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สหกรณ์ ฯ นํ าสมาชิ กเข้ า ศึ กษาดูง านด้ านเศรษฐกิ จ
พอเพียง ทีกาญจนบุรี และเยียมชมตลากสามชุ ก
วันที 11 มิถุน ายน 2560 สหกรณ์ฯ นําโดย
นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายสายัณห์
แผนประดิ ษ ฐ์ เลขานุ ก าร นายเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทัย
เหรัญญิก นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายวิรัต ชู จติ ต์ และ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ พร้อ มกับ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้ า ฝ่ ายทัวไป นางสาวนุ ช นารถ แก้วนํา เชื อ
เจ้า หน้า ที บัญ ชี นางสาวฐิ ติ พ ร ควรบํา เรอ และ
นางสาวดวงกมล แก้ วสุ ก ใส เจ้า หน้าทีสหกรณ์ ฯ
พร้ อมด้วยสมาชิ กสหกรณ์ฯ รวม 42 คน เดิ นทางไป
ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิ จพอเพียง ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้
มณฑลทหารบกที 17 ค่ า ยสุ ร สี ห์ ตํา บลลาดหญ้า
อํา เภอเ มื อ ง จัง หวัด กาญจบุ รี โดยมี น ายทหาร
ผูร้ ับผิดชอบโครงการให้การต้อนรับ บรรยายประวัติ
ความเป็ นมา ภารกิ จของศู นย์ฯ และนํา ชมสถานที
ต่างๆ ภายในศู น ย์การเรี ยนรู้ สมาชิ กทีเดินทางไป
ศึ ก ษาดู งานได้ให้ค วามสนใจในการเรี ยนรู ้ และ
สอบถามข้อสงสัยต่างๆ จากวิทยากรเป็ นอย่างมาก
การศึกษาดูงานดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ

ให้ส มาชิ ก ได้มีค วามรู ้ เ รื องเศรษฐกิ จพอเพี ยงและ
นําไปใช้ในชี วิตประจําวัน เพื อให้ส มาชิ กได้เรี ยนรู ้
วิธี ก ารปลู กพื ช ผัก และการทํา ปุ๋ ยชี ว ภาพ เพื อให้
สมาชิ กศึกษาวิธีการเลียงสัตว์ เช่ น การเลียงหมู การ
เลี ยงไก่ และการเลี ยงปลา เป็ นต้น เพือให้ส มาชิ ก
เห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องการดํา เนิ น ชี วิ ต ตามหลัก
เศรษฐกิ จพอเพี ยง และเพือให้สมาชิ ก รู ้ คุ ณค่ าและ
น้อ มนํา 5 พระราชปรั ช ญาที สํ า คัญ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว รั ช การที 9 มาเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิ
อนึ ง หลั ง จากเสร็ จสิ นการศึ ก ษาดู ง าน
สหกรณ์ ฯ ได้ น ํ า สมาชิ ก เดิ น ทางไปทัศ นศึ ก ษา
ทีตลาด 100 ปี สามชุก อ.สามชุก จ.สุ พรรณบุรี

(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

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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นายก สสอป. และกรรมการเข้ าร่วมพิธีวางศิ ลาฤกษ์
อาคารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ (ต่ อจากหน้ า 1)
วันที 26 พฤษภาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายพัชรพล วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายก คนที 3 นายอนุสรณ์ จันทรส เลขานุการ นางวัชราพร ยังสี เหรัญญิก
นายนุ กู ล ยัง สี นายสมจิ ตร์ แสนโคตร นายวิรั ต
ชู จิตต์ นายสํารวย รอดวงษ์ นายเสด็จ บุนนาค นาย
ญาณพัฒน์ คุม้ ตะโก กรรมการ และนางลัดดา ไชยสิ ท ธิ ที ปรึ ก ษาสมาคมฯ เข้า ร่ วมพิ ธี วางศิ ล าฤกษ์
อาคารสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ 7 กลุ่ มวิช าชี พ
โดยมี ว่าที ร.ต.ศรัณย์ สมานพันธ์ รองปลัดกระทรวง
การพัฒ นาสั ง คมและความมั นคงของมนุ ษ ย์ ให้
เกี ยรติ เ ป็ น ประธานประกอบพิธี ฯ พร้ อ มกับนายก
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ฯ 7 กลุ่ ม วิ ช าชี พ
คณะกรรมการสมาคมฯ เจ้าหน้าทีสมาคมฯ พร้ อ ม
กับแขกผูม้ ีเกียรติมาร่ วมพิธีเป็ นจํานวนมาก
นายก สสอป. เข้ าร่ วมการประชุ ม ใหญ่ วิสามัญ ครังที
1/2560 สสธท.
วันที 27 พฤษภาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมการประชุ มใหญ่วิสามัญ ครั งที 1/2560 สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุ ข ไทย ณ ห้อ งประชุ ม 701 ชัน 7 อาคาร
ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
ถนนนครอิ น ทร์ อ .บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี
ดร.มะณู บุ ญศรี มณี ชั ย นายกสมาคมฯ ทํา หน้ า ที
ประธานในทีประชุ ม
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ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
สมาคม ประจําปี 2560 มีมติแ ก้ไขเพิ มเติมข้อ บังคับ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ เพือจัดการประชุ มใหญ่
สามัญ โดยผู ้แ ทนสมาชิ กจํา นวน 500 คน เข้าร่ วม
การประชุ ม และเพือเปิ ดโอกาสให้สมาคมฯ ทําการ
รับสมัครสมาชิกในวาระพิเศษ ตามเงือนไข ดังนี คื อ
1. เปิ ดรับสมัครสมาชิกในวาระพิเศษ อายุตงแต่
ั 57 70 ปี ทังสมาชิ กสามัญ และสมาชิ ก สมทบสายตรง
2. เปิ ดรั บ สมัค รตั งแต่ ว ั น ที 1 กรกฎาคม - 31
สิ งหาคม 2560 เท่านัน 3. ค่าสมัคร 20 บาท เงินบํารุ ง
รายปี 20 บาท เงิ น สงเคราะห์ ล่ วงหน้า 4,000 บาท
และเงินบริ จาคกองทุนเพือความมันคงโดยสมัครใจ
นายก สสอป. ประธานฯ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ เข้ า
ร่ วมสั มมนาศูนย์ ประสานงาน 4 ภูมิภาค สส.ชสอ.
วันที 3 มิถุนายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ
นางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชือ เจ้าหน้าทีบัญชี และ
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ กรรมการสหกรณ์ เข้าร่ วมใน
ฐานะนายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
ตวงสิ ทธิ สุ มนรัตนชัย และนางสาวณัฎฐศศิ จินดาสกุ ล พัช ร์ เจ้า หน้า ที สมาคมฯ เข้า ร่ วมการสั มมนา
ศู น ย์ป ระสานงาน 4 ภู มิ ภ าค (ภาคตะวัน ตก และ
กทม. 1-2) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์
สมาชิ กของชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ณ อาคารฟอรั ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
การสัมมนามี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สหกรณ์ สมาชิ กของชุ มนุ ม
สหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย เป็ นประธาน
พิธีเปิ ดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ หัวข้อ 1. การ
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ตรวจสอบและกํากับศู นย์ประสางาน 2. การเปิ ดรับ
สมัครสมาชิ ก กรณี พิเ ศษ อายุ ไม่ เ กิ น 60 ปี 3. การ
สร้ างความเ ข้ ม แข็ ง ให้ ก ั บ ศู นยประสานงาน
4. สื อสารทีเข้าถึ งการรั บรู ้ ชัดเจน ป้ อ งกันการเสี ย
สิ ทธิ ของสมาชิก
จากนันเป็ นการแบ่ ง กลุ่ ม สั ม มนา 2 กลุ่ ม
โดยกลุ่มที 1 ประธาน/กรรมการ และผูจ้ ดั การ หัวข้อ
“การรับสมัค รสมาชิ กกรณี พิเศษ และแนว ทางการ
ขยายอายุในอนาคต” โดยคณะกรรมการ สส.ชสอ.
และกลุ่ ม ที 2 เจ้า หน้า ที ศู น ย์ป ระสานงาน หัว ข้อ
“การใช้ ร ะบบโปรแกรมาจัด การงานสารบัญ
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Office)” โดยฝ่ ายจัดการสมาคม

การบรรยาย เรื อง “กรรมการศูนย์ประสานงานและสหกรณ์ กับกฎหมายใหม่ (ซื อตรง มันคง
ปลอดภัย )” โดยนายปรเมศวร์ อิ น ทรชุ ม นุ ม รอง
อธิ บดีอ ยั การ สํ านักงารอัยการสู งสุ ด การแนะนํา
สมาคมฯ และพบปะสหกรณ์อ อมทรั พย์ทียังไม่ไ ด้
เป็ นศู น ย์ประสานงาน ของ สส.ชสอ. โดย ดร.ก๊ ก
ดอนสํ า ราญ นายศิ ริวฒ
ั น์ อิ น ทรมงคล อุปนายกฯ
และนายอนุ วตั ตันติวงศ์ อุปนายกฯ
สอ. เอส.เอส.เค กลการ จํากัด เข้าศึ กษาดูงานสหกรณ์ ฯ
วันที 27 พฤษภาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้ว-
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เฮี ยง ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู
รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุหรั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายสายัณ ห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ และนายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการ
ให้การต้อนรับคณะกรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ออมทรัพย์ เอส เอส เค กลการ จํากัด จํานวน 14 คน
ทีเดินทางมาศึ ก ษาดูงาน เรื อง “การบริ หารงานด้าน
การเงิ น และการให้ เ งิ น กู้ ด้า นสิ น เชื อแก่ ส มาชิ ก ”
ณ ทีทําการสหกรณ์ฯ
ประธานกรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ ม ใหญ่ สามั ญ
ประจําปี 2559 สหกรณ์ บริการฯ
วัน ที 5 มิ ถุ น ายน 2560 สหกรณ์ บ ริ การ
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากั ด ทําการประชุ ม
ใหญ่สามัญประจําปี 2559 (นัดประชุมใหญ่ ครังที 2)
ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยมีนาย
ศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ ประธานกรรมการ ทํา หน้ า ที
ประธานในที ประชุ ม โดยมี ส มาชิ ก เข้า ร่ ว มการ
ประชุ มใหญ่ จํานวน 26 คน และมีผูก้ ล่าวปราศรัยต่อ
ทีประชุ ม รวม 4 ท่า น คื อ นายขจรยศ วัล ไพรจิ ตร
ผู ้อ ํา นวยการกลุ่ ม ส่ ง เสริ มสหกรณ์ 1 สํ า นัก งาน
สหกรณ์ จั ง หวัด อ่ า งทอง นางสุ ณี สุ ยะ เหล็ ก
นัก วิช าการสหกรณ์ ปฏิ บ ัติก าร สํ า นัก งานสหกรร์
จัง หวัด อ่ า งทอง นางพรศิ ริ บุ ญ เพ็ ง ผู ้ ส อบบัญ ชี
สหกรณ์ สํานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อ่างทอง นาย
สุ วฒั น์ แก้วเฮีย ง ประธานกรรมการสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2559 ณ
วันที 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ฯ มีสมาชิ ก 124 คน
ทุ น เรื อ นหุ ้ น 464,500 บาท เงิ น สดและเงิ น ฝาก
ธนาคาร 1,224,069.45 บาท เงิ นรับฝากสหกรณ์อืน
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7,361,532.60 บาท สิ นทรัพย์รวม 8,165,521.91 บาท
กําไรสุ ทธิ ประจําปี 2559 จํานวน 176,113.58 บาท ที
ประชุ มมีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผล ร้ อยละ 10
อนึ ง ทีประชุ มได้ทาํ การเลือ กตังกรรมการ
สหกรณ์ ฯ ชุ ดที 6 รวม 6 คน ได้แ ก่ นายมานะกู ล
พรรณเรณู นายสุ รสิ ง ห์ บงกชเกิ ด นายกฤษณชั ย
สิ น ธุ ประสิ ทธิ นางสมพิ ศ วงษ์ประเสริ ฐ นายบุญ จันทร์ ชืนใจ และนายวิรัต บุญมี
นายก สสอป. เข้ าประชุ มร่ วมคณะกรรมการ
อํานวยการ 4 สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์
วัน ที 7 มิ ถุ น ายน 2560 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายพัชรพล วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายก คนที 3 นางสิ ริพัช ภัส สร เอี ยมสุ ว รรณ์ กรรมการผู ้จัด การ นาย
สํ า รวย รอดวงษ์ กรรมการ เข้า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการอํานวยการ 4 สมาคมฯ ได้แก่ สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ราชการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ไทย (สสอ.รรท.) สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
(สสอท.) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก ของ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ํารวจ (สสอต.) และสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สถานประกอบการ (สสอป.) โดยมีนางสุ มาลี ยุกตานนท์ นายก สสอ.รรท. เป็ นประธานในที ประชุ ม
ทีประชุมรับทราบเรื องการเปิ ดรับสมัค รสมาชิ กทีมี
อายุเกิ น 57 ปี ของ 4 สมาคมฯ การแต่ง ตังกรรมการ
ร่ วมเพื อพิ จารณาเรื องการจะดสวัส ดิก ารเจ้าหน้า ที
ของ 4 สมาคมฯ และการพัฒ นาระบบโปรแกรม
บัญชีสมาคมฯ และพิจารณา เรื อระบบ E - Office
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กรรมการ และเจ้าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ เข้ าร่ วมการประชุ ม
ใหญ่ ชสอ.
วันที 10 มิถุนายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธาน
ฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย เหรั ญญิ ก
และนางสาวนุชนารถ แก้วนําเชือ เจ้าหน้าทีบัญชี เข้า
ร่ วมการประชุ มใหญ่ สามัญ ประจําปี 2560 ชุ มนุ ม
สหกรณ์ ออมทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํากัด โดยมี
นายธี รภัทร ประยูรสิ ทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการประชุ ม
และทําการมอบโลห์รางวัลให้แก่ส หกรณ์ออมทรัพย์
และกรรมการสหกรณ์ดีเด่น ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอล
รู ม อาคารชาเลนเจอร์ ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้า และการ
ประชุ มอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุ รี โดยมี
ผูแ้ ทนสมาชิกและผูส้ ังเกตุการณ์เข้าร่ วมการประชุ ม
2,000 กว่าคน
อนึ ง นายศรี โพธิ วายุ พกั ตร์ กรรมการ เข้า
ร่ วมการประชุ มใหญ่ ในฐานะทีปรึ กษากิ ตติ มศัก ดิ
ชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด
และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ เข้าร่ วมการประชุมใหญ่
ในฐานะกรรมการ สสอป.
นายก สสอป. และกรรมการ ร่ วมกันมอบเงินสงเคราะห์
แก่ทายาทสมาชิ ก สสอป. ทีแก่งคอย
วันที 10 มิถุนายน 2560 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการ และนายสมพร รั งสร้ อ ย
ประธานกรรมการศู นย์ประสานงานสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์พนักงานบริ ษทั รอยัล ปอร์ ชเลน จํากัด ร่ วมกัน
มอบเงิ น สงเคราะห์ ศ พ จํา นวน 600,000 บาท

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ


ปที่ 32

(หกแสนบาทถ้ว น) ให้ แ ก่ บุ ต รสาวนางจิ น ตนา
ไกรศรรั ต น์ สมาชิ ก สมาคมฯ รอบ 6/2560 ซึ ง
เสี ยชีวติ เพราะอุบตั ิเหตุ โดยมอบให้ในพิธีฌาปนกิ จศพ ทีวัดเหวลาดวนาราม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
กรรมการฯ ร่ วมการประชุ มใหญ่ สอ. สหภาพแรงงาน
อินโดรามา เคมีคอลส์ จํากัด ทีแก่งคอย
วัน ที 10 มิ ถุ น ายน 2560 นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายวิรั ต ชู จิต ต์ และนายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง
กรรม การ เข้า ร่ วมการประชุ มใหญ่ส ามัญ ประจํา ปี
2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานอินโดรามา
เคมีคอลส์ จํากัด ณ โรงจอดรถจักรยาน บริ ษทั ออรัส
สเปเชี ยลลิ ตี จํากัด ต.สองคอน อ.แก่ งคอย จ.สระบุ รี
โดยนายศรี โ พธิ วายุ พกั ตร์
ได้รับเชิญให้กล่าวปราศัยต่อ
ทีประชุม
สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 78
คน ทุ นเรื อนหุ้น 6,478,400
บาท ทุนสํารอง 324,591.43
บาท ทุนสะสมตามข้อบังคับ
25,575.84 บาท เงิ น ให้กู้แ ก่
สมาชิ ก คงเหลื อ 11,442,396 บาท ทุ น ดํา เนิ น งาน
11,113,543.47 บาท กําไรสุ ทธิ ประจําปี 587,112.96
บาท ทีประชุ มอนุมตั ิจ่ายเงิน ปั นผล ร้ อยละ 4.75 และ
จ่ายเงินเฉลียคืน ร้อยละ 10
รองประธานฯ เข้ าร่ วมประชุ มประจําเดื อนมิ ถุ นายน
2560 คณะกรรมการ สอร. ที กรุงเทพฯ
วัน ที 11 มิ ถุ น ายน 2560 นายมานะกู ล
พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิ น เข้าร่ วมประชุ ม
ประจํา เดื อนคณะกรรมการสหพัน ธ์ ส หกรณ์ อ อม
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ทรั พย์ผู้ใช้แ รงงาน (สอร.) ประจํา เดื อนมิ ถุ น ายน
2560 ณ อาคารสหกรณ์อ อมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด ชัน 4 กรุ งเทพฯ
สหกรณ์ ฯ ทําการอบรมสมาชิ กใหม่ 3 ราย
วันที 13 มิถุนายน 2560 นายวัฒน์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายสายัณ ห์ แผนประดิ ษ ฐ์
เ ล ข า นุ ก า ร แ ล ะ น า ง เ ก ษ ม ศ รี เ ม ฆ ห ม อ ก
ผู ้จดั การ ร่ วมกัน อบรมสมาชิ ก ใหม่ จํานวน 3 คน
โดยให้ความรู ้เกียวกับเรื องสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุ ม
สหภาพแรงงานไทยเรยอน และหลังเลิกการอบรม
คณ ะกรรมการอํ า นวยการได้ ท ํ า ก ารปร ะชุ ม
ประจําเดือนมิถุนายน 2560 ด้วย
ส ห กรณ์ ฯ ให้ คํ า แน ะนํ าใ นการเ ขี ย นเ ว็ ป ไซ ต์
แก่กรรมการ และเจ้ าหน้ าที
สสอป.
วันที 14 มิถุ นายน
2560 นายสมจิตร์ แสนโคตร กรรมการสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์ ออมทรั พย์
สถานประกอบการ (สสอป.)
นายตวงสิ ทธิ สุ มนรั ต นชัย และนางสาวณัฎ ฐศศิ
จินดาสกุลพัชร์ เจ้าหน้าทีสมาคมฯ เดินทางมาศึ กษา
เรื อง “การเขียนเว็ปไซต์สมาคมฯ” ทีสหกรณ์ฯ โดย
มีนางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส เจ้า หน้าทีสหกรณ์ ฯ
เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําเรื องการเขียนเว็ปไซต์ และมีนาย
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฯ ให้การต้อนรับ
กรรมการ สสอป. เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการ
ประชาสั ม พันธ์ 7 กลุ่มวิชาชี พ ทีนนทบุรี
วันที 15 มิถุนายน 2560 นายวิรัต ชูจิตต์ กรรม-
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การสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์อ อม
ทรั พ ย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) เข้า ร่ วมการ
ประชุ ม คณะกรรมการประชาสั ม พัน ธ์ สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7
กลุ่ ม วิ ช าชี พ ณ ห้ อ งประชุ ม 301 อาคารชุ ม นุ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ถนนนคร
อิ น ทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี น ายสุ ร ศัก ดิ
ยศปั ญญา ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ที ประชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบบัน ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่ วมมื อ 7 สมาคม ซึ งได้ท าํ พิธี ล งนามบัน ทึ ก
ข้อ ตกลงความร่ วมมื อ ดัง กล่ า วโดยนายกสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7
กลุ่มวิชาชีพ ในวันที 24 กันยายน 2559 รั บทราบร่ าง
ประกาศคณะกรรมการบริ หารร่ วม สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชี พ
พิจารณากรอบภารกิ จและบทบาทหน้า ที โดยมีมติ
ให้มีการจัดทําโครงการเพือเป็ นแนวทางการทํางาน
มี ม ติ ใ ห้ จั ด ทํ า โครงการผลิ ต สื อสิ งพิ ม พ์ และ
โครงการถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์
นายก สสอป. เข้ าร่ วมแนะนําสมาคมฯ แก่ คณะกรรมการ
สอ. องค์ กรอิส ระ จํากัด ทีกรุงเทพฯ
วันที 16 มิถุนายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายพัชรพล
วิ ช ั ย ประเสริ ฐ อุ ป นาย คนที 3 นายนุ กู ล ยัง สี
กรรมการ และนางสาวณัฏ ฐศศิ จิ น ดาสกุ ล พัช ร์
เจ้าหน้าทีสมาคมฯ เข้าร่ วมประชุ มกับคณะกรรมการ
สหกรณ์ อ อมทรั พย์องค์ก รอิ ส ระ จํา กัด เลขที 102
หมู่ 3 อาคารรวมศู น ย์ราชการเฉลิมพระเกี ยรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี
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กรุ งเทพฯ
การเข้าร่ วมการประชุ มกับคณะกรรมการดังดังกล่าว เพือทําการเชิญชวนให้สหกรณ์ออมทรัพ ย์
องค์กรอิสระ จํากัด สมัครเข้าเป็ นศู นย์ประสานงาน
ของสมาคมฯ เนื องจากปั จจุบนั สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ
เป็ นสมาชิกสมาคมฯ 110 คน
กรรมการฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ประจํ าเดื อนมิ ถุ น ายน
2560 คณะกรรมการสั นนิบาตสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง
วัน ที 19 มิ ถุ น ายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ ประธานสั นนิ บาตสหกรณ์ จงั หวัดอ่ า งทอง
เข้า ร่ ว มการประชุ ม ประจํา เดื อ นมิ ถุ น ายน 2560
คณะกรรมการสันนิ บาตสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง ณ
ห้อ งประชุมสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดยมี
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ ประธานคณะสันนิ บาตฯ ทํา
หน้าทีประธานในทีประชุม
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ชุ ด ที 1 ครั งที 7 ประจํา เดื อ น
พฤษภาคม 2560 มี ม ติ รั บ รองรายรั บ - รายจ่ า ย
สั น นิ บ าตสหกรณ์ จัง หวัด อ่ า งทอง ประจํา เดื อ น
พฤษภาคม 2560 โดยมีเงิ นคงเหลือ ยกมาจากเดือน
เมษายน 2560 จํานวน 21,179.18 บาท ไม่ มีรายรั บ
รายจ่ า ย 12,071 บาท เงิ น คงเหลื อ ยกไปเดื อ น
มิ ถุ น ายน 2560 เป็ นเงิ น 9,108.18 บาท มี ม ติ ใ ห้
คณะกรรมการฯ เดินทางไปเยียมสหกรณ์ ในจังหวัด
อ่ า งทอง 3 แห่ ง ได้แ ก่ สหกรณ์ ส ตรี ไ ชโย จํากั ด
อ.ไชโย สหกรณ์ บ ริ การการตลาดสิ น ค้า เกษตร
ปลอดภัย ชาวอ่ างทอง จํากัด อ.เมื อ ง และสหกรณ์
อ่างทองเดิน รถ จํากัด ในวันที 14 กรกฎาคม 2560
รับทราบผลการเดินทางไปเยียมสหกรณ์ 3 สหกรณ์ฯ
ได้แ ก่ สหกรณ์ ผู้เ พาะเลี ยงสั ตว์น ํา อ่ า งทอง จํา กัด
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อ.วิเ ศษชัยชาญ สหกรณ์ ผูเ้ ลียงไก่ ไข่ลุ่ มแม่น ําน้อ ย
จํากัด อ.วิเศษชัยชาญ และสหกรณ์การปลูกพืชไร่ วงั นําเย็น จํากัด อ.แสวงหา เมื อวัน ที 13 พฤษภาคม
2560
กรรมการฯ ร่ วมการประชุ ม ประจํ า เดื อ นชมรม
สหกรณ์ จังหวัดอ่ างทอง
วัน ที 19 มิ ถุ น ายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ กรรมการ เข้า ร่ วมการประชุ มคณะกรรมการ
บริ หารชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ครังที 9/2560
ณ ห้อ งประชุ ม สํ า นัก งานสหกรณ์ จงั หวัด อ่ า งทอง
โดยมีนายมานะกูล พรรณเรณู ทําหน้าทีประธานใน
ทีประชุม

ทีประชุมทําการรั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารชมรมฯ ครังที 8/2560 วันที 19
พฤษภาคม 2560 รั บรองรายรั บ - รายจ่ า ยชมรมฯ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีเงินคงเหลือยกมา
จากเดือนเมษายน 2560 จํานวน 123,808.75 บาท มี
รายรับ 2,000 บาท รายจ่าย 735 บาท เงิน คงเหลื อยก
ไปเดือนมิถุนายน 2560 เป็ นเงิน 125,073.75บาท มีมติ ให้กรรมการชมรมฯ ช่ วยกันเชิ ญชวนกรรมการ
ชมรมฯ เข้าร่ วมประชุมประจําเดือ นให้มากขึน มีมติ
จัดการศึ กษาดูงานและประชุ มใหญ่สามัญ ประจํา ปี
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2559 ในวันที 1 - 2 กัน ยายน 2560 โดยเข้าศึ กษาดู
งานที สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี ยนเขื อนเพชรโค้ง ข่ อ ย
จํากัด อ.ท่ายาง จ.เพชรบุ รี และจัดการประชุ มใหญ่
ทีนิพนธ์รีสอร์ ท หาดชะอํา จ.เพชรบุรี ฯลฯ
นายก สสอป. เข้ าร่ วมการประชุ มใหญ่ สอ. สหภาพ
แรงงานเอสโซ่ แห่ งประเทศไทย จํากัด ทีชลบุรี
วัน ที 22 มิ ถุ น ายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
วิรัต ชูจิตต์ และนายญาณพัฒน์ คุ้มตะโก กรรมการ
เดินทางไปร่ วมการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2559
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงานเอสโซ่ แ ห่ ง
ประเทศไทย จํากัด ณ ห้อ งประชุ ม 130 มันติ ฟังชัน
โรงกลันนํามันเอสโซ่ ศรี ราชา ชลบุรี เลขที 118 หมู่
2 ต.ทุ่งสุ ข ลา อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20230 โดยมีนาย
ธวัช ชั ย อาจวิ ช ั ย ประธานกรรมการ ทํ า หน้ า ที
ประธานฯ ในทีประชุม นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายก
สมาคมฯ ได้กล่าวปราศรัยต่อทีประชุม เพือเชิญชวน
สมาชิ กสหกรณ์ ฯ ให้สมัค รเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป.
พร้ อ มกั บ มอบนาฬิ ก าสมาคมฯ จํา นวน 9 เรื อน
ให้แก่ สหกรณ์ฯ เพือมอบให้แก่สมาชิกสมาคมฯ และ
สมาชิ กฯ ทีเข้าร่ วมการประชุ มใหญ่ดว้ ย
สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 307 คน สมาชิ กสมทบ
6 คน ทุนเรื อนหุ ้น 92.88 ล้านบาท เงิ นสํารอง 2.45
ล้านบาท ทุนสะสมตามข้อบังคับ 0.42 ล้านบาท เงิ น
ให้กแู้ ก่สมาชิกระหว่างปี 64.69 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ
ประจํา ปี 2559 จํา นวน 4.21 ล้า นบาท สิ น ทรั พ ย์
99.99 ล้านบาท ทีประชุ มมี มติอ นุ มตั ิจ่ายเงิ นปั น ผล
ร้ อ ยละ 3.56 และจ่า ยเงิ นเฉลี ยคื น ร้ อ ยละ 11 อนึ ง
ทีประชุมใหญ่ ได้ทาํ การเลือกตังนายธวัชชัย อาจวิชยั
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ประธานกรรมการ เป็ นประธานฯ ในวาระที 2 และ
เลื อกตังกรรมการดําเนิ นการแทนกรรมการทีหมด
วาระ 5 คน (คณะกรรมการทังคณะมีจาํ นวน 11 คน)
สมาชิ กสหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัวเป็ นสมาชิก
สมาชิ ก สสอป. จํานวน 42 คน
นายก สสอป. และกรรมการ เข้ าร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการสมาคมฯ ประจําเดื อนมิถุนายน 2560
วัน ที 23 มิ ถุ น ายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรัต ชู จิตต์ พร้ อ มกับกรรมการ และเจ้าหน้า ที
สมาคมฯ เข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สถานประกอบการ ชุ ดที 4 ครังที 3 ณ ห้องประชุ ม
302 ชัน 3 อาคารชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย จํา กัด โดยมี นายศรี โพธิ วายุ พกั ตร์
นายก สสอป. ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที 4 ครังที 2 วันที 14
พฤษภาคม 2560 ติ ด ตามเรื องสื บเนื องจากการ
ประชุ มคราวก่ อน 23 เรื อง รั บทราบจํานวนสมาชิ ก
สมาคมฯ ณ วันที 31 พฤษภาคม 2560 จํานวน 5,629
คน รั บ ทราบจํา นวนศู น ย์ ป ระสานงาน 62 ศู น ย์
ประสานงาน รับทราบจํานวนสมาชิ ก 3 สมาคมฯ ณ
วันที 31 พฤษภาคม 2560 สสอ.รรท. จํานวน 44,156
คน รับทราบรายชือสมาชิกรอบ 6/2560 ซึ งได้รับการ
คุม้ ครองตังแต่วนั ที 1 มิถุนายน 2560 จํานวน 63 คน
จาก 16 ศูน ย์ประสานงาน อนุ มตั ิจ่ายเงิ นสงเคราะห์
แก่ ผรู้ ับผลประโยชน์ของสมาชิ ก สสอป. ทีเสี ยชี วติ
6 ราย เป็ นเงิน 3,000,000 บาท มีมติอนุมตั ิรับสมาชิก
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ใหม่ รอบ 7/2560 (ได้รั บการคุม้ ครองตังแต่วนั ที 1
กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.) จํานวน 61 คน จาก
21 ศูนย์ประสานงาน มีมติจดั การสัมมนาการกําหนด
นโยบายและแผนงานคณะกรรมการดําเนิน การ ชุดที
4 ในวัน ที 22 - 23 กรกฎาคม 2560 ที จั ง หวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที ประชุ ม มี ม ติ เ ปิ ดรั บ สมัค ร
สมาชิ กรอบพิเศษ โดยเปิ ดรับสมัครผูท้ ีมีอายุ 58 - 60
ปี ตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม - 30 กัน ยายน 2560 โดย
ผู ้ส มัค รจะต้อ งใช้ ใ บรั บ รองแพทย์ ต ามแบบของ
สมาคมฯ เพียงอย่างเดียว โดยเสี ยค่ าใช้จ่าย ดังนี คือ
ค่า สมัค ร 100 บาท ค่า บํารุ งปี ละ 50 บาท และเงิ น
สงเคราะห์ล่วงหน้า 4,500 บาท รวมเป็ นเงิ น 4,650
บาท
กรรมการ และเจ้ าหน้ าที สหกรณ์ ฯ มอบของเยี ยมไข้
สมาชิ กป่ วย 3 ราย
วันที 10 มิถุนายน 2560 นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู ้จดั การ เดิน ทางไปเยียมไข้นางวรรณา
ณ พิ กุล สมาชิ ก แผนกพ้น สภาพการเป็ นพนัก งาน
ทีโรงพยาบาลพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
เนืองจากกระดูกขาข้างซ้ายแตกหัก
วันที 14 มิถุนายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประ ธานกรร มการ และนาย สมยศ นั น ตาวั ง
กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 2 ราย คือ
- นายคณิตศร หน่ ายสั งขาร สมาชิ กแผนก
สปิ นนิง ผลิต ทีบ้านพัก ต.โพสะ อ.เมื อง จ.อ่างทอง
เนืองจากผ่าตัดใส้เลือน
- นายสมเจตต์ อยู่ เ พชร สมาชิ ก แผนก
วิ ส โคส ผลิ ต ที บ้า นพัก อ.โพธิ ทอง จ.อ่ า งทอง
เนืองจากเกิดอุบตั ิเหตุรถล้ม
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วันนี ผมขอนําเรื องต่างๆ เกียวกับสหกรณ์ ฯ
มาเล่ า เพื อเป็ นการทวนความจํา ของสมาชิ ก จาก
สหกรณ์ฯ เพือให้สมาชิกและท่านผู ้อ่านได้รับทราบ
และกันลืมกันครับ
เรื องแรก คื อ “สมาชิ กสมทบ” สหกรณ์ ฯ
ของเราเปิ ดรับสมัครสมาชิ ก 2 ประเภท คือ สมาชิ ก
สามัญ และสมาชิ กสมทบ โดยสมาชิ กแต่ละประเภท
มีคุณสมบัติ ดังนื คือ
สมาชิ กสามัญ
ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิ ก สมาชิก ต้องมี
คุณสมบัติดงั นี
(1) เป็ นผู ้เ ห็ น ชอบในวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) ก. เป็ นพนักงานของบริ ษ ัทไทยเรยอน
จํากัด (มหาชน) หรื อเป็ นเจ้าหน้าทีของสหกรณ์นี หรื อ
ข. เป็ นเจ้าหน้ า ทีสหภาพแรงงานไทย
เรยอน
ค. เ ป็ น เ จ้ า ห น้ า ที ของ นิ ติ บุ ค คล ที
เกี ยวข้องกับสหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เ ป็ นสมาชิ ก ในสหกรณ์ อ อมทรั พย์
อืนทีมีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ ืมเงิน
(6) ผู ้ทีเป็ นสมาชิ ก ในสหกรณ์อ อมทรั พย์
อย่างต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี โดยไม่ถอนหุ ้นคื นแม้
จะพ้นจากการเป็ นพนักงานบริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด
แล้ วก็ ตาม หรื อ พนัก งานสหกรณ์ หรื อ เจ้า หน้ า ที
สหภาพแรงงานไทยเรยอน
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สมาชิ กสมทบ
ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิ กสมทบ สมาชิก
สมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
(1) เป็ นผู ้เ ห็ น ชอบในวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สหกรณ์
(2) ก. เป็ นลูกจ้างของบริ ษทั หรื อลูกจ้างของ
นิติบุคคลทีทํางานเกี ยวกับบริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด
(มหาชน)ในฐานะคู่สัญญาของบริ ษทั ฯ
ข. เป็ นบุ ค คลที ทํ า งานเกี ยวข้ อ งกั บ
บริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ในฐานะคู่สั ญญา
ของบริ ษ ทั ฯ
ค. เป็ นบุ ค คลในครอบครั ว สมาชิ ก
(3) เป็ นผูท้ ีมีความประพฤติและนิ สัยดีงาม
(4) เป็ นผูม้ ีความประสงค์จะทําธุ รกิจหรื อใช้
บริ การจากสหกรณ์
สํ า หรั บบุ ค คลในครอบครั ว ที สมาชิ ก
สามารถนํา มาสมัค รเข้ า เป็ นสมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ์ฯ ได้นนั คณะกรรมการดําเนินการ ชุ ดที 35
ทําการประชุ ม ครังที 10 เมื อวันที 7 มิถุนายน 2560
มี ม ติ ใ ห้ เ ปิ ดรั บ สมั ค รสมาชิ ก สมทบ โดยเพิ ม
คุ ณ สมบัติ ข อง “บุ ค คลในครอบครั วสมาชิ ก ” ที
สามารถนํามาสมัครเป็ นสมาชิกสมทบ ได้ดงั นี คือ
1. บิดา - มารดา ของสมาชิ ก
2. คู่สมรส ของสมาชิ ก
3. บุตร ของสมาชิ ก
4. พี - น้ อง ของสมาชิ ก
5. บิดา - มารดา ของคู่สมรส ของสมาชิ ก
6. พี - น้ อง ของคู่สมรส ของสมาชิ ก
7. พีเขย - น้ องเขย ของสมาชิ ก
8. พีสะใภ้ - น้ องสะใภ้ ของสมาชิ ก
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สมาชิ กสมทบทีถื อหุ ้นตังแต่ 100,000 บาท
ขึนไป สหกรณ์ฯ จะจัดทํา ประกันชี วิตกลุ่ มให้โดย
สหกรณ์ ฯ เป็ นผู ้จ่ ายค่ า เบียประกันให้ แต่ สมาชิ ก
สมทบต้องมีอายุตงแต่
ั 20 - 65 ปี ทังนี หากเสี ยชี วติ
ตามปกติ จะได้รั บ เงิ น สิ น ไหมทดแทน จํา นวน
50,000 บาท แต่ถา้ เสี ยชีวติ โดยอุบตั ิเหตุ จะได้รับเงิน
สิ นไหมทดแทน จํานวน 200,000 บาท สํ าหรับ ผู้ ทีมี
อายุ 65 - 75 ปี จะได้ รับการคุ้ มครองการเสี ยชี วิต เป็ น
เงิน 30,000 บาท ทุกกรณี
สํ า หรั บสมาชิ กสมทบ หรื อ บุ ค ค ล ใน
ครอบครั ว ที ไม่ ไ ด้ ส มัค รเข้ า เป็ นสมาชิ ก สมทบ
สหกรณ์ ฯ สามารถเข้าร่ วมทํา ประกันชี วิตกลุ่มกับ
สหกรณ์ฯ หากเสี ยชี วติ ทายาทมีสิทธิ ได้รับสิ นไหม
ทดแทนตามจํานวนข้า งต้น โดยต้อ งชํา ระค่ า เบี ย
ประกันด้วยตนเอง สําหรับปี 2560 เสี ยค่าเบียประกัน
จํานวน 475 บาท

นอกจากนัน สมาชิ กสมทบยังมีสิ ทธิ สมัคร
เข้า เป็ นสมาชิ กสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) ได้
ด้วย โดยในปี พ.ศ.2560 ผูส้ มัค รเป็ นสมาชิ ก สมาคม
ต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี หากเสี ยชีวิตทายาทจะได้รับ
เงินสงเคราะห์ศพ จํานวน 600,000 บาท
เรื องที สอง “การรั บ ดอกเบี ยเงิ น ฝากครึ งปี
สํ าหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ”
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สหกรณ์ ฯ จ่ า ยดอกเบี ยเงิ น ฝากสํ า หรั บ
สมาชิ กทีฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ สมาชิก ผู ้
ฝากเงิ น จะได้รั บ ดอกเบี ยปี ละ 2 ครั ง ในวัน ที 30
มิถุนายน และวันที 31 ธันวาคมของทุกปี จึงขอเชิ ญ
ชวนสมาชิ กทุกท่านทีฝากเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษไว้
กับสหกรณ์ฯ นําสมุดคู่ฝากมาปรับดอกเบียได้ต งแต่
ั
บัดนีเป็ นต้นไปครับ ทังนี ท่านสามารถถอนดอกเบี ย
ทีได้รั บมาใช้จ่ายในครอบครัวหรื อจะฝากดอกเบี ย
เข้าเป็ นเงินต้นต่อไปก็ได้ครับ ปั จจุบนั สหกรณ์ฯ จ่าย
ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สําหรับผูท้ ีเงิ นฝาก
เงิ น ตังแต่ 300 บาทขึ นไป ร้ อ ยละ 2.00 บาทต่ อ ปี
และเงิ นฝากตังแต่ 1,000,000 บาท ขึ นไป ร้ อ ยละ
2.50 ต่อปี
เรื องที สาม “การนํ าหลักทรั พย์ มาจํานองกั บ
สหกรณ์ ”
คณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุด ที 34 ทําการ
ประชุ มครังที 12 เมือวันที 6 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติ
กํ า หนดให้ ส มาชิ กที จะทํ า การกู้ เ งิ น กู้ พิ เ ศษใช้
หลัก ทรั พย์ค ํา ประกัน สามารถนําหลัก ทรั พย์ข อง
บุคคลดังต่อไปนีมาจํานองคําประกันเงินกู้ได้ ดังนี
1. หลักทรัพย์ของสมาชิ ก
2. หลักทรัพย์ของคู่สมรสสมาชิ ก
3. หลักทรัพย์ของบิดา / มารดาสมาชิ ก
4. หลักทรัพย์ ของบิดา / มารดาคู่สมรสสมาชิ ก
5. หลักทรัพย์ของบุตรสมาชิ ก
6. หลักทรัพย์ของพี - น้ องสมาชิก
วันนี ขอทบทวนความจํากับสมาชิ ก ทุกท่าน
เพียง 3 เรื องก่อนครับ ผมจะนําเรื องอืนๆ มาเล่าเพื อ
ทบทวนความจํากับท่านในโอกาสต่อไปอีก ครังหนึ ง
ขอให้ ทุกท่ านมี ความสุ ขกับการทํางานทุกคนครั บ
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สวัส ดี ค รั บ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนกรกฎาคม 2560 มาพบกับท่ านสมาชิ ก และท่าน
ผูอ้ ่านทุกท่านแล้วครับ
ขอแสดงความยินดี ก บั สมาชิ ก ทังสองท่า น
คุณกานต์ ชนิต หาญกล้ า และคุ ณสามารถ จาวเจริญศรี ที เข้าร่ วมพิธี มงคลสมรสร่ วมกันไปเมือเร็ วๆ นี
ขอให้ชีวติ สมรสของทังสองท่านมี แต่ความสุ ข และ
รักกันตราบนานเท่านานครับ ##<-**->## ท่ านใดจะ
ไปอ่า งทอง ขอเชิ ญแวะร้ านกาแฟ HAnD MADE
CAFE ซึ งเป็ นร้านกาแฟของลูกชาย คุณไพบูลย์ คุ ณ
สุ นั น ท์ ฉํ าวิ เ ศษ กาแฟรสชาติ ดี ขนมอร่ อยครั บ
##<-**->## งานเลี ยงเกษี ย ณอายุข อง คุ ณไพโรจน์
แสงมะหมั ด สํ าเร็ จลุล่วงด้วยดี ขอให้ชีวิต หลัง การ
เกษียณอายุข องคุณไพโรจน์มีแ ต่ ความสุ ขตลอดไป
ครั บ ##<-**->## ข อแสดงควา มยิ น ดี กั บ คุ ณ
รัตนภรณ์ ปุราทะกา เนื องในโอกาสทําการแต่ งงาน
ของหลานสาวเมือเร็ วๆ นี ##<-**->## ขอชืนชมและ
เป็ นกํา ลังใจให้แ ก่ คุ ณ สุ กัญญา ศุ ภ ศิ ลป์ ที ใช้เ วลา
หลังเลิ ก งานสอนน้อ งๆ ในแผนกฝึ กทํา “บัวลอย
เบญจรงค์ไข่หวาน” รับประทานกันครับ ##<-**->##
ขอแสดงความยิน ดี ก ับ คุ ณศรี ป ระภา แสงสว่ าง ที
น้อ งเตชิ น ท์ ลูก ชายคนเล็ ก อายุ ค รบ 4 เดื อ นแล้ว
น้อ งน่ า รั ก มากเลยครั บ ##<-**->## เดิ น ทางไปวัด
ป่ าคําชะโนด อ.บ้านดุ ง จ.อุดรธานี เพื อกราบขอพร
จากพ่ อ ปู่ ศรี สุ ท โธ และแม่ ย่า ศรี ป ทุ ม มา มาแล้ ว
สําหรั บคุ ณพรใจ ศรีสุวรรณธนู คุ ณสุ ภาพ ไพจิตร์ จินดา คุณศิรินุช แย้ มมนัส และคุณพัชริดา ไพจิตร์ จินดา ขอให้โชคดีสมหวังในสิ งที ปรารถนาทังสาม
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ท่า นนะครั บ ##<-**->## ไม่ ไ ด้แ ต่ ง หน้า เก่ ง อย่ าง
เดี ยว สําหรับ คุ ณวิศรุ ต ช้ างขํา เจ้าตัวยังทํากับข้า ว
เก่ งอร่ อ ยด้วย วันก่ อนทําหมู สามชันทอดกระเทีย ม
พริ ก ไทยรั บ ประทาน แถมถ่ า ยรู ปลงเฟสบุ๊ค ส์ ใ ห้
เพือนๆ อยากทานไปตามๆ กันครับ ##<-**->## ขอ
แสดงความยิน ดีกบั คุ ณวิรัต บุญมี คุ ณสมพิศ วงษ์ ประเสริ ฐ คุ ณ กฤษณชั ย สิ น ธุ ป ระสิ ทธิ และ คุ ณ
บุญจั น ทร์ ชื นใจ ทีได้รั บการเลื อ กตังให้เ ป็ นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์บริ การสหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํากัด ชุ ดที 6 ครับ ขอให้ทุกท่านประสบ
ความสํ าเร็ จในการบริ หารองค์ก รของพวกเราด้วย
ครับ
ฝากประชาสัม พัน ธ์ จาก คุ ณศรี โพธิ วายุ พักตร์ นายก สสอป. ว่า สสอป. เปิ ดรับ สมาชิ กใน
วาระพิเศษ รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลใน
ครอบครัว ทีมี อายุ 58 - 60 ปี โดยชําระค่ าสมัคร 100
บาท ค่ า บํา รุ งปี ละ 50 บาท และเงิ น สงเคราะห์
ล่ ว งหน้ า 4,500 บาท โดยรั บ สมัค รตังแต่ วั น ที 1
กรกฎาคม - 30 กั น ายน 2560 ทังนี ผู ้ส มัค รต้อ งใช้
ใบรั บรองแพทย์ตามแบบของสมาคมฯ สอบถาม
รายละเอียดได้ทีเจ้าหน้าสหกรณ์ฯ ครั บ ##<-**->##
ขอแสดงความเสี ย ใจกับ คุ ณสนอง สมจิต สมาชิ ก
แผนกพ้น สภาพการเป็ นพนั ก งาน ซึ งบุ ต รชาย
เสี ย ชี วิตเพราะอุ บตั ิ เ หตุ ค รั บ ##<-**->## ขอแสดง
ความเสี ยใจกับ ##<-**->## ขอแสดงความเสี ยใจกับ
คุณนิภาพร ดั ด ผดุ ง ทีสู ญสี ยคุณตาไปเมือต้นเดือน
กรกฏาคมทีผ่ านมา ##<-**->## เนืองในโอกาสวัน
ครบรอบ 34 ปี ของการก่ อ ตังสหกรณ์ ออมทรั พย์ฯ
สหกรณ์ ฯ จัดกิ จกรรมนํา สมาชิ ก เดิ น ทางไปถวาย
สัก การะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ น ทร
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มหาภูมิพลอดุลยเดช เบืองหน้าพระบรมโกศ ณ พระ
ทีนังดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมหาราชวัง (ครังที
2) ในวัน อาทิ ตย์ที 27 สิ ง หาคม 2560 โดยจะออก
เดินทางในเวลา 05.00 น. สหกรณ์ ฯ ขอเชิ ญสมาชิ ก
ทุกท่านเข้าร่ วมกิ จกรรมดังกล่าวโดยพร้ อมเพียงกัน
รับสมัครจํานวน 50 ท่านครับ ##<-**->## ขอแสดง
ความยินดีกับ คุ ณเฉลิม ชั ย ภู มิทอง เนืองในโอกาส
ที ภรรยาคลอดบุ ต รในเดื อ นมิ ถุ น ายนที ผ่ า นมา
##<-**->## เช่นเดี ยวกัน ขอแสดงความยินดีก ับ คุ ณ
กนกพร ดําเนิ น ทีได้คลอดบุตรไปในเวลาทีใกล้เคียง
กัน ครั บ ##<-**->## ขอแสดงความยิ น ดี ก ับ คุ ณ
วริทธิธร บงกชเกิด ที ภรรยาคลอดบุตรไปเมื อเร็ วๆ
นี ซึ งเป็ นบุ ต รชายคนที สามด้ วยครั บ ##<-**->##
ขอแสดงความยินดีกบั คุณสุ พรรณษา ภูแฉล้ ม ทีได้
ไปเที ยวทะเลระยองกับครอบครั วเมือปลายเดื อ น
มิ ถุ น ายนที ผ่ า นมาครั บ ##<-**->## สํ า หรั บ คุ ณ
สมหมาย จั นทโคตร์ ก็ พาครอบครั วไปเที ยวทะเล
ระยอง ในวัน หยุ ดต้น เดื อนกรกฏาคมเช่ น เดี ยวกัน
##<-**->## ขอขอบคุ ณ คุ ณภณิ ตา ภู มิ เศรษฐี และ
คุณจักรพงษ์ กมลฉํ า ทีทําการเพิ มค่าหุ ้นกับสหกรณ์ฯ
ขอให้สมาชิกทุกท่านมีหุน้ เป็ นล้านในวันเกษียณอายุ
ครับ ##<-**->## ได้รับหนังสื อแจ้ง เป็ นทางการจาก
บริ ษทั ฯ ให้เกษียณอายุในวันที 31 ธันวาคม 2560 ปี
หน้ า คุ ณ ยิ น ดี กลันฉะอ้ อ น จะได้ พัก ผ่ อ นอย่ า ง
แท้จริ งแล้วครับ ##<-**->## ขอขอบคุณ คุณพรศิ ลป์
ขุนจัน ทร์ คุ ณปภาวิน อัฐมาภรณ์ และคุ ณกิตติ ศักดิ
จันทโคตร์ ทีสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป. เรี ย บร้ อย
แล้ว ##<-**->## กลับมาทํา งานแล้ว สํ าหรั บ คุ ณ
ธงชั ย นาคทั บ ที และ คุ ณ อนุ ส รณ์ ทิ น วงษ์ ซึ งเข้า
รักษาตัวในโรงพยาบาลพร้ อมกัน ขอให้ทงสองท่
ั
าน
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มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง และหายเป็ นปกติ โดยเร็ วครั บ
##<-**->## เดินทางไปประชุมด้านอุตสาหกรรมเคมี
ทีประเทศมาเลเซี ย ขอแสดงความยิน ดี กบั คุ ณมยุรี
ดิฐ ภั กดี ช ล ที คณะผู้ร่ วมประชุ มได้รั บการต้อ นรั บ
จากรั ฐ บาลมาเลเซี ย เป็ นอย่ า งดี ค รั บ ##<-**->##
เพราะน้องเจ้าสั วต้องการนังรถบัส (รถประจําทาง)
คุณภาดล ไชยรักษ์ จึงพาน้อ งเจ้าสัวนังรถบัส ประจํา
ทางสายอ่างทอง - แสวงหา ตามทีน้องต้องการ อย่าง
นีต้องเรี ยกว่าเป็ นยอดคุณพ่อ จริ งๆ ครับ ##<-**->##
ทุ ก ครั งที กลับบ้า นที ลพบุ รี คุ ณนภาภรณ์ และคุ ณ
วัชระ ป่ าพฤกษา ต้องนําหน่อ ไม้ตม้ มาขายให้เพือน ๆ
ทานเป็ นประจํา ##<-**->## ขออนุ โมทนาบุ ญ กับ
คุ ณ อรพรรณ สมตั ว ที รวบรวมเงิ น บริ จาคจาก
เพือนๆ ในที ทํางาน เพือนําไปเลียงอาหารกลางวัน
เด็กนักเรี ยนทีโรงเรี ยนท่าโขลงพระนคร อ.บ้านหมี
จ.ลพบุรี ##<-**->## ยังต้องพาคุณพ่อไปหาหมออยู่
บ่อยๆ สําหรับ คุณนุชนารถ แก้ วนําเชื อ ขอให้คุณพ่อ
หายเป็ นปกติ โ ดยเร็ วนะครั บ ##<-**->## ทํา การ
ผ่าตัดข้อมื อข้างซ้ า ยเรี ยบร้ อ ยแล้ว สําหรั บ คุ ณนาถ
มงคลหว้ า ขอให้แผลผ่าตัดหายเป็ นปกติโดยเร็ ว และ
เป็ นกํ า ลัง ใจให้ ค รั บ ##<-**->## วัน ไหนที ไม่
สามารถออกไปปั นรถจักรยานได้ คุ ณหิ รัญ ชมเชิ ด
ก็หันไปร้ องคาราโอเกะแทน ถื อ ว่า เป็ นความสุ ขคน
ละแบบครับ ##<-**->## สหกรณ์ ฯ ขอเชิญสมาชิ ก
ทุกท่านแจ้งรายชือบุตรทีกําลังศึ กษา ตังแต่ระดับชัน
อนุ บาล จนถึงมหาวิทยาลัย เพื อเข้ารั บทุน การศึ กษา
จากสหกรณ์ ฯ ภายในวัน ที 31 กรกฏาคม 2560 โดย
สหกรณ์ ฯ จะทํา การมอบทุ น การศึ ก ษาให้แ ก่ บุต ร
สมาชิ ก ใน เดื อนสิ งหาคม 2560 ##<-**->## พบกัน
ฉบับหน้า ##<-**->## สวัสดีครับ ##<-**->##

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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รายงานกิจการประจําเดือน มิถุนายน 2560 (MONTHLY REPORTS JUNE 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 - มิถนุ ายน 2560 Revenues from January - June 2017
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - มิถนุ ายน 2560 Expenses from January - June 2017
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,195 คน Pr
339,845,990.00 บาท Baht
11,254,827.15 บาท Baht
5,230,564.19 บาท Baht
5,034,808.91 บาท Baht
11,450,582.43 บาท Baht
120,125,660.43 บาท Baht
3,464,645.24 บาท Baht
2,101,938.84 บาท Baht
121,488,366.83 บาท Baht
7,865,300.00 บาท Baht
434,704.49 บาท Baht
202,204.49 บาท Baht
8,097,800.00 บาท Baht
29,963,469.18 บาท Baht
833,688.17 บาท Baht
50,060,000.00 บาท Baht

28,854,684.77 บาท Baht
114,862,732.10 บาท Baht
309,058,624.55 บาท Baht
41,323,100.00 บาท Baht
37,546,076.46 บาท Baht
312,835,648.09 บาท Baht
14,000,000.00 บาท Baht
8,593,738.50 บาท Baht
12,604,192.85 บาท Baht
3,150,982.33 บาท Baht
9,453,210.52 บาท Baht

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที สหกรณ์ออมทรัพย์
เอส เอส เค กลการ จํากัด ซึงเดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ (27 พ.ค. 60)

กรรมการ เข้าร่วมประชุมใหญ่ สอ.สหภาพแรงงาน
อินโดรามา เคมีคอลส์ จํากัด ทีสระบุรี (10 มิ.ย. 60)

กรรมการ เป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพบุตรชาย
นายสนอง สมจิต สมาชิกแผนกพ้นสภาพฯ (11 มิ.ย. 60)

กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 2 ราย คือ นายสมเจตต์ อยูเ่ พชร สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต
และนายคณิต ศร หน่ ายสังขาร สมาชิกแผนกสปิ นนิ ง ผลิต (14 มิ.ย. 60)

