไทยเรยอน สหกรณออม

ทรัพย สหภาพแรงงานไทยเรยอนจํากัด และบริษัท

ไทยเรยอนจํากัด (มหาชน) มีปญหาตางๆ ตามมา

องคกรละหลายเรื่อง  เปนเรื่องท่ีคณะกรรมการ

สหภาพฯ สหกรณออมทรัพยฯ และฝายบริหารของ

บริษัทตองชวยกันแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นมา

อยางจริงจัง  ปญหาของบริษัทมีต้ังแตกระบวนการ

ผลิตที่ไมสามารถดําเนินผลิตสินคาไดตามเปาหมาย

และระยะเวลาท่ีกําหนดไว  ปญหาการลาออกจาก

งานของพนักงานจํานวนหนึ่งที่ ถือวามากตาม

สมควร  และปญหาอ่ืนๆ อีกหลายเรื่องท่ีพวกเราอาจ

รูบาง ไมรูบาง ปญหาของสหภาพฯ ไดแก การ

จัดเก็บเงินคาบํารุงสหภาพฯ ท่ีนายจางไมยอมหักเงิน

คาบํารุงสหภาพฯ จากคาจางของพนักงานท่ีเปน

สมาชิกสหภาพฯ สงใหแกสหภาพแรงงานฯ  ปญหา

การชําระหนี้เงินยืมจํานวน 5,000 บาทท่ีสหภาพฯ 

ใหสมาชิกยืมใชในชวงท่ีทําการนัดหยุดงาน และ

ปญหาอ่ืนๆ อีกหลายประการ สวนปญหาของ

สหกรณออมทรัพยฯ ไดแก ปญหาท่ีสมาชิกจํานวน

หนึ่งลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณฯ ทั้งในชวง

ท่ีสมาชิกสหภาพฯ ทําการนัดหยุดงาน และหลังจาก

การกลับเขาไปทํางานแลว  สมาชิกท่ีลาออกมีท้ัง

สมาชิกท่ียังทํางานอยู และสมาชิกท่ีพนสภาพการเปน

พนักงาน  การลาออกของสมาชิกมีผลกระทบทําให

จํานวนสมาชิกและทุนเรือนหุนของสหกรณฯ ลดลง

และ ยังมีปญหาการออมเงินของสมาชิกดวยการฝาก

เงินกับสหกรณฯ ลดลง  ซึ่งเปนเรื่องปกติเน่ืองจาก

สมาชิกยังมีปญหาดานการเงิน เม่ือเวลาผานไประยะ

หนึ่ง ปญหาเรื่องการฝากเงินกับสหกรณฯ ก็คงกลับ

เขาสูภาวะปกติ  

 ปญหาที่เกิดขึ้นของสามองคกรในรั้วไทยเร-

ยอนเปนปญหาที่ผูบริหารองคกรและสมาชิกใน

องคกรตองรวมกันแกไขใหหมดไปโดยเร็ว  ท้ังน้ี 

เพื่อใหสามองคกรกลับเขาสูภาวะปกติโดยเร็ว แมวา

อาจจะตองใชเวลาบางก็ตาม นอกจากเปนหนาท่ีของ

ผูบริหารองคกรแลว สมาชิกและพนักงานทุกคนตอง

มีสวนรวมในการแกไขปญหาขององคกรท้ัง 3 องคกร

ดวย  ท้ังนี้เพื่อใหทุกองคกรมีความเขมแข็ง เติบโต

เหมือนในอดีตที่ผานมา ทุกคนตองลืมความหลัง 

ความขัดแยงท่ีมีตอกันและกันใหหมดไป คิดวา ถึง

เวลาแลวท่ีเราตองรวมกันฝาฝนและแกไขปญหาของ

องคกรใหยุติไปโดยเร็ว การใหอภัยซึ่งกันและกันเปน

วิธีหนึ่งท่ีจะทําใหเราทุกคนลืมอดีตท่ีเคยขัดแยงกันได

โดยเร็วท่ีสุด เม่ือเราใหอภัยกันแลว เราทุกคนก็คือ

มิตรรวมองคกร เปนคนในครอบครัวไทยเรยอนท่ี

เคยเขมแข็งและยิ่งใหญมายาวนาน 

อยากใหฝายบริหารไดทบทวนถึงเหตุการณ

ตางๆ ท่ีผานมาต้ังแตกอนการยื่นขอเรียกรองฯ ของ

สองฝายวา ฝายบริหารไดทําอะไรท่ีผิดพลาดมาบาง 

หากพบแลวก็ขอใหหาทางแกไขความผิดพลาดท่ี

เกิดข้ึนดังกลาว เพราะความผิดพลาดของทานมี

ผลกระทบตอทุกคนในองคกร แตถาทานไมพบก็ไม

เปนไรเพราะการมองปญหาอาจตางกัน ปญหาของ

ทานเวลานี้ ทําอยางไรจะใหไทยเรยอนกลับไปยิ่งใหญ

และทุกคนมีความสุขเหมือนในอดีตท่ีผานมา 
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1.  จํานวนสมาชิก Membership          

2.  ทุนเรือนหุน Share  capital 

3.  เงินรับฝากออมทรัพย  ยอดยกมา Savings  deposit  From  last  month 

      ฝากระหวางเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหวางเดือน Withdrawal  in  this  month 

       คงเหลือส้ินเดือน Balance  

4.  เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ  ยอดยกมา Spercail  deposit  From  last  month  

      ฝากระหวางเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหวางเดือน Withdrawal  in  this  month 

     คงเหลือส้ินเดือน  Balance  

5.  เงินรับฝากเพ่ือทุนการศึกษาบตุร ยอดยกมา Education  Fund  deposit  From  last  month 

      ฝากระหวางเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหวางเดือน Withdrawal  in  this  month 

      คงเหลือส้ินเดือน  Balance 

6.  ทุนสํารอง     Compulsory  reserve 

7.  ทุนสะสมตามขอบังคับ     Reserve  according  to  by-laws,regulation  and  other 

8.  ถือหุน ชุมนมุสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด 

      Share  capital  in  the  Federation  of  Saving  and  credit   Cooperatives  of 

      Thailand  Limited (FSCT) 

9.  เงินฝากธนาคาร  (9 ธนาคาร รวม 12 บัญชี)  Deposits  at  Banks 

10. เงินฝากสหกรณอ่ืน Deposits  in  other  Co-operatives 

11. เงินใหกูแกสมาชิก  ยอดยกมา     Loans  to  members  form  last  month 

       ใหกูระหวางเดือน Loans  to  members  in  this  month 

       รับชําระคืนระหวางเดือน     Loans  repayment  form  members  in  this  month 

      คงเหลือ  ณ  วันส้ินเดือน Total    Loans to  members   

12. เงินใหกูแกสหกรณอืน่     Loans to  other  co-operatives 

13. ดอกเบีย้รับจากเงินใหกู    Interest  received  from  Loans 

14. รายไดตั้งแตเดือนมกราคม  - กุมภาพันธ 2557  Revenues  from  January - February 2014 

15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2557   Expenses  from  January - February 2014 

16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย   Total  lncome  (Approximated) 

1,079 

283,652,580.00 

5,817,531.05 

2,436,306.69 

1,391,540.75 

6,862,296.99 

71,708,516.84 

9,584,766.09 

3,169,273.41 

78,124,009.52 

5,750,950.00 

346,195.03 

675,065.03 

5,422,080.00 

24,571,169.18 

709,681.08 

30,060,000.00 

 

 

50,996,233.68 

14,385,329.06 

305,309,479.81 

57,371,108.00 

63,282,578.46 

299,398,009.35 

30,947,486.04 

2,267,425.99 

2,553,083.16 

653,980.92 

1,899,102.24 
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รองประธานฝายการเงินและผูจัดการรวมประชุมประจําเดือนชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง (17 ก.พ. 2557) 

ประธานฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท ใหแก 
นางธัญญพร หมีทอง ท่ีเกษยีณอายุ (18 ก.พ. 57) 

รองประธานฯ และเจาหนาท่ีฯ เขารวมฟงการนําเสนอ
และคัดเลือกนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ     

ออมทรัพยดีเดนระดบัประเทศ ณ ชสอ. (8 ก.พ. 57) 

รองประธานฯ รวม “โครงการ ชสอ.พบสหกรณ            

ออมทรัพยภาคใต” ท่ี จังหวัดกระบี่ (22 ก.พ. 57) 

สหกรณฯ มอบเงินชวยทําบุญ 5,000 บาท ใหแก 
ภรรยานายละออง ศรีสวัสดิ์ ท่ีเสียชีวิต (17 ก.พ. 57) 




