
 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท ให้แก่

สมาชิกเกษียณอาย ุ4 ราย 

 วันที 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เ ฮียง  ประธานกรรมการ นายเส น่ห์ ชุ่ มหฤทัย 

เหรัญญิก นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดัการ มอบ

สร้อยคอทองคาํหนกั 1 บาท มูลค่า 21,300 บาท 

ใหแ้ก่นางพเยาว ์ฮวบเจริญ สมาชิกแผนกอลัซิลลารี 

ผลิต เนืองจากเกษียณอายุ โดยมอบให้ ณ ทีทาํการ

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที 3 มีนาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝ่ายการเ งิน นายเฉลย ชมบุหรั น รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ นายอนุ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

รักษ ์ทองโตนด กรรมการ เข้าร่วมงานเลียงสังสรรค์

เนืองในโอกาสการเกษียณอายุของสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด แผนก

วิสโคส ผลิต รวม 3 ท่าน ได้แก่ นางพรใจ ศรีสุ-

วรรณธนู นางสร้อยใจ ปาเรือน นางสมนึก  เกษางาม 

ณ สโมส รพนักงาน  บริษัท  ไทยเ รย อ น จํากัด 

(มหาชน) อ.เมือง จ.อ่างทอง ท ังนี  นายสุว ัฒน์        

แก้วเฮียง นายมานะกูล พรรณเรณู และนายเฉลย   

ชมบุหรัน ได้ร่วมกันมอบสร้อยคอทองคาํหนัก 1 

บาท มูลค่าเส้นละ 21,200 บาท ให้แก่สมาชิกที

เกษียณคนละ 1 เส้น โดยนายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝ่ายการเงิน เป็นผู ้กล่าวอวยพรให้แก่

สมาชิกทีเกษียณอายุ ทงันี นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

ไดรั้บเชิญใหก้ล่าวอวยพรใหแ้ก่สมาชิกดว้ย 

 (อ่านต่อหน้า 3) 

 

 

 

 

 

 

 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

ปที ่31 ฉบับที ่343 
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กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ      นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

กองบรรณาธิการ นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

 นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

 นางสาวณัฐริญา  อนุสิ     นายสุทัศน  เอี่ยมแสง 

 นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา นายวิรัต  ชูจิตต 

 นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชือคณะกรรมการดาํเนินการชุดท ี35 (พ.ศ. 2560) 

นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

นายมานะกูล พรรณเรณ ู     รองประธานฝายการเงิน 

นายเฉลย      ชมบุหรั่น  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ   เลขานุการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย เหรัญญิก 

นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร กรรมการ 

นายธนกฤต วโรตนม กรรมการ 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศร ี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ 

 

ÊË¡Ã³�Ï à»�¹à �̈ÒÀÒ¾¿�§¾ÃÐÊÇ´§Ò¹È¾ºÔ´Ò 
¹ÒÂ³Ñ°ÀÙÁÔ  ÊØÇÃÃ³Ç§ÈÒ ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡Í�Í¡«ÔÅÅÒÃÕè ¼ÅÔµ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ àÂÕèÂÁä¢�¹ÒÂÊÁÂÈ  ¹Ñ¹µÒÇÑ§  
ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡à«ç¹·ÃÑÅ «�ÍÁºíÒÃØ§ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ àÂÕèÂÁä¢�¹ÒÂ»ÅÍ§ÂØ·¸�  ¹Ò¤ÂÈ  
ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ºÃÔËÒÃ (ÇÔÊâ¤Ê ¼ÅÔµ) 
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สหกรณ์ฯ บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ และสหภาพ

แรงงานฯ จํานวน 110,000 บาท (ต่อจากหน้า 1) 

วนัที 13 กุมภาพนัธ์ 2560 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินใหแ้ก่มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํนวน 

30,000 บาท (สามหมืนบาทถ้วน) และบริจาคเงิน

ให้แก่สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํนวน 80,000 

บาท (แปดหมืนบาทถว้น) 

การบริจาคเ งินดังกล่าวเป็นไปตามมติที

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 ซึงมีมติให้จดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปี 2559 บริจาคให้แก่มูลนิธิสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน และสหภาพแรงงานไทยเรยอน 

ตามจาํนวนดงักล่าว 

สหกรณ์ฯ ทําการอบรมสมาชิกเดือนกุมภาพันธ์  

วนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2560 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย  ชมบุหรั น  

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายเสน่ห์ ชุ่ม-

หฤทัย  เหรัญญิก แ ละนางเ กษมศ รี เ มฆหมอ ก 

ผู ้จัดการ ร่วมกันอบรมสมาชิกใหม่ประจําเดือน

กุมภาพันธ์ 2560 ซึงมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมอบรม 

จาํนวน 4 คน โดยสหกรณ์ฯ ไดม้อบหมอนผ้าห่ม

ตราสหกรณ์ใหเ้ป็นทีระลึก 

กรรมการ และเจ้าหน้าทีฯ เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอ

ผลงานนวัตกรรม ที ชสอ. 

 วนัที 18 กุมภาพนัธ์ 2560 นายวิรัต  ชูจิตต์ 

กรรมการ นางนาถ  มงคลหวา้ หัวหน้าฝ่ายทวัไป 

และนางสาวดวงกมล  แก้วสุกใส เจ้าหน้าทีธุรการ 

เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอผลงานนวตักรรมการ

บริหารจัดการส หกรณ์อ อ มทรัพย์ดี เด่นระดับ-

ประเทศ ประจาํปี 2559 ณ ห้องประชุม 701 อาคาร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด   

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

ในการประกวดครังนี มีสหกรณ์ฯ ได้รับ

การคัด เลือกผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับ-

ประเทศ รวม 11 สหกรณ์ฯ ซึงผลการคดัเลือกผลงาน

นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

ดีเด่นระดบัประเทศ ประจาํปี 2559 ไดแ้ก่ 

- รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขแพร่ จาํกดั 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ไดแ้ก่ สหกรณ์-

ออมทรัพยส์าธารณสุขสงขลา จาํกดั  

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก่สหกรณ์

ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  

- รางวลัการนําเสนอผลงานนวตักรรมได้

ประทบัใจทีสุด ไดแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 

กรรมการสหกรณ์ฯ เ ข้ าร่วม ประชุมใหญ่ส ามั ญ

ประจําปี 2559 สหกรณ์ต่างๆ 

  วันที 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายเฉลย ชมบุ-

หรัน รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนายเสน่ห์ 

ชุ่มหฤทัย เหรัญญิก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ประจาํปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรง-

งานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จาํกดั ณ ทีทาํ

การสหกรณ์ฯ เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 6,992 คน มีหนีกบัสหกรณ์ฯ 

4,621 คน ทรัพยสิ์นรวม 2,327.59 ลา้นบาท ทุนเรือน

หุน้ 1,518.89 ลา้นบาท ทุนสํารอง 191.32 ลา้นบาท 

เงินรับฝาก 484.21 ล้านบาท กําไรสุทธิประจาํปี  

2559 จาํนวน 114.45 ลา้นบาท ทีประชุมใหญ่ อนุมติั

จ่ายเงินปันผล ร้อยละ 5.50 เงินเฉลียคืน ร้อยละ 10.25 

 วันที 5 มีนาคม 2560 นายเฉลย  ชมบุหรัน รอง- 
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ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนายธนกฤต  วโรตนม ์

กรรมการ เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 

ของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยคูราโบ 

จาํกดั ณ หอ้งอาหารบริษทั อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 597 คน ทรัพยสิ์นรวม 

195.49 ล้านบาท ทุนเ รือนหุ้น 79.12 ล้านบาท        

ทุนสํารอง 14.36 ลา้นบาท เงินรับฝาก 8.00 ลา้นบาท 

กาํไรสุทธิประจาํปี  2559 จาํนวน 1,092,327.50 บาท 

ทีประชุมใหญ่ อนุมติัจา่ยเงินปันผล ร้อยละ 1.18 เงิน

เฉลียคืน ร้อยละ 1.00 

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดอ่างทอง 

  วนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

และนายวริัต ชูจิตต์ กรรมการ พร้อมกรรมการท่าน

อืนๆ เข้าร่วมงาน “วนัสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 

2560 ของจงัหวดัอ่างทอง” ซึงจดัโดย ชมรมสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง สันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง สํานักงานตรวจ

บญัชีสหกรณ์อ่างทอง พร้อมกบัขบวนการสหกรณ์

ในจงัหวดัอ่างทอง โดยมีนายประจวบ เนตรพลตรี 

ประธานชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง กล่าวรายงาน

การจดังาน และอ่านสารของพลเอกประยทุธ จนัทร์-

โอชา นายกรัฐมนตรี นายอรุณ แก้วน้อย สหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นางภาวิณีย ์อุ่นละ-

มา้ย นางอนัญญา แสงพลาย เป็นผู ้แทนสันนิบาต

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ในการวางพานดอกไม้สด

ถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ร่วมงานวนัสหกรณ์แห่ง- 

ชาติ ที สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  

วนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2560 นายสุวฒัน์  แก้ว- 

เฮียง ประธานกรรมการ นายมานะกูล  พรรณเรณู 

รองประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรั น รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั เหรัญญิก 

นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ 

นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ และนางสาวฐิติพร 

ควรบําเรอ เจ้าหน้าทีการเงิน เข้าร่วมงาน “วัน

สหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 2560” 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง นายสาย ัณห์ แผน-

ประดิษฐ์ และนางสาวฐิติพร ควรบาํเรอ เป็นผู ้แทน

สหกรณ์ ในการถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะแด่ 

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั 

กรรมการ นายวชัรินทร์ คลา้ยแก้ว สมาชิกฯ ไดร่้วม

บริจาคโลหิตใหแ้ก่โรงพยาบาลอ่างทองดว้ย โดยนาย

เฉลย ชมบุหรั น และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ 

เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตแต่ไม่สามารถได ้

อนึง นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง ประธานกรรม-

การ ได้รับมอ บเกียรติบัตรจากสหกรณ์จังหวดั

อ่างทอง โดยเป็น “เกียรติบตัรสหกรณ์ทีมีผลงานดีเด่น - 
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ระดับจงัหวดั ประจําปี 2559 ประเภทสหกรณ์ออม

ทรัพย”์ โดยสหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติบตัรเป็นปีทีสอง

ติดต่อกนั 

นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

2560 สสธท. 

วนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้า

ร่วมการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2560 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขไทย ณ สถาบนับาํราศนราดูร อ.เมือง       

จ.นนทบุรี โดยมี ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. 

ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

นอกจากวาระการประชุมตามปกติแล้ว ที

ประชุมใหญท่าํการเลือกตงัคณะกรรมการสมาคมฯ 

ชุดที 4 จาํนวน 30 คน และคณะกรรมการสมาคมฯ 

ชุดใหม่ ไดท้าํการเลือก ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย เป็น

นายกสมาคมฯ อีกสมยั 

นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริ-

หารร่วม 7 สมาคมสงเคราะห์ ที ชสอ. 

วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 

กลุ่มวชิาชีพ ครังที 1/2560 ณ หอ้งประชุม 601 ชนั 6 

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จาํกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี ดร.ก๊ก ดอน-

สําราญ นายกสมาคม สส.ชสอ. ทาํหน้าทีประธานใน 

ทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะ- 

กรรมการบริหารร่วมฯ ครังที 2/2560 วนัที 26 

ตุลาคม 2559 รับทราบกาํหนดการการประชุมใหญ่ 

สามญัประจาํปีของ สส.ชสอ. สสอค. และ สสอป.

ในวนัที 25 มีนาคม 2560 มีมติยกเลิกผลการประกวด

ราคางานก่อสร้างอาคารสํานกังานสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ 

และมีมติใหจ้ดัการประกวดราคาดว้ยวธีิการพิเศษ 

สหกรณ์ฯ มองเงินค่าอาหารกลางวันให้นักศึกษา

ฝึกงาน  คนละ 2,200 บาท 

วนัที 7 มีนาคม 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ มอบเงินค่าอาหารกลางวนัให้แก่

นกัศึกษาฝึกงาน คือ นางสาวธิดารัตน์  อุปมาล และ

นางสาวดวงฤทัย  กําปั น นักศึกษาสาขาวิชาการ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย-

ราชภชัพระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน คนละ 2,200 บาท

โดยนกัศึกษาทงัสองคนทาํการฝึกงานตงัแต่วนัที 4 

มกราคม ถึงวนัที 6 มีนาคม  2560 

นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่วมการประชุมใหญ่ 

สอ.สยามนิสสัน จํากัด ทีสมุทรปราการ 

วนัที 4 มีนาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายนุกูล  

ยงัสี กรรมการผูจ้ดัการ และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรม-

การ เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามนิสสัน จาํกัด ต.กิ ง          

อ.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 105400         

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม (ดร.ถาวร พรประพา) 

โดยมีนายอนันต์ เกิดโสภา ประธานกรรมการ ทาํ

หนา้ทีประธานในทีประชุม 
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  สหกรณ์ออมทรัพยส์ยามนิสสัน จาํกดั มีสมาชิก  

2,702 คน ทุนเรือนหุ้น 510.91 ลา้นบาท ทุนสํารอง 

36.79 ลา้นบาท เงินรับฝาก 15.13 ลา้นบาท เงินให้กู้

พิเศ ษ จํานวน 280.75 ล้านบาท เ งินให้กู้สามัญ 

จาํนวน 326.31 ลา้นบาท และเงินให้กู้ฉุกเฉิน 3.72

ลา้นบาท กําไรสุทธิประจาํปี 2559 จาํนวน 30.88 

ลา้นบาท ทีประชุมมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 

4 เงินเฉลียคืน ร้อยละ 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

อนึง นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ 

ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรือง “การสมคัรเข้าเป็น

สมาชิก สสอป.” ให้สมาชิกทีเข้าร่วมการประชุม

ใหญ่รับฟังดว้ย 

ประธานกรรมการ และผู้จัดการ เข้าร่วมการอบรมกับ

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

วนัที 10 มีนาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้-

จดัการ เข้าร่วมการอบรมการปฏิบติัตามพระราช-

บญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

ณ ห้องประชุม สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง

โ ด ยมี วิทย าก ร จาก กอ งกํากับ แ ละ ตร วจส อ บ 

สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เป็น

วทิยากร โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 60 คน 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมประใหญ่สามัญ

ประจําปี สสอ.รรท. ทีนนทบุรี 

วนัที 11 มีนาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) และนางลดั-

ดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก เข ้าร่วมการประชุมใหญ ่

สามญัประจาํปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย 

(สสอ.รรท.) ณ หอ้งประชุม 701 ชนั 7 อาคารชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ต.บางสี-

ทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนางสุมาลี ยุกตา-

นนท์ นายกสมาคมฯ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ใหญ่วสิามญั ครังที 4/2559 วนัที 24 ธันวาคม 2559 

รับทราบผลการดาํเนินการในรอบปี 2559 รับทราบ

แผนงานและงบประมาณ ประจาํปี 2560 รับทราบ

แผนงานรับสมคัรสมาชิกในปี 2560 รับทราบการ

จัดส ร รเ งินส นับส นุนก ารบ ริ หารจัดการ ศู น ย์

ประสานงาน อนุมัติบญัชีรายได ้ค่าใช้จ่าย และงบ

แสดงฐานะการเงินของสมาคมฯ ประจาํปี 2559 มี

มติแก้ไขขอ้บงัคบัสมาคมฯ (ฉบบัที 14 ) พ.ศ. 2560 

มีมติแต่งตงัผู ้ตรวจบัญชีสมาคมฯ ประจําปี 2560 

และ ทําการเลือกตังกรรมก ารสมาคมฯ ชุดที 3 

(ประจาํปี 2560 - 2561) จาํนวน 30 คน 

นายก สสอป. และกรรมการ เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการฯ วาระพิเศษ 

วนัที 13 มีนาคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และนาย

วรัิต ชูจิตต์ พร้อมกับกรรมการ และเจา้หน้าทีสมาคมฯ 
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ทาํการประชุม ครังที 30 (วาระพิเศษ) โดยมีนายศรีโพธิ  

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ ทาํหน้าทีประธานฯ ในที

ประชุม 

ทีประชุมมีมติอนุมัติ จ่าย เงินสงเคราะห์

ให้แก่ผูรั้บผลประโยชน์ของสมาชิกฯ ทีเสียชีวติ 4 

ราย มีมติรับรองงบการเงินสมาคมฯ ประจาํปี 2559 

กาํหนดประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาํปี 2560 

มีมติเสนอขอแก้ไขขอ้บงัคบัสมาคมฯ 2 ขอ้  

กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือนมีนาคม2560 

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

วนัที 17 มีนาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

กรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสันนิ-

บาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ชุดที 1 ครังที 5 ทาํการ

ประชุมประจาํเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม

สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ ประธานสันนิบาตฯ ทาํหนา้ทีประธานใน

ทีประชุม 

ทีประชุมทาํการรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ชุด

ที 1 ครังที 4 วนัศุกร์ที 17 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติจดัการ

อบรมกรรมการฯ และเจา้หน้าทีสหกรณ์ในจงัหวดั

อ่างทอง เรือง “บริหารงานสหกรณ์อย่างไร ให้ไกล

คุก” ในวนัที 8 พฤษภาคม 2560 มีมติให้คณะกรรม-

การสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง เดินทางไป

เยียมและพบปะกบัสหรณ์ในจงัหวดั 4 สหกรณ์ฯ ใน

วนัที 18 เมษายน 2560 ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรบาง-

เสด็จ จาํกดั และ สหกรณ์บ้านมนัคงเทศบาลปาโมก

จาํกัด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง สหกรณ์บริการพฒันา

ชุมชนสุทธาวาส จาํกัด และ สหกรณ์การตลาดสินคา้-

ปลอดภยัชาวอ่างทอง จาํกดั อ.เมือง จ.อ่างทอง และ

สรุปผลการเข้า ร่วมการเข้าร่วมงานวนัสหกรณ์

แห่งชาติ ในวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2560 

กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือนมีนาคม 2560 

ชมรมสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง 

 วนัที 17  มีนาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

กรรมการ เข้าร่วมการประชุมประจาํเดือนมีนาคม 

2559 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

ณ ห้องประชุมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนาย     

ศรีโพธิ วายุพักตร์ กรรมการชมรมฯ ทําหน้าที

ประธานในทีประชุม   

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

ครังที 5/2560 ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 รับรอง

รายรับ - รายจ่ายชมรมฯ ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 

2560 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนมกราคม 2560 

จาํนวน 128,208.75 บาท รายรับ 16,000 บาท ราย-

จ่าย 17,890 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนมีนาคม 

2560 จาํนวน 126,318.75 บาท ติดตามผลการจดังาน

วนัสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 2560 ในวนัที 24 

กุมภาพนัธ์ 2560 รับทราบเรืองการดาํเนินงานของ

สันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือน สอร. 

 วนัที 19  มีนาคม 2560 นายมานะกูล  พรรณ-

เรณู รองธานฝ่ ายการเ งิน แ ละนายวิรัต  ชู จิตต ์

กรรมการ เขา้ร่วมประชุมประจาํเดือนมีนาคม 2560 

สหพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผูใ้ช้แรงงาน (สอร.) ณ  

ทีทําการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐ-

วสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั กรุงเทพฯ 

นายก สสอป.  และคณะกรรมการ ทําการประชุม

ประจําเดือนมีนาค 2560 
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วนัที 18 มีนาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายวิรัต      

ชูจิตต์ กรรมการ พร้อมกบักรรมการ สสอป. และ 

เจ้าหน้าที สสอป. ทาํการประชุมคณะกรรมการ

ด ําเ นินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ ชุดที 3 ครังที 

31 ประจาํเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 302 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

โดยมีนายศรีโพธิ  วายุพักตร์ นายกสมาคมฯ ทํา

หน้าทีประธานฯ ในทีประชุม โดยทีประชุมทาํการ

รับทราบและพิจาณาเรืองต่าง ๆ รวม 6 วาระ รวม

ทงัหมด 26 เรือง รวมทงัการรับรองงบการเงินสมาคมฯ 

ประจาํปี 2559 ดว้ย 

สหกรณ์ฯ ช่วยเงินทําบุญงานศพมารดาสมาชิก 

 วนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2560 สหกรณ์ฯ มอบ

เงินช่วยทาํบุญงานศพมารดานายรัฐเขต  โฆษิตวร-

กิจกุล สมาชิกแผนกบริหาร (สิงแวดล้อม) จาํนวน 

1,00 0 บาท เ นือ งจากสม าชิ กจัดงานทีจังห วัด

พิษณุโลก ทําให้ไม่มีกรรมการ และเจ้าหน้าที

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพ 

กรรมการสหกรณ์ฯ เยยีมไข้สมาชิกป่วย  

 วนัที 4 กุมภาพนัธ์ 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายสุทศัน์ เอียมแสง นายวิรัต    

ชูจิตต์ และนายสมยศ นนัตาวงั กรรมการ เดินทางไป

เยียมไข้นางจิราภรณ์  ทรัพย์อุภ ัย สมาชิกแผนก

บริหาร (ห้องปฏิบตัิการเคมี) ทีบ้านพัก ต.หัวไผ่     

อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยป่วยเป็นโรคแท้งเรือรัง และ 

ซือของเยียมไขเ้ป็นเงิน 300 บาท 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพ บิดา - มารดา และคู่สมรส

ของสมาชิก 4 ราย 

วันที 20 กมุภาพันธ์ 2560  นายสุวฒัน์   แกว้เฮยีง 

ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรัน รองประธาน

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายวรัิต ชูจิตต์ กรรมการ และ 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ ร่วมเป็นเจา้ภาพฟัง

พระสวดงานศพมารดานางโกศล กันเกตุ สมาชิก

แผนกพน้สภาพการการเป็นพนักงาน และมารดา

ของนางสมปอง นาคกุญชร สมาชิกแผนกวสิโคส 

ผลิต ทีบา้นพกั ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง และ

ช่วยเงินทาํบุญกบันางโกศล  กนัเกตุ และนางสมปอง  

นาคกุญชร คนละ 500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

วันที 5 มีนาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธาน

ฝ่ายการเงิน นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ 

นายวิรัต ชูจิตต์ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นาย

สุทศัน์ เอียมแสง กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ นางสาวฐิติพร ควรบาํเรอ เจา้หนา้ทีการเงิน 

และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจา้หน้าทีธุรการ 

ร่วมเป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพบิดานายณัฐภูมิ 

สุวรรณวงศา สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี ผลิต ทีวดั

พายทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมช่วย

เงินทาํบุญ 500 บาท 
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อนึง คณะกรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์

ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด ได้

ร่วมกนับริจาคเงินคนละ 100 บาท เพือร่วมเป็นเจา้ภาพ

สวดศพบิดานายณฐัภูมิ  สุวรรณวงศา ซึงเป็นกรรมการ

สหกรณ์ฯ ในวนันีดว้ย และทาํการมอบเงินทีเหลือ

จากการถวายพระ และค่าพวงหรีด เพือช่วยทาํบุญให้แก่

นายณฐัภูมิ สุวรรณวงศา เป็นเงิน 1,050 บาท ดว้ย 

วันที 7 มีนาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรัน รองประธาน

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยัเหรัญญิก 

นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายธนกฤต วโรตนม์ นาย

สุทศัน์ เอียมแสง นายอนุรักษ์ ทองโตนด และนาย 

รวพิงษ ์ ศุภศรี กรรมการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวด

ศพบิดานางเยาวลกัษณ์  เสาใบ สมาชิกสหกรณ์ฯ แผนก

บริหาร (หอ้งปฏิบตัิการเคมี) ณ วดัโพธิแกว้ ต.โพตลาด-

แก้ว อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท  

วันที 8 มีนาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายวิรัต

ชู จิตต์ กรรมการ แ ละนางเกษมศ รี เมฆหมอก

ผูจ้ดัการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพสามีของนาง

อุทัย  สาระแสน สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็น-

พนกังาน ที วดัไพรวลัย ์ต.บา้นอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

สหกรณ์ฯ มอบของทีระลึกแก่สมาชิก เนืองในโอกาส

จัดงานมงคลสมรส 

วันที 10 มีนาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ และนายมานะกูล พรรณเรณู  

รองประธานฝ่ายการเงิน ร่วมกันมอบของทีระลึก

ใหแ้ก่นายยุทธนา ช่างคิด สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต 

และนางสาววไิลวรรณ  ดอนใหม่  สมาชิกแผนกบริหาร- 

บริหาร (CSR) เนืองจากทาํการมงคลสมรส โดยมอบ

ใหที้งานเลียงฉลองมงคลสมรส ณ สโมสรพนกังาน 

บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพือการกศุล รวม 4 ราย 

 วันที 20 มกราคม 2560 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินเพือช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ และสมาชิก

สหกรณ์ทีได้รับความเสียหายจากอุทกภยัในพืนที

จังหวดัทางภาคใต้ ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั จาํนวน 1,000 บาท  

 วันที 14 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ฯ สนับสนุน

เงินซือสลากกาชาดการกุศล เนืองในงาน “ของดี

เมืองอ่างทองและกาชาด ประจาํปี 2560” ร่วมกับ

สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 1,200 

บาท  

 วันที 20 กมุภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินร่วมทาํบุญทอดผา้ป่าเพือจดัเสร้างอาคารปฏิบติั

ธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ เพือถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช เพือถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระ

ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที 19 แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์ ร่วมกบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย-์

แห่งประเทศไทย จาํกดั จาํนวน 1,000 บาท 

วันที 6 มีนาคม 2560 สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน

สนับสนุนโครงการ “อาสาพาทําดี  ครังที 3” ณ 

โรงเรียนบา้นวงักระทะ ต.วงังิ วใต ้อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 

ร่วมกับสหภาพแรงงานอินโด -รามา เคมีคอลส์ 

จาํนวน 2,000 บาท การมอบเงินในครังนีมีนายเสน่ห์  

ชุ่มหฤทยั เหรัญญิก นายรวิพงษ์  ศุภศรี กรรมการ 

เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม และทาํการมอบเงิน

จาํนวนดงักล่าวดว้ย 
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หลงัจากประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผ่านพน้

ไป สหกรณ์ฯ มีคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่ คือ 

ชุดที 35 ในปี 2560 สหกรณ์ฯ จะครบรอบ 34 ปี สิง

สําคญัทีจะจดัสวสัดิการแก่สมาชิก คือ การให้ความรู้

แก่สมาชิก ซึงอยู่ในกลยุทธ์ที 8. กลยุทธ์เสริมสร้าง

ความรู้ให้แก่สมาชิก กรรมการ และเจา้หน้าที ให้มี

คุณภาพ เพือพฒันาสหกรณ์อย่างยงัยืน วตัถุประสงค์ 

คือ เพือใหค้วามรู้เรืองการออม และการกู้แก่สมาชิก 

และให้สมาชิกมีความรู้และความเข้าใจเกียวกับ

สหกรณ์ของตนเองและเกิดความเชือมนัศรัทธาใน

สหกรณ์มากยิ งขึน ส่วนวิธีการหรือข ันตอนการ

ดาํเนินงาน คือ จัดการอบรมให้แก่สมาชิก ปีละ 2 ครัง 

(50 คน/ครัง)  ผูรั้บผิดชอบไดแ้ก่ กรรมการฝ่ายศึกษา

และประชาสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย คุณเฉลย  ชมบุ-

หรั น คณุวิรัต  ชูจิตต์ คุณณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา คุณ

อนุรักษ์  ทองโตนด คุณสุทัศน์   เอียมแสง คุณ       

ณฐัริญา  สาสุข และคุณพรรษพร  แสงประพาฬ  กาํหนด

ระยะเวลาไว ้2 ปี งบประมาณ 200,000 บาท โดยมี

เป้าหมายปีละ 100 คน ซึงกรรมการฝ่ายศึกษาและ

ประชาสัมพนัธ์ ไดท้าํการประชุมกําหนดจดัอบรม

แ ก่ส มาชิ กจ ํานวน 50 คน  เ รือ ง “ส ถ านการณ์

เศรษฐ กิจปัจจุบันส มา ชิกต้องปรับตัวอย่ าง ไร ” 

ระหว่างวนัที 22 - 23 เมษายน 2560 โรงแรมไนซ์บีช 

ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีวตัถุประสงค์ในการจดั

อบรมครังนี คือ 

  1. เพือใหส้มาชิกได้รับทราบถึงสถานการณ์

เศรษฐกิจปัจจบุนั 

2 .  เ พือ ให้สมาชิ กได้ปรับต ัวในการใช้

จ่ายเงินใหเ้ขา้กบัสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั 

  3. เพือให้สมาชิกตระหนกัถึงการเก็บออม

เงินอยา่งยงัยืน 

4. เพือให้สมาชิกเห็นความสําคัญในการ

ลงทุนกบัสหกรณ์ 

  5. เพือให้สมาชิกมีแนวทางการดาํเนินชีวิต

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

  6. เพือสร้างความสัมพันธ์อ ันดีระหว่าง

สมาชิก กรรมการ และเจา้หนา้ที ทีเขา้ร่วมการอบรม 

 การศึกษาหาความรู้ ถือเป็นสิงดี มีประโยชน์

สําหรับทุกคน ตามแผนงานสหกรณ์ฯ จะจดัอบรมปี

ละ 2 ครัง คือ ช่วงตน้ปี และช่วงปลายปี ครังละ 50 

คน จากจาํนวนสมาชิกทงัสิ น 1,000 กว่าคน เท่ากบั 

ปีละ 10% หรือครังละ 5% ถือวา่ สมาชิกเขา้ร่วมไม่

มากนกั แต่สหกรณ์ฯ จดัอบรมให้ความรู้ทุกปีเพือให้

สมาชิกผลดัเปลียนหมุนเวยีนกนัไป ในฐานะสมาชิก

สหกรณ์ฯ ทุกท่านมีสิทธิเท่าเทียมกนั จึงอยากเชิญ

ชวนใหส้ละเวลาไปศึกษาหาความรู้ และไดมี้โอกาส

พกัผ่อนไปดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมสัมมนานอกจากเรืองทางวิชาการแล้ว 

วทิยากรจะสอดแทรกความรู้รอบตวัให้แก่ผูเ้ขา้ร่วม
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อบรม ซึงในครังนีมี 2 หวัข้อวิชา คือ “สถานการณ์

เศรษฐ กิจปัจจุบันส มา ชิกต้องปรับตัวอย่ าง ไร ” 

สมาชิกจะได้เรียนรู้สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั

รวมทงัผลกระทบทีเกิดขึนในเรืองรายไดค้่าใช้จ่าย 

และเรียนรู้การเก็บออมในช่วงสภาวะเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน ไม่เพียงแต่สมาชิกทีจะได้รับผลกระทบ

เท่านัน สหกรณ์ซึงเ ป็นสถาบันการเ งินก็ได้รับ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจด้วย  แต่ค่อนขา้งน้อย 

เนืองจากสหกรณ์ออมทรัพยย์งัคงดาํเนินธุรกิจเป็น

ปกติ แม้ธนาคารจะปรับลดดอกเบียลดลงอย่าง

ต่อเนือง แต่สหกรณ์ยงัคงดํารงอยู่ได้และดําเนิน

ธุรกิจเ ป็นปกติจ่ายเ งินปันผลในอัตราทีสูงกว่า

ดอกเบียเ งินฝากธนาคาร นั นเป็นเพราะทุนของ

สหกรณ์มนัคงและเพิมขึนอยา่งต่อเนือง ผลพวงจาก

มวลสมาชิกสหกรณ์ทีมีการถือหุ้นสะสมรายเดือน

และการฝาก เงินออมสะสมอย่างสมําเสมอและ

ต่อเนือง ในทุกปี จึงส่งผลให้สหกรณ์มีปริมาณเม็ด

เงินหมุนเวยีนในระบบอย่างต่อเนืองเช่นกนั สามารถ

สร้างเป็นรายไดแ้ละผลกาํไรทีเพิมขึนให้กบัสหกรณ์

และจ่ายคืนสู่มวลสมาชิก แต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์

คงตอ้งเฝ้าระมดัระวงัและติดตามสถานการณ์ทียงัไม่

อาจคาดเดาได ้ ขณะนีวา่จะเป็นเช่นไร  อย่างใกลชิ้ด  

 

 

 

 

 

 

 

มีวินัยทางการเงิน และใช้ข้อมูลทางบญัชีเพือการ  

บริหารจดัการเงิน พร้อมยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

เพือตงัรับสภาวะเศรษฐกิจทีเปราะบางอยู่ขณะนี 

นอกจากเรืองเศรษฐกิจแล้ว สหกรณ์ได้นําเรือง 

“หลักการใช้ชีวิต” มาให้ความรู้แก่สมาชิกผู้เขา้ร่วม

ดว้ย ถือเป็นเรืองทีน่าสนใจเรืองหนึง หากเปรียบ-

เทียบกับนักกีฬา การใช้ชีวิตของนักกีฬาทําไมต้องมี

โค้ช ต้องมีเค รืองมือ ก็เ พือให้พวกเขาเยียมยอด 

สมาชิกสหกรณ์ก็สามารถเป็นคนทีเยียมยอดได้ และ

ใช้ชีวิตประจาํวนับนพืนฐานของการพัฒนาอย่าง

ต่อเนืองได ้ ทงันี ไดรั้บการสนบัสนุนจากทีมงานซึง

คุณมยรีุ  ดิฐภกัดีชล สมาชิกสหกรณ์ฯ อดีตพนกังาน

บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) ติดต่อมานาํเสนอ  

สหกรณ์ฯ อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร

สมาชิกเข้ารับการอบรมสัมมนาดงักล่าว  สมาชิก

ท่านใ ดส นใ จล งชื อ เ ข้า ร่ วมไ ด้ที จุด  8  ห รือ ที

สํานกังานสหกรณ์ฯ หากไม่สะดวกโทร.แจง้ชือได้ที

เบอร์ 3343 (สายใน) สายตรง 035-672127 , 035-

672129 จนกว่าจะครบ 50 คน  เนืองจากเป็นการจดั

อบรมสัมมนาในหน้าร้อนเช่นนี จึงถือโอกาสนํา

สมาชิกไปพักผ่อนตากอากาศชายทะเล จังหวดั

ระยอง ลงชือก่อนได้สิทธิก่อนนะคะ 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจํา 

เดือนเมษายน 2560 มาพบกบั ท่านสมาชิก และท่าน

ผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ 

ขอแสดงความยนิดีกบั นอ้งผึง คุณศรีประภา  

แสงสว่าง ทีคลอดบุตรชายคนทีสองไปเมือเร็วๆ นี

ครับ ..... ขอแสดงความยินดีกับ คุณนาถ  

มงคลหว้า ทีได้จดังานมงคลสมรสให้ลูกชายคนโต

ไปเมือปลายเดือนมีนาคมทีผ่านมาครับ ..... 

ขอขอบคุณ คุณรณรงค์  ศิริวงษ์ ทีได้นาํคุณพ่อของ

ภรรยามาสมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. เรียบร้อยแลว้

ครับ ..... ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุพจน์  

บุญเกิด และคุณพรรษพร  แสงประพาฬ เนืองใน

โอกาสครบรอบ 9 ปีของการแต่งงาน ขอให้ชีวิต

สมรสมีความสุขตลอ ดไปครับ . . . . . มา

ร่วมงานคืนสู่เหยา้ฯ ครังที 2 กบับริษทัฯ คุณสมภพ  

คุ้มวงษ์ และคุณเสถียร  คุ้มวงษ์  ได้รับพดัลมเป็น

ของขวญักลบับา้นคนละเครืองครับ ..... ขอ

แสดงความยินดีกบั คุณศรีโพธิ  วายุพักตร์ ทีได้รับ

การเลือกตังเป็น นายก สสอป.  เป็นสมยัที 2 และ

ไดรั้บการเลือกตงัเป็น รองประธานชมรมสหกรณ์

เครดิตยูเนียนลุ่มแม่นําแม่กลอง - ท่าจีน เมือเดือน

มีนาคมทีผ่านมาครับ ..... ขออนุโมทนาบุญ

กบั  คุณปภาวนิ  อัฐมาภรณ์  ทีทาํการอุปสมบทเป็น

เวลา 9 วนัเพืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ลูกชายดว้ยครับ 

..... ขออนุโมทนาบุญกบั คุณพวงทอง  หมีทอง 

ทีทาํการบวชชีพราหมณ์พร้อมกบัพีสาวทีวดัตน้สน

เป็นเวลา 7 วนั ..... ขอแสดงความยินดีกับ 

คุณสุภาพ  ไพจิตร์จินดา เนืองจากลูกสาวได้รับ

พระราชทานปริญญาบตัรไปเมือเร็วๆ นีครับ .....

  ขออนุโมทนาบุญกบั คุณสมชาย  คุณวเิชียร  

กลินเกษร เนืองในโอกาสทาํการอุปสมบทลูกชายไป

เมือปลายเดือนมีนาคมครับ .... ขอแสดง

ความยินดีกบั คุณจิราภรณ์  ทรัพย์อุภัย  ทีกาํลงัมีบุตร

คนทีสอง ตอนนีตังครรภ์ได้ 5 เดือนแล้วครับ ....

 ขอขอบคุณ คุณทรงพล  สิงห์รวยผล ทีไดน้าํ

พีชายมาสมคัรเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ครับ 

.... ขอขอบคุณสมาชิกหลายท่านทีไดท้าํการ

เพิมค่าหุน้กบัสหกรณ์ฯ คือ คุณวัชระ  แก้ววิเศษ  คุณ

ภัทรสุดา  ดวงแก้ว คุณพงพรหม  ประภาสัย  คุณรัตนพันธ์  

เชือเมืองพาน และคุณจีระศักดิ  ภู่บุบผา ขอให้ทุก

ท่านมีหุ้นจาํนวนมากในวนัเกษียณอายุนะครับ .....

 เพราะเป็นวนัเกิดของน้องนาโน และลูก

สาวสอบได้คะแนนดี คุณนําอ้อย  อุ่นจิต  จึงซือ

โทรศัพท์ ซัมซุง กาแล็คซี เจทูพารม์ เป็นของขวญั

ใหแ้ก่นอ้งนาโนครับ ..... 

 ขอแสดงความเสียใจกับ คุณรัฐเขต  โฆษิต-

วรกิจกุล ทีสูญเสียมารดาไปในเดือนกุมภาพนัธ์ที

ผ่านมา ..... ขอแสดงความเสียใจกบั คุณณัฐ-

ภูมิ  สุวรรณวงศา ทีสูญเสียคุณพ่อเมือต้นเดือน

มีนาคมทีผ่านมาครับ ..... เช่นเดียวกนั ขอ

แสดงความเสียใจกบั คุณเยาวลกัษณ์  เสาใบ ทีสูญเสีย

คุณพ่อในเวลาใกล้เคียงกัน ด้วยเ ช่นกันครับ ....

 ขอแสดงความเสียใจกบั คุณอุทัย  สาระแสน ที

สูญเสียสามี (คุณสมศกัดิ สาระเเสน) ไปเช่นเดียวกนั

ครับ ..... ขอแสดงความเสียใจกบั คุณอํานวย  

จันทร์มา และคุณอํานาจ  จันทร์มา ทีสูญเสียคุณพ่อ

ไปเมือปลายเดือนมีนาคมทีผ่านมาครับ ..... 

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณพิสิฐศักดิ  ขาวเนตร ที
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สูญเสียบิดาไปเมือเร็วๆ นี ครับ ..... เป็น

ช่วงเวลาแห่ งความภาคภูมิ ใจของ คุ ณสุ กัญญา                

ศุภศิลป์ เนืองจากน้องพริตตา้ ลูกสาวสอบได้คะแนน

เกรด 4 สําหรับภาคเรียนทีผ่านมาครับ ..... 

ไปทาํการถอนฟัน 1 ซี และขูดหินปูน เสียค่าใช้จ่าย 

1,500 บาท นอ้งตุก๊ คุณนนทรี เกษจันทร์ บอกว่างาน

นีตวัเบาเลยครับ ..... ไดข้่าวว่า คุณสุพัฒน์  

แสงม ณี มีโครงการไปพบปะสังสรรค์รวมญาติ 

“ตระกูลแสงมณี” ที อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ปลาย

เดือนเมษายนนี ขอให้เดินทางไป - กลบัด้วยความ

ปลอดภยัครับ ..... ส่งลูกชายไปเรียนเทควนัโด 

คุณสุทัศน์  เอียมแสง บอกว่าหวงัจะให้ลูกชายมีวิชา

ป้องกันตวั และมีสุขภาพแข็งแรงครับ .....  

เพราะคุณอว้นมีอาการโรคเบาหวานกําเริบ ทาํให้ 

คุณดวงพร  หิรัญศุภโชติ ตอ้งลาพกัร้อนเฝ้าสามีถึง 5 

วนั ขอให้คุณอ้วนสุขภาพดีขึนโดยเร็วครับ . ... .

 ตกแต่งหอ้งคาราโอเกะทีบา้นอยา่งสวยงาม 

พร้อมด้วยเครืองเ สียงอย่างดี เพือนๆ ทีอยากร้อง

เพลงติดต่อ คุณมงคล  ดุษณีย์ ไดน้ะครับ ค่าชวัโมง

ไม่แพงอย่างทีคิด (ล้อเล่นนะครับ) . .... 

เกษียณอายุไปอีกท่าน สําหรับ คุณบัวขาว  มะโนรืน  

เจ้าตวับอกว่าจะไปปลูกกลว้ยและเลียงหลานหลัง

การเกษียณอายุ  ก็ขอให้ประสบความสําเร็จตามที

ตอ้งการนะครับ ..... 

 ขอขอบคุณ คุณจินตนา  ทิลารักษ์ ทีนําคุณ

แม่มาสมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. ในเดือนมีนาคม

ครับ ..... ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก 2 

ท่าน คือ คุณอรุณ วงษ์จีน (แผนกบอยเลอร์เฮ้าท์) 

และคุณธนศักดิ ชีระภากร (แผนกวิสโคส ผลิต) เนือง

ในโอกาสทีทงัสองท่านเข้าพิธีมงคลสมรสไปเมือ

ปลายเดือนมีนาคมทีผ่านมา ขอให้ชีวิตสมรสของ

สมาชิกทงัสองท่านมีแต่ความสุขตลอดไปตรานาน

เท่านานครับ ..... 

 สมาชิกสหกรณ์ฯ หลายท่านไดแ้ก่ คุณปรีชา 

ตรีกาลนนท์  คุณพรชัย  แก้วสาระ คุณกฤษณชั ย   

สินธุประสิทธิ คุณอัชณา วายุพักตร์ คุณสุนี  ชูจิตต์ 

คุณกมลศักดิ  พัฒนสิงห์ และคุณนุชนารถ  แก้ว-

นําเ ชือ เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญ

ประจาํปี 2559 กบั สสอป. ทีเมืองทองธานี ทุกท่าน

ประทบัใจกับการทีได้เข ้าร่วมกิจกรรมในครังนีกัน

ทุกคนครับ ทีสําค ัญได้ทําหน้าทีในฐานะสมาชิก 

สสอป. ดว้ยครับ ..... ขอแสดงความยินดีกับ 

คุณวิรัต  ชูจิตต์ ทีได้รับการเลือกตงัเป็น กรรมการ 

สสอป. สมยัที 2 ดว้ยครับ ..... เพือเป็นรางวลั

ใหชี้วิตของตนเอง คุณไพโรจน์  แสงมะหมัด จึงซือ

นาฬิกาเรือนใหม่ สวยงามมากใหแ้ก่ตนเอง ดีใจด้วย

นะครับ ..... นอกจากจะขยนัทาํงานประจาํ

แล้ว  คุณวัชรี  ทวีคูณ ยงัขยนัไปทําบุญกับวดัช้าง 

ถนนสายเอเซียอยู่เป็นประจาํ และยงัเชิญชวนเพือน

ให้ไปทาํบุญทีวดัผ่านเฟสบุ๊คของตนเองด้วย ..... 

 ช่วงทีโรงเรียนปิดเทอม คุณศิริศักดิ  ทรง-

วุฒิเลิศ ไปรับหลานชายมาเลียงทีบา้น งานนีเลยทาํ

ให้คุณปลาไปไหนมาไหนไม่สะดวกเพราะหลานชาย 

ติดคุณตามากครับ ..... กลบัมาทาํงานไดแ้ล้ว  

สําหรับ คุณภิญโญ  อ้นไชยะ หลังจากทีเขา้รับการ

ผ่าตดัต่อมทอมซิลอกัเสบมาครับ ..... ขอให้

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเร

ยอน จาํกดั ทุกท่าน มีความสุขในช่างเทศกาล “วัน

สงกรานต์” ครับ ..... พบกนัฉบับหน้า .....

 สวสัดีครับ ..... 
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รายงานกิจการประจาํเดือน มีนาคม 2560 (MONTHLY REPORTS MARCH 2017) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,197 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 334,420,510.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 11,714,946.02 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 7,023,775.32 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 7,664,807.46 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  11,073,913.88 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 117,104,582.70 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 5,801,779.51 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 3,553,492.94 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  119,952,869.27 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 7,298,700.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 444,259.40 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 485,159.40 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  7,257,800.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 29,963,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 889,473.17 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 40,060,000.00 บาท Baht 

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

  

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี)  Deposits at Banks 23,727,704.71 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 114,908,401.26 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 307,752,426.58 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 58,731,950.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 59,516,331.54 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   306,968,045.04 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 20,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 4,032,245.25 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 Revenues from January - March 2017 4,742,942.30 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 Expenses from January - March 2017 1,079,072.30 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 3,663870.00 บาท Baht 
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»ÃÐ¸Ò¹Ï ÁÍºà§Ô¹¤�ÒÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ãË�á¡� ¹Ò§ÊÒÇ´Ç§Ä·ÑÂ ¡íÒ»��¹ áÅÐ¹Ò§ÊÒÇ¸Ố ÒÃÑµ¹�ÍØ»ÁÒÅ 
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ½�¡§Ò¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ̧ ÂÒ (7 ÁÕ.¤. 60) 

 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÁÍº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ãË�á¡� 
¹ÒÂÂØ· ¹̧Ò ª�Ò§¤Ố  áÅÐ ¹.. Ê. ÇÔäÅÇÃÃ³ ́ Í¹ãËÁ� 

ã¹§Ò¹Á§¤ÅÊÃÊ (10 ÁÕ.¤. 60) 

ÊË¡Ã³�Ï à»�¹à¨�ÒÀÒ¾ÊÇ´È¾ºỐ Ò 
¹Ò§àÂÒÇÅÑ¡É³�  àÊÒãº ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡

Ë�Í§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà¤ÁÕ ·Õè ¨.Å¾ºØÃÕ (7 ÁÕ.¤. 60) 

ÊË¡Ã³�Ï à»�¹à¨�ÒÀÒ¾ÊÇ´È¾ 
ÊÒÁÕ¹Ò§ÍØ·ÑÂ  ÊÒÃÐáÊ¹  

ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡¾�¹ÊÀÒ¾¡ÒÃà»�¹¾¹Ñ¡§Ò¹ (8 ÁÕ.¤. 60) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐÊÁÒªÔ¡ ÊÊÍ». à¢�ÒÃ�ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
ãË�ÊÒÁÑ»ÃÐ¨íÒ»� 2559 ÊÊÍ».  
·ÕèàÁ×Í§·Í§¸Ò¹Õ (25 ÁÕ.¤. 60) 


