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สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ าหนั ก 1 บาท ให้ แ ก่
สมาชิ กทีขอเกษียณอายุก่อนกําหนด 2 ราย
วันที 30 พฤศจิกายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮี ย ง ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ มอบสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 1 บาท
มู ล ค่ า 20,800 บาท ให้ แ ก่ น างมยุ รี ดิ ฐ ภัก ดี ช ล
สมาชิ กแผนกสํ านัก งานใหญ่ โดยมอบให้ ณ ทีทําการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
วันที 1 ธันวาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายพีระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จัดการ มอบ
สร้ อยคอทองคําหนัก 1 บาท มูลค่า 20,800 บาท ให้

แก่ น ายวิษ ณุ สัง ข์บวั ศรี สมาชิ ก แผนกอัลซิ ลลารี ผลิต โดยมอบให้ทีบ้านพัก อ.เมือง จ.อ่างทอง
ผู้จัด การ และเจ้ าหน้ าที สหกรณ์ ฯ เข้ าร่ วมสั ม มนา ที
สมุ ทรสงคราม
วันที 8 - 9 ตุลาคม 2559 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ และนางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชื อ
เจ้า หน้าทีบัญชี เข้าร่ วมสัม มนา เรื อง “การบริ หาร
ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง และภาวะเศรษฐกิ จไทย
ในปั จจุบนั ” ณ โรงแรมโคโค่วิว อ.เมื อง จ.สมุ ทรสงคราม จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
(อ่ านต่ อหน้ า 3)

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท
ใหแกนางมยุรี ดิฐภักดีชล
ทีส่ ํานักงานสหกรณออมทรัพยฯ

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท
ใหแกนายวิษณุ สังขบัวศรี
ทีบ่ านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อางทอง
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รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุดที 34 (2559)
นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายลิขิต
มีบ ํารุง
เหรัญญิก
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู กรรมการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ

กรรมการ และเจ้าหน้าที สหกรณ์ฯ
เข้าเยี ยมชมกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานไทยบริดจสโตน จํากัด (25 ต.ค. 59)

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายทั่วไป
เจาหนาที่บญ
ั ชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายเฉลย ชมบุหรั่น
กองบรรณาธิการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
 นายสายัณห แผนประดิษฐ
 นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
 นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา
 นางสาวณัฐริญา อนุสิ
 นายมานะกูล พรรณเรณู
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

กรรมการ และเจ้าหน้าที สหกรณ์ฯ
เข้าเยี ยมชมกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด (25 ต.ค. 59)

การประชุมใหญ่สามัญครังแรก
สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
เพื อเลือกตังกรรมการฯ ชุดแรก (17 พ.ย. 59)
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กรรมการสหกรณ์ ฯ เข้ า ร่ วมประชุ ม ประจํ า เดื อ น
คณะกรรมการ สอร. ทีนนทบุรี
วันที 9 ตุล าคม 2559 นายเฉลย ชมบุ หรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย หัวหน้าฝ่ ายสิ น เชื อ เข้าร่ วมประชุ มประจํา เดือนคณะกรมการสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผูใ้ ช้แรงงาน (สอร.) ครังที 10/2559 ณ ห้อ งประชุ มของ
ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย จํา กัด
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
คณะกรรมการอํานวยการประชุ มประจําเดือน ต.ค.
วันที 11 ตุลาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายศรี โพธ์ วายุพ ัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ ห รั น รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายลิ ขิ ต มี บ ํา รุ ง
เหรัญญิก และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ ร่ วม
การประชุ มคณะกรรมการอํานวยการประจําเดือ น
ตุลาคม 2559 โดยมีนายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ เป็ นประธานในทีประชุม
ทีประชุมมีมติกาํ หนดรายละเอี ยดในการจัด
อบรมสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด รุ่ น ที 2 ในวัน ที 26 - 27
พฤศจิกายน 2559 มีมติบริ จาคเงิ นสมทบกับสํ านักงานสหกรณ์ จัง หวัด อ่ า งทอง เพื อซื อถุ ง ยัง ชี พ
ช่ วยเหลือ ผูป้ ระสบอุทกภัยในพืนทีจังหวัดอ่างทอง
จํา นวน 2,000 บาท ฯลฯ มี ม ติ ใ ห้ น ํ า กรรมการ
สหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ไปศึ ก ษาดูงานที
สหกรณ์ออมทรัพย์พนัก งานไทยบริ ดจสโตน จํากัด
และสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ใน
วัน ที 25 ตุ ล าคม 2559 และมี ม ติ ใ ห้ จ ัด ซื อตู ้ เ ก็ บ
เอกสาร 4 ชัน ราคา 4,000 บาท
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นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ มร่ วม
4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ที ชสอ.
วัน ที 12 ตุ ล าคม 2559 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และกรรมการสมาคมฯ 3 ท่าน เข้าร่ วมการประชุ ม
ระหว่างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส มาชิ กสหกรณ์
ออมทรั พย์ ราชการรั ฐ วิส าหกิ จไทย (สสอ.รรท.)
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรั พย์ท หาร (สสอท.) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ
(สสอป.) และสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก
ของสหกรณ์ อ อมทรั พย์ตํา รวจ (สสอต.) ณ ห้ อ ง
ประชุ ม 302 อาคารสํ านัก งานชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โดยมีนางสุ มาลี ยุกตานนท์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ร าชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จไทย (สสอ. รรท.) เป็ นประธานในที
ประชุ ม
ที ประชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบเรื องการจ่ า ยเงิ น
สงเคราะห์สมาชิกทีเสี ยชีวติ ตามประกาศของสมาคม
รับทราบเรื องการขอใบมรณบัตรสมาชิ กที เสี ยชี วิต
รั บทราบเรื องการเรี ย กเก็บเงิน สงเคราะห์ล่ วงหน้า
เพื อคงสภาพปี 2560 พิ จ ารณาการประกาศใช้
ระเบียบข้อบังคับ ข้อ 12 พิจารณาเรื องการจัดทําไลน์
กลุ่ มของกรรมการ และผูจ้ ดั การของแต่ ละสมาคม
พิ จารณาเรื องความร่ วมมื อ กั บ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชี พ
และพิจารณาหลักเกณฑ์การขึนเงินเดื อน/สวัสดิก าร
และเงินค่าครองชีพเจ้าหน้าที 4 สมาคม
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นายก สสอป. ร่ วมประชุ มคณะกรรมการอํานวยการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ 7 กลุ่มวิชาชี พ
วันที 14 ตุลาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้าร่ วมการ
ประชุ มคณะกรรมการอํานวยการ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชี พ
ครั งที 1/2559 ณ ห้อ งประชุ ม 302 อาคารชุ ม นุ ม
สหกรณ์ ออมทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํากัด โดยมี
ดร.ก๊ก ดอนสําราญ เป็ นประธานในทีประชุม
ที ประชุ ม รั บ ทราบ คํ า สั งแต่ ง ตังคณะกรรมการบริ หารร่ วมสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ ระเบียบว่า
ด้วยคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ ระเบียบว่า
ด้วย การประชุ มใหญ่ คณะกรรมการบริ หารร่ วม
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ ฯลฯ
รองประธานฯ เข้ าร่ วมสั มมนา ทีกาญจนบุรี
วันที 15 - 16 ตุล าคม 2559 นายเฉลย ชมบุห รั น รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ เข้า ร่ วม
สั ม มนา “การวางแผนการดํา เนิ น งานสหกรณ์ ”
ณ โรงแรมพาวีเลี ยน ริ มแคว รี สอร์ ท จ.กาญจนบุ รี
จัดโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง
นายก สสอป. เดิ น ทางไปแนะนํ า สมาคมฯ กั บ
คณะกรรมการ สอ. โรงงานทอผ้ ากรุงเทพ จํากัด
วัน ที 17 ตุ ล าคม 2559 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาง
ลัด ดา ไชยะสิ ท ธิ เหรั ญ ญิ ก และนายวิรั ต ชู จิ ตต์
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กรรมการ เดินทางไปแนะนําสมาคมฯ และเชิญ ชวน
เป็ นศูนย์ประสานงานสมาคมฯ ให้แก่ คณะกรรมการ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ โรงงานทอผ้า กรุ งเทพ จํา กั ด
อ.ลาดหลุ มแก้ว จ.ปทุม ธานี โดยมี น างอรุ ณี ยุ่ น ฉลาด ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และนางรั ชนก ชายจันทร์ ผูจ้ ดั การ ให้การต้อนรับ
นายศรี โ พธิ วายุพกั ตร์ นายก สสอป. เป็ น
วิทยากรแนะนําสมาคมฯ และกรรมการฯ ท่านอืนให้
คํา แนะนํ าเพิ มเติ ม คณะกรรมการฯ ได้ ส อบถาม
ข้อ มู ล ด้ วยความสนใจยิ ง ทังนี สมาคมฯ ได้มอบ
นาฬิก าของสมาคมฯ ให้แก่สหกรณ์ฯ ด้วย

กรรมการฯ เข้ าร่ วมฝึ กอบรม ทีสั นนิบาตสหกรณ์ฯ
วันที 19 - 21 ตุล าคม 2559 นายเฉลย ชมบุ หรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ และนาย
ลิขิ ต มีบาํ รุ ง เหรั ญญิก เข้าร่ วมฝึ กอบรม หลักสู ต ร
“การฟ้ อ งร้ อ งดํา เนิ นคดี ข องสหกรณ์ ด้ว ยตนเอง”
รุ่ น ที 2 ณ ศู นย์ก ารประชุ มรั ช นี แ จ่มจรั ส (น.ม.ส.)
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
นายก สสอป. ร่ วมพิธีถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นาย
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
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สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ
(สสอป.) และกรรการฯ 5 ท่านเข้าร่ วมพิธีถวายความ
อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุ ล ยเดช ณ บริ เ วณหน้า อาคารชุ ม นุ มสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด อ.บางกรวย
จ.นนทบุ รี โดย พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จํากัด (ชสอ.) กล่ า วคําถวายความอาลัย เบืองหน้า
พระบรมฉายาลัก ษณ์ พร้ อมยืนสงบนิ ง น้อมเกล้า ฯ
ถวายความอาลัย เป็ นเวลา 9 นาที
ประธาน กรรมการ และผู้ จัด การ ร่ วมมอบถุ ง ยัง ชี พ
ให้ แก่ผ้ ูประสบอุทกภัย
วันที 20 ตุลาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู
กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ ร่ วม
มอบถุ ง ยัง ชี พ ให้ แ ก่ ผู ้ ป ระสบอุ ท กภัย ในจัง หวัด
อ่างทอง ณ วัดวิจารณ์ โสภณ ต.โผงเผง อ.ป่ าโมก
จ.อ่ า งทอง ซึ งจัด โดยจัง หวัด อ่ า งทอง ร่ วมกั บ
สํา นัก งานสหกรณ์ จงั หวัดอ่ า งทอง และหน่ วยงาน
ต่างๆ
นายก สสอป. ร่ วมการประชุ มคณะกรรมการนโยบาย
และแผน ที ชสอ.
วัน ที 21 ตุ ล าคม 2559 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายชั ย ยา ตี บ ไธสง กรรมการ เข้ า ร่ ว มการ
ประชุ ม คณะกรรมการนโยบายและแผนสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7
กลุ่ ม วิ ช าชี พ ครั งที 1 ณ ห้ อ งประชุ ม 302 ชัน 3
อาคารชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
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จํากัด โดยมี ดร.มณู บุญศรี มณี ชยั นายก สสธท. ทํา
หน้าทีประธานในทีประชุม
ที ประชุ ม พิ จารณาจัด ทํา แผนปฏิ บ ัติ ง าน
ประจําปี เชิ งบู รณาการและแผนพัฒนาสมาคมระยะ
สัน ระยะยาว พิจารณากําหนดแนวทางการรั บสมัคร
สมาชิ กให้เป็ นไปในทิศ ทางเดียวกัน พิจารณาจัดทํา
แผนการเงิ น แผนงบประมาณ ค่ า ใช้ จ่า ยในการ
ดําเนินการแต่ละครัง ฯลฯ
นายก สสอป. และคณะกรรมการ สสอป. ทํ าการ
ประชุ มประจําเดือนตุลาคม 2559
วัน ที 21 ตุ ล าคม 2559 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
วิ รั ต ชู จิ ต ต์ พร้ อ มกับ กรรมการ และเจ้า หน้ า ที
สมาคมฯ เข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สถานประกอบการ ชุดที 3 ครังที 25 ณ ห้อ งประชุ ม
302 ชัน 3 อาคารชุ มนุ ม สหกรณ์อ อมทรั พย์ แห่ ง ประเทศไทย จํา กัด โดยมี นายศรี โพธิ วายุ พกั ตร์
นายก สสอป. ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
นอกจากวาระการประชุม ตามปกติ แ ล้ว ที
ประชุ ม มี ม ติ อ นุ มตั ิ จ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ ใ ห้ แ ก่ ผู ้รั บ
ผลประโยชน์ของสมาชิก สสอป. ทีเสี ยชี วติ 2 ราย
คณะกรรมการ และ เจ้ า หน้ าทีสหกรณ์ ฯ เดิน ทางไป
ศึกษาดูงาน 2 สหกรณ์ ฯ
วัน ที 25 ตุ ล าคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ว เฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ ห รั น รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายสายัณ ห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก นาย
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มานะกูล พรรณเรณู นายเสน่ห์ ชุ่ มหฤทัย นายณัฐ ภูมิ สุ วรรณวงศา นางสาวณัฐริ ญ า อนุ สิ กรรมการ
นางสาวณัฐิยา สร้ อยทรัพย์ ผูต้ รวจสอบกิ จการ นาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ และนางสาวนุ ช นารถ
แก้วนําเชือ เจ้า หน้า ทีบัญ ชี เดิน ทางไปศึ ก ษาดู งาน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนัก งานไทยบริ ดจสโตน จํากัด
เลขที 14/3 ถนนพหลโยธิ น หมู่ 1 ต.คลองหนึ ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุม ธานี 1212 โดยมีคณะกรรมการ และนางอรัญญา มาลัยรั ตน์ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ฯ
พร้ อมกับเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ให้การต้อนรับ
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 สหกรณ์ ฯ มี
สมาชิ ก 2,575 คน ทุ น เรื อนหุ ้น 563.58 ล้านบาท
ทุนสํารอง 47.88 ล้านบาท
ทุ น สะสมตามข้ อ บ้ง คับ
1.01 ล้ า นบาท เ งิ น ฝ าก
ออมทรั พ ย์ 61.37 ล้ า นบาท เงิ นฝากออมทรั พย์พิ เ ศษ 100.91 ล้ า นบาท
เงิ นให้แ กู้แก่ สมาชิ กคงเหลื อ 583.57 ล้านบาท ทุนดํา เนิ น งาน 805.37 ล้า นบาท กํา ไรสุ ทธิ ป ระจํา ปี
2558 จํานวน 28,072,817.44 บาท ที ประชุ มมี มติ
จ่ า ยเงิ น ปั น ผล ร้ อ ยละ 4.25 และจ่ า ยเงิ น เฉลี ยคื น
ร้ อยละ 5.25
จากนันได้ เ ดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านต่ อ ที
สหกรณ์ อ อมทรั พย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด เลขที
492/1 อาคารศรี ยานนท์ ชัน 1 ถนนพระราม 1 แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 โดยมี พ.ต.อ.
นายแพทย์ดนุ กฤต กลัมพากร ประธานกรรมการฯ
และนางสาวพวงพิศ จันทร์ เอียด ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ
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พร้ อมกับเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ
วันที 30 กัน ยายน 2558 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก
3,441 คน ทุนเรื อนหุ ้น 533.79 ล้านบาท ทุน สํ ารอง
186.77 ล้านบาท ทุนสะสมตามข้อบ้งคับ 14.30 ล้าน
บาท เงินฝากออมทรัพย์ 61.37 ล้านบาท เงิ นรั บฝาก
8,221.74 ล้า นบาท เงิ น ให้แ กู้ แ ก่ ส มาชิ ก คงเหลื อ
433.03 ล้า นบาท เงิ น ให้กู้แ ก่ ส หกรณ์ อื น 4,469.80
ล้า นบาท ทรั พย์สิ น รวม 9,264.53 ล้า นบาท กํา ไร
สุ ทธิ ประจํา ปี 2558 จํานวน 127,802,473.00 บาท
บาท ทีประชุ มมีม ติ จ่า ยเงิ นปั น ผล ร้ อ ยละ 10 และ
จ่ายเงินเฉลียคืน ร้อยละ 20
นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการนโยบาย
และแผน
วันที 26 ตุล าคม
2559 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และกรรมการ 2 ท่า น เข้ า ร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการร่ ว มนายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์
สมาชิ ก สหกรณ์ ออมทรั พย์ 7 กลุ่ มวิช าชี พ ครังที 2
ณ ห้องประชุม 602 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่ งประเทศไทย จํากัด โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ
นายกสมาคม สส.ชสอ. เป็ นประธานในทีประชุม
ที ประชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบโครงสร้ า งการ
บริ หารสํ า นั ก งานคณะกรรมการบริ ห ารร่ ว มฯ
พิจารณาคําสั งแต่งตังคณะกรรมการบริ หารร่ วมทุ ก
คณะ พิจารณาคําสั งแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการ
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การก่ อ สร้ า งอาคารฯ พิจารณาเสนอการจัดการจด
ภาระจํายอมเสนอ ชสอ. พิจารณาประกาศประกวด
ราคาจ้า งงานก่ อ สร้ างอาคารสํา นัก งานฯ พิ จารณา
แนวทางบริ หารงานของศูนย์ประสานงาน ฯลฯ
เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ มอบของเยียมให้ แก่ สมาชิ กพ้ น สภาพการเป็ นพนักงานทีเกษียณอายุครบ 5 ปี
วัน ที 27 ตุล าคม 2559 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ มอบ
ของเยียมให้แ ก่ นายสวัส ดิ เชื อเมื อ งพาน สมาชิ ก
แผนกพ้น สภาพการเป็ นพนักงานทีเกษียณอายุจาก
การทํา งานครบ 5 ปี เนื องในโอกาสครบรอบการ
ก่อตังสหกรณ์ฯ ครบ 33 ปี
ผู้จัด การ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ สอ.ตํ า รวจอ่ า งทอง
วัน ที 28 ตุล าคม 2559 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมประชุ มใหญ่สามัญประจําปี
2559 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ํา รวจอ่ า งทอง จํา กั ด
ณ ห้องประชมองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอ่างทอง
ต.ป่ างิ ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
สหกรณ์ ฯ มอบสมุ ด บั ญ ชี เงิ น ฝากให้ แก่ ส มาชิ ก ที
ภรรยาคลอดบุตร
วันที 28 ตุล าคม 2559 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป มอบสมุดบัญชีเงินฝากออมทรั พย์
พิเศษพร้ อมเงินฝาก จํานวน 500 บาท ให้แก่นายวรุ ณ
ทองเสริ ม สมาชิ กแผนกอ๊อกซิ ลลารี ผลิต เนื องจาก
ภรรยาคลอดบุตร
นายก สสอป. เข้ าทํางานทีสมาคมฯ จ.นนทบุรี รวม
2 วัน
วัน ที 31 ตุ ล าคม และวัน ที 7 พฤศจิ กายน
2559 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประ-
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กอบการ (สสอป.) เดิ นทางไปทํางานทีสํ านัก งานสมาคม สสอป. ชัน 5 อาคารชุ มนุม สหกรณ์อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด ถนนนครอิ น ทร์
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
นายก สสอป. เดิ น ทางไปจดทะเบียนกรรมสิ ทธิร่ ว ม
ทีดินและอาคาร ทีทําการสมาคม 7 วิชาชี พ ทีนนทบุรี
วันที 1 พฤศจิกายน 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
เดิ นทางไปจดกรรมสิ ทธิ ร่ วมทีดิ นและอาคาร ทีทํา
การสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ 7 วิชาชี พ ทีสํานักงานที ดิ น จัง หวัด นนทบุ รี สาขาบางใหญ่ ร่ วมกั บ
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ฯ 6 สมาคมฯ โดย
อาคารดัง กล่ า วมี มู ล ค่ า ที ดิ น ค่ า ก่ อ สร้ า ง และค่ า
ตกแต่ งอาคารเป็ นเงิ นประมาณ 125 ล้านบาท เป็ น
อาคารสู ง 7 ชัน จะสร้ างในที ดินทีอยู่ติดกับทีทําการ
ชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด
ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
กรรมการ และเจ้ า หน้ า ที มอบของเยียมไข้ ใ ห้ แ ก่
สมาชิ กป่ วย
วัน ที 11พฤศจิ ก ายน 2559 นายพี ร ะภัท ร
ลอยละลิ ว กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ นางสาวนุ ช นารถ แก้วนํา เชื อ เจ้า หน้า ที
บัญ ชี และนางสาวฐิ ติ พ ร ควรบํา เรอ เจ้า หน้ า ที
การเงิ น มอบของเยียมไข้ให้แ ก่ น ายอรรถพล หนู ฤทธิ สมาชิกแผนกสปิ นนิง ผลิต ณ ทีทําการสหกรณ์
เนืองจากป่ วยต่อมลูกหมากอักเสบ
กรรมการสหกรณ์ ฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ประจํ าเดื อ น
คณะกรรมการ สอร.
วันที 13 พฤศจิกายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ว-
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เฮียง ประธานกรรมการ เข้าร่ วมประชุมประจําเดือ น
คณะกรรมการสหพัน ธ์ ส หกรณ์ อ อมทรั พย์ผู ้ ใช้ แรงงาน (สอร.) ครังที 11/2559 ณ สหกรณ์ อ อมทรั พย์สหภาพแรงงานรั ฐวิส าหกิ จการไฟฟ้ า นครหลวง จํากัด ชัน 4 กรุ งเทพฯ
รองประธานฝ่ ายการเงิน และหั วหน้ าฝ่ ายทัวไป ร่ วม
การประชุ มประจําเดือนชมรมสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง
วันที 17 พฤศจิกายน 2559 นายศรี โพธิ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทั วไป เข้าร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการชมรมสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุ มสํ านักงานสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง โดยมี พ.ต.อ. พีระพันธ์ จันทร์ เทียร
ทําหน้าทีประธานในทีประชุม

ทีประชุ มมี ม ติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ ครั งที 1/2559 เดื อนตุ ลาคม
2559 มีมติรับรองรายรับ - รายจ่ายชมรมฯ ประจําเดือนตุลาคม 2559 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน
กันยายน 2559 จํานวน 129,980.89 บาท ไม่มีรายรั บ
รายจ่ า ย 1,240 บาท และเงิ น คงเหลื อ ยกไปเดื อ น
พฤศจิ ก ายน 2559 จํ า นวน 128,740.89 บาท
รับทราบการเชือมโยงธุ รกิจระหว่างสหกรณ์ สมาชิ ก
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ชมรมฯ มีมติให้จดั ทําเสื อแจ็คเก็ตให้กรรมการชมรม
ทุกคน โดยชมรมฯ จ่ายค่ าเสื อให้ครึ งหนึ ง จัดทําเสื อ
คอปกสี ดาํ มีสัญญลักษณ์เลข ๙ จําหน่ายเพือหารายได้
ให้แก่ ชมรมฯ และรับทราบเรื องทีสํานักงานสหกรณ์ จังหวัดอ่างทองแจ้งให้ทราบหลายเรื อง
สั น นิ บ าตสหกรณ์ จังหวัด อ่ างทอง จั ด ประชุ ม ใหญ่
สามั ญครังแรก เลือกตังกรรมการฯ ชุ ดแรก
วันที 17 พฤศจิกายน 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป ร่ วมการประชุ มใหญ่สามัญครังแรก สั น นิ บ าตสหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทอง ณ ห้ อ ง
ประชุ มสํ า นัก งานสหกรณ์ จงั หวัด อ่ า งทอง โดยมี
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ ประธานคณะเตรี ยมการจัดตัง
สั น นิ บ าตจัง หวัด อ่ า งทอง ทํา หน้า ที ประธานในที
ประชุ ม
ทีประชุมมีมติรับทราบความเป็ นมาของการ
จัด ตังสั น นิ บ าตสหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทอง ทํา การ
เลื อ กตังคณะกรรมการสั น นิ บ าตสหกรณ์ จ ังหวัด
อ่างทอง รวม 7 คน ได้แก่
1. นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ (สหกรณ์ อ อมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด)
2. นางอนัญญา แสงพราย (สหกรณ์ อ อมทรัพย์ครู อ่างทอง จํากัด)
3. นายประจวบ เนตร์ พลตรี (สหกรณ์ ก ารเกษตรไชโย จํากัด)
4. นายประที ป พุ่ ม มาลา (สหกรณ์ ก ารเกษตรแสวงหา จํากัด)
5. นายปรี ชา บุญมี (สหกรณ์ เครดิ ตยูเนียนบ้านบ่อแร่ จํากัด)
6. นายวิรัต ชูจิตต์ (สหกรณ์บริ การสหภาพ-
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แรงงานไทยเรยอน จํากัด)
7. นางภาวินีย์ อุ่ น ละม้าย (สหกรณ์อ อมทรัพย์โรงพยาบาลอ่างทอง จํากัด)
ประธานฯ มอบของที ระลึ กให้ แ ก่ ส มาชิ ก ที ทํ า การ
มงคลสมรส
วัน ที 22 พฤศจิ ก ายน 2559 นายสุ ว ัฒ น์
แก้วเฮียง ประธานกรรมการ มอบของทีระลึก (หม้อหุ้ ง ข้า วไฟฟ้ า ) ให้ แ ก่ น างสาวพัช รี ย า พิ นิ จ นอก
สมาชิ กแผนกวิสโคส ผลิต ณ ทีทําการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เนืองจากสมาชิกทําการมงคลสมรส
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ า ภาพฟั ง พระสวดงานศพมารดา
สมาชิ ก
วัน ที 24 พฤศจิ ก ายน 2559 นายสุ ว ัฒ น์
แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
รองประธานฝ่ ายการเงิน นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
เลขานุการ นายเสน่ห์ ชุ่ มหฤทัย หัวหน้า ฝ่ ายสิ นเชื อ
นายอนุ รัก ษ์ ทองโตนด และนายณัฐ ภู มิ สุ วรรณวงศา กรรมการ ร่ วมเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพ
มารดานางพรพรรณ บุญกล้า สมาชิกแผนกสปิ นนิ ง
ผลิต ณ บ้านพัก ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้ อม
ช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล 7 ราย
วันที 7 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ ฯ ร่ วมทําบุญ
ถวายผ้าพระกฐิ นพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือทอด ณ วัดสร้ า งแข้ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ร่ วมกับ ชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด จํานวน
500 บาท และร่ วมเป็ น เจ้าภาพงานทําบุ ญทอดกฐิ น
สามัคคีประจําปี 2559 ณ วัดป่ าภูเหล็กวนาราม บ้านโพนสะอาด อ.เมือง จ.เลย ร่ วมกับสมาคมฌาปนกิ จ-
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สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิ กของชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 500 บาท
วัน ที 13 ตุ ลาคม 2559 สหกรณ์ ฯ มอบเงิ น
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบอุ ท กภัย ในจัง หวัด อ่ า งทอง
ร่ วมกับสํ า นัก งานสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง จํานวน
2,000 บาท
วันที 21 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ ฯ บริ จาคเงิ น
ร่ วมทําบุญถวายผ้าพระกฐิ นพระราชทานของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ประจํา ปี 2559 เพือนําไปถวาย
ณ วัด มณี ส ถิ ต กปิ ฏฐาราม จ.อุ ทั ย ธานี ร่ วมกั บ
สํา นัก งานตรวบัญ ชี ส หกรณ์ อ่ า งทอง จํา นวน 500
บาท
วันที 3 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงินสนับสนุนโครงการ “ทําดีเพือพ่อ” เพือนําไปใช้
สําหรับจัดหาสิ งของมอบให้แก่ประชาชนทีเข้าเฝ้ าฯ
กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระทีนังดุสิ ตมหาปราสาท และประชาชนที เข้าร่ วมพิ ธี บาํ เพ็ญ พระราชกุศล ณ บริ เ วณท้องสนามหลวง ร่ วมกับสั นนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํานวน 1,000 บาท
วันที 22 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ฯ บริ จาค
เงินสนับสนุ นการจัดการแข่ งขันโบว์ลิ งการกุศ ล ณ
New Star Bow l ชัน 7 อิม พีเรี ยลเวิล ด์ ลาดพร้ า ว
ร่ วมกับ สหพัน ธ์ ส หกรณ์ อ อมทรั พย์ผู ้ใช้ แ รงงาน
(สอร.) จํานวน 1,500 บาท
วันที 25 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ฯ บริ จาค
เงินสมทบทุนเป็ นค่าใช้จ่ายในการอุ ปสมบท 89 รู ป
ถวายเป็ นพระราชกุ ศ ล แด่ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช ในการบํา เพ็ญ กุศ ล
ปั ญ ญาสมวาร (50 วัน ) ณ วัด อ่ า งทองวรวิ ห าร
จํานวน 500 บาท
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8 วิ ธี การออมเงิ น แบบแปลกๆ หลายวิ ธี ให้
เลือก คือ

เมือวันที 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์
จัดอบรมสมาชิ กสหกรณ์ รุ่นที 2 ของปี พ.ศ. 2559
ณ สตาร์ เวลล์ การ์ เด้นท์โฮม รี สอร์ ท ต.ไทยสามัคคี
อ.วังนําเขีย ว จ.นครราชสี มา “ทีพักในฝั น สวรรค์
บนดิน” มีสมาชิกเข้าร่ วม 54 คน ในหัวข้อเรื อง “การ
ออมเพื ออนาคตที ยั งยื น ” ซึ งได้รั บความสนใจจาก
สมาชิ ก เป็ นอย่ า งดี โดยเฉพาะสมาชิ ก ที อยู่ ในวัย
ทํา งาน ต้ อ งการเก็ บ ออมเงิ น เพื ออนาคต เรื อง
“แผนการออมเพื ออนาคตที ยั งยื น ” บรรยายโดย
อาจารย์ส มชาย รั ต นอารี ที ปรึ ก ษาพิ เ ศษชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กัด ซึ ง
สหกรณ์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากชุมนุมสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด สนับ สนุ น
วิ ท ยากร โดยสหกรณ์ ฯ ไม่ ต้อ งเสี ยค่ า ใช้ จ่า ยค่ า
วิทยากรแต่ อ ย่างใด จึงเก็บสิ งดี ๆ มาฝากสมาชิ ก ที
ไม่ได้เข้าร่ วมการอบรมสั มมนา เพือนําวิธี การออม
ต่าง ๆ ไปใช้กนั ดู เริ มลงมือออมกันได้เลย
การจัดการรายได้ คือ
1. แบ่งเป็ นเงินออม 10%
2. ค่า ใช้จ่า ยคงที คื อ ค่ า ใช้ จ่า ยที ต้อ งจ่ า ย
ประจําทุกเดือน
3. ค่ า ใช้ จ่า ยแปรผัน คื อ ค่ า ใช้จ่ า ยที อาจ
เพิ มขึนในเดือนนัน ๆ
ถ้ามีเงินคงเหลื อ ให้เก็บออมเพิ ม หรื อออม
เพือเป้าหมายระยะสัน เช่ น ต้องการจะซื อเครื องใช้ไฟฟ้า ต้องเก็บเงิน รายเดือ นเมื อครบจึงซื อ หรื อ จ่าย
เพื อความสุ ขบ้ า งเล็ ก น้ อ ย โดยแบ่ ง สั น ส่ ว นให้
พอเหมาะพอควร

1. อยากได้เหรี ยญจากตังทอน (เอามาหยอด
กระปุกออมให้หมด)
2. สะสมเหรี ย ญในกระบอกไม้ไ ผ่ (แกะ
ออกมายากทีเดียวต้องทุบเลย)
3. กิ น อาหารเมนู ถู ก ที สุ ด ในร้ าน (ดู ร าคา
ก่อนเมนูดว้ ยซํา)
4. แลกเงิ น เดื อนให้เ ป็ นแบงค์ร้อ ยให้หมด
(แล้วพกให้พอดีทีใช้ได้ในแต่ละวัน)
5. สะสมแบงค์ 50 บาท (มีน้อ ยนัก ถ้าได้มา
เมือไหร่ ตอ้ งรี บเก็บ)
6. ซ่ อ นเงิ น ไว้ต ามที ต่ า ง ๆ (ถ้า ลื มไปแล้ว
ตอนเจอจะแฮปปี มาก)
7. ผู ก ปิ นโตกับ ร้ า นข้า วจ่ า ยเป็ นรายเดื อ น
(บังคับไม่ให้กินแพง)
8. เก็บเงินวันละ 20 บาทเสมอ มากน้อยก็ถือ
ว่ายัง ได้อ อม เดื อ นนึ ง ได้ถึ ง 600 บาท ปี นึ ง 7,300
บาท 15 ปี มีเงินเก็บ 109,500 บาท
7 วิธอี อมเงินสุ ดแปลก ทีคุณ (อาจ) คาดไม่ ถึง
1. แบงค์ 50 ห้ามใช้
2. เก็ บเข้ากระปุก เท่ากับข้าวกลางวันทุ ก
มือ
3. เก็บแบงค์ใหม่-ไม่ใช้
4. แบ่งเงินใส่ ถุง
5. แยกกระปุกสําหรับคนชอบเทียว
6. เก็บเหรี ยญ แต่ละวันเหลือ เหรี ยญเท่ าไร
ใส่ หยอดออมสิ นให้หมด
7. หักเศษเงินเดือน เช่ นได้เงินเดือน 14,570
บาท ก็ลองเอา 570 บาท ออกมาเก็บไว้
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คุณสมบัติของนักเก็บเงินมื ออาชี พ คือ
1. เป้าหมายชัดเจน อยากมีอนาคตทีดีเริ มกัน
ทีการเก็บเงิน
2. ไม่ ค อยวาสนา เริ มซะวัน นี ไม่ ต้ อ งรอ
อะไรอีกแล้ว ออมก่อนรวยกว่า!
3. ใจแน่วแน่ ตังใจเต็มทีทีอยากจะมีเงินออม
คิดซะว่าเพืออนาคตทีมันคง
4. ไม่เกี ยงเงินน้อย เล็กน้อย แต่ยิ งใหญ่ เก็บ
เล็กผสมน้อย รับรองเงินก้อนใหญ่แน่ ๆ
การออมที ยั งยื น ในฐานะที เป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ฯ คือ การถื อหุ้นเป็ นประจําทุกเดื อน เป็ นเงิ น
ออมทีจะอยูก่ บั เราตลอดไป เพราะทุนเรื อนหุน้ จะถูก
บัง คับ ให้ ถื อ ไว้จ นกว่ า จะลาออกจากสหกรณ์ ฯ
สมาชิ กจะได้รับผลตอบแทนทุกปี ในรู ปเงินปั น ผล
ถึงแม้เกษียณอายุก ารทํางานสมาชิ กก็ยงั สามารถถือ
หุน้ กับสหกรณ์ ฯ ต่อ ไปได้ ซึ งหากสมาชิ กต้องการ
เงิ นออมทีสามารถเบิกใช้ได้เมือจําเป็ น สมาชิ กควร
เก็บออมในรูปของเงินฝาก จะด้วยวิธี การหักเงิ นฝาก
จากเงินเดือน หรื อ นําเงิ นเดื อ นมาฝากก็ สามารถทํา
ได้ ฝึ กนิสัยให้รักการเก็บออม เมือเกิ ดความจําเป็ นจะ
เห็นถึงคุณค่าของการออม การถือ หุ ้นกับสหกรณ์ ฯ
เป็ นการออมเพียง 5-10% ของเงิ นเดือน แต่เ ราควร
ออมให้ ได้เ ดื อ นละ 30% จึ ง จะเพี ย งพอ เท่ า กับ
เงิ น เดื อ น 100 บาท ถือ หุ ้ น 10 บาท ฝากไว้ใช้ เ มื อ
จําเป็ น 20 บาท ทีเหลือ 70 บาท ใช้จา่ ยในครอบครัว
สหกรณ์ ฯ มี เงินฝาก 3 ประเภทให้ เลื อกใช้ บริการ คื อ
เงิ น ฝากออมทรั พย์ เบิก ใช้ ได้ทุ กวัน อัตราดอกเบี ย
ร้ อยละ 1 ต่ อปี เงิน ฝากออมทรั พย์พิเศษ เบิ ก ใช้ไ ด้
เดื อ นละ 1 ครั ง (เป็ นการบังคับ ไม่ ให้เ บิก ได้บ่อ ย)
อัตราดอกเบี ยตามยอดเงิ นฝาก คื อ ยอดฝาก 300-
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499,999.99 บาท ร้ อ ยละ 2.25 ต่ อ ปี ยอดฝาก
500,000 - 999,999.99 บาท ร้อ ยละ 2.50 ต่อปี ยอด
ฝาก 1,000,000 - 1,999,999.99 บาท ร้อยละ 2.75 ต่อ
ปี และยอดฝาก 2,000,000 บาทขึนไป ร้ อยละ 3.00
ต่อปี สุ ดท้ายคือเงินฝากเพื อทุนการศึ ก ษาบุตร ฝาก
ทุก เดือนเท่าๆ กัน เริ มต้นที 200 บาท จนถึ งไม่เ กิ น
15,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบีย
ร้ อยละ 3.50 ต่อปี (ไม่เสี ยภาษี) ครบกําหนดได้รับ
เงิ นรางวัล 1% ของยอดที ครบกํา หนด สมาชิ ก จะ
ได้รับเงินก้อนเมือครบกําหนด เป็ นการออมทีเก็บไว้
ใช้ตามเป้าหมายได้ ถ้าฝากเดื อ นละ 1,000 บาท 3 ปี
เท่ากับ 36,000 บาท ดอกเบีย 1,950 บาท เงิ นรางวัล
360 บาท รวมได้รั บเงิ น จํา นวน 38,310 บาท หรื อ
หากสมาชิ ก ไม่ อ ยากรอถึ ง 3 ปี จะฝากออมทรั พย์
พิ เ ศษก็ ไ ด้ รั บ ดอกเบี ยสู งกว่ า ธนาคารเช่ น กั น
นอกจากนีสหกรณ์ฯ จะปรั บดอกเบี ยให้ปีละ 2 ครัง
อี ก ด้วย เงิ น ฝากทัง 3 ประเภท สมาชิ ก สามารถ
ยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักฝากจากเงินเดือนได้เช่ นกัน
โดยสมาชิ กจะได้รั บใบเสร็ จรั บเงินประจํางวดเป็ น
เงินฝาก หรื อถ้านําสมุดคู่ฝากมาปรับสมาชิกจะรู ้ ว่ามี
เงิ น ฝากเท่ า ไร แนะนําว่า ไม่ ค วรปรั บ สมุ ด บ่ อ ยๆ
ลืมๆ ไปสักระยะ เมือปรับสมุดสมาชิ กจะได้ตืนเต้น
กับยอดเงินฝากทีมีอ ยู่ ตัดสิ นใจออมกันได้หรื อยัง?
สนใจติ ด ต่ อ สหกรณ์ ฯ ได้ทุ ก วัน ทํา การ หรื อจะ
เริ มต้ น ด้ ว ยการฝากเงิ น โบนั ส ประจํา ปี 2559
สหกรณ์ ฯ เปิ ด สสอ.รรท. ให้ ส มาชิ ก แจ้ง ความ
ประสงค์หกั เงินโบนัสฝากกับสหกรณ์ ฯ จนถึ งวันที
15 ธัน วาคม 2559 สหกรณ์ ฯ มีของทีระลึ ก มอบให้
สมาชิ กทุกท่า นทีฝากเงิ น โบนัสด้วย อย่าลืม แวะมา
คุยกับสหกรณ์ฯ “เก็บออมวันนี มังมีวันหน้ า” นะคะ
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนธัน วาคม 2559 มาพบกับ ท่ า นสมาชิ ก และ
ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ
กลับ ไปเที ยวบ้า นเกิ ด ที จัง หวัด น่ า นมา
เรี ย บร้อ ยแล้ว สําหรับ คุ ณสุ กัญญา บุญ ช่ ว ย พร้ อม
กับถือโอกาสฉลองวันเกิ ดให้แ ก่ คุ ณพยุง สุ คันธรส
ไปพร้ อ มกัน ด้วยครับ ###๙๙๙### เอากล้วยและ
หัวปลีใส่ เ ต็มท้ายรถปิ คอัพไปส่ งให้แม่ ค า้ ทีตลาด นี
เป็ นรายได้ข องครอบครั ว คุ ณศิ ริศักดิ ทรงวุฒิเ ลิศ
ขอแสดงความยินดีก บั ลุ งปลาด้วยครับ ###๙๙๙###
เข้า ร่ วมพิธี มงคลสมรสไปเรี ย บร้ อ ยแล้ว สํา หรั บ
คุ ณรวยรุ่ ง ทวีคู ณ ขอให้ชี วิต สมรสมี แ ต่ ค วามสุ ข
และได้รับแต่สิ งดีๆ ในชี วิตตลอดไปด้วยครับ ###
๙๙๙### หลังจากตรวจสุ ขภาพประจําปี เสร็ จ ตอน
เย็น คุ ณณัฐธินี สี นุ ต ก็ไปรั บประทานอาหารที ร้าน
อาป๋ า กุ้งย่างเกาหลีโรจนะ อยุธยา งานนี ไขมันเพิ ม
กระฉู ดแน่ ครับ ###๙๙๙### อายุค รบ 46 ในเดือ น
พฤศจิ ก ายนที ผ่ า นมา ของขวัญ วัน เกิ ดที คุ ณศิ รินุ ช
แย้ ม มนั ส ทํา ให้ ก ับตัวเองในปี นี คื อ การทํา อาชี พ
เสริ มด้วยการปลูก กล้วย 100 ต้น ทําเห็ด 280 ก้อน
ปลูกดาวเรื อง 300 ต้น เพือนํามาร้อยมาลัยขาย ขอให้
ประสบความสําเร็ จในสิ งทีทําและมีสุขภาพแข็งแรง
ตลอดไปครับ ###๙๙๙### เดิ น ทางไปกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ลยเดช ที พระบรมมหาราชวังแล้ว สํ าหรั บ คุ ณ
วราภรณ์ ทับไทย และคุณดวงพร หิรัญศุภโชติ แม้วา่
ต้องใช้เวลานาน แต่เ มื อได้ก ราบพระบรมศพแล้ว
ก็มีความปิ ติยินดี หายเหนื อย หายเมื อยเลยครั บ ###
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๙๙๙### สํ าหรับ คุ ณปานแก้ ว บุญสํ ารวย เดิน ทาง
ไปกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิ น ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาแล้ว 3 ครั ง เจ้าตัวบอกว่า มี
ความสุ ขมากเป็ นทีสุ ดเลยครั บ ###๙๙๙### เกิด ต้น
เดื อ นธัน วาคมทีผ่ า นมา สํ า หรั บ สมาชิ ก สองท่ า น
คือ คุ ณ หิรั ญ ชมเชิ ด และ คุ ณ ธนกร ชิ น ะตั ง กูร
ขอให้ท งสองท่
ั
า นมีสุ ข ภาพแข็ง แรง พบแต่สิ งดี ๆ
ในชี วิต ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสี ยใจกับ
คุ ณ วั ช ริ น ทร์ คล้ า ยแก้ ว ที สู ญ เสี ย พ่ อ ตาไปจาก
อุ บัติ เ หตุ เ มื อปลายเดื อ นพฤศจิ กายน ###๙๙๙###
เช่ นเดียวกัน ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุ ณพรพรรณ
บุญกล้ า ทีสู ญเสี ยคุ ณแม่ไปเพราะอุบตั ิเ หตุในเวลา
ใกล้เ คียงกัน ด้ว ยครั บ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
เสี ยใจกับ คุณพจนาถ จิตตะมาก ที สู ญเสี ยน้องสาว
ไปเมื อเร็ วๆ นี ครั บ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุ ณ
สมาน อุด มพื ช คุ ณณัฐ ภู มิ สุ วรณวงศา และคุ ณ
บุญสม ภู่ ระหงษ์ ที สมัค รเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป.
เรี ย บร้ อ ยแล้ว ###๙๙๙### เช่ น เดีย วกัน ขอขอบคุณ คุณ นพ ธณพ ล ขํ า ศิ ร ิ ที นํ า บิด า แล ะ คุ ณ
ประพัน ธ์ มิ ต รอุด ม ที นํ า พ่อ ตา มาสม คั รเป็ น
สมาชิ ก สสอป. ครั บ
บ้า นหลัง ใหม่ ที กํา ลัง ปลู ก อยู ่ใ กล้เ สร็ จ
แล้ว อีก ไม่น าน คุ ณ ถนอม คํ า พร และ คุณ รุ้ ง กาญจน์ แสวงกาญจน์ จะได้ย ้ายเข้า ไปอยู่แ ล้ว ขอ
แสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยครั บ ###๙๙๙### ปั น
จัก รยานไปกราบสัก การะพระบรมศพ พระบาทส ม เ ด็ จพ ร ะ ป รมิ นท รม ห า ภู มิ พ ลอ ดุ ล ย เ ด ช
ที พระบรมมหาราชวัง แล้ ว พร้ อ ม ก บั น ัก ปั น
รถจักรยาน 600 คน งานนี คุ ณวิรัต ชู จิตต์ บอกว่า
ปลืมใจเป็ น อย่า งมากทีสุ ดเลย ###๙๙๙### อยู่ร ะ-
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หว่า งการสร้ า งร้ า นอาหารใหม่ แทนร้ า นเก่ า ที
เจ้าของต้องการเอาทีคื น ก็ ขอให้กิ จการร้ านอาหาร
ของ คุ ณบุ ญ เตื อน เข็ม ทอง ขายดี กิ จการรุ่ ง เรื อ ง
ตลอดไปครับ ###๙๙๙### ขออนุ โ มทนาบุญ กับ
สมาชิ ก กรรมการฯ และสมาชิ ก สหกรณ์ฯ หลาย
ท่านทีได้บวชถวายเป็ นพระราชกุศ ลแด่ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ล ยเ ดช ใน
ระหว่า งวัน ที 28 พฤศจิก ายน - 6 ธัน วาคม ที วัด
อ่างทองวรวิหาร ได้แก่ คุ ณศรีโพธิ วายุพักตร์ คุ ณ
ลิขิต มี บํ ารุ ง คุ ณ เสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทัย คุ ณปณิธ าน
ศรี ยางค์ คุ ณสุ ทัศน์ เอียมแสง คุ ณสุ รพล ยมพาลไพ่ คุ ณ เรวัต ร พงษ์ ยิ ม คุณ สมยศ นั น ตาวัง คุ ณ
ปกรณ์ มาประสพ คุณณรงค์ เกิด ชุ่ ม และบางท่าน
ทีไม่ได้เอ่ ยนามครั บ ###๙๙๙### มี วนั เกิ ดในช่ วงเวลาดังกล่าวพอดี คุ ณวิลาวรรณ ชุ่ ม หฤทัย ได้นาํ
ไอศครี ม ไปถวายเพลพระภิก ษุที บวช ถวายเป็ น
พระราชกุ ศลแด่ในหลวงทีวัด ด้วย ขออนุ โ มทนา
บุญ ด้ว ยครั บ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุ ณ นฤมล
อิน ทร์ ศวร และ คุ ณ วิภ าวรรณ์ เอี ยมสอาด ทํา การ
เพิ มค่า หุ ้น กับ สหกรณ์ ฯ ขอให้ทังสองท่า นมีหุ ้น
เป็ นล้า นในวัน เกษี ยณอายุด ว้ ยนะครับ ##๙๙๙###
รวบรวมเพือนๆ ไปเลียงอาหารกลางวัน และมอบ
ของกิ น และของใช้ชุ ด ใหญ่ใ ห้แ ก่ เ ด็ก นัก เรี ย น
โรงเรี ยนการศึ กษาคนตาบอด และคนตาบอดพิการ
ซําซ้อ น จ.ลพบุรี ขออนุ โ มทนาบุญ กับ คุณสุ ภ าพ
ไพจิต ร์ จ ิน ดา คุ ณ ประนอม พานคํ า คุ ณ อารีย์
จันทรโคตร คุ ณยุทธนา ช่ างคิ ด คุ ณปนั ดดา เดชฟุ้ง
และ คุ ณ วิเ ชี ย ร กลิ นเกษร ###๙๙๙### ขอแสดง
ความยินดีก ับ คุ ณสมปอง จาระนุ่น เนืองในโอกาส
ที ลู ก สาวได้ร ับ ปริ ญ ญาไปเมื อเร็ ว ๆ ครั บ ###
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๙๙๙### ได้แ ต่ง ตัวสวยเป็ นเพื อนเจ้าสาวไปแล้ว
สํา หรับ คุ ณดวงกมล แก้ ว สุ กใส แล้ว เมือไรจะได้
เป็ น เจ้าสาวเองเสี ยทีค รั บ ###๙๙๙### เปลียนรู ป
ประจํา ตัว ในเฟสบุ ๊ค ใหม่ เพื อนๆ ชม คุ ณ กํ า ไร
สั ญ ญเดช ว่า สวยวัน สวยคื นมากเลย จริ ง หรื อ ไม่
จริ ง ต้อ งไปดูก นั เอาเองครับ ###๙๙๙### ขยัน มา
ทํางานทุกวัน สําหรับ คุณจงรักษ์ มาลัยหอม เจ้าตัว
บอกว่า ไม่ข ยัน ได้อย่างไร เพราะลูก ๆ ยังเรี ยนไม่
จบครั บ ทนอีกไม่กีปี ก็สบายแล้วเพราะมีลูก ชายถึง
สามคนครั บ ###๙๙๙### พาหลานชายไปนังช้างที
ปางช้า งอยุธ ยา คุ ณ ไชยพัน ธน์ ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ถู ก
รายการโทรทัศ น์ข องสถานี โ ทรทัศ น์ไ ทยพีบี เ อส
ขอสัม ภาษณ์ อ อกทีว ดี ้ว ยครั บ ###๙๙๙ ### ขอ
แสดงความยินดีกบั คุ ณอุบล นิ ลทคช ทีหลานชาย
ได้รับปริ ญญาไปเมื อตัน เดือ นพฤศจิกายนที ผ่านมา
ครั บ ###๙๙๙### แม้จะมี ร้านกาแฟเกิ ดขึนในถนน
สายอ่างทอง - ป่ าโมกอีก สองร้ า น แต่กิ จการร้ า น
กาแฟของ คุ ณสมชาย พงษ์ ไ พร ก็ย งั ดํา เนิ น ไปได้
ด้ว ยดี เพราะร้ า นนี ขายกาแฟด้วยหัวใจครั บ ###
๙๙๙### อารมณ์ เสี ย เพราะมีคนชอบเอาขยะมาใส่
ตระกร้ ารถจักรยานยนต์ คุณสมนึ ก จิต ตวิป ู น ฝาก
บอกคนทํา ว่า นึ ก ถึง อกเขาอกเราบ้า งนะครับ ###
๙๙๙### สหกรณ์ ฯ กํา หนดวันประชุ มใหญ่สามัญ
ประจําปี 2559 ใน วัน ที 31 มกราคม 2560 ขอเชิ ญ
สมาชิ กทุกท่านลงคะแนนเสี ยงเลือ กตังกรรมการฯ
8 คน ในเวลา 06.30 - 15.30 น. (โรงงานหนองแคลงคะแนนเสี ยงเลือกตัง เวลา 08.00 - 12.00 น.
ทีโรงอาหาร) และเข้ า ร่ วมการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจําปี 2559 ในเวลา 17.00 น. โดยพร้ อมเพียงกัน
ครั บ ### พบกันฉบั บหน้ า ### สวัส ดี ครั บ ###

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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รายงานกิจการประจําเดือน พฤศจิกายน 2559 (MONTHLY REPORTS NOVEMBER 2016)
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 - พฤศจิกายน 2559 Revenues from January - November 2016
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 Expenses from January - November 2016
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,206 คน Pr
337,149,600.00 บาท Baht
10,452,788.88 บาท Baht
6,983,758.02 บาท Baht
8,614,468.34 บาท Baht
8,822,078.56 บาท Baht
111,548,647.03 บาท Baht
3,030,483.54 บาท Baht
2,837,534.21 บาท Baht
111,741,596.36 บาท Baht
6,712,500.00 บาท Baht
427,580.00 บาท Baht
440,180.00 บาท Baht
6,699,900.00 บาท Baht
28,213,469.18 บาท Baht
725,173.01 บาท Baht
40,060,000.00 บาท Baht

25,116,754.76 บาท Baht
105,214,910.03 บาท Baht
310,499,308.60 บาท Baht
29,314,550.00 บาท Baht
29,362,008.35 บาท Baht
310,451,850.25 บาท Baht
28,000,000.00 บาท Baht
15,759,125.98 บาท Baht
22,397,378.37 บาท Baht
5,163,485.93 บาท Baht
17,233,892.44 บาท Baht

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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สหกรณ์ฯ จัดประชุมสมาชิกที เดินทางไปศึก ษาดูงานการปลูกผักไฮโรโปรนิกส์ ที สมุทรปราการ เพือสอบถามความ
คืบหน้าในการนําความรูท้ ี ได้รบั มาใช้งานจริง และจัดบรรยายเสริมความรูเ้ พิมเติม (22 ต.ค. 59)

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที สหกรณ์ฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน สอ.พนักงานไทยบริดจสโตน จํากัด จ.ปทุมธานี
และ สอ.โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด กรุงเทพฯ (25 ต.ค. 59)

สหกรณ์ฯ มอบของที ระลึกให้แก่นางสาวพัชรียา
พินิจนอก เนื องจากมงคลสมรส (22 พ.ย. 59)

สหกรณ์ฯ เป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวด งานศพ
มารดานางพรพรรณ บุญกล้า (24 พ.ย. 59)

