ปที่ 31 ฉบับที่ 343
เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ าหนั ก 1 บาท ให้ แ ก่
สมาชิ กเกษียณอายุ 4 ราย
วันที 24 กุมภาพัน ธ์ 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮี ย ง ประธานกรรมการ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทั ย
เหรั ญ ญิ ก นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ มอบ
สร้ อยคอทองคําหนัก 1 บาท มูล ค่า 21,300 บาท
ให้แก่ นางพเยาว์ ฮวบเจริ ญ สมาชิ ก แผนกอัลซิ ล ลารี
ผลิ ต เนื องจากเกษียณอายุ โดยมอบให้ ณ ที ทําการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที 3 มี นาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮีย ง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ ห รั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายสายัณ ห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายอนุ-

รักษ์ ทองโตนด กรรมการ เข้าร่ วมงานเลียงสังสรรค์
เนืองในโอกาสการเกษี ยณอายุของสมาชิ กสหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด แผนก
วิส โคส ผลิ ต รวม 3 ท่า น ได้แ ก่ นางพรใจ ศรี สุ วรรณธนู นางสร้อยใจ ปาเรื อน นางสมนึก เกษางาม
ณ สโมสรพนั ก งาน บริ ษัท ไทยเรยอน จํา กั ด
(มหาชน) อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง ทังนี นายสุ วัฒ น์
แก้ วเฮียง นายมานะกู ล พรรณเรณู และนายเฉลย
ชมบุ หรั น ได้ร่ วมกัน มอบสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 1
บาท มู ล ค่ า เส้ น ละ 21,200 บาท ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ที
เกษียณคนละ 1 เส้ น โดยนายมานะกูล พรรณเรณู
รองประธานฝ่ ายการเงิ น เป็ นผู ้กล่ าวอวยพรให้แ ก่
สมาชิ ก ที เกษีย ณอายุ ทังนี นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
ได้รับเชิญให้กล่าวอวยพรให้แก่ สมาชิกด้วย
(อ่ านต่ อหน้ า 3)
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รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 35 (พ.ศ. 2560)
นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
เหรัญญิก
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายศรีโพธิ์
วายุพักตร
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ
นายวิรัต
ชูจิตต
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายสมยศ
นันตาวัง
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ

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

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายทั่วไป
เจาหนาที่บญ
ั ชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
กองบรรณาธิการ นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสายัณห แผนประดิษฐ
 นางสาวณัฐริญา อนุสิ  นายสุทัศน เอี่ยมแสง
 นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นายวิรัต ชูจิตต
 นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
 นายอนุรักษ ทองโตนด
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส
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สหกรณ์ ฯ บริ จ าคเงิ น ให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ ฯ และสหภาพ
แรงงานฯ จํานวน 110,000 บาท (ต่ อจากหน้ า 1)
วันที 13 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงินให้แก่มูลนิธิส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํานวน
30,000 บาท (สามหมืนบาทถ้วน) และบริ จาคเงิ น
ให้แ ก่ ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํา นวน 80,000
บาท (แปดหมืนบาทถ้วน)
การบริ จ าคเงิ น ดัง กล่ า วเป็ นไปตามมติ ที
ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2559 ซึ งมีมติให้จดั สรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี 2559 บริ จาคให้แก่มูลนิธิสหภาพ
แรงงานไทยเรยอน และสหภาพแรงงานไทยเรยอน
ตามจํานวนดังกล่าว
สหกรณ์ ฯ ทําการอบรมสมาชิ กเดือนกุมภาพันธ์
วันที 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮี ย ง ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู
รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ ห รั น
รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทัย เหรั ญ ญิ ก และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู ้จัด การ ร่ วมกั น อบรมสมาชิ ก ใหม่ ประจํา เดื อ น
กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 ซึ งมี ส มาชิ ก ใหม่ เ ข้า ร่ วมอบรม
จํานวน 4 คน โดยสหกรณ์ ฯ ได้มอบหมอนผ้า ห่ ม
ตราสหกรณ์ให้เป็ นทีระลึก
กรรมการ และเจ้ าหน้ าทีฯ เข้ าร่ วมรับ ฟั งการนําเสนอ
ผลงานนวัตกรรม ที ชสอ.
วันที 18 กุ มภาพัน ธ์ 2560 นายวิรัต ชู จิตต์
กรรมการ นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้า ฝ่ ายทัวไป
และนางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส เจ้าหน้าที ธุ รการ
เข้ า ร่ วมรั บ ฟั ง การนํา เสนอผลงานนวัต กรรมการ
บริ หารจัด การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ดี เ ด่ น ระดับ ประเทศ ประจําปี 2559 ณ ห้อ งประชุ ม 701 อาคาร
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ชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ในการประกวดครั งนี มี ส หกรณ์ ฯ ได้รั บ
การคัด เลื อ กผลงานเข้ า ร่ วมประกวดในระดับ ประเทศ รวม 11 สหกรณ์ฯ ซึ งผลการคัดเลือกผลงาน
นวัต กรรมการบริ หารจัด การสหกรณ์อ อมทรั พ ย์
ดีเด่นระดับประเทศ ประจําปี 2559 ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สหกรณ์ ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขแพร่ จํากัด
- รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 ได้แก่ สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
- รางวัลการนําเสนอผลงานนวัตกรรมได้
ประทับใจทีสุ ด ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
กรรมการสหกรณ์ ฯ เข้ า ร่ วมประชุ มใหญ่ ส ามั ญ
ประจําปี 2559 สหกรณ์ ต่างๆ
วัน ที 21 กุม ภาพั น ธ์ 2560 นายเฉลย ชมบุ หรัน รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนายเสน่ห์
ชุ่ ม หฤทัย เหรั ญ ญิ ก เข้ า ร่ วมประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ
ประจําปี 2559 ของสหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด ณ ทีทํา
การสหกรณ์ฯ เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 6,992 คน มีหนี กับสหกรณ์ฯ
4,621 คน ทรัพย์สินรวม 2,327.59 ล้านบาท ทุนเรื อน
หุน้ 1,518.89 ล้านบาท ทุนสํ ารอง 191.32 ล้านบาท
เงิ น รั บฝาก 484.21 ล้า นบาท กํา ไรสุ ทธิ ป ระจํา ปี
2559 จํานวน 114.45 ล้านบาท ทีประชุมใหญ่ อนุ มตั ิ
จ่ายเงินปั นผล ร้อยละ 5.50 เงินเฉลียคืน ร้อยละ 10.25
วันที 5 มีนาคม 2560 นายเฉลย ชมบุหรัน รอง-
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ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนายธนกฤต วโรตนม์
กรรมการ เข้าร่ วมประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2559
ของสหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ
จํากัด ณ ห้องอาหารบริ ษทั อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สหกรณ์ฯ มีส มาชิ ก 597 คน ทรั พย์สินรวม
195.49 ล้ า นบาท ทุ น เรื อ นหุ ้ น 79.12 ล้ า นบาท
ทุนสํารอง 14.36 ล้านบาท เงินรับฝาก 8.00 ล้านบาท
กําไรสุ ทธิ ประจําปี 2559 จํานวน 1,092,327.50 บาท
ทีประชุมใหญ่ อนุมตั ิจา่ ยเงินปันผล ร้ อยละ 1.18 เงิน
เฉลียคืน ร้ อยละ 1.00
คณะกรรมการสั นนิ บ าตสหกรณ์ จั ง หวั ด อ่ า งทอง
ร่ วมงานวันสหกรณ์ แห่ งชาติ จังหวัดอ่ างทอง
วันที 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ ประธานสั นนิ บาตสหกรณ์ จงั หวัด อ่ า งทอง
และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ พร้ อ มกรรมการท่าน
อื นๆ เข้า ร่ วมงาน “วัน สหกรณ์ แ ห่ งชาติ ประจํา ปี
2560 ของจังหวัดอ่างทอง” ซึ งจัดโดย ชมรมสหกรณ์
จัง หวัดอ่ างทอง สันนิ บาตสหกรณ์ จงั หวัด อ่า งทอง
สํานัก งานสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง สํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ อ่างทอง พร้ อมกับขบวนการสหกรณ์
ในจังหวัดอ่ างทอง โดยมี นายประจวบ เนตรพลตรี
ประธานชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน
การจัดงาน และอ่านสารของพลเอกประยุทธ จันทร์ โอชา นายกรัฐ มนตรี นายอรุ ณ แก้วน้อ ย สหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง เป็ นประธานในพิธีเปิ ดงาน
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นางภาวิณีย์ อุ่น ละม้าย นางอนัญ ญา แสงพลาย เป็ นผู ้แ ทนสั น นิ บาต
สหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง ในการวางพานดอกไม้ส ด
ถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
กรรมการ และเจ้าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ ร่ วมงานวันสหกรณ์ แห่ ง-
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ชาติ ที สนง.สหกรณ์ จังหวัดอ่ างทอง
วันที 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮี ยง ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู
รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ หรั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายสายัณ ห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย เหรั ญญิก
นายศรี โ พธิ วายุพกั ตร์ นายวิรัต ชู จิต ต์ กรรมการ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ และนางสาวฐิติพร
ควรบํา เรอ เจ้า หน้ า ที การเงิ น เข้ า ร่ วมงาน “วัน
สหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2560”

นายสุ ว ฒั น์ แก้ ว เฮี ย ง นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ และนางสาวฐิ ติพร ควรบําเรอ เป็ นผู ้แทน
สหกรณ์ ในการถวายพานพุ่ มดอกไม้สั ก การะแด่
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
นายสุ วฒั น์ แก้วเฮีย ง นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย
กรรมการ นายวัชริ นทร์ คล้ายแก้ว สมาชิ กฯ ได้ร่วม
บริ จาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลอ่างทองด้วย โดยนาย
เฉลย ชมบุหรั น และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ
เดินทางมาร่ วมบริ จาคโลหิตแต่ไม่ส ามารถได้
อนึ ง นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ ได้ รั บ มอบเกี ย รติ บ ัต รจากสหกรณ์ จัง หวัด
อ่างทอง โดยเป็ น “เกียรติบตั รสหกรณ์ทีมีผลงานดีเด่น -
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ระดับจังหวัด ประจําปี 2559 ประเภทสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์” โดยสหกรณ์ฯ ได้รับเกี ยรติบตั รเป็ นปี ทีสอง
ติดต่อ กัน
นายก สสอป. เข้ าร่ วมการประชุ มใหญ่ ส ามั ญประจําปี
2560 สสธท.
วันที 25 กุมภาพันธ์ 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมการประชุ มใหญ่ สามัญ ประจําปี 2560 สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุ ข ไทย ณ สถาบันบํา ราศนราดู ร อ.เมื อ ง
จ.นนทบุ รี โดยมี ดร.มะณู บุญศรี มณี ชัย นายก สสธท.
ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
นอกจากวาระการประชุ มตามปกติ แ ล้ว ที
ประชุ มใหญ่ทาํ การเลือกตังคณะกรรมการสมาคมฯ
ชุดที 4 จํานวน 30 คน และคณะกรรมการสมาคมฯ
ชุดใหม่ ได้ทาํ การเลือก ดร.มะณู บุญศรี มณี ชัย เป็ น
นายกสมาคมฯ อีกสมัย
นายก สสอป. เข้ าร่ ว มการประชุ มคณะกรรมการบริ หารร่ วม 7 สมาคมสงเคราะห์ ที ชสอ.
วันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมการประชุ มคณะกรรมการบริ หารร่ วมสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7
กลุ่มวิชาชีพ ครังที 1/2560 ณ ห้องประชุ ม 601 ชัน 6
อาคารชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี ดร.ก๊ ก ดอนสําราญ นายกสมาคม สส.ชสอ. ทําหน้าทีประธานใน
ทีประชุม
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ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารร่ วมฯ ครั งที 2/2560 วัน ที 26
ตุลาคม 2559 รั บทราบกําหนดการการประชุ มใหญ่
สามัญประจําปี ของ สส.ชสอ. สสอค. และ สสอป.
ในวันที 25 มีนาคม 2560 มีมติยกเลิกผลการประกวด
ราคางานก่ อสร้ างอาคารสํานักงานสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชี พ
และมีมติให้จดั การประกวดราคาด้วยวิธีการพิเศษ
สหกรณ์ ฯ มองเงิ น ค่ า อาหารกลางวั น ให้ นั ก ศึ กษา
ฝึ กงาน คนละ 2,200 บาท
วันที 7 มีนาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ มอบเงินค่าอาหารกลางวันให้แ ก่
นัก ศึกษาฝึ กงาน คือ นางสาวธิ ดารั ตน์ อุ ปมาล และ
นางสาวดวงฤทัย กํา ปั น นักศึ ก ษาสาขาวิช าการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัด การ มหาวิทยาลัย ราชภัชพระนครศรี อยุธยา เป็ นเงิน คนละ 2,200 บาท
โดยนักศึ กษาทังสองคนทําการฝึ กงานตังแต่วนั ที 4
มกราคม ถึงวันที 6 มีนาคม 2560
นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่ ว มการประชุ มใหญ่
สอ.สยามนิสสั น จํากัด ทีสมุทรปราการ
วันที 4 มีนาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) นายนุ กู ล
ยังสี กรรมการผูจ้ ดั การ และนายวิรั ต ชู จิตต์ กรรมการ เดินทางไปร่ วมการประชุ มใหญ่ส ามัญประจําปี
2559 สหกรณ์ ออมทรั พย์สยามนิ ส สัน จํากัด ต.กิ ง
อ.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุ ทรปราการ 105400
ณ ห้อ งประชุ มออดิ ทอเรี ยม (ดร.ถาวร พรประพา)
โดยมี นายอนันต์ เกิ ดโสภา ประธานกรรมการ ทํา
หน้าทีประธานในทีประชุม
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สหกรณ์ออมทรัพย์สยามนิสสัน จํากัด มีสมาชิ ก
2,702 คน ทุนเรื อนหุ ้น 510.91 ล้านบาท ทุนสํ ารอง
36.79 ล้านบาท เงินรับฝาก 15.13 ล้านบาท เงิ นให้กู้
พิ เ ศษ จํา นวน 280.75 ล้า นบาท เงิ น ให้ กู้ ส ามัญ
จํานวน 326.31 ล้านบาท และเงิน ให้กู้ฉุก เฉิ น 3.72
ล้านบาท กํา ไรสุ ทธิ ประจําปี 2559 จํานวน 30.88
ล้านบาท ทีประชุมมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล ร้ อยละ
4 เงินเฉลียคืน ร้อยละ 20

อนึ ง นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฯ
ได้เ ป็ นวิทยากรบรรยาย เรื อง “การสมัค รเข้า เป็ น
สมาชิ ก สสอป.” ให้ส มาชิ ก ที เข้า ร่ วมการประชุ ม
ใหญ่รับฟั งด้วย
ประธานกรรมการ และผู้จัดการ เข้ าร่ วมการอบรมกับ
สํ านักงานสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง
วันที 10 มีนาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จัดการ เข้า ร่ วมการอบรมการปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ณ ห้อ งประชุ ม สํ านักงานสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง
โดยมี วิ ท ยากรจากกอ งกํ า กั บ และตร วจสอบ
สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น เป็ น
วิทยากร โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมการอบรม 60 คน
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นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้ าร่ วมประใหญ่ สามั ญ
ประจําปี สสอ.รรท. ทีนนทบุรี
วันที 11 มีนาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และนางลัดดา ไชยสิ ท ธิ เหรั ญ ญิ ก เข้า ร่ วมการประชุ ม ใหญ่
สามัญ ประจําปี 2559 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รั ฐวิสาหกิ จไทย
(สสอ.รรท.) ณ ห้องประชุม 701 ชัน 7 อาคารชุมนุ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ต.บางสี ทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี นางสุ มาลี ยุกตานนท์ นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
ใหญ่วสิ ามัญ ครังที 4/2559 วันที 24 ธันวาคม 2559
รับทราบผลการดําเนิ นการในรอบปี 2559 รั บทราบ
แผนงานและงบประมาณ ประจําปี 2560 รั บทราบ
แผนงานรั บสมัค รสมาชิ กในปี 2560 รั บทราบการ
จัด สรรเงิ น สนั บ สนุ น การบริ หารจั ด การศู น ย์
ประสานงาน อนุ ม ัติบญ
ั ชี ร ายได้ ค่ าใช้จ่าย และงบ
แสดงฐานะการเงิ น ของสมาคมฯ ประจําปี 2559 มี
มติแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ (ฉบับที 14 ) พ.ศ. 2560
มี ม ติ แ ต่ ง ตังผู ้ตรวจบัญ ชี ส มาคมฯ ประจํา ปี 2560
และ ทํา การเลื อ กตังกรรมการสมาคมฯ ชุ ด ที 3
(ประจําปี 2560 - 2561) จํานวน 30 คน
นายก สสอป. และกรรมการ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการฯ วาระพิเศษ
วันที 13 มีนาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) และนาย
วิรัต ชูจิตต์ พร้อมกับกรรมการ และเจ้าหน้าที สมาคมฯ
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ทําการประชุ ม ครังที 30 (วาระพิเศษ) โดยมีนายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีประธานฯ ในที
ประชุ ม
ที ประชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ จ่ า ยเงิ น สงเคราะห์
ให้แ ก่ ผูร้ ั บผลประโยชน์ ของสมาชิ กฯ ทีเสี ยชี วติ 4
ราย มี มติรับรองงบการเงิ นสมาคมฯ ประจําปี 2559
กําหนดประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจําปี 2560
มีมติเสนอขอแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ 2 ข้อ
กรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุ มประจําเดื อนมี นาคม2560
สั นนิบาตสหกรณ์ จังหวัดอ่ างทอง
วันที 17 มีนาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
กรรมการ เข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการสันนิ บาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ชุ ดที 1 ครังที 5 ทําการ
ประชุ มประจําเดื อ นมี น าคม 2560 ณ ห้องประชุ ม
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดยมีนายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ ประธานสันนิบาตฯ ทําหน้าทีประธานใน
ทีประชุม
ทีประชุมทําการรั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ชุ ด
ที 1 ครังที 4 วันศุกร์ ที 17 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติจดั การ
อบรมกรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ในจังหวัด
อ่างทอง เรื อง “บริ หารงานสหกรณ์อย่างไร ให้ไ กล
คุก” ในวันที 8 พฤษภาคม 2560 มีมติให้คณะกรรมการสัน นิ บาตสหกรณ์ จงั หวัดอ่ า งทอง เดิ น ทางไป
เยียมและพบปะกับสหรณ์ในจังหวัด 4 สหกรณ์ ฯ ใน
วันที 18 เมษายน 2560 ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบางเสด็จ จํากัด และ สหกรณ์บ้านมันคงเทศบาลปาโมก
จํากัด อ.ป่ าโมก จ.อ่ า งทอง สหกรณ์บ ริ การพัฒนา
ชุ มชนสุ ทธาวาส จํากัด และ สหกรณ์การตลาดสิ นค้าปลอดภัยชาวอ่างทอง จํากัด อ.เมื อง จ.อ่างทอง และ
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สรุ ปผลการเข้า ร่ วมการเข้า ร่ วมงานวัน สหกรณ์
แห่ งชาติ ในวันที 24 กุมภาพันธ์ 2560
กรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุ มประจําเดื อนมี นาคม 2560
ชมรมสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง
วันที 17 มีนาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
กรรมการ เข้า ร่ วมการประชุ มประจํา เดื อนมีน าคม
2559 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
ณ ห้องประชุ มสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง โดยมี น าย
ศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ กรรมการชมรมฯ ทํา หน้ า ที
ประธานในทีประชุ ม
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่ างทอง
ครังที 5/2560 ประจําเดื อนกุมภาพันธ์ 2560 รั บรอง
รายรั บ - รายจ่ า ยชมรมฯ ประจํา เดื อ นกุ มภาพัน ธ์
2560 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนมกราคม 2560
จํานวน 128,208.75 บาท รายรับ 16,000 บาท รายจ่ าย 17,890 บาท เงิ น คงเหลื อ ยกไปเดื อ นมี น าคม
2560 จํานวน 126,318.75 บาท ติดตามผลการจัดงาน
วัน สหกรณ์ แ ห่ งชาติ ประจํา ปี 2560 ในวัน ที 24
กุมภาพันธ์ 2560 รับทราบเรื องการดําเนิ นงานของ
สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
กรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุ มประจําเดือน สอร.
วันที 19 มีนาคม 2560 นายมานะกูล พรรณเรณู รองธานฝ่ ายการเงิ น และนายวิ รั ต ชู จิ ต ต์
กรรมการ เข้าร่ วมประชุ มประจําเดื อ นมี นาคม 2560
สหพัน ธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ผูใ้ ช้แ รงงาน (สอร.) ณ
ที ทํา การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงานรั ฐ วิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จํากัด กรุ งเทพฯ
นายก สสอป. และคณะกรรมการ ทํ า การประชุ ม
ประจําเดื อนมีนาค 2560
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วันที 18 มีนาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) นายวิรั ต
ชู จิตต์ กรรมการ พร้ อมกับกรรมการ สสอป. และ
เจ้า หน้า ที สสอป. ทํา การประชุ มคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ ชุดที 3 ครังที
31 ประจํา เดื อ นมี น าคม 2560 ณ ห้อ งประชุ ม 302
ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
โดยมี น ายศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ นายกสมาคมฯ ทํา
หน้าทีประธานฯ ในทีประชุ ม โดยทีประชุ มทําการ
รั บทราบและพิจาณาเรื องต่ าง ๆ รวม 6 วาระ รวม
ทังหมด 26 เรื อง รวมทังการรับรองงบการเงินสมาคมฯ
ประจําปี 2559 ด้วย
สหกรณ์ ฯ ช่ วยเงินทําบุญงานศพมารดาสมาชิ ก
วัน ที 16 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ ฯ มอบ
เงิ นช่ วยทําบุญงานศพมารดานายรัฐ เขต โฆษิตวรกิ จกุล สมาชิ ก แผนกบริ หาร (สิ งแวดล้อ ม) จํานวน
1,000 บาท เนื องจากสมาชิ กจัด งานที จั ง หวัด
พิ ษ ณุ โ ลก ทํา ให้ ไ ม่ มี ก รรมการ และเจ้ า หน้ า ที
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพ
กรรมการสหกรณ์ ฯ เยียมไข้ สมาชิ กป่ วย
วันที 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง นายวิรั ต
ชูจิตต์ และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ เดินทางไป
เยี ยมไข้ น างจิ ร าภรณ์ ทรั พ ย์อุ ภ ัย สมาชิ ก แผนก
บริ หาร (ห้ อ งปฏิ บตั ิ ก ารเคมี ) ที บ้า นพัก ต.หัว ไผ่
อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยป่ วยเป็ นโรคแท้งเรื อรัง และ
ซือของเยียมไข้เป็ นเงิน 300 บาท
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สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพ บิดา - มารดา และคู่สมรส
ของสมาชิ ก 4 ราย
วันที 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธาน
ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ นายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการ และ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ ร่ วมเป็ นเจ้าภาพฟั ง
พระสวดงานศพมารดานางโกศล กัน เกตุ สมาชิ ก
แผนกพ้น สภาพการการเป็ นพนักงาน และมารดา
ของนางสมปอง นาคกุ ญชร สมาชิ กแผนกวิส โคส
ผลิต ทีบ้านพัก ต.จําปาหล่อ อ.เมื อง จ.อ่างทอง และ
ช่วยเงินทําบุญกับนางโกศล กันเกตุ และนางสมปอง
นาคกุญชร คนละ 500 บาท

วันที 5 มี นาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธาน
ฝ่ ายการเงิ น นายสายัณห์ แผนประดิ ษ ฐ์ เลขานุ ก าร
นายวิรั ต ชู จิตต์ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นาย
สุ ทศั น์ เอี ยมแสง กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจ้าหน้าทีการเงิ น
และนางสาวดวงกมล แก้ วสุ ก ใส เจ้า หน้าทีธุ รการ
ร่ วมเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพบิดานายณัฐ ภู มิ
สุ วรรณวงศา สมาชิ ก แผนกอ๊อ กซิ ล ลารี ผลิต ทีวัด
พายทอง ต.สายทอง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง พร้ อ มช่ วย
เงินทําบุญ 500 บาท
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อนึ ง คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที สหกรณ์
ออมทรั พย์ ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กั ด ได้
ร่ วมกันบริ จาคเงินคนละ 100 บาท เพือร่ วมเป็ นเจ้าภาพ
สวดศพบิดานายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา ซึ งเป็ นกรรมการ
สหกรณ์ ฯ ในวันนี ด้วย และทําการมอบเงิ นทีเหลื อ
จากการถวายพระ และค่าพวงหรี ด เพือช่วยทําบุ ญให้แก่
นายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา เป็ นเงิน 1,050 บาท ด้วย
วันที 7 มี นาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธาน
ฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ นายเสน่ ห์ ชุ่มหฤทัยเหรั ญญิ ก
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายธนกฤต วโรตนม์ นาย
สุ ทศั น์ เอี ยมแสง นายอนุ รัก ษ์ ทองโตนด และนาย
รวิพงษ์ ศุภศรี กรรมการ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพสวด
ศพบิดานางเยาวลักษณ์ เสาใบ สมาชิกสหกรณ์ ฯ แผนก
บริ หาร (ห้องปฏิ บตั ิการเคมี) ณ วัดโพธิ แก้ว ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี และช่ วยเงินทําบุญ 500 บาท
วันที 8 มี นาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการฯ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายวิรัต
ชู จิ ต ต์ กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพสามีของนาง
อุ ทัย สาระแสน สมาชิ กแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน ที วัดไพรวัลย์ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง
และช่ วยเงินทําบุญ 500 บาท
สหกรณ์ ฯ มอบของทีระลึกแก่ สมาชิ ก เนื องในโอกาส
จัดงานมงคลสมรส
วันที 10 มีนาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ และนายมานะกู ล พรรณเรณู
รองประธานฝ่ ายการเงิ น ร่ วมกัน มอบของที ระลึ ก
ให้แก่ นายยุทธนา ช่างคิด สมาชิ กแผนกวิสโคส ผลิต
และนางสาววิไลวรรณ ดอนใหม่ สมาชิ กแผนกบริ หาร-
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บริ หาร (CSR) เนืองจากทําการมงคลสมรส โดยมอบ
ให้ทีงานเลียงฉลองมงคลสมรส ณ สโมสรพนัก งาน
บริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล รวม 4 ราย
วัน ที 20 มกราคม 2560 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงิ น เพื อช่ วยเหลื อ สหกรณ์ ออมทรั พย์ และสมาชิ ก
สหกรณ์ ทีได้รับความเสี ยหายจากอุ ทกภัยในพืนที
จัง หวัด ทางภาคใต้ ร่ ว มกับ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด จํานวน 1,000 บาท
วันที 14 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ ฯ สนับสนุ น
เงิ น ซื อสลากกาชาดการกุ ศ ล เนื องในงาน “ของดี
เมื อ งอ่ างทองและกาชาด ประจํา ปี 2560” ร่ วมกับ
สํ า นัก งานสหกรณ์ จงั หวัดอ่ า งทอง จํา นวน 1,200
บาท
วันที 20 กุมภาพัน ธ์ 2560 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงินร่ วมทําบุญทอดผ้าป่ าเพื อจัดเสร้ างอาคารปฏิ บตั ิ
ธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ เพื อถวายเป็ น
พระราชกุ ศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เพือถวายพระกุศ ลแด่ สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที 19 แห่ ง
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ร่ วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด จํานวน 1,000 บาท
วันที 6 มีน าคม 2560 สหกรณ์ ฯ บริ จาคเงิ น
สนับ สนุ น โครงการ “อาสาพาทํ าดี ครั งที 3” ณ
โรงเรี ยนบ้านวังกระทะ ต.วังงิ วใต้ อ.ดงเจริ ญ จ.พิจิตร
ร่ วมกับ สหภาพแรงงานอิ น โด-รามา เคมี ค อลส์
จํานวน 2,000 บาท การมอบเงินในครังนีมีนายเสน่ ห์
ชุ่ ม หฤทัย เหรัญญิก นายรวิพงษ์ ศุ ภศรี กรรมการ
เดิ น ทางไปเข้าร่ วมกิ จ กรรม และทํา การมอบเงิ น
จํานวนดังกล่าวด้วย
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หลังจากประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผ่านพ้น
ไป สหกรณ์ฯ มีคณะกรรมการดําเนิ นการชุดใหม่ คือ
ชุ ดที 35 ในปี 2560 สหกรณ์ ฯ จะครบรอบ 34 ปี สิ ง
สําคัญทีจะจัดสวัสดิก ารแก่ สมาชิ ก คือ การให้ ความรู้
แก่ส มาชิ ก ซึ งอยู่ในกลยุทธ์ ที 8. กลยุทธ์ เสริ มสร้ า ง
ความรู ้ ให้แก่ ส มาชิ ก กรรมการ และเจ้าหน้าที ให้มี
คุณภาพ เพือพัฒนาสหกรณ์ อย่ างยังยืน วัตถุ ประสงค์
คือ เพือให้ความรู ้ เรื องการออม และการกู้แก่ สมาชิ ก
และให้ ส มาชิ ก มี ค วามรู ้ แ ละความเข้ า ใจเกี ยวกับ
สหกรณ์ ข องตนเองและเกิ ดความเชื อมันศรั ทธาใน
สหกรณ์ ม ากยิ งขึน ส่ ว นวิ ธี ก ารหรื อ ขันตอนการ
ดําเนินงาน คือ จัดการอบรมให้ แก่สมาชิ ก ปี ละ 2 ครั ง
(50 คน/ครัง) ผูร้ ับผิดชอบได้แก่ กรรมการฝ่ ายศึ กษา
และประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย คุณเฉลย ชมบุ หรั น คุณวิรัต ชู จิตต์ คุณณัฐ ภูมิ สุ วรรณวงศา คุ ณ
อนุ รั ก ษ์ ทองโตนด คุ ณ สุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง คุ ณ
ณัฐริ ญา สาสุ ข และคุณพรรษพร แสงประพาฬ กําหนด
ระยะเวลาไว้ 2 ปี งบประมาณ 200,000 บาท โดยมี
เป้ า หมายปี ละ 100 คน ซึ งกรรมการฝ่ ายศึ กษาและ
ประชาสัมพันธ์ ได้ทาํ การประชุ มกําหนดจัดอบรม
แก่ สมาชิ ก จํ า นวน 50 คน เรื อง “สถานการณ์
เศรษฐกิ จ ปั จ จุ บั น สมาชิ ก ต้ อ งปรั บ ตั ว อย่ า งไร”
ระหว่างวันที 22 - 23 เมษายน 2560 โรงแรมไนซ์ บีช
ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัด
อบรมครังนี คือ
1. เพือให้สมาชิกได้รับทราบถึงสถานการณ์
เศรษฐกิจปัจจุบนั
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2. เพื อให้ ส มาชิ ก ได้ ป รั บ ตัว ในการใช้
จ่ายเงินให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจปั จจุบนั
3. เพือให้สมาชิ ก ตระหนักถึ งการเก็ บออม
เงินอย่างยังยืน
4. เพื อให้ ส มาชิ ก เห็ น ความสํ า คัญ ในการ
ลงทุนกับสหกรณ์
5. เพือให้สมาชิ กมีแ นวทางการดําเนิ นชี วิต
ได้อย่างถูกต้อง
6. เพื อสร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่า ง
สมาชิ ก กรรมการ และเจ้าหน้าที ทีเข้าร่ วมการอบรม
การศึกษาหาความรู ้ ถื อเป็ นสิ งดี มีประโยชน์
สําหรับทุกคน ตามแผนงานสหกรณ์ฯ จะจัดอบรมปี
ละ 2 ครัง คือ ช่ วงต้นปี และช่ วงปลายปี ครังละ 50
คน จากจํานวนสมาชิ ก ทังสิ น 1,000 กว่าคน เท่ากับ
ปี ละ 10% หรื อครังละ 5% ถือว่า สมาชิ ก เข้าร่ วมไม่
มากนัก แต่สหกรณ์ฯ จัดอบรมให้ความรู ้ทุกปี เพือให้
สมาชิ กผลัดเปลียนหมุนเวียนกันไป ในฐานะสมาชิก
สหกรณ์ ฯ ทุกท่ านมี สิทธิ เ ท่าเที ย มกัน จึงอยากเชิ ญ
ชวนให้สละเวลาไปศึ กษาหาความรู ้ และได้มีโอกาส
พัก ผ่อนไปด้วย

การอบรมสั ม มนานอกจากเรื องทางวิช าการแล้ว
วิทยากรจะสอดแทรกความรู ้ รอบตัวให้แ ก่ ผูเ้ ข้าร่ วม
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อบรม ซึ งในครังนี มี 2 หัวข้อ วิชา คือ “สถานการณ์
เศรษฐกิ จ ปั จ จุ บั น สมาชิ ก ต้ อ งปรั บ ตั ว อย่ า งไร”
สมาชิ ก จะได้เ รี ยนรู ้ ส ถานการณ์ เศรษฐกิ จปั จจุบนั
รวมทังผลกระทบทีเกิดขึนในเรื องรายได้ค่าใช้จ่า ย
และเรี ย นรู ้ ก ารเก็ บ ออมในช่ วงสภาวะเศรษฐกิ จ
ปั จจุ บัน ไม่ เ พี ย งแต่ ส มาชิ ก ที จะได้รั บ ผลกระทบ
เท่ า นัน สหกรณ์ ซึ งเป็ นสถาบัน การเงิ น ก็ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจด้วย แต่ค่อ นข้างน้อย
เนื องจากสหกรณ์ อ อมทรั พย์ยงั คงดําเนิ น ธุ รกิจเป็ น
ปกติ แม้ธ นาคารจะปรั บ ลดดอกเบี ยลดลงอย่ า ง
ต่ อ เนื อง แต่ ส หกรณ์ ยงั คงดํา รงอยู่ ไ ด้แ ละดํา เนิ น
ธุ ร กิ จ เป็ นปกติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต ราที สู งกว่ า
ดอกเบี ยเงิ น ฝากธนาคาร นั นเป็ นเพราะทุ น ของ
สหกรณ์ม นคงและเพิ
ั
มขึนอย่างต่อเนือง ผลพวงจาก
มวลสมาชิ กสหกรณ์ ทีมีก ารถือ หุ ้นสะสมรายเดือ น
และการฝากเงิ น ออมสะสมอย่ า งสมําเสมอและ
ต่อเนือง ในทุกปี จึงส่ งผลให้สหกรณ์ มีปริ มาณเม็ด
เงินหมุนเวียนในระบบอย่างต่อเนืองเช่นกัน สามารถ
สร้ างเป็ นรายได้และผลกําไรทีเพิ มขึนให้กบั สหกรณ์
และจ่ายคืนสู่ ม วลสมาชิ ก แต่ อ ย่างไรก็ตามสหกรณ์
คงต้องเฝ้าระมัดระวังและติดตามสถานการณ์ทียังไม่
อาจคาดเดาได้ ขณะนีว่าจะเป็ นเช่ นไร อย่างใกล้ชิด
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มีวิน ัยทางการเงิ น และใช้ข ้อ มู ล ทางบัญ ชี เพื อการ
บริ หารจัดการเงิน พร้ อมยึดหลัก เศรษฐกิ จพอเพียง
เพื อตังรั บสภาวะเศรษฐกิ จที เปราะบางอยู่ ข ณะนี
นอกจากเรื องเศรษฐกิ จ แล้ ว สหกรณ์ ไ ด้ น ํา เรื อง
“หลักการใช้ ชี วิต” มาให้ความรู ้ แก่ สมาชิ กผู้เ ข้าร่ วม
ด้วย ถื อเป็ นเรื องที น่ า สนใจเรื องหนึ ง หากเปรีย บเที ยบกับนั กกีฬา การใช้ ชีวิตของนั กกีฬาทํ าไมต้ องมี
โค้ ช ต้ อ งมี เ ครื องมื อ ก็ เ พื อให้ พวกเขาเยี ยมยอด
สมาชิ กสหกรณ์ ก็ส ามารถเป็ นคนทีเยียมยอดได้ และ
ใช้ชี วิตประจํา วัน บนพื นฐานของการพัฒ นาอย่ าง
ต่อเนืองได้ ทังนี ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานซึ ง
คุณมยุรี ดิฐภักดีชล สมาชิกสหกรณ์ฯ อดีตพนักงาน
บริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ติดต่อมานําเสนอ
สหกรณ์ ฯ อยู่ ร ะหว่ า งการเปิ ดรั บ สมัค ร
สมาชิ ก เข้า รั บการอบรมสัมมนาดังกล่ าว สมาชิ ก
ท่ า นใดสนใจล งชื อเ ข้ า ร่ วมได้ ที จุ ด 8 หรื อที
สํานักงานสหกรณ์ฯ หากไม่สะดวกโทร.แจ้งชือได้ที
เบอร์ 3343 (สายใน) สายตรง 035-672127 , 035672129 จนกว่าจะครบ 50 คน เนื องจากเป็ นการจัด
อบรมสั มมนาในหน้ า ร้ อ นเช่ น นี จึง ถื อ โอกาสนํ า
สมาชิ ก ไปพัก ผ่ อ นตากอากาศชายทะเล จัง หวัด
ระยอง ลงชื อก่ อนได้ สิทธิก่อนนะคะ
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สวัส ดี ค รั บ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนเมษายน 2560 มาพบกับ ท่ านสมาชิ ก และท่าน
ผูอ้ ่านทุกท่านแล้วครับ
ขอแสดงความยินดีกบั น้องผึง คุ ณศรีประภา
แสงสว่ าง ที คลอดบุ ตรชายคนทีสองไปเมื อเร็ วๆ นี
ครั บ ..... ขอแสดงความยิน ดี ก ับ คุ ณนาถ
มงคลหว้ า ที ได้จดั งานมงคลสมรสให้ลูกชายคนโต
ไปเมือปลายเดือนมีน าคมทีผ่ านมาครับ .....
ขอขอบคุณ คุณรณรงค์ ศิ ริวงษ์ ที ได้นาํ คุณพ่อของ
ภรรยามาสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป. เรี ยบร้อยแล้ว
ครั บ ..... ขอแสดงความยินดีกับ คุ ณสุ พจน์
บุญเกิด และ คุ ณพรรษพร แสงประพาฬ เนื องใน
โอกาสครบรอบ 9 ปี ของการแต่ ง งาน ขอให้ชี วิต
สมรสมี ค วามสุ ขตลอดไปครั บ ..... มา
ร่ วมงานคืนสู่ เ หย้าฯ ครังที 2 กับบริ ษทั ฯ คุ ณสมภพ
คุ้ ม วงษ์ และคุ ณเสถี ยร คุ้ ม วงษ์ ได้รับ พัด ลมเป็ น
ของขวัญกลับบ้านคนละเครื องครับ ..... ขอ
แสดงความยิน ดีกบั คุ ณศรีโพธิ วายุ พักตร์ ที ได้รับ
การเลือ กตังเป็ น นายก สสอป. เป็ น สมัยที 2 และ
ได้รับการเลือกตังเป็ น รองประธานชมรมสหกรณ์
เครดิ ตยูเ นี ยนลุ่มแม่น ําแม่ก ลอง - ท่ า จีน เมื อเดื อ น
มีนาคมทีผ่านมาครับ ..... ขออนุ โมทนาบุ ญ
กับ คุณปภาวิน อัฐ มาภรณ์ ทีทําการอุปสมบทเป็ น
เวลา 9 วันเพืออุทิศ ส่ วนกุ ศลให้แ ก่ ลูกชายด้วยครั บ
..... ขออนุ โมทนาบุ ญกับ คุ ณพวงทอง หมี ทอง
ทีทําการบวชชี พราหมณ์พร้ อมกับพีสาวที วัดต้นสน
เป็ นเวลา 7 วัน ..... ขอแสดงความยิน ดีกับ
คุ ณสุ ภ าพ ไพจิต ร์ จิน ดา เนื องจากลู ก สาวได้รั บ
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พระราชทานปริ ญ ญาบัต รไปเมื อเร็ วๆ นี ครั บ .....
 ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสมชาย คุ ณวิเชี ยร
กลินเกษร เนืองในโอกาสทําการอุปสมบทลูกชายไป
เมื อปลายเดื อ นมี น าคมครั บ .... ขอแสดง
ความยินดีกบั คุณจิราภรณ์ ทรัพย์ อภุ ยั ทีกําลังมีบุตร
คนทีสอง ตอนนี ตังครรภ์ไ ด้ 5 เดื อ นแล้วครั บ ....
 ขอขอบคุณ คุณทรงพล สิ งห์ รวยผล ทีได้นาํ
พีชายมาสมัครเป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ครับ
.... ขอขอบคุณสมาชิ กหลายท่านทีได้ทาํ การ
เพิ มค่าหุน้ กับสหกรณ์ฯ คือ คุณวัชระ แก้ ววิเศษ คุ ณ
ภัทรสุ ดา ดวงแก้ ว คุณพงพรหม ประภาสั ย คุ ณรัตนพันธ์
เชื อเมื องพาน และ คุ ณจี ร ะศั กดิ ภู่ บุบ ผา ขอให้ทุก
ท่านมี หุ้น จํานวนมากในวัน เกษียณอายุนะครั บ .....
 เพราะเป็ นวัน เกิ ดของน้อ งนาโน และลู ก
สาวสอบได้ ค ะแนนดี คุ ณ นํ าอ้ อ ย อุ่ น จิ ต จึ ง ซื อ
โทรศัพท์ ซัมซุ ง กาแล็ค ซี เจทูพ ารม์ เป็ น ของขวัญ
ให้แก่ นอ้ งนาโนครับ .....
ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุ ณรั ฐเขต โฆษิ ตวรกิ จกุล ที สู ญ เสี ย มารดาไปในเดื อ นกุ มภาพัน ธ์ ที
ผ่านมา ..... ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุณณัฐภู มิ สุ วรรณวงศา ที สู ญเสี ย คุ ณ พ่ อ เมื อต้ น เดื อ น
มีนาคมทีผ่ านมาครั บ ..... เช่ นเดียวกัน ขอ
แสดงความเสี ยใจกับ คุณเยาวลักษณ์ เสาใบ ทีสู ญเสี ย
คุ ณ พ่ อ ในเวลาใกล้เ คี ย งกั น ด้ วยเช่ น กัน ครั บ ....
 ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุณอุทัย สาระแสน ที
สู ญเสี ยสามี (คุณสมศัก ดิ สาระเเสน) ไปเช่นเดียวกัน
ครับ ..... ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุณอํานวย
จันทร์ มา และคุ ณอํานาจ จันทร์ มา ทีสู ญเสี ยคุ ณพ่อ
ไปเมือปลายเดือนมีน าคมทีผ่ า นมาครั บ .....
ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุณพิสิ ฐศั กดิ ขาวเนตร ที
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สู ญ เสี ยบิ ดาไปเมือเร็ วๆ นี ครั บ ..... เป็ น
ช่ ว งเวลาแห่ งความภาคภู มิ ใ จของ คุ ณ สุ กั ญ ญา
ศุภศิลป์ เนืองจากน้องพริ ตต้า ลูกสาวสอบได้คะแนน
เกรด 4 สําหรับ ภาคเรี ยนทีผ่ านมาครับ .....
ไปทําการถอนฟั น 1 ซี และขูดหิ นปูน เสี ยค่าใช้จ่าย
1,500 บาท น้องตุก๊ คุณนนทรี เกษจันทร์ บอกว่างาน
นีตัวเบาเลยครับ ..... ได้ข่าวว่า คุ ณสุ พัฒ น์
แสงมณี มี โ ครงการไปพบปะสั ง สรรค์ ร วมญาติ
“ตระกูลแสงมณี ” ที อ.พุนพิน จ.สุ ราษฏร์ ธานี ปลาย
เดื อนเมษายนนี ขอให้เดินทางไป - กลับด้วยความ
ปลอดภัยครับ ..... ส่ งลูกชายไปเรี ยนเทควันโด
คุณสุ ทัศน์ เอียมแสง บอกว่าหวังจะให้ลู กชายมีวิช า
ป้อ งกันตัว และมี สุข ภาพแข็งแรงครั บ .....
เพราะคุ ณอ้วนมีอ าการโรคเบาหวานกํา เริ บ ทํา ให้
คุณดวงพร หิ รัญศุ ภโชติ ต้องลาพักร้อนเฝ้าสามีถึง 5
วัน ขอให้ คุ ณ อ้วนสุ ข ภาพดี ขึ นโดยเร็ ว ครั บ .....
 ตกแต่งห้องคาราโอเกะทีบ้านอย่างสวยงาม
พร้ อ มด้วยเครื องเสี ยงอย่า งดี เพือนๆ ที อยากร้ อ ง
เพลงติดต่อ คุ ณมงคล ดุษ ณีย์ ได้นะครับ ค่าชัวโมง
ไม่ แ พงอย่ า งที คิ ด (ล้อ เล่ น นะครั บ ) .....
เกษียณอายุไปอีกท่าน สํ าหรับ คุ ณบั วขาว มะโนรื น
เจ้าตัวบอกว่า จะไปปลู ก กล้วยและเลี ยงหลานหลัง
การเกษียณอายุ ก็ ขอให้ประสบความสํา เร็ จตามที
ต้องการนะครับ .....
ขอขอบคุณ คุ ณจิ นตนา ทิ ลารักษ์ ทีนําคุ ณ
แม่มาสมัครเข้าเป็ นสมาชิก สสอป. ในเดื อ นมีนาคม
ครั บ ..... ขอแสดงความยิ น ดี กับสมาชิ ก 2
ท่า น คื อ คุ ณอรุ ณ วงษ์ จีน (แผนกบอยเลอร์ เฮ้าท์ )
และคุณธนศักดิ ชี ระภากร (แผนกวิสโคส ผลิต) เนือง
ในโอกาสที ทังสองท่า นเข้า พิธี มงคลสมรสไปเมื อ
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ปลายเดื อ นมี น าคมที ผ่ านมา ขอให้ชี วิตสมรสของ
สมาชิ กทังสองท่ านมีแ ต่ ความสุ ข ตลอดไปตรานาน
เท่านานครับ .....
สมาชิ กสหกรณ์ฯ หลายท่านได้แก่ คุณปรีชา
ตรี กาลนนท์ คุ ณ พรชั ย แก้ ว สาระ คุ ณ กฤษณชั ย
สิ น ธุป ระสิ ทธิ คุ ณอั ช ณา วายุ พักตร์ คุ ณสุ นี ชู จิต ต์
คุ ณ กมลศั ก ดิ พั ฒ นสิ ง ห์ และ คุ ณ นุ ช นารถ แก้ ว นํ าเชื อ เดิ น ทางไปร่ ว มการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจําปี 2559 กับ สสอป. ทีเมื องทองธานี ทุกท่าน
ประทับใจกับการทีได้เข้าร่ วมกิ จกรรมในครังนี กัน
ทุ ก คนครั บ ที สํ าคัญได้ท ํา หน้ า ที ในฐานะสมาชิ ก
สสอป. ด้วยครับ ..... ขอแสดงความยินดีกับ
คุณวิรัต ชู จิตต์ ที ได้รับการเลื อกตังเป็ น กรรมการ
สสอป. สมัยที 2 ด้วยครับ ..... เพือเป็ นรางวัล
ให้ชีวิตของตนเอง คุ ณไพโรจน์ แสงมะหมั ด จึงซื อ
นาฬิก าเรื อนใหม่ สวยงามมากให้แก่ตนเอง ดี ใจด้วย
นะครั บ ..... นอกจากจะขยันทํางานประจํา
แล้ว คุ ณวัช รี ทวี คูณ ยัง ขยัน ไปทําบุญกับวัดช้าง
ถนนสายเอเซี ยอยู่เป็ นประจํา และยังเชิ ญชวนเพือน
ให้ไปทํา บุ ญ ที วัดผ่ านเฟสบุ๊ค ของตนเองด้ วย .....
 ช่ วงที โรงเรี ยนปิ ดเทอม คุ ณศิ ริศักดิ ทรงวุฒิเลิศ ไปรั บหลานชายมาเลียงทีบ้าน งานนี เลยทํา
ให้คุณปลาไปไหนมาไหนไม่สะดวกเพราะหลานชาย
ติดคุณตามากครับ ..... กลับมาทํางานได้แล้ว
สํา หรั บ คุ ณภิ ญ โญ อ้ น ไชยะ หลังจากที เข้า รับการ
ผ่าตัดต่อมทอมซิ ลอักเสบมาครับ ..... ขอให้
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส หภาพแรงงานไทยเร
ยอน จํากัด ทุกท่าน มีความสุ ข ในช่ างเทศกาล “วั น
สงกรานต์ ” ครับ ..... พบกัน ฉบับหน้า .....
 สวัสดีครับ .....

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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รายงานกิจการประจําเดือน มีนาคม 2560 (MONTHLY REPORTS MARCH 2017)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรั บฝากออมทรั พย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
4. เงินรั บฝากออมทรั พย์ พเิ ศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํ ารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ ก้แู ก่ สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รั บชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้แู ก่ สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 Revenues from January - March 2017
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 Expenses from January - March 2017
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,197 คน Pr
334,420,510.00 บาท Baht
11,714,946.02 บาท Baht
7,023,775.32 บาท Baht
7,664,807.46 บาท Baht
11,073,913.88 บาท Baht
117,104,582.70 บาท Baht
5,801,779.51 บาท Baht
3,553,492.94 บาท Baht
119,952,869.27 บาท Baht
7,298,700.00 บาท Baht
444,259.40 บาท Baht
485,159.40 บาท Baht
7,257,800.00 บาท Baht
29,963,469.18 บาท Baht
889,473.17 บาท Baht
40,060,000.00 บาท Baht

23,727,704.71 บาท Baht
114,908,401.26 บาท Baht
307,752,426.58 บาท Baht
58,731,950.00 บาท Baht
59,516,331.54 บาท Baht
306,968,045.04 บาท Baht
20,000,000.00 บาท Baht
4,032,245.25 บาท Baht
4,742,942.30 บาท Baht
1,079,072.30 บาท Baht
3,663870.00 บาท Baht

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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»ÃÐ¸Ò¹Ï ÁÍºà§Ô¹¤ÒÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ãËá¡ ¹Ò§ÊÒÇ´Ç§Ä·ÑÂ ¡íÒ»¹ áÅÐ¹Ò§ÊÒÇ¸Ô´ÒÃÑµ¹Í»Ø ÁÒÅ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ½¡§Ò¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ (7 ÁÕ.¤. 60)

ÊË¡Ã³Ï à»¹à¨ÒÀÒ¾ÊÇ´È¾ºÔ´Ò
¹Ò§àÂÒÇÅÑ¡É³ àÊÒãº ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡
ËÍ§»¯ÔºµÑ ¡Ô ÒÃà¤ÁÕ ·Õè ¨.Å¾ºØÃÕ (7 ÁÕ.¤. 60)

ÊË¡Ã³Ï à»¹à¨ÒÀÒ¾ÊÇ´È¾
ÊÒÁÕ¹Ò§ÍØ·ÂÑ ÊÒÃÐáÊ¹
ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡¾¹ÊÀÒ¾¡ÒÃà»¹¾¹Ñ¡§Ò¹ (8 ÁÕ.¤. 60)

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÁÍº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ãËá¡
¹ÒÂÂØ·¸¹Ò ªÒ§¤Ô´ áÅÐ ¹.. Ê. ÇÔäÅÇÃÃ³ ´Í¹ãËÁ
ã¹§Ò¹Á§¤ÅÊÃÊ (10 ÁÕ.¤. 60)

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐÊÁÒªÔ¡ ÊÊÍ». à¢ÒÃÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
ãËÊÒÁÑ»ÃÐ¨íÒ» 2559 ÊÊÍ».
·Õàè Á×Í§·Í§¸Ò¹Õ (25 ÁÕ.¤. 60)

