สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ า หนั ก 1 บาทให้ แ ก่
สมาชิ กเกษียณอายุ 9 ราย
วันที 2 มกราคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิน และนายวิรัต ชู จิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพัน ธ์ ทํา การมอบสร้ อยคอ
ทองคําหนัก 1 บาท มูลค่า 18,800 บาท คนละ 1 เส้ น
ให้ แ ก่ นายหิ รัญ นาเมื อง และ นายสมยศ เป้ า ต้ น
สมาชิ ก แผนกแวร์ เ ฮ้าท์ เนื องจากเกษี ยณอายุ โดย
มอบให้ ใ นงานเลี ยงสั ง สรรค์ ก ารเกษี ย ณอายุ
ทีร้ านอาหารอุ่นไอรัก อ.เมือง จ.อ่างทอง
วันที 8 มกราคม 2559 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายวิ รั ต ชู จิ ต ต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย
นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ นายอนุรักษ์ ทองโตนด

และ นายรวิพงษ์ ศุ ภศรี ร่ วมกันทําการมอบสร้ อยคอ
ทองคําหนัก 1 บาท มูลค่า 19,400 บาท คนละ 1 เส้ น
ให้แก่ นางปัทมพร ศรีสว่ าง และนายสวรรค์ ยุวัฒนา
สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต เนืองจากเกษียณอายุโดย
มอบให้ในงานเลียงสังสรรค์การเกษียณอายุทีหน้า
ตึ ก บริ ห าร บริ ษัท ไทยเรยอน จํา กั ด (มหาชน)
อ.เมือง จ.อ่างทอง
วันที 8 มกราคม 2559 นายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายเฉลย ชมบุ หรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายวิ รั ต ชู จิ ต ต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนายรวิพงษ์ ศุ ภ ศรี
กรรมการ ร่ วมกันทําการมอบสร้ อยคอทองคําหนัก 1
บาท มูลค่ า 19,400 บาท ให้แก่ นายประภาส พิกุลขาว สมาชิกแผนกสปิ นนิ ง ผลิต เนืองจากเกษียณอายุ
โดยมอบให้ในงานเลียงสังสรรค์การเกษี ยณอายุ ที
ร้ านอาหารอร่ อ ยเลียงเมือง อ.เมือง จ.อ่างทอง
วันที 9 มกราคม 2559 นายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ ทําการมอบสร้ อ ยคอ
ทองคํา หนัก 1 บาท มูล ค่า 19,400 บาท ให้ แก่ น าย
อุ ไ ร สุ ค นธา สมาชิ ก แผนกเซ็ น ทรั ล ซ่ อ มบํา รุ ง
เนื องจากเกษี ย ณอายุ โดยมอบให้ ใ นงานเลี ยง
สังสรรค์ ทีบ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
(อ่ านต่ อหน้ า 3)
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รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 34 (2559)
นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายลิขิต
มีบํารุง
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
นางละออ
แกวสาระ
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่บ ัญชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

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

2

ฉบับที่ 329 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2559
การประชุ มใหญ่ สามัญ ประจําปี 2558
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สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํา หนั ก 1 บาท (ต่ อจาก
หน้ า 1)
วันที 10 มกราคม 2559 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิน และนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ ร่ วมกัน มอบสร้ อ ยคอทองคํา
หนัก 1 บาท มูล ค่ า 19,400 บาท ให้ แ ก่ น างกิ ต ติมา
ดิษ ฐสระ สมาชิ ก แผนกอัลซิ ล ลารี ผลิต เนื องจาก
เกษี ยณอายุ โดยมอบให้ในงานเลี ยงสั งสรรค์ก าร
เกษียณอายุ ที สโมสรพนัก งาน บริ ษ ทั ไทยเรยอน
จํากัด (มหาชน) อ.เมือง จ.อ่างทอง
วันที 12 มกราคม 2559 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ ทําการมอบสร้ อยคอ
ทองคํา หนัก 1 บาท มูล ค่ า 19,300 บาท ให้ แ ก่ น าย
จําเรี ยง ป้ อมลอย สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง ซ่ อ มบํารุ ง
เนื องจากเกษี ย ณอายุ โดยมอบให้ ใ นงานเลี ยง
สังสรรค์การเกษียณอายุ ทีบ้านพัก ต.โรงช้าง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
วั น ที 15 มกราคม 2559 นายกฤษณชั ย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายเฉลย ชมบุหรั น และนายวิรัต ชู จิตต์ รองประธานฯ ร่ วมกัน
ทํา การมอบสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 1 บาท มู ล ค่ า
19,100 บาท ให้แ ก่ น ายมงคล ดุ ษณี ย์ สมาชิ กแผนก
สปิ นนิ ง ซ่ อมบํารุ ง เนืองจากเกษียณอายุ โดยมอบให้
ในงานเลียงสั งสรรค์การเกษี ยณอายุ ทีร้ า นอาหาร
ปิ นโต อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
ทีประชุ มใหญ่ สหกรณ์ฯ อนุ มัติจ่ายเงินปั นผล ร้ อยละ
4.30 และเงินเฉลียคืนร้ อยละ 5.00
วันที 29 กุมภาพัน ธ์ 2559 สหกรณ์ ฯ ได้
จัดการประชุ มใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 ณ สโมสร

ฉบับที่ 329 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2559
พนักงาน บริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) โดยมี
นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ
ทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุ ม และมีกรรมการ
ร่ วมดําเนิ น การประชุ ม ใหญ่ คื อ นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุ การ นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ัดการ โดยมี นายนรุ ทธิ อุ ทธา สหกรณ์ จงั หวัด
อ่ า งทอง เป็ นประธานในพิ ธี เ ปิ ดการประชุ มใหญ่
พร้ อ มกั บ มี ผู้ แ ทนสํ า นัก งานตรวจบัญ ชี ส หกรณ์
อ่างทอง ผูแ้ ทนสหกรณ์ ฯ ในจังหวัด อ่ างทอง และ
สมาชิกฯ เข้าร่ วมประชุ มใหญ่ตามสมควร
ทีประชุมใหญ่มีมติในเรื องต่าง ๆ ดังนี คือ
1. ทําการไว้อาลัยแก่ สมาชิก ที เสี ยชี วิตในปี
พ.ศ. 2558 โดยเป็ นสมาชิ กสามัญ 1 ท่าน และสมาชิกสมทบ 8 ท่าน
2. รั บทราบเรื องการมอบสร้ อ ยคอทองคํา
หนัก 1 บาท ให้แ ก่ สมาชิก ที เกษี ยณอายุในปี พ.ศ.
2558 รวม 15 ท่าน และมอบสร้ อยคอทองคําหนัก 2
สลึง 1 ท่าน เป็ นเงิน 299,650 บาท
3. รับทราบจํานวนสมาชิ ก ณ วันสิ นปี 2557
จํานวน 1,096 คน สมาชิ กเข้าใหม่ ปี 2558 จํานวน
116 คน และสมาชิ ก ลาออกจากสหกรณ์ ฯ ด้วยเหตุ
ต่าง ๆ 55 คน สมาชิ ก คงเหลื อ 1,157 คน (สมาชิ ก
สามัญ 943 คนสมาชิกสมทบ 214 คน)
4. ทําการรั บรองรายงานการประชุ มใหญ่
สามัญประจําปี 2557
5. รั บทราบผลการดํา เนิ น งานสหกรณ์ ฯ
ประจําปี 2558
6. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจําปี 2558 ของนางสาวณัฐิ ยา สร้ อยทรั พย์ ผู ้ตรวจสอบกิจการ
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7. มีมติอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุ น และงบกระแสเงิ น สด สํา หรั บปี สิ นสุ ด
วัน ที 31 ธั น วาคม 2558 สหกรณ์ ฯ มี สิ น ทรั พ ย์
480,047,136.02 บาท ทุนเรื อนหุ ้น 311.89 ล้านบาท
ทุ น สํ า รอง 26.51 ล้า นบาท กํา ไรสุ ทธิ ป ระจํา ปี
16,489,661,54 บาท
8. อนุ มัติ ก ารจัด สรรกํา ไรสุ ท ธิ ร ายการ
ต่า ง ๆ ตามข้อ บังคับสหกรณ์ ฯ โดยจ่ า ยเงิน ปั น ผล
ร้ อยละ 4.30 และเงินเฉลียคืน ร้ อยละ 5.00
9. กําหนดวงเงิ นกู้ ยืม และคําประกัน ของ
สหกรณ์ฯ ประจําปี 2559 เป็ นเงิน 135 ล้านบาท
10. รั บทราบแผนงาน และงบประมาณ
รายรั บ - รายจ่าย ประจําปี 2559 โดยประมาณการ
รายรั บ จํานวน 26,535,000 บาท ประมาณการราย
จ่าย จํานวน 8,312,866 บาท
11. มีมติตดั จําหน่ ายหนีสู ญ 2 ราย คื อ นาย
บิน าย ปานเดย์ จํานวนเงิ น 200,054.50 บาท และ
นางสาวนภาพร พรพระ จํานวนเงิน 42,620 บาท
12. มีมติเลือกตังนางสาวณัฐิยา สร้ อยทรั พย์
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการประจําปี 2559
13. ทําการเลื อกตังประธานกรรมการและ
กรรมการแทนผูท้ ีหมดวาระ ดังนี คือ
- ประธานกรรมการ ได้ แ ก่ นายสุ วัฒ น์
แก้วเฮียง
- กรรมการ 7 คน ได้แ ก่ นางสาวณัฐ ริ ญ า
อนุ สิ นายศรี โพธิ วายุ พกั ตร์ นายสายัณห์ แผนประดิ ษ ฐ์ นายเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทัย นายมานะกู ล
พรรณเรณู นางละออ แก้ วสาระ และนายธนกฤต
วโรตนม์
ทังนี หลังจากการเลิกประชุม สหกรณ์ฯ ได้

ฉบับที่ 329 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2559
ทําการจ่ายเงินปั นผล และเงินเฉลียคืน ให้แก่ สมาชิก
ทีเข้าร่ วมการประชุมใหญ่ดว้ ย
สหกรณ์ ฯ มอบประกาศนี ย บัตรพร้ อมเงิ นรางวัลแก่
สมาชิ ก รวม 6 คน
วัน ที 29 มกราคม 2559 หลัง พิ ธี เ ปิ ดการ
ประชุมใหญ่สามัญ ประจํา ปี 2558 นายนรุ ทธิ อุ ทธา
สหกรณ์ จงั หวัดอ่า งทองได้รับเชิ ญ ให้ทาํ การมอบ
ประกาศนี ยบัตร และเงิน รางวัล 1,000 บาท ให้แ ก่
สมาชิ กสหกรณ์ ระดับดี ประจําปี 2558 รวม 6 คน
ได้แ ก่ นายสุ วฒั น์ แก้ วเฮีย ง สมาชิ กแผนกบริ หาร
(วิสโคส ผลิต ) นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ สมาชิ ก
แผนกอ็ อ กซิ ล ลารี ผลิ ต นางปั ท มพร ศรี ส ว่ า ง
สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน นางเพ็ญศรี
สิ นธุ ประสิ ทธิ สมาชิกแผนกอัลซิ ลลารี ผลิต นางสุ นี
ชูจิตต์ สมาชิ กแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน และ
นางศิริพร ศรี สุวรรณธนู สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง ผลิต
อนึ ง ในการคั ด เลื อ กกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าทีดีเด่นใน ปี พ.ศ. 2558 ไม่มีกรรมการฯ และ
เจ้า หน้า ที สหกรณ์ ฯ ได้รับการคัดเลื อก เนื องจาก
ได้รับคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ทีกําหนดไว้
สหกรณ์ ฯ ได้ รับรางวัลนวั ตกรรมดี เด่ น ลําดั บ 2 จาก
ชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ภาคกลาง
วันที 27 ธันวาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ รองประธานชมรมสหกรณ์ อ อมทรัพย์ภ าคกลาง และที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิน นายลิขิต มีบาํ รุ ง และนาย
เสน่ ห์ ชุ่มหฤทัย กรรมการฯ เข้า ร่ วม “โครงการ
นําเสนอนวัตกรรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ภาคกลาง ปี
2558 และการประกวดเผยแพร่ ผ ลงานนวัตกรรม
สหกรณ์อ อมทรั พย์ภ าคกลาง” ณ โรงแรมสมฤดี
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รี สอร์ ท ซอยสาริ กา - นางรอง 44 ต.สาลิกา อ.เมื อ ง
จ.นครนายก ซึ งจัด โดยชมรมสหกรณ์ อ อมทรัพย์ภาคกลาง และได้รับการสนับสนุน งบประมาณใน
การจัด งานจากชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํากัด จํานวน 100,000 บาท
การประกวด และเผยแพร่ ผลงาน มี น าย
สุ รัตน์ จันทร์ วนั เพ็ญ ประธานชมรมสหกรณ์ อ อมทรัพย์ภาคกลาง กล่าวต้อนรับผูร้ ่ วมงาน นายเสกสรร
โสภารัตน์ กรรมการเชื อมโยงเครื อ ข่ายและกิ จการ
พิเศษ ชุมนุมนสหกรณ์ออมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
จํากัด เป็ นประธานเปิ ด ดร.เฉลิมพล ดุ ล สัมพัน ธ์
ประธาน ชสอ. บรรยายเรื อง “นโยบายการบริ หารงานของ ชสอ.” และต่ อ ด้วยการนํา เสนอผลงาน
นวัตกรรมสหกรณ์ ของ 5 สหกรณ์ฯ ได้แก่
1. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เสนอเรื อง “การสํารวจ และการประเมินหลักทรัพย์ของคณะกรรมการสิ นเชือ”
2. สหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานฟูรูกาวาเมททัล (ประเทศไทย) จํากัด เสนอเรื อง “กลยุทธ์ ก ารบริ หารจัดการสหกรณ์ ในสภาวะสหกรณ์
ขาดสภาพคล่อง”
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อคริ ลิคไฟเบอร์ จํากัด เสนอเรื อง “สหกรณ์ส่งเสริ มเกษตรพอเพียง ลดรายจ่าย เพิมรายได้ ดีต่อสุ ขภาพ”
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัย ธรรมาธิ ราช จํากัด นําเสนอเรื อง “เงินฝากออมทรัพย์
เกษียณสุ ข”
ผลการตัด สิ นการประกวด “นวัต กรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ประจําปี 2558” มีดงั นี
1) รางวัลนวัตกรรมดี เ ด่น ลํา ดับ 1 ได้แ ก่
สหกรณ์ อ อมทรั พย์มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราช จํากัด เรื อง “เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุ ข”
2)รางวัล นวัต กรรมดี เ ด่ น ลํ า ดั บ 2 ไ ด้
2 สหกรณ์ฯ คือ
- สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เรื อง “การสํา รวจ และการประเมิ น
หลักทรัพย์ข องคณะกรรมการสิ นเชื อ”
- สหกรณ์ออมทรั พย์ครู ชยั นาท จํากัด เรื อง
“Magic Mirror”
ทีปรึกษา สอ.ผู้แทนสหกรณ์ บริการฯ ร่ วมก่ อตังชุ มนุม
สหกรณ์ บริการไทย จํากัด
วันที 24 ธันวาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพั ก ตร์ ที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ ในฐานะประธาน
กรรมการสหกรณ์บริ การสหภาพแรงงานไทยเรยอน
จํากัด เข้าร่ วมการประชุ มใหญ่สามัญครังแรก ชุ มนุ มสหกรณ์ บริ การไทย จํากัด ณ ห้อ งประชุ มรั ชนี แจ่มจํารัส สันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ถนน
พิชยั กรุ งเทพฯ โดยมีผแู ้ ทนสหกรณ์ ผู ้ก่อตังเข้าร่ วม
การประชุ ม 9 สหกรณ์ฯ และผูแ้ ทนสหกรณ์บริ การฯ
3. สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ช ัย นาท จํา กั ด ทีประสงค์จะเป็ นชุ มนุ ม ฯ 100 กว่าสหกรณ์ ฯ เข้า
ร่ วมการประชุ ม ที ประชุ ม มี ม ติ เ ลื อ กตังผู ้ แ ทน
เสนอ เรื อง “Magic Mirror”
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทย - สหกรณ์ผูก้ ่อตังรวม 9 คน เป็ น คณะกรรมการดําเนิน
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การชุมนุมชุดแรก
อนึ ง นายศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ ประธานกรรมการสหกรณ์บริ การสหภาพแรงงานไทยเรยอน
จํากัด ซึ งเป็ น 1 ใน 9 สหกรณ์ บริ ก ารฯ ผูร้ ่ วมจัดตัง
ชุมนุมสหกรณ์บริ การไทย จํากัด ได้รับการเลือกตัง
เป็ นคณะกรรมการชุมนุมฯ ชุดแรกด้วย
ทีปรึกษาสหกรณ์ ฯ เข้ าร่วมการสั มมนากับ ชสอ.
วันที 25 ธันวาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ ทีปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ และผู ้เ ชี ยวชาญประจํา
คณะกรรมการพัฒ นาและเสริ มสร้ า งความรู้ ด้า น
วิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จํากัด เข้าร่ วมการสัมมนา เรื อง “แนวทางการพัฒนา
ชสอ. และขบวนการสหกรณ์ ออมทรั พย์” ณ ห้อ ง
ประชุ ม 701 สํ า นัก งาน ชสอ. ถนนนครอิ น ทร์
ต.บางสี ทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
การสัมมนามีวตั ถุประสงค์เพื อระดมความ
คิ ด เห็ น จากที ปรึ กษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ ผู ้ แ ทนชมรม
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ 8 ภาค และคณะกรรมการ
ดําเนิน การของ ชสอ. ในการกําหนดแนวทางการ
พัฒนา ชสอ. และแนวทางในการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์อ อมทรั พย์ การสัมมนามี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็ นประธานเปิ ด
การสัมมนาและบรรยายเรื อง “แนวทางในการพัฒนา ชสอ.” การเสวนา เรื อง “การเชิ ญชวนสหกรณ์
ออมทรั พย์เ ข้า เป็ นสมาชิ ก ชสอ.” และการมาทํา
ธุ รกรรมของสหกรณ์ สมาชิ ก กับ ชสอ. ฯลฯ โดย
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ และนายเสกสรร โสภารัตน์
กรรมการเชื อมโยงเครื อ ข่ายและกิ จการพิเศษ และ
การนํ า เสนอ “ความคื บ หน้ า โคร งการพั ฒ นา
โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์” โดย ดร.ปรี ชา สิ ทธิ -
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กรณ์ ไ กร ที ปรึ กษาคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นายกสมาคม สสอป. ร่ วมงานเลียงสั งสรรค์ วัน ขึ น
ปี ใหม่ ชสอ. ทีนนทบุรี
วันที 25 ธันวาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมงานเลี ยงสั งสรรค์วนั ขึนปี ใหม่ ชุ มนุ มสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด ณ โรงแรม
ริ ชมอนด์ ถนนรั ต นาธิ เ บศร์ จ.นนทบุ รี โดยมี
ดร.เฉลิมพล ดุล สัมพันธ์ เป็ น ประธานเปิ ดงาน โดย
รู ปแบบการจัดงานเป็ นงานคาวบอย ร็ อคแอนด์โรล

นายกสมาคม สสอป. และกรรมการ ร่ วมการประชุ ม
ใหญ่ วิสามัญ ครังที 4/2558 ของ สส.ชสอ.
วันที 29 ธันวาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายสํารวย รอดวงษ์ อุปนายก คนที 1 นายสมจิตร
แสนโคตร์ ผูช้ ่ วยเหรัญ ญิก และนายวิรั ต ชู จิต ต์
กรรมการฯ เข้าร่ วมการประชุ มใหญ่ วิสามัญ ครังที
4/2558 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สหกรณ์ สมาชิ ก
ของชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่งประเทศไทย ณ
ห้อ งประชุ ม 701 ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ ง-
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ประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี
ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายกสมาคมฯ เป็ นประธานใน
ทีประชุม
ทีประชุ มรับทราบจํานวนสมาชิ กสมาคมฯ
ณ วันที 25 ธันวาคม 2558 จํานวน 229,176 คน
จํานวนสมาชิ ก ที สมัครตังแต่รอบ 1/2558 - รอบ
12/2558 จํานวน 17,088 คน จํานวนสมาชิ กเสี ยชี วิต
ตังแต่เดื อ นมกราคม - ธันวาคม 2558 จํานวน 1,781
คน มีมติทาํ การแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 17. เพือ
ลดการหัก เงิ นสงเคราะห์ศพ จากศพละ 2.66 บาท
เหลือศพละ 2.63 บาท
นายกสมาคม สสอป. เข้ าร่ วมประชุ ม คณะกรรมการ
กําหนดทีโออาร์ ของ สส. ชสอ.
วันที 29 ธันวาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการกํ า หนดที โ ออาร์ ก าร
ก่ อ สร้ างอาคาร สํ า นั ก งานสมาคม ฌาปนกิ จสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิ กของชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เพือรับทราบการ
ออกแบบอาคารสํานัก งาน สส. ชสอ. ของบริ ษ ัท
ไตรพีระ จํากัด
นายกสมาคม สสอป. ร่ วมงานเลียงสั งสรรค์ วัน ขึนปี
ใหม่ กบั สส. ชสอ.
วันที 29 ธันวาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการ เข้า ร่ วมงานเลียง
สังสรรค์วนั ขึนปี ใหม่ 2559 ของสมาคมฌาปกิ จสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิ กของชุ มนุ มสหกรณ์ อ อม-
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ทรั พย์แห่ งประเทศไทย ณ ร้ านอาหารธรรมชาติ
อ.เมื อง จ.นนทบุ รี โดยมีก รรมการ และเจ้าหน้า ที
สมาคมฯ และที ปรึ ก ษาเข้าร่ วมงานเป็ นจํานวนมาก
และได้ทําการจับสลากของขวัญระหว่างผู ้เ ข้าร่ วม
งานด้วย
สหกรณ์ ฯ มอบกระเช้ าของขวัญวันปี ใหม่ แก่ ส หกรณ์
จังหวัดฯ และสํ านักตรวจบัญชี ฯ
วันที 7 มกราคม 2559 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชูจิตต์ รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ ได้ทาํ การมอบกระเช้าของขวัญ และ
ขอรั บ พรปี ใหม่ จ ากนายนรุ ทธิ อุ ท ธา สหกรณ์
จัง หวัด อ่ างทอง และนางสาวปนัดดา ศรี เ งิ น ยวง
หั ว หน้ า สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ จั ง หวัด
อ่างทอง เนืองในโอกาสวันขึนปี ใหม่ 2559 โดยมอบ
กระเช้าของขวัญ มูลค่ากระเช้าละ 915 และ 718 บาท

สหกรณ์ ฯ บริจาคเงิน เพื อร่ วมทอดกฐิ น และการกุศล
รวม 4 ราย เป็ นเงิน 3,000 บาท
วันที 7 มกราคม 2559 บริ จาคเงิ นสนับสนุ น
โครงการหาอุ ป กรณ์ ส่ งเสริ มการศึ ก ษาให้ แ ก่
โรงเรี ยนวัด หนองผัก ชี อ.หนองแค จ.สระบุ รี
จํานวน 500 บาท โดยบริ จาคผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานไทยอคริ ลิคไฟเบอร์ จํากัด
วันที 7 มกราคม 2559 บริ จาคเงินสนับสนุน
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ศู น ย์ ก ารเรี ยนรู ้ แ ละฝึ กอาชี พ คนพิ ก าร ร่ ว มกั บ
สมาคมสหพันธ์ ค นพิการแห่ งประเทศไทย จํานวน
500 บาท
วั น ที 25 มกราคม 2559 บริ จ าคเงิ น เพื อ
สมทบทุ นในการจัดกิจกรรม “วันรวมใจให้กาชาด
ประจํา ปี 2559” ร่ วมกั บ สํ า นั ก สหกรณ์ จ ัง หวัด
อ่างทอง เป็ นเงิน 1,000 บาท
วั น ที 27 มกราคม 2559 บริ จ าคเงิ น เพื อ
สมทบทุนการสร้ างพระอนุส าวรี ยพ์ ระบิดาแห่ งการ
สหกรณ์ไทยร่ วมกับสหกรณ์วดั จันทร์ จํากัด อ.เมื อ ง
จ.พิษณุ โลก จํานวน 1,000 บาท

เหรั ญญิก และหั ว หน้ าฝ่ ายทัวไป ร่ วมการฝึ กอบรมที
เชี ยงใหม่
วัน ที 13 - 15 มกราคม 2559 นายลิ ขิต มี บํารุ ง เหรั ญญิ ก และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้า ฝ่ ายทั วไป เดิ น ทางไปร่ วมการฝึ กอบรม เรื อง
“กรรมการดําเนินการ” ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ งจัดโดย ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
รองประธานฯ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ชมรมสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง
วัน ที 17 มกราคม 2559 นายวิรั ต ชู จิ ต ต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่ วมการประชุ ม

ฉบับที่ 329 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2559
ประจํา เดื อ นธัน วาคม 2558 คณะกรรมการชมรม
สหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง ณ ห้องประชุ มสํา นัก งาน
สหกรณ์ จ ังหวัดอ่ า งทอง โดยมี พ.ต.อ.พี ระพัน ธ์
จันทร์ เทียน ประธานชมรมฯ ทําหน้าทีประธานในที
ประชุม และมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 13 คน
ที ประชุ มมี ม ติ รับรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ เดือนพฤศจิก ายน 2558 มีมติ
รั บ รองรายรั บ - รายจ่ า ยชมรมฯ ประจํ า เดื อ น
พฤศจิกายน 2558 โดยมีเ งิ นคงเหลือยกมาจากเดือน
พฤศจิ กายน 2558 จํานวน 59,738.12 บาท รายจ่าย
300 บาท และเงินคงเหลือยกไปเดือนธันวาคม 2558
จํานวน 59,438.12 บาท ติดตามผลการประชุ มครั ง
ก่ อ น 2 เรื อง รั บทราบการเชื อมโยงธุ รกิ จระหว่า ง
สหกรณ์สมาชิกชมรมฯ ติดตามความคืบหน้าในเรื อง
การจัด งานวัน สหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ประจํา ปี 2559
รั บทราบเรื องทีสํ านัก งานสหกรณ์จงั หวัดอ่า งทอง
แจ้งให้ทราบ
รองประธานฝ่ ายการเงิน ร่ วมโครงการสานสั ม พัน ธ์
ลูกค้ า ธกส. ทีนครราชสี มา
วัน ที 21 มกราคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายการเงิน เข้า ร่ วมโครงการ
สานสั ม พัน ธ์ กั บลู ก ค้า สถาบัน A-Link เชื อมโยง
ธุ ร กิ จ กั บ ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาอ่างทอง ทีจังหวัดนครราชสี มา
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพมารดาสมาชิ ก 3 ราย
วันที 5 มกราคม 2559 นายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นางสาวไข่ มุ ก ข์
จัน ทโคตร์ และนายสุ ทัศ น์ เอี ยมแสง เดิ น ทางไป
เป็ น เจ้าภาพสวดศพมารดานางสาวบุ ญลื อ จัน พลา
สมาชิกแผนกห้องปฏิบตั ิการเคมี ทีวัดจําปาหล่อ -



ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 30

9

อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่ วยเงินทําบุญ 500 บาท
วันที 14 มกราคม 2559 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชู จิตต์ รองประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ และนางสาวไข่ มุ ก ข์
จัน ทโคตร์ เดิ น ทางไปร่ วมเป็ นเจ้าภาพสวดพระ
อภิ ธรรมศพมารดานายองอาจ จันทร์ เปรม สมาชิ ก
แผนกพ้น สภาพการเป็ นพนัก งาน ที วัด ปราสาท
อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง และช่ วยเงินทําบุญ 500 บาท
วัน ที 19 มกราคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ ที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ นายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายวิรั ต ชู จิต ต์ รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ เลขานุ ก าร นายลิ ขิต มี บาํ รุ ง เหรั ญ ญิ ก
นางละออ แก้วสาระ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย นางสาว
ไข่ มุก ข์ จัน ทโคตร์ นายอนุ รั กษ์ ทองโตนด นาย
สุ ทั ศ น์ เอี ยมแสง นายณั ฐ ภู มิ สุ วรรณวงศ า
กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ นาง
นาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป นางสาวนุชนารถ
แก้วนําเชือ นางสาวฐิ ติพร ควรบําเรอ และนางสาว
ดวงกมล แก้ วสุ ก ใส เดิ น ทางไปร่ วมเป็ นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธ รรมศพสามีน างปานแก้ว บุญสํ ารวย
สมาชิ ก แผนกเจ้า หน้ า ที ที วัด นํา อาบ ต.ย่ า นซื อ
อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่ วยเงินทําบุญ 500 บาท
กรรมการสหกรณ์ ฯ เยียมไข้ สมาชิกป่ วย 5 ราย
วันที 9 มกราคม 2559 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง
กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้นายเฉลิม ปรี ชาชาติ
สมาชิ กแผนกแวร์ เฮ้าท์ทีบ้านพัก ต.สายทอง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน
วันที 15 มกราคม 2559 นายพีระภัทร ลอย -

ฉบับที่ 329 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2559
ละลิ ว กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้นางศิริพร ศรีสุ วรรณธนู สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ที บ้านพัก
ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตัดมดลูก
วันที 30 มกราคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง และนายรวิพงษ์
ศุภศรี กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้สมาชิ กป่ วย 3
ราย คือ
- นางสาวสุ ด ารั ตน์ ม่ ว งคง สมาชิ ก แผนก
ห้อ งปฏิ บตั ิการเคมี ที บ้านพัก ต.นรสิ งห์ อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง เนืองจากกระดูกไหปลาร้าหัก
- นางสาววิ ภ าวรรณ์ เอี ยมสอาด สมาชิ ก
แผนกห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเคมี ที บ้า นพัก อ.บางบาล
จ.พระนครศรี อยุธยา เนืองจากเป็ นโรคไข้หวัดใหญ่
- นายศราวุธ เทียงท้ องคุ้ ง สมาชิ ก แผนก
ไฟฟ้ า ทีบ้านพัก อ.โพธิ ทอง จ.อ่ างทอง เนื องจาก
ประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางาน
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิ กป่ วยทัง
5 ราย สหกรณ์ ฯ ได้ทํา การซื อของเยียมไข้ให้แ ก่
สมาชิกทุกคน เป็ นเงิน คนละ 300 บาท

กรรมการฯ เยีย่ มไขนางสาวสุดารัตน มวงคง
สมาชิกแผนกหองปฏิบตั กิ ารเคมี
(30 มกราคม 2559)
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ผ่า นไปอี ก หนึงปี แล้ว สํ าหรั บการประชุ ม
ใหญ่ สามัญประจํา ปี 2558 ของสหกรณ์ ออมทรั พย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด เมื อวัน ที 29
มกราคม 2559 ซึงปี นี สหกรณ์ ฯ ได้ สมั ครใจโอนกลับ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ าครั ฐ โดยกรมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์
ขอให้ส หกรณ์ ฯ เวียนคื นการตรวจสอบบัญชี แ ทน
การจัด จ้า ง เพื อให้ส มาชิ ก มั นใจและสหกรณ์ ฯ มี
ความโปร่ ง ใสมากยิ งขึ น สหกรณ์ ฯ จึ งสมัค รใจให้
สํ า นัก งานตรวจสอบบัญ ชี ส หกรณ์ อ่ า งทอง เป็ น
ผูส้ อบบัญชี ในช่วงแรกคาดว่าปี นี สหกรณ์ ฯ น่าจะ
จัด ประชุ มใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี ในเดื อ นมกราคม
2559 ไม่ทนั เนืองจากสํานัก งานตรวจบัญชี ส หกรณ์
อ่ า งทองมี ภ าระต้อ งตรวจสอบบัญชี ส หกรณ์ ภ าค
เกษตรและสหกรณ์ทีมีทุนดําเนินงานไม่ถึง 100 ล้าน
บาท อย่างไรก็ตามฝ่ ายจัดการได้เร่ งดําเนินการจัดทํา
บัญ ชี จนเสร็ จทัน ตามเวลาที กําหนด ประกอบกับ
ได้รับความร่ วมมือจากผูส้ อบบัญชี คุณปั ญญา แสงนาค นั ก วิ ช าการตรวจสอบบั ญ ชี ชํ า นาญการ เข้ า
ตรวจสอบบัญชี ให้จนเสร็ จเรี ยบร้ อยดี ทําให้สมาชิ ก
ได้รับเงินปั นผลได้เร็ วขึน ผลการดําเนินงานประจําปี
2558 สหกรณ์ ฯ มี กํา ไรสุ ท ธิ 16,489,661.54 บาท
เพิ มขึ นจากปี ก่ อ น 309,781.65 บาท หรื อ เพิ มขึ น
1.88% ในขณะที ทุ น เรื อนหุ ้ น สมาชิ ก เพิ มขึ น
22,640,460 บาท นันหมายถึง สหกรณ์ ฯ ต้ องจัดสรร
เงินคื นเป็ นผลตอบแทนแก่ สมาชิ กในรูปของเงินปันผล
เพิมขึนจํานวนมาก โดยในปี 2558 นี คณะกรรมการ
ดํา เนิ น การได้ พิ จารณาให้ จ ดั สรรเป็ นเงิ น ปั น ผล
ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ในอัต ราที เพิ มขึนจากปี ก่ อ น คื อ ปี

ฉบับที่ 329 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2559
2557 อัตราเงินปั นผล 4.25 เพิ มเป็ น 4.30 คิดเป็ นร้ อย
ละ 77.45 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี และจ่ายเงิ นเฉลีย
คืนดอกเบียให้แก่ สมาชิ กในอัตราร้อ ยละ 5 หรื อคิ ด
เป็ นร้ อ ยละ 4.91 ของกํา ไรสุ ทธิ ป ระจํา ปี เท่ ากั บ
สมาชิ กได้ รั บ ผลตอบแทนโดยตรงคิ ด เป็ นร้ อ ยละ
82.36 ของกําไรสุ ทธิ เท่ากับกําไร 100 บาท สมาชิ ก
ได้รับผลตอบแทน 82.36 บาท ส่ วนผลตอบแทน
ทางอ้อ ม คื อ เงิ น ที สหกรณ์ ฯ จัด สรรไว้เ ป็ นเงิ น
สํารองคิดเป็ นร้ อยละ 10.31 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
เป็ นเงินรักษาระดับอัตราเงินปั นผลร้อยละ 0.27 ของ
กํา ไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นทุ นสาธารณประโยชน์ คิ ด
เป็ น ร้ อ ยละ 0.97 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี และเป็ น
เงินทุนสวัส ดิก ารสมาชิ กเกษียณอายุคิดเป็ นร้ อ ยละ
1.52 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี การดําเนิ นงานจนได้รับ
ผลกํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี จึ ง ถื อ ได้ ว่า สมาชิ ก ได้รั บ
ประโยชน์สูงสุ ดจริ ง ๆ
ในปี 2558 สหกรณ์ ฯ มี ส ภาพคล่ อ งสู ง
เนืองจากสมาชิกได้นาํ เงินมาซือหุ ้น และฝากเงินเพิ ม
หลังจากที เกิ ด ผลกระทบต่ อ เนื องจากการยื นข้อ
เรี ยกร้ องของสหภาพแรงงานไทยเรยอน ในปี 2556
จนถึงปี 2557 สมาชิ กลาออก และถอนเงิน ฝาก ไป
กว่า 100 ล้านบาท ซึ งถือ เป็ นผลดีทีสมาชิ กกลับมา
เก็บออมกับสหกรณ์ ฯ เช่ นเดิ มสหกรณ์ ฯ จึงต้องนํา
เงิ นที เหลื อ ไปลงทุ น เพือเพิ มรายได้ และเนื องจาก
ปริ มาณธุ ร กิ จด้า นเงิ น ให้กู้ แ ก่ ส มาชิ ก ลดลงจากปี
ก่อน 3,805,164.12 บาท จึงทําให้รายได้ดอกเบี ยจาก
เงิ น ให้ กู้แ ก่ ส มาชิ ก ไม่ เ ป็ นไปตามเป้ า หมาย หรื อ
ประมาณการรายรั บที สหกรณ์ ฯ ตังไว้ มี ผ ลทํา ให้
กําไรเพิ มขึนไม่มากนัก ส่ วนหนึงมาจากสหกรณ์ฯ มี
รายจ่ า ยเพิ มขึนจากการตังค่ าเผื อหนี สงสั ยจะสู ญ
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ลู ก หนี สหกรณ์ ก ารเกษตรสามโก้ จํา กั ด โดยที
สหกรณ์ ฯ ไม่ คาดว่าจะได้รั บผลกระทบจากการที
สหกรณ์การเกษตรสามโก้ จํากัด มีปัญหาภายในของ
สหกรณ์ ทําให้กาํ ไรลดลงจํานวน 654,567.97 บาท
ซึ งสหกรณ์ ฯ ได้ ติ ด ตามหนี โดยตลอดและขอให้
สหกรณ์การเกษตรสามโก้ จํากัด นําหลักทรัพย์มาคํา
ประกัน หนี เพิ มนอกจากคณะกรรมการคําประกัน
ซึ งก็ไ ด้ รับ ความร่ ว มมื อสหกรณ์ การเกษตรสามโก้
จํากัด ได้ นําโฉนดทีดิน จํานวน 3 แปลงมาจํานองเป็ น
ประกันหนี เงินกู้ให้ คณะกรรมการและผู้จดั การ ได้
เข้า ร่ วมประชุ มเพื อหาวิธีแก้ ไขปั ญหากับสหกรณ์
การเกษตรสามโก้ จํากัด เมือเดื อนธั น วาคม 2558
และได้แ จ้งถึ งผลกระทบที จะเกิ ดขึ นกับสหกรณ์ ฯ
ได้รับคําตอบจากคณะกรรมการสหกรณ์ การเกษตร
สามโก้ จํากัด ว่าจะดําเนิ นการชําระหนีให้ก่อ นปิ ด
บัญ ชี ข องสหกรณ์ ฯ คือ ภายในวัน ที 31 ธัน วาคม
2558 เพือมิให้สหกรณ์ ฯ ได้รับผลกระทบในการตัง
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ แต่สุดท้ายสหกรณ์การเกษตร
สามโก้ จํากัด ไม่สามารถหาเงิ นมาชําระหนี ได้ตาม
สัญญา ขณะนี สหกรณ์ก ารเกษตรสามโก้ จํากัด อยู่
ระหว่างจําหน่ายทรัพย์สินเพือนํา เงิ นมาชําระหนี แก่
สหกรณ์ฯ โดยประกาศขายเครื องจัก รของโรงสี ขา้ ว
และโรงผลิตปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ดั เม็ด ในราคาประเมินดังนี
เครื องจักรโรงสี ข ้าวขนาดกําลังการผลิ ต 24 ตัน ต่อ
วัน ราคาประเมิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
และเครื องจัก รโรงผลิ ต ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์อ ัด เม็ ด ราคา
ประเมิ น 2,000,000 บาท (สองล้ า นบาทถ้ ว น)
สหกรณ์ ฯ มีหนี เงิ นกู้จาํ นวน 2,698,342.47 บาท มี
เงิ น ฝากจํา นวน 60,830.43 บาท หากสหกรณ์
การเกษตรสามโก้ จํากัด สามารถจําหน่ ายทรัพย์ สิน ได้

ฉบับที่ 329 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2559
สหกรณ์ ฯ คาดว่ าจะได้ รับ ชํ าระหนี และเงินฝากได้ ทัง
จํานวน
สหกรณ์ ฯ ขอขอบคุณท่านสหกรณ์ จงั หวัด
อ่า งทอง คุ ณนรุ ทธิ อุทธา ขอบคุ ณ ประธานชมรม
สหกรณ์ ออมทรั พย์ภาคกลาง คุ ณสุ รัตน์ จันทร์ วัน เพ็ ญ ขอบคุ ณ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สสอป. คุณศรีโพธิ วายุพักตร์ และ คุ ณชัยยา ตีบไธสง
ที มาบรรยาถึ ง ประโยชน์ ข องการสมัค รเข้า เป็ น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอป.ขอบคุ ณ
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม จากสํ านั กงานสหกรณ์ จังหวัด และ
จากสํ านั กงานตรวจบัญชี ส หกรณ์ อ่างทอง ขอบคุ ณ
ผู้ แทนจากสหกรณ์ อืนที เข้ าร่ วมประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจํ าปี ในครั งนี และที ขาดไม่ ไ ด้ ต้อ งขอขอบคุ ณ
สมาชิ กสหกรณ์ ฯ ทุ กท่ านที เข้ าร่ วมประชุ ม ใหญ่ กับ
สหกรณ์ ฯ ทังนี เป็ นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ ฯ ข้อ ที
34. เรื องสิ ทธิ ห น้า ที ในฐานะสมาชิ ก (1) เข้า ร่ ว ม
ประชุ มใหญ่ เพื อเสนอความคิ ดเห็น หรื อออกเสี ยง
ลงคะแนน ซึ งปี นีสหกรณ์ฯ จัดการเลือกตังตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ และเลื อ กตังคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การจํา นวน 7 ท่ า น และหลัง จากจบการ
ประชุมสหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลและเงิ นเฉลี ยคื น
ให้แก่สมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมประชุมด้วย ถือเป็ นเงินรางวัล
อีกก้อ นหนึ งทีสมาชิ ก สามารถเก็ บเป็ น “เงิ นออม”
เพือใช้จ่ายระหว่างปี ได้ต่อไป
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สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนกุม ภาพัน ธ์ 2559 มาพบกับ ท่ านสมาชิ กและ
ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ
วัน เด็ก แห่ งชาติทีผ่านมา คุ ณพยอม ลอยละลิ ว พาหลานๆ ไปเลี ยงที ร้ า นเอ็ม เคสุ กี บิ กซี
อ่า งทอง ไม่ท ราบว่า ป้ า จันซื อของขวัญ อะไรให้
เด็ก ๆ ด้วยหรื อ เปล่าครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ
สมาชิ กสหกรณ์ฯ 4 ท่าน ทีนําบุคคลในครอบครัวมา
สมัค รเป็ นสมาชิ ก สสอป. และได้รับการคุ ้มครอง
ตังแต่ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2559 คือ คุ ณกิตติ มา ดิษฐสระ (น้อ งสาว) คุณดวงฤทัย หอเลิศธรรม (บิดา) คุ ณ
รั ตนา มหั น ตริ ยะ (บิดา) และคุ ณพรพรรณ กระจัง ทอง (แม่ ข องสามี ) ###๙ ๙ ๙ ### สอง ที ม งาน
ซี เอสอาร์ ของบริ ษทั คุ ณบรรเทิง จําเริญใหญ่ และ
คุ ณมานะกูล พรรณเรณู ยังคงปฏิบตั ิ หน้าทีได้อย่าง
เข้ม แข็ง ออกพบป ะ และให้ค วามช่ว ยเหลื อ
ชาวบ า้ นอยู ่เ ป็ น ประ จํา ขอตบมือ ให้ค รั บ ###
๙๙๙### ขอต้อ นรับน้องครี ม ลู กสาวของ คุ ณสมพิศ บัว ระยับ ที มาทํา การฝึ กงานกับ สหกรณ์ ฯ
ตังแต่เดื อ นมกราคมทีผ่า นมาครั บ ###๙๙๙### พา
ครอบครั วไปเที ยวนํา ตกแก่ ง สามชันทีนครนายก
คุ ณ จิร าภรณ์ ทรั พ ย์ อ ุภัย บอกว่า สนุ ก แต่ช่ วงนัน
หนาวมากเลยครั บ ###๙๙๙### ทําบุ ญ เนื องในวัน
คล้ายวันเกิ ด และทําบุ ญร้ านเจ้าสัวแอนติค & คอฟฟี ไปเมือวัน ที 23 มกราคม ขอให้ คุ ณภาดล ไชยรัก ษ์ มีส ุ ข ภาพแข็ง แรง และกิ จ การของร้ า น
เจริ ญ ก้า วหน้า รุ่ งเรื อ งตลอดไปครับ ###๙๙๙###
กิ จการจํา หน่ ายข้า วกล่ อ งไฮโซของ คุ ณพีระภัท ร

ฉบับที่ 329 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2559
ลอยละลิ ว กํา ลัง ดํา เนิ น ไปด้วยดี ล่ า สุ ด เจ้า ตัวทํา
โบว์ช ัวร์ ประชาสัม พัน ธ์ เ ผยแพร่ ทางเฟสบุ๊ค ด้วย
ครั บ ###๙ ๙ ๙ ### เ ป็ น ไข้ และไ ออยู ่ห ลาย ว นั
สํา หรั บ คุ ณนุช นารถ แก้ ว นํ าเชื อ ตอนนีหายเป็ น
ปกติแ ล้ว ก็ข อให้สุขภาพแข็งแรงไม่กลับมาเป็ นอีก
นะครั บ ###๙๙๙### หลัง จากที รั บ เงิ น ค่ า คอมมิส ชันจากประกัน คุณนัฐ พงษ์ บําเทิง ก็ไปพักผ่อน
ทีบางแสนอย่างมี ค วามสุ ข อย่าลืมแบ่ง เงิ น มาฝาก
กับสหกรณ์ ฯ บ้า งนะครั บ ###๙๙๙### มีเ ฟสบุ ๊ค
เป็ น ของตัวเองแล้ว ท่านใดต้อ งการเป็ นเพือนกับ
คุ ณสามารถ ไทยเดช สมัค รได้เลยครับ ###๙๙๙###
สมาชิ ก ห้อ งปฏิ บตั ิก ารเคมี ป่ วยพร้ อ มกัน 2 ท่า น
คือ คุ ณสุ ดารั ตน์ ม่ วงคง และ คุ ณวิภาวรรณ์ เอียมสอาด สํ า หรั บ น้อ งเก๋ คงหยุด เป็ น เดื อ นเพราะ
กระดูก ไหปลาร้ า หัก ส่ วนคุณ วิก ลับมาทํา งานได้
แล้วเพราะเป็ นไข้หวัด ใหญ่ค รั บ ก็ข อให้ท ังสอง
ท่านสุ ขภาพแข็งแรงโดยเร็ วครั บ
เปลี ยน พ.ศ. ใหม่ น้อ งดาว คุ ณ ดวงกมล
แก้ วสุ กใส ก็เปลียนทรงผมใหม่ โดยตัดผมให้สันลง
หลายท่า นชมว่า ผมทรงใหม่ก็ ดูน่ า รั ก ดีค รับ ###
๙๙๙### อยู่ระหว่างการหยุดพักรั กษาตัว เพราะทํา
การผ่าตัด ขอให้ คุณศิ ริอร สอ้ านวงศ์ หายเป็ นปกติ
และสุ ข ภาพสมบูร ณ์แ ข็ง แรงโดยเร็ ว ครั บ ###
๙๙๙### หลังจากที กลับไปอยู่บ้านทีสุ โขทัย ทํา ให้
ไม่ได้พบกับ คุ ณละเมี ยด คุณมาลา ป่ าพฤกษา นาน
เลยครับ หวังว่าทังสองท่านคงสบายดีน ะครับ ###
๙๙๙### สองตายาย คุ ณยิน ดี คุ ณเฉลิม ศรี กลั นฉอ้ อน ปั นรถจักรยานออกกําลังกายทุก วัน บางครัง
ปั นไปถึ งพุทธอุทยานหลวงปู่ ทวด ก็ข อให้สุ ข ภาพ
แข็ง แร งน ะครับ ###๙๙ ๙ ### สองพี น้อ ง คุ ณ
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ไข่ มุ กข์ คุ ณกิติศักดิ จันทโคตร์ พาคนในครอบครั ว
ไปรับ ประทานช าบู ผ กั หวานที ร้ า นก๋ ว ยเตี ย ว
ผ กั หวาน ที อยุธ ยา ไม่ท ราบว่า งานนี ใครเป็ น
เจ้าภาพครั บ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสี ยใจกับ
คุ ณบุญลื อ คุ ณวิรัช จันพลา ทีสู ญเสี ย คุ ณแม่ไ ปเมื อ
ต้น เดือ นมกราคมทีผ่า นมา ###๙๙๙### ขอแสดง
ความเสี ย ใจกับ คุ ณ ปานแก้ ว บุญ สํ ารวย และ คุณ
พรทิพย์ ภู่เ ผื อก ที สู ญ เสี ย สามี และคุ ณ พ่อ ไปเมื อ
เร็ ว ๆ นี อย่า งไรก็ ต ามคุ ณ วิรั ต บุญ สํา รวย อดีต
สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ เป็ นสมาชิ ก สสอป. ด้วย ทังสอง
ท่านจึงได้รับเงินสงเคราะห์ จํานวน 600,000 บาท
ด้วยครั บ ###๙๙๙### ขอขอบคุ ณ คุณวัช ระ ป่ าพฤกษา ที นํา น้อ งสาวมาสมัค รเข้า เป็ น สมาชิ ก
สมทบสหกรณ์ และเช่ น เดีย วกัน ขอขอบคุณ คุณ
วรรณดี แก้ ว เฮี ย ง ที นํ า น้อ งเขยมาสมัค รเป็ น
สมาชิ ก สมทบกับสหกรณ์ ทังนี สหกรณ์ ฯ ได้จดั ทํา
ประกันชี วิตกลุ่มให้ส มาชิ กสมทบทังสองท่านด้วย
เนื องจากถื อ หุ ้น 100,000 บาทขึ นไปครั บ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดี ก บั เจ้า หน้า ที สหกรณ์
ทัง 5 ท่า น ที ได้รั บ การปรั บค่า จ้า งประจํา ปี 2559
คนละ 1.5 ขันทุก คน ###๙๙๙### ขยัน มาทํางาน
เป็ น พิเศษ สําหรั บ คุ ณฐิ ติพร ควรบําเรอ ได้สิ ทธิ ลา
หยุดพักผ่อนประจําปี 2558 รวม 10 วัน ครึ ง แต่ ใช้
สิ ทธิ ลาไปเพียง 2 วัน อย่างนี ต้องตบมือให้ครั บ
ผ่านพ้นไปด้วยดี สําหรั บการประชุ มใหญ่
สามัญ ประจําปี 2558 เมื อวัน ที 29 มกราคม 2559
ขอขอบคุณ สมาชิ กทุกท่ า น ที เข้า ร่ วมการประชุ ม
ใหญ่ใ นปี นี อ ย่า งพร้ อ มเ พี ย งก นั ###๙ ๙ ๙ ###
เดิ นทางมาลงคะแนนเสี ยงเลือกตังประธานฯ และ
กรรมการฯ ตามทีได้สัญญาไว้ สํา หรั บ คุ ณทุ เ รียน
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ฤทธิฤดี ขอตบมื อ ให้เ ลยครับ ###๙๙๙### ส่ วน คุ ณ
พยุง ศั ก ดิ เวชโช เดิ น ทางมาจาก อ.ท่า ตะโก
จ.นครสวรรค์ เพือลงคะแนนเสี ยงเลือกตัง และอยู่
ประชุ มใหญ่ดว้ ยครับ ###๙๙๙### ขอชื นชม คุ ณ
กฤษณชั ย สิ นธุประสิ ท ธิ ที ทํา หน้า ที ประธานในที
ประชุ มใหญ่ ได้อ ย่างสมบู รณ์ และขอขอบคุ ณทีได้
ทํา หน้า ที ประธานฯ ในสองปี ที ผ่า นมาอย่า งเต็ม
กํา ลัง ครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ กรรมการ 3
ท่าน ทีได้ทาํ งานมาครบ 4 ปี และต้อ งหยุดพัก การ
เป็ นกรรมการฯ ในปี นี คือ คุ ณ วิรัต ชู จิต ต์ คุ ณ
พรรษพร แสงประพาฬ และ คุ ณสุ ทัศ น์ เอี ยมแสง
ขอบคุณสําหรั บความทุ่มเท และตังใจทํางานให้แ ก่
สหกรณ์ ฯ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที ผ่ า นมา ###
๙๙๙### ขอต้อ นรับกรรมการ 7 ท่า นที ได้รับการ
เลื อ กตังเป็ นกรรมการในปี นี โดยเฉพาะ คุ ณณัฐ ริ ญา อนุ สิ ได้รับเลื อ กตังเป็ น กรรมการสหกรณ์ ฯ
เป็ น ครังแรกครั บ ###๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดี
กับ คุ ณศรีโพธิ วายุพักตร์ ทีได้รับการเลื อกตังเป็ น
รองประธานฝ่ ายการเงิน อี ก วาระหนึ งครั บ ###
๙๙๙### ขอเป็ น กํา ลังใจให้แ ก่ ผู ส้ มัค รเข้า รับ การ
เลื อ กตังทั ง 7 ท่า นที ไม่ไ ด้ร ั บ การเลื อ กตังจาก
สม าชิ ก แม ว้ ่า บางท่ า นจะสม คั ร มาแล ว้ 2 ปี
ติดต่อ กันก็ตาม ไม่เป็ นไรครับโอกาสข้างหน้า ยังมี
###๙๙๙### สหกรณ์ ฯ กํา หนดจัด สัม มนาจัด ทํา
แผนกลยุทธ์ ข องสหกรณ์ ฯ ประจํา ปี 2559 - 2560
ในวันที 19 - 20 มีนาคม 2559 ต้องการ สมาชิ ก เข้า
ร่ ว มการทํา แผนกลยุท ธ์ 12 ท่า น สมาชิ กท่า นใด
สนใจเข้าร่ วมกิ จกรรมครังนี สอบถามรายละเอีย ด
เพิ มเติมได้ทีผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ ###๙๙๙### พบกัน
ฉบั บหน้ า ###๙๙๙### สวัส ดี ครั บ ###๙๙๙###
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รายงานกิจการประจําเดือน มกราคม 2559 (MONTHLY REPORTS JANUARY 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
 ถอนระหว่ างเดือน 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
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่ งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ก้แู 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. เงินให้ก้แู ก่ สหกรณ์อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือนมกราคม 2559 Revenues from January 2016
15. รายจ่ายเดือนมกราคม 2559 Expenses from January 2016
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,169 คน
314,390,130.00 บาท
10,270,564.90 บาท
3,173,482.18 บาท
2,515,266.09 บาท
10,928,780.99 บาท
104,522,929.78 บาท
4,003,620.02 บาท
4,159,246.77 บาท
104,367,303.03 บาท
5,778,900.00 บาท
381,867.74 บาท
91,467.74 บาท
6,069,300.00 บาท
28,213,169.18 บาท
1,355,796.01 บาท
40,060,000.00 บาท

Pr
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht

17,838,854.39 บาท
114,793,442.26 บาท
293,259,937.62 บาท
25,261,650.00 บาท
28,687,413.32 บาท
289,834,174.30 บาท
4,011,673.98 บาท
1,090,938.50 บาท
1,252,800.46 บาท
430,610.38 บาท
822,190.08 บาท

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
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สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท ใหแกนายประภาส พิกุลขาว สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต
นายสวรรค ยุวัฒนา และนางปทมพร ศรีสวาง สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต เนื่องจากเกษียณอายุ

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท ใหแก
นายอุไร สุคันธา สมาชิกแผนก
เซ็นทรัล ซอมบํารุง เนื่องจากเกษียณอายุ

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท
ใหแก นางกิตติมา ดิษฐสระ สมาชิกแผนก
อัลซิลลารี่ ผลิต เนื่องจากเกษียณอายุ

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท
ใหแกนายจําเรียง ปอมลอย สมาชิกแผนกสปนนิ่ง
ซอมบํารุง เนื่องจากเกษียณอายุ

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท
ใหแก นายมงคล ดุษณีย สมาชิกแผนกสปนนิ่ง
ซอมบํารุง เนื่องจากเกษียณอายุ

