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สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อ ยคอทองคํ าหนั ก 1 บาทให้ แก่
สมาชิก 3 ราย
วั น ที 3 พฤษภาคม 2557 นายศรี โ พธิ
วายุพ กั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น มอบสร้ อยคอ
ทองคํา หนัก 1 บาท มูลค่ า 20.600 บาท (สองหมื น
หกร้อยบาทถ้วน) แก่นางอัมพร ป่ าพฤกษา สมาชิ ก
แผนกอัลซิลลารี ผลิต เนื องจากเกษียณอายุ โดยมอบ
ให้ในงานเลียงสังสรรค์ทีบ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง
จ.อ่ า งทอง โดยมี นายกฤษณชั ย สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ
ประธานกรรมการฯ และ และ นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่ วมงานด้วย
วั น ที 7 พฤษภาคม 2557 นายสุ ว ัฒ น์
แก้ว เฮี ย ง รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นาย
เสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทั ย และ นายสุ ทั ศ น์ เอี ยมแสง
กรรมการฯ ร่ ว มกัน มอบสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 1
บาท มูลค่า 20,600 บาท (สองหมืนหกร้อยบาทถ้วน)
แก่ นายราชกุมาร ปานเดย์ สมาชิ กแผนกบริ หาร
(สโตร์) เนื องจากลาออกจากงาน โดยมอบให้ในงาน
เลียงสังสรรค์ทีหอพักบริ ษทั ฯ (หอชมดาว)
วันที 16 พฤษภาคม 2557 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ ประธานฝ่ ายการเงิน ทําการมอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูลค่า 20,900 บาท (สองหมืน-

เก้า ร้ อ ยบาทถ้ว น) แก่ น างอํา นวย มาตย์บัณ ฑิ ต ย์
สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต เนื องจากเกษี ย ณอายุ
โดยมอบให้ในงานเลี ยงสังสรรค์ทีร้ านอาหารแพริ มนํา อ.ป่ าโมก จ.อ่ า งทอง โดยมี น ายกฤษณชัย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ และนายสุ วฒั น์
แก้ ว เฮี ย ง ร อง ป ระ ธา นฝ่ า ย ปร ะช าสั ม พั น ธ์
เข้าร่ วมงานด้วย
ประธานฯ และเจ้ าหน้ าที เข้ าร่ วมประชุ มใหญ่ ผ้ ูถือ
หุ้นประจําปี บริษทั สหประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
วัน ที 25 เมษายน 2557 นายกฤษณชัย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ และนางสาว
ดวงกมล แก้วสุ กใส เจ้าหน้าทีธุรการเดินทางไปร่ วม
( อ่ านต่ อหน้ า 3)
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 32 (2557)
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน
นายสุวัฒน แกวเฮียง รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
เลขานุการ
นายลิขิต มีบํารุง
เหรัญญิก
นายมานะกูล พรรณเรณู
กรรมการ
นายวิรัต ชูจิตต
กรรมการ
นางละออ แกวสาระ
กรรมการ
นายสุทัศน เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายเสนห ชุมหฤทัย
กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นางสาวไขมุกข จันทโคตร
กรรมการ
นายคนิต ชวดตระกูล
กรรมการ
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการ
นางศรีประภา แสงสวาง
กรรมการ

เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก
นางนาถ
มงคลหวา
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ
นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่เงินฝาก
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายสุวัฒน แกวเฮียง
กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
 นายวิรัต ชูจิตต  นายมานะกูล พรรณเรณู
 นายสุทัศน เอีย่ มแสง  นางสาวไขมกุ ข จันทโคตร
 นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว นางศรีประภา แสงสวาง
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค นางสาวดวงกมล แกวสุกใส
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ประธานฯ และเจ้ าหน้ าที เข้ าร่ วมประชุ มใหญ่ ผ้ ถู ือหุ้น
ประจําปี ฯ (ต่ อจากหน้ า 1)
การประชุ ม ใหญ่ สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี 2557
บริ ษทั สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ณ สํานักงาน
บริ ษทั อาคารยูทาวเวอร์ ถนนศรี นคริ นทร์ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ โดยมี ผูแ้ ทนผู ถ้ ื อหุ ้ นเข้า ร่ ว มการ
ประชุมประมาณ 200 คน
ที ประชุ มมี มติ รับ รองรายงานการประชุ ม
ใหญ่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ฯ ประจํา ปี 2556 รั บ ทราบผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2556 อนุมตั ิงบดุลประจําปี และ
บัญชีกาํ ไร ขาดทุนสิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
โดยบริ ษ ทั มีสินทรั พย์ 1,115.08 ล้านบาท มีหนี สิ น
723.93 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ ประจําปี 63.08 ล้านบาท
ขาดทุ น สะสม 385.41 ล้า นบาท ทํา การเลื อ กตัง
กรรมการบริ ษทั แทนกรรมการทีหมดวาระ ฯลฯ
สหกรณ์ ฯ ช่ วยเงิน ทําบุญสมาชิ กทําการอุปสมบท
วันที 3 พฤษภาคม 2557 นายสุ วฒ
ั น์ แก้วเฮี ย ง รองประธานฝ่ ายการเงิ น และ นายสุ ท ศั น์
เอี ยม แ สง กร ร มกา รฯ เดิ น ท างไ ป ร่ ว มงา น
อุป ส ม บ ท น า ย ท วีศ กั ดิ พ ว ง น ้อ ย ส ม า ชิ ก
สหกรณ์ ฯ แผนกวิส โคส ผลิ ต ที บ้านพัก ต.ย่านซื อ
อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่ วยเงิ นทํา บุ ญ 500 บาท
สหกรณ์ฯ จัดอบรมสมาชิกทีกาญจนบุรี
วันที 4 - 5 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์ออมทรั พ ย์ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด อ.เมื อ ง
จ.อ่ า งทอง จัด การอบรมสมาชิ ก รุ่ นที 1 ประจํา ปี
2557 เรื อง “ความมั นคงสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ”
ณ โรงแรมพาวี เ ลี ยน ริ มแค รี สอร์ ท อ.เมื อ ง
จ.กาญจนบุรี โดยมีสมาชิ ก กรรมการและเจ้าหน้าที
สหกรณ์ฯ เข้าร่ วมการอบรม 53 คน
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การจัด การอบรมมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อให้
สมาชิ ก ได้ท ราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละสวัส ดิ ก ารที
ได้รั บ จากสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ฯ เพื อให้ส มาชิ ก ได้
ทราบแนวทางในการสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กและสิ ทธิ
ประโยชน์ทีทายาทจะได้รั บจากสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ (สสอป.) เพือให้สมาชิกได้รับทราบถึง
ความมันคงและเข้มแข็ งของสหกรณ์ ฯ และความ
ช่ วยเหลื อระหว่างขบวนการสหกรณ์ ต่อสหกรณ์ ที
ประสบปั ญหาวิกฤติ ทางการเงิน เพือให้สมาชิ กได้
เรี ย นรู ้ วิ ธี ท ํา บัญ ชี ค รั ว เรื อ น เพื อให้ส มาชิ ก ได้รั บ
ทราบประโยชน์และวิธีการออมเงินเพือความมันคง
ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว ใ น อ น า ค ต แ ล ะ เ พื อ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างสมาชิ ก กรรมการฯ และ
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ทีเข้าร่ วมการอบรม
สํ า หรั บ หั ว ข้ อ การอบรมประกอบด้ ว ย
เรื อง “สวัส ดิ ก ารของสหกรณ์ ที ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ”
บรรยายโดย นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น เรื อง “การสร้ า งความมันคงให้ แ ก่
ครอบครั ว โดยการสมัค รเป็ นสมาชิ ก สสอป.”
บรรยายโดย กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ
(สสอป.) บรรยายโดย นายธัญญา สายสิ น อุปนายกสมาคมฌาป นกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก สหกรณ์
สถานประกอบการ เรื อง “ความมันคงของสหกรณ์ออมทรัพย์” บรรยายโดย นายณัฐศิษฐ์ ตันติ สันติสม
ทีปรึ กษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จํา กัด และ เรื อง “การออมเงิ น โดยการทํา บั ญ ชี
ครั ว เรื อน” บรรยายโดย คุ ณ ณั ฐิ ย า สร้ อยทรั พ ย์
ผูต้ รวจสอบกิจการ
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โดยหลังจากเสร็ จสิ นการอบรมสหกรณ์ ฯ
ได้นาํ สมาชิกไปไหว้พระทีวัดถําเสื อ อ.ท่าม่วง ด้วย
กรรมการ ชสอ. เข้ า ร่ วมประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการ และกรรมการคณะต่ าง ๆ รวม 6 ครัง
ในเดื อ นพฤษภาคม 2557 นายศรี โพธิ
วายุ พ ัก ตร์ กรรมการ ชสอ. เข้า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการดํา เนิ นการและคณะกรรมการคณะ
ต่าง ๆ รวม 6 ครัง ณ ห้องประชุม 301, 302 และ 601
อาคารสํ า นัก งาน ชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย จํา กัด ถนนนครอิ น ทร์ อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี ดังนี คือ
วันที 6 พฤษภาคม 2557 เข้าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการ พัฒ นาและเสริ มสร้ า งความรู ้ ด ้า น
วิชาการครังที 18 ประจําเดือนพฤษภาคม 2557

วันที 9 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.00 น. เข้า
ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการเสริ มสร้ า งความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ ครั งที 15 ประจํา เดื อ น
เมษายน 2557
วันที 9 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.00 น. เข้า
ร่ วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัย
การเลือกตัง ปี พ.ศ. 2557
วัน ที 16 พฤษภาคม2557 ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ -
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แห่งประเทศไทย ชุดที 41 ครังที 17
วั น ที 20 พฤษภาคม 2557 เข้ า ร่ วมการ
ประชุ มคณะกรรมการวินิจฉัยรับรองผูแ้ ทนทีเข้าร่ วม
การประชุมใหญ่ ปี พ.ศ. 2557
วั น ที 21 พฤษภาคม 2557 เข้ า ร่ วมการ
ประชุมคณะวินิจฉัยการเลือกตัง ปี พ.ศ. 2557 ครังที 4
โดยเป็ นการประชุมเพือทําการตรวจสอบเทปบันทึก
การหาเสี ย งของผู ้ส มัค รเข้า รั บ การเลื อ กตังเป็ น
กรรมการดํา เนิ น การและผู ้ต รวจสอบกิ จ การของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจํากัด
กรรมการสหกรณ์ ฯ พบปะสมาชิกโรงงานหนองแค
วัน ที 8 พฤษภาคม 2557 นายกฤษณชั ย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายสุ ว ัฒ น์
แก้ว เฮี ย ง รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นาย
สุ ทั ศ น์ เอี ยมแสง นางสาวไข่ มุ ก ข์ จั น ทโคตร์
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการฯ นาง
นาถ มงคลหว้า หัว หน้า ฝ่ ายทัวไป และ นางสาว
ดวงกมล แก้ว สุ กใส เจ้าหน้าที ธุ ร การ เดิ นทางไป
พบปะสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ แผนกโรงงานหนองแค
ณ ร้านอาหารครัวพรรณทิพย์ อ.หนองแค จ.สระบุรี
การเดินทางไปพบปะสมาชิ กมีวตั ถุประสงค์
เพื อเป็ นการเยี ยมเยื อ นสมาชิ ก โรงงานหนองแค
ชี แจงการดําเนิ นงานของสหกรณ์ฯ รับทราบปั ญหา
ต่างๆ จากสมาชิ ก โดยมีสมาชิ กเดินทางมาพบคณะ
กรรมการฯ รวม 20 คน
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้าภาพสวดศพบิดาสมาชิกสหกรณ์ ฯ
วัน ที 11 พฤษภาคม 2557 นายกฤษณชั ย
สิ นธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ และนายคนิ ต
ชวดตระกูล กรรมการฯ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพสวด
ศพบิ ดานายณรงค์ ยมธรรม สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง
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ซ่อมบํารุ ง ทีวัดท่าช้าง อ.เมือง จ.ชัยนาท และช่วยเงิน
ทําบุญ 300 บาท
กลุ่มสตรี สหกรณ์ ฯ จุดฝึ กอาชี พการผลิตกระเป๋าหนัง
ให้ แก่สมาชิก
วันที 10, 11 และ 17 พฤษภาคม 2557 กลุ่ม
สตรี สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน
จํากัด ได้ท ํา การจัด การฝึ กอาชี พ การผลิ ต กระเป๋ า
หนังให้แก่สมาชิ กสหกรณ์ฯ รวม 20 คน โดยได้รับ
การสนับ สนุ นด้านวิ ท ยากร และ ค่ า ใช้จ่า ยในการ
อ บ ร มจ า ก ศู น ย์ พ ั ฒ น า ฝี มื อ
แรงงานจังหวัดอ่างทอง และ
สนั บ สนุ น อาหารกลางวัน
จากสหกรณ์ฯ
การจัดการฝึ กอบรม
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อส่ ง เสริ ม
กิจกรรมการรวมกลุ่มของกลุ่ม
สตรี สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เพื อส่ งเสริ ม ทักษะและ
ประสบการณ์ ใ นการประกอบอาชี พ ของสมาชิ ก
กลุ่มสตรี เพื อช่ วยให้สมาชิ กกลุ่มสตรี มีอาชี พเสริ ม
รายได้ให้กบั ครอบครัว และต่อยอดเป็ นรายได้หลัก
ในอนาคต และเพือทําการผลิตภัณฑ์ทีเป็ นเอกลักษณ์
ของกล่ มสตรี ส หกรณ์ ฯ เพื อเผยแพร่ แ ละจํา หน่ า ย
ให้แ ก่ ผูส้ นใจ โดยมี เ ป้ า หมายในการขายเดื อ นละ
10 ใบ
รองประธานฝ่ ายการเงินเข้ าร่ วมประชุ มประจําเดื อน
คณะกรรมการมูลนิธิพพิ ธิ ภัณฑ์แรงงานไทย
วัน ที 11 พฤษภาคม 2557 นายศรี โพธิ
วายุ พ ั ก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น ในฐานะ
เลขานุการ คณะกรรมการมูลนิ ธิพิพิธภัณฑ์แรงงาน-
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ไทยเข้าร่ วมการประชุมประจําเดือนพฤษภาคม 2557
คณะกรรมการมูลนิ ธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ณ ห้อง
ประชุ มศุ ภชัย ศรี สติ พิ พิธภัณฑ์แรงงานไทย เขต
มักกะสัน กรุ งเทพฯ
สหกรณ์ ฯ มอบบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ให้ แก่ สมาชิก
ทีภรรยาคลอดบุตร
วัน ที 15 พฤษภาคม 2557 นางสาวฐิ ติพ ร
ควรบําเรอ เจ้าหน้าที เงินฝาก มอบสมุดเงินฝากออม
ทรัพ ย พ์ ร้อ มเงิน 500 บาท ให้แ ก่น ายมนตรี
ประเสริ ฐ ทรัพ ย ์ สมาชิ ก
แ ผ น ก อ ิน ท ร ู เ ม น ท์
เนื องจากภรรยาคลอด
บุตร
ส หก ร ณ์ ฯ ม อบ ของ ที
ระลึกให้ แก่สมาชิก
วันที 17 พฤษภาคม
2557 นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การทําการมอบของทีระลึก (หม้อหุ งข้าวไฟฟ้ า
มู ล ค่ า 600 บาท) ให้ แ ก่ น างสาวชลธิ ช า กิ งไทร
สมาชิ กแผนกบริ หาร (ห้องปฏิ บตั ิ การเคมี) เนื องจาก
ทําบุญขึนบ้านใหม่
กรรมการฯ และเจ้ า หน้ าที เข้ า ร่ วมการสั ม มนาที
กรุงเทพฯ
วั น ที 18 พฤษภาคม 2557 นายกฤษณชั ย
สิ นธุประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื อง
“ทางเลือกการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพือการ
พัฒนาอย่างยังยืน” และ เรื อง “ ทางออกของสหกรณ์
ไทยภายใต้ภาษีธุรกิจเฉพาะ” ณ ตึกปฏิบตั ิการ คณะ-
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เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ
โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมการสัมมนา 200 คน
การสัมมนามีวตั ถุประสงค์เพือให้ผูเ้ ข้าร่ วม
ได้ เ ข้ า ใจในตลาดเงิ น ตลาดทุ น ที มี อ ยู่ ใ นระบบ
เศรษฐกิจไทยในปั จจุบนั เพือได้ทราบแนวทางและ
ช่ อ งทางการลงทุ น ที เหมาะสมของสหกรณ์ อ อม
ทรั พ ย์ เพื อให้ เ ข้า ใจระบบภาษี ป ระเภทต่ า งๆ ที
เกี ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จของสหกรณ์ และเพือ
หาแนวทางในการบริ หารงานของสหกรณ์ภ ายใต้
ระบบภาษีรายได้ธุรกิจเฉพาะ
สหกรณ์ฯ รับนักศึกษาฝึ กงาน 2 คน
วันที 19 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์ฯ ทําการ
รั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ฝึ กงานกั บ สหกรณ์ ฯ 2 คน คื อ
นางสาวสิ ริ ญาภรณ์ พรสิ ริ อนุ ส รณ์ และ นางสาว
วันนิ สา ศรี แสง นักศึ กษาระดับ ปวช.3 แผนกวิ ชา
งานคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ วิทยาลัยเทคนิ คอ่างทอง โดย
นั ก ศึ ก ษาทั งสองคนจะเข้ า ฝึ กงานกั บ สหกรณ์ ฯ
ระหว่างวันที 19 พฤษภาคม - 18 กรกฏาคม 2557

รองประธานฯ และ ผู้จัดการร่ วมประชุ มประจําเดื อน
ชมรมสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง
วั น ที 19 พฤษภาคม 2557 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การฯ เข้าร่ วมการประชุมประจําเดือน
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พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์
จังหวัด อ่ างทอง ณ ห้องประชุ มสํา นักงานสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 11 สหกรณ์ฯ
ที ประชุ มมี มติ รั บ รองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ ครั งที 6/2557 ประจําเดื อ น
เดือนเมษายน 2557 รับรองรายรับ - รายจ่ายชมรมฯ
ประจําเดือนเมษายน 2557 มีมติโดยมีเงินคงเหลือยก
มาจากเดือนมีนาคม 2557 จํานวน 68,274.56 บาท มี
รายรั บ 2,600 บาท รายจ่ า ย 826 บาท และเงิ น
คงเหลื อ ยกไปเดื อ นพฤษภาคม 2557 จํ า นวน
70,048.56 บาท ติ ด ตามผลการประชุ มคราวก่ อ น
1 เรื อง รับทราบการเชือมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์
สมาชิ กและรับทราบเรื องที สหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
แจ้งให้ ท ราบ มี มติ ใ ห้จัดการอบรมกรรมการและ
เจ้า หน้า ที สหกรณ์ ส มาชิ ก ในวัน ที 22 กรกฏาคม
2557 และจัด ทํา เสื อชมรมฯ เพื อหารายได้ใ ห้ แ ก่
ชมรมฯ
กรรมการฯ และผู้ จั ด การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่
สกก. ผู้เลียงและค้ าสัตว์ ฯ ทีอ่างทอง
วัน ที 20 พฤษภาคม 2557 นายศรี โพธิ
วายุ พ ัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายสุ ว ัฒ น์
แก้ว เฮี ย ง รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นาย
มานะกูล พรรณเรณู นายวิ รั ต ชู จิต ต์ กรรมการฯ
และ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมการ
ป ระชุ มให ญ่ ส ามั ญ ป ระ จํ า ปี 25 56 ส หกร ณ์
การเกษตรผูเ้ ลี ยงและค้าสัตว์อ่างทอง จํากัด ณ ห้อง
ประชุมสหกรณ์ฯ อ.เมือง จ.อ่างทอง
สหกรณ์ ก ารเกษตรผู ้เ ลี ยงและค้ า สั ต ว์
อ่างทอง จํากัด มีสมาชิก 1,248 คน ทุนเรื อนหุ น้ 3.79
ล้านบาท ทุ นสํารอง 5.84 ล้า นบาท ทุ นสะสมตาม

9

¢ÒÇÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â »·Õè 29

ข้อบังคับฯ 2.28 ล้านบาท ทุ นเพื อพัฒนาสหกรณ์ฯ
1.47 ล้านบาท เงินรับฝาก 7.61 ล้านบาท เงินให้กแู้ ก่
สมาชิ กคงเหลือสิ นปี 4.83 ล้านบาท จําหน่ ายปั จจัย
การผลิ ต 45.73 ล้า นบาท กํ า ไรสุ ทธิ ป ระจํ า ปี
964,107.80 บาท ทีประชุมมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
ร้อยละ 5.00 และจ่ายเงินเฉลียคืนจํานวน 149,427.98
กรรมการสหกรณ์ ฯ เยียมไข้ สมาชิกป่ วย 3 ราย
วันที 8 พฤษภาคม 2557 นายพีระภัทร ลอยละลิว กรรมการฯ และ นางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส
เจ้าหน้าทีเดินทางไปเยียมไข้สมาชิ กป่ วย 2 ราย คือ
-นายสุ ริน ทร์ อดทน สมาชิก แผนกสปิ นนิ ง ผลิต ที บ้า นพัก ต.หัว ไผ่ อ.เมือ ง จ.อ่า งทอง
เนื องจากประสบอุบตั ิเหตุหวั ไหล่หลุด
- นายสมภพ อธิลาภ สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง ผลิต ที บ้า นพัก ต.โพสะ อ.เมือ ง จ.อ่า งทอง
เนื องจากป่ วยเป็ นอีสุกอีใส
วันที 18 พฤษภาคม 2557 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้นายคนิ ต ชวดตระกูล สมาชิกแผนกสปิ นนิ ง ซ่ อมบํารุ ง ทีบ้านพัก
อ.วิเศษชัยชาญ เนื องจากป่ วยเป็ นโรคเก๊า
ในการเดิน ทางไปเยี ยมสมาชิก ป่ วยทัง 3
ราย สหกรณ์ฯ ทํา การซื อของเยี ยมไข้ เป็ น เงิน
คนละ 300 บาท
สหกรณ์ บริการฯ จัดประชุมใหญ่ จ่ ายปันผล 8%
วัน ที 12 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์ บ ริ การ
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ได้จดั การประชุม
ประจํา ปี 2556 ครั งที 2 ณ ห้ อ งประชุ ม สหภาพ
แรงงานไทยเรยอน โดยมี น ายศรี โ พธิ วายุ พ กั ตร์
ที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ เป็ นประธานในพิ ธี ปิ ดการ
ประชุม และนายมานะกูล พรรณเรณู ประธานกรรม
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การฯ ทําหน้าทีประธานในที ประชุม ผลการประชุม
ทีสําคัญ มีดงั นี คือ
1.รั บ ทราบจํานวนสมาชิ กโดย ณ วันสิ นปี
2555 มี ส มาชิ ก 118 คน สมาชิ ก เข้า ใหม่ 21 คน
สมาชิกลาออก 9 คน สมาชิกเสี ยชี วิต 1 คน คงเหลือ
สมาชิก ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 129 คน
2. รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2556สหกรณ์ ฯ มี สมาชิ ก 129 คนทุ นเรื อนหุ ้น 487,700
บาท สิ นทรั พ ย์ 8,510,428.49 บาท กํา ไรสุ ทธิ
ประจําปี 179,385.34 บาท เจ้าหน้าทีสหกรณ์ 9 คน
3. มีมติอนุ มตั ิ งบดุลและรายงานของผูส้ อบ
บัญชีประจําปี 2556
4. มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี
2556 จํา นวน 179,385.34 บาท โดยจ่ ายเงิ นปั นผล
ร้อยละ 8
5. ทํา การเลื อกตังนายศรี โ พธิ วายุ พ ัก ตร์
เป็ นประธานกรรมการฯ และเลื อ กตังกรรมการฯ
แทนกรรมการทีหมดวาระ รวม 9 คน ได้แก่ นายรวิพงษ์ ศุ ภศรี นายพรชัย แก้วสาระ นางละออ แก้วสาระ นางสาวนุ ชนารถ แก้ว นําเชื อ นายกมลศักดิ
พัฒนสิ งห์ นายสหเทพ รักวงษ์วาน นายประยูร คุม้ โศก นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นายประพัฒน์
เพ็ชรสันทัด (สองคนหลังดํารงตําแหน่ง 1 ปี )
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สมาชิกคงได้อ่านประกาศสหกรณ์ฯ เรื อง หลักเกณฑ์การกูเ้ งินกูพ้ ิเศษใหม่กนั แล้ว ซึ งคณะกรรมการ
ดําเนิ นการได้กาํ หนดขึนโดยมติ ทีประชุ มเมือวันที 21 พฤษภาคม 2557 เนื องจากการเปรี ยบเทียบระหว่าง
เงินกูส้ ามัญกับเงิ นกูพ้ ิเศษ สิ ทธิ ในการกูแ้ ตกต่างกันอย่างมาก เพราะปกติเมื อเป็ นสมาชิกครบ 2 ปี สมาชิ ก
สามารถยืนกู้เงินกู้พเิ ศษได้ ไม่เกินวงเงินกู้ของแต่ ละประเภท คือ
1. เงินกูพ้ ิเศษเพือการเคหะสงเคราะห์ แยกเป็ น
- การเพือการซื อบ้านพร้อมที ดินหรื อปลูกบ้านพร้อมกับซื อทีดิน กูไ้ ด้ไม่เกิน 3,500,000 บาท
- การกูเ้ พือการซ่ อมแซมบ้าน กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
2. เงินกูพ้ ิเศษเพือการซื อทีดิน กูไ้ ด้ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. เงินกูพ้ ิเศษเพือการซื อรถยนต์ กูไ้ ด้ไม่เกิน 2,000,000 บาท
4. เงินกูพ้ ิเศษเพือการลงทุน กูไ้ ด้ไม่เกิน 2,000,000 บาท
5. เงินกูพ้ ิเศษเพือการชําระหนีสิ น กูไ้ ด้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ในขณะทีเงินกูส้ ามัญสมาชิกจะต้องมีอายุสมาชิกและเงินค่าหุ น้ ตามตารางสิ ทธิ ดังนี
เงินกู้สามัญ
1)อายุสมาชิก 3 เดือน
2)อายุสมาชิก 6 เดือน
3)อายุสมาชิก 1 ปี
4)อายุสมาชิก 2 ปี
5)อายุสมาชิก 3 ปี
6)อายุสมาชิก 3 ปี หุ ้น 15,000.7)อายุสมาชิก 4 ปี หุ ้น 20,000.8)อายุสมาชิก 4 ปี หุ ้น 25,000.9)อายุสมาชิก 5 ปี หุ ้น 30,000.10)อายุสมาชิก 5 ปี หุ้น 35,000.11)อายุสมาชิก 6 ปี หุ้น 45,000.12)อายุสมาชิก 6 ปี หุ้น 55,000.13)อายุสมาชิก 7 ปี หุ้น 65,000.14)อายุสมาชิก 7 ปี หุ้น 75,000.15)อายุสมาชิก 8 ปี หุ้น 85,000.-

กูไ้ ด้ 30,000.กูไ้ ด้ 40,000.กูไ้ ด้ 50,000.กูไ้ ด้ 60,000.กูไ้ ด้ 70,000.กูไ้ ด้ 80,000.กูไ้ ด้ 100,000.กูไ้ ด้ 120,000.กูไ้ ด้ 140,000.กูไ้ ด้ 160,000.กูไ้ ด้ 190,000.กูไ้ ด้ 220,000.กูไ้ ด้ 260,000.กูไ้ ด้ 300,000.กูไ้ ด้ 340,000.-

เงินกู้สามัญ
16)อายุสมาชิก 8 ปี หุ ้น 95,000.17)อายุสมาชิก 9 ปี หุ ้น 110,000.18)อายุสมาชิก 9 ปี หุ ้น 125,000.19)อายุสมาชิก 10 ปี หุ ้น 140,000.20)อายุสมาชิก 10 ปี หุ ้น 150,000.21)อายุสมาชิก 11 ปี หุ ้น 160,000.22)อายุสมาชิก 12 ปี หุ ้น 170,000.23)อายุสมาชิก 13 ปี หุ ้น 180,000.24)อายุสมาชิก 14 ปี หุ ้น 190,000.25)อายุสมาชิก 15 ปี หุ ้น 200,000.26)อายุสมาชิก 15 ปี หุ ้น 210,000.27)อายุสมาชิก 16 ปี หุ ้น 220,000.28)อายุสมาชิก 16 ปี หุ ้น 230,000.29)อายุสมาชิก 16 ปี หุ ้น 240,000.-

กูไ้ ด้ 380,000.กูไ้ ด้ 430,000.กูไ้ ด้ 500,000.กูไ้ ด้ 600,000.กูไ้ ด้ 800,000.กูไ้ ด้ 840,000.กูไ้ ด้ 870,000.กูไ้ ด้ 900,000.กูไ้ ด้ 930,000.กูไ้ ด้ 960,000.กูไ้ ด้ 1,000,000.กูไ้ ด้ 1,100,000.กูไ้ ด้ 1,200,000.กูไ้ ด้ 1,300,000.-
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จะเห็นได้วา่ สมาชิ กมีอายุสมาชิกครบ 2 ปี ได้สิทธิ กจู้ าํ นวน 60,000 บาทเท่านัน ถึงแม้ว่าเงินกูพ้ ิเศษ
จะมีหลักทรัพย์คาประกั
ํ
นก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นหลักประกันที มันคงเพราะหากสมาชิ กไม่นาํ
เงิ นมาชําระหนี ตามกําหนด สหกรณ์ ฯ จะต้ องดําเนินการยึดทรั พย์ ขายทอดตลาด ซึ งอาจขายไม่ ได้ ราคา
เท่ ากั บ หนี ที สมาชิ ก มี อ ยู่ โดยเฉพาะการกู้ พิ เ ศษในข้ อ ที 5. เงิน กู้ พิ เ ศษเพื อการชํ า ระหนี สิ น กู้ได้ ไ ม่ เ กิ น
3,000,000 บาท เป็ นเงินกูป้ ระเภทยอดนิ ยมเพราะมีสมาชิ กขอกูเ้ งินประเภทนี เป็ นจํานวนมาก ที สําคัญเป็ น
หนี นอกระบบดอกเบี ยแพง และสหกรณ์ ฯ ไม่ส ามารถพิ สูจน์ไ ด้ว่ าเป็ นหนี จริ งหรื อไม่ เนื องจากมีเ พี ย ง
หนังสื อสัญญาเงินกูเ้ ท่านัน เมือเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ควรจะเป็ นหนี กับสหกรณ์ฯ มากกว่าจะไปกูเ้ งินนอก
ระบบมาใช้ แต่ มีสมาชิ ก หลายคนเป็ นหนี นอกระบบตังแต่ ยัง ไม่ ได้ สิ ท ธิ ก้ ูส หกรณ์ ฯ เสี ยด้ ว ยซํ า ดังนัน
คณะกรรมการจึงต้องกําหนดสิ ทธิการกูเ้ งินกูพ้ ิเศษให้สอดคล้องกันเพือให้สมาชิ กได้รับสิ ทธิ กทู้ ีเท่าเทียมกัน
ทังนี มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 22 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้นไป คือ
เงินกูพ้ ิเศษเพือชําระหนีสิ น กูไ้ ม่ได้เกิน 3,000,000 บาท กําหนดสิ ทธิ ไว้ดงั นี
- อายุสมาชิก 2 ปี กูไ้ ด้ไม่เกิน 300,000 บาท
- อายุสมาชิก 8 ปี กูไ้ ด้ไม่เกิน 800,000 บาท
- อายุสมาชิก 4 ปี กูไ้ ด้ไม่เกิน 400,000 บาท
- อายุสมาชิก 9 ปี กูไ้ ด้ไม่เกิน 900,000 บาท
- อายุสมาชิก 5 ปี กูไ้ ด้ไม่เกิน 500,000 บาท
- อายุสมาชิก 10 ปี กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
- อายุสมาชิก 6 ปี กูไ้ ด้ไม่เกิน 600,000 บาท
- อายุสมาชิก 11 ปี กูไ้ ด้สูงสุ ด 3,000,000 บาท
- อายุสมาชิก 7 ปี กูไ้ ด้ไม่เกิน 700,000 บาท
1) เงินกูพ้ ิเศษเพือการเคหะสงเคราะห์ แยกเป็ น
- เงิ น กู้พิ เ ศษเพื อการซื อบ้า นพร้ อ มที ดิ น ต้อ งเป็ นสมาชิ ก ครบ 3 ปี ยอดกู้ขึ นอยู่ กับ
หลักทรัพย์และเงินเดือนของสมาชิก แต่ไม่เกิน 3,500,000 บาท
- เงินกูพ้ ิเศษเพือการซ่อมแซมบ้าน ต้องเป็ นสมาชิกครบ 3 ปี ยอดกูข้ ึนอยู่กบั หลักทรัพย์และ
เงินเดือนของสมาชิก แต่กไู้ ด้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
2) เงินกูพ้ ิเศษเพือการซื อทีดิน เพือการซื อรถยนต์ และเพือการลงทุน ต้องเป็ นสมาชิ กครบ 3 ปี ยอด
กูข้ ึนอยูก่ บั หลักทรัพย์และเงินเดือนของสมาชิก แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3) ระยะเวลาการผ่อนชําระคืน เป็ นดังนี
3.1 ยอดเงินกูไ้ ม่เกิน 300,000 บาท
ชําระคืนภายใน 60 เดือน หรื อ 120 งวด
3.2 ยอดเงินกูไ้ ม่เกิน 400,000 บาท
ชําระคืนภายใน 80 เดือน หรื อ 160 งวด
3.3 ยอดเงินกูไ้ ม่เกิน 500,000 บาท
ชําระคืนภายใน 100 เดือน หรื อ 200 งวด
3.4 ยอดเงินกูไ้ ม่เกิน 1,000,000 บาท
ชําระคืนภายใน 130 เดือน หรื อ 260 งวด
3.5 ยอดเงินกูไ้ ม่เกิน 1,500,000 บาท
ชําระคืนภายใน 180 เดือน หรื อ 360 งวด
3.6 ยอดเงินกู้ 1,500,000 บาท ขึนไป
ชําระคืนภายใน 240 เดือน หรื อ 480 งวด
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สวัส ดี ค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับ ประจํา
เดื อนมิถ ุน ายน 2557 มาพบกับ ท่ า นสมาชิ ก และ
ท่านผูอ้ ่านทุ กท่านแล้วครับ
ผ่า นพ น้ ไปด้ว ยดี สํ า หรั บ การจัด การ
อบรม เรื อง “ ความมันคงของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ”
เมือวันที 4 - 5 พฤษภาคม ที ผ่านมา โดยมีผูเ้ ข้าร่ ว ม
การอบรมรวม 53 ท่า น ขอขอบคุณ ทุก ท่า นที เข้า
ร่ ว มการอบรมในครั งนี ด้ว ยครับ ###๙๙๙### เข้า
ร่ ว มการอบรมกับ สหกรณ์ ฯ เป็ นครั งแรก สําหรั บ
สมาชิก 3 ท่านจากแผนกห้องปฏิบตั ิการเคมี คือ คุณ
นนทรี เกษจันทร์ คุณ อรพรรณ สมตัว คุณ ทั บทิ ม
มาประเสริ ฐ ขอบคุณมากครับ ###๙๙๙### สําหรับ
สมาชิ กรุ่ นพีอย่าง คุณปรี ชา ตรี กาลนนท์ คุณอุทัย
สาระแสน และ คุณ วีร ะศั กดิ กสิ กุล แม้เกษี ย ณไป
แล ว้ ก็ย งั มาร่ ว มอบรมในครั งนี ด้ว ยครั บ ###
๙๙๙### อดีต กรรมการสหกรณ์ฯ คุณ จิร าภรณ์
ทรั พย์ อุภัย ควงคู่กบั สามี คุณเกรี ยงไกร สุ ทธิวิชัยพร เข้าร่ วมอบรมกับสหกรณ์ เป็ นครั งแรกเช่ นกัน
ครับ ###๙๙๙### ขอบคุณสองหนุ่ มต่างแผนกทีเข้า
ร่ ว มการอบรมกับ สหกรณ์ ฯ คื อคุ ณทุ ติย พงศ์ พลพิ ภ พ และ คุ ณ นิ ติพั ฒน์ บุ ญ แต้ หวังว่ า คงได้รั บ
ประโยชน์จากการเข้าร่ วมอบรมครังนี เป็ นอย่างมาก
ครั บ ###๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดีก บั คุณ
สนอง สมจิตที ทํา การอุป สมบทบุต รชายไปเมื อ
กลางเดื อนพฤษภาคมที ผ่า นมา ขออนุ โ มทนาบุญ
ด้วยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดี กบั คุณ
สหเทพ รั ก วงษ์ วาน และ คุณพรชัย แก้ ว สาระ ที
ได้ร ับ การแต่งตังให้ทาํ หน้า ที กรรมการผูจ้ ดั การ
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และ ผู ช้ ่ว ยกรรมการผูจ้ ดั การของสหกรณ์บริ การ
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ไปเมื อเร็ ว ๆ นี
###๙๙๙### เช่น เดี ย วกัน ขอแสดงความยิน ดีก บั
คุณ ศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ และ คุณประยูร คุ้ ม โศก ที
ได้ร ับ ตํ า แหน่ ง ประธานกรรมการฯ และ รอง
ประธานฯ สหกรณ์บ ริ การฯ ด้ว ยครับ ###๙๙๙###
ขอแสดงความยิน ดีแ ละอนุ โ มทนาบุญ กับ คุณ
สายรุ้ ง ทองยอด ที ทํา การอุป สมบทลูกชายไปเมื อ
ปลายเดือ นพฤษภาคมที ผ่า นมาครับ ###๙๙๙###
เข้าร่ วมทําการแข่งขันซุ ปเปอร์มาราธอน 12 กม. ที
วัดม่วงกลางเดือ นพฤษภาคมที ผ่า นมา ไม่ท ราบว่า
คุณกฤษณ์ เย็นทรวง ได้ลาํ ดับที เท่าไรครับ แต่กข็ อ
แสดงความยินดีดว้ ยทีมีสุขภาพแข็งแรงสามารถเข้า
ร่ วมการแข่งขันดังกล่าวได้ครับ ###๙๙๙### เกิดใน
เดือนพฤษภาคมที ผ่านมา สํา หรับ สมาชิ ก 3 ท่า น
คือ คุณ นฤมล เฉลิมรมย์ (22 พ.ค.) คุณ นุชนารถ
แก้ วนําเชื อ (23 พ.ค.) และ คุณวัชระ ป่ าพฤกษา (30
พ.ค.) ขอให้ท ังสามท่านมีสุ ขภาพแข็งแรง ชี วิต มี
แต่ความสุ ขตลอดไปครับ ###๙๙๙๙๙๙### ###
ขอแสดงความยินดีกบั คุณเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย
ที ได้ร ับ การแต่ง ตังเป็ นคณะอนุก รรมการอัต รา
ค่า จ า้ งขั นตํ าประจํ า จ งั หว ดั อ่า งทองครับ ###
๙๙๙### ขอบคุ ณหัว หน้า งานผ่า นเฟสบุ๊ คสําหรั บ
คุ ณ อารี ย์ จัน ทโคตร์ ที ทางแผนกติ ด ตังแอร์ ต วั
ใหม่ที ทํา งานทํา ให้บ รรยากาศที ทํา งานดี ขึ นเป็ น
อย่า งมากเลยครั บ ###๙๙๙### เพราะสามี คุณ
สุ ร ชัย เครื อ รัต น์ เกษีย ณอายุจ ากการทํา งานแล้ว
ต่อไปนี คุณปัทมพร ศรีสว่ าง คงต้องมาทํางานตาม
ลําพังคนเดียวแล้วครับ ##๙๙๙### ได้มีเ วลาเลียง
หลาน อย่า ง เต็ม ที แ ล ว้ สํ า หรับ คุณ สุ ก ัญ ญ า
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ทิพย์ สุวรรณ์ เพราะเกษียณอายุไปเมื อเดือนที แล้ว
หลัง จากได้ต ่อ อายุก ารทํา งานมา 1 ปี ขอให้มี
ความสุ ขกับการเลียงหลานมากๆ ครับ ###๙๙๙###
ขอแสดงความยิ น ดี กับ คุ ณ ไข่ มุก ข์ จัน ทโคตร์ ที
ได้รับการเปลี ยนงานใหม่ จากที ต้องทํางานเป็ นกะ
มาทํางานในกะปกติ แ ละมี โ อกาสได้รั บ การปรั บ
ตํา แหน่ ง ในอนาคตด้ว ยครั บ ###๙๙๙### ได้รั บ
แหวนทองสวยงามจากสามีเป็ นของขวัญที คุณเพ็ญศรี สิ นธุ ประสิ ทธิ บอกว่าถูกใจที สุ ดเลย เพราะเป็ น
แหวนที สวยงามมากครั บ ###๙๙๙### ขอแสดง
ความยิ น ดี กับ คุ ณ อภิ นั น ท์ วรรณบุ รี ที กํา ลังจะมี
บ้านใหม่เป็ นของตนเองแล้วครับ ก็ขอให้อยู่ดีมีสุข
นะครั บ ###๙๙๙### ลูกสาวกํา ลังเรี ย นอยู่ร ะดับ
มหาวิ ท ยาลัย ปี สอง อี กสองปี คุ ณ ปานแก้ ว บุ ญ สํ ารวย ก็คงสบายขึนหลังจากที ลูกสาวเรี ยนจบและ
มี งานทํา ตอนนี ขอเป็ นกํา ลังใจให้ป้ า แก้ว สู ้ ๆ นะ
ครั บ ###๙๙๙### ขอแสดงยิ น ดี กับ คุ ณ สุ ร เชษฐ์
รั ก ษา และ คุ ณ มนตรี ประเสริ ฐ ทรั พ ย์ ที ภรรยา
คลอดบุตรไปเมือเร็ วๆ นี ขอให้ลูกโตวันโตคืนและ
เลียงง่ายด้วยครับ ###๙๙๙### ได้รั บเงิ น สิ น ไหม
ทดแทนการเสี ย ชี ว ิต ของ คุ ณ ละออง ศรี ส วัส ดิ
จํา นวน 30,000 บาท (เนื องจากผูเ้ สี ยชี วิตอายุเกิ น
65 ปี ) จากสหกรณ์ฯ ไปเรี ย บร้ อ ยไปแล้ว สํา หรั บ
คุ ณเชี ยน ศรี สวัสดิ และขอขอบคุณคุณป้ าทีนําลูก
สาวมาสมัครเป็ นสมาชิ กสมทบแทนคุณพ่อด้วยครับ
###๙๙๙### ขออนุ โ มทนาบุ ญ กับ คุ ณ ทวี ศั ก ดิ
พวงน้ อย ทีได้ทาํ การอุปสมบทไปเมือเดือนที ผ่านมา
ขณะนี เจ้าตัวกลับมาทํางานแล้วครับ ###๙๙๙###
ขอแสดงความยินดีกบั คุณชั ชวาล ตังตรงไพโรจน์
ทีผ่านการทดลองงานได้รับการบรรจุเป็ นพนักงาน
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ประจําของบริ ษทั แล้วครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ
คุ ณ ประยู ร มิน ภายสงค์ ที นําภรรยา คื อ คุ ณ อุ ษ า
มิ น ภายสงค์ อดี ต สมาชิ ก ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเคมี มา
สมัครเป็ นสมาชิ กสมทบของสหกรณ์ฯ เมือเร็ ว ๆ นี
ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุณณรงค์
ยมธรรม ทีสู ญเสี ยบิดาไปเมือเดือนพฤษภาคมที ผ่าน
มาครั บ ###๙๙๙### และเช่ น เดี ย วกัน ขอแสดง
ความเสี ยใจกับ คุณสมควร พยงค์ น้อย ทีสู ญเสี ยคุณ
แม่ไปเมือเร็ ว ๆ นี ครั บ ###๙๙๙### ขอขอบคุ ณ
คุ ณ เกี ย รติ ศั ก ดิ มี คํ า ที ทํ า การเพิ มค่ า หุ ้ น กั บ
สหกรณ์ฯ ในเดือนพฤษภาคมที ผ่านมา ###๙๙๙###
เพื อนๆ ฝากแสดงความห่ ว งใยไปยัง คุ ณ สวั ส ดิ
คุ ณ โสฬส เชื อเมื อ งพาน ที แผ่นดิ นไหวที เชี ย งราย
อย่ า งรุ น แรง แต่ โ ชคดี ที บ้า นทังสองท่ า นไม่ เ ป็ น
อะไ ร น อกจากทํ า ให้ เ จ้ า ตั ว ตกใจนิ ดหน่ อย
###๙๙๙### จอดรถยนต์อยู่ริมถนนก็โดยคนอืนขับ
รถเฉียว โชคดีทีรถยนต์ของ คุณวีระศักดิ ทิพย์ สิงห์
ไม่ เ ป็ นอะไรมากครั บ เจ้ า ตั ว ไม่ เ ป็ นอะไรครั บ
###๙๙๙### ฝากมาจาก คุณพยอม ลอยละลิว ขอ
เชิ ญสมาชิ กไปใช้บ ริ ก ารปั มนํามัน ปตท. ด้ว ยนะ
ครับ ###๙๙๙### พบกัน ฉบับ หน้ า ###๙๙๙###
สวัสดีครั บ ###๙๙๙####
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ในการประชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ นการ
สหกรณ์ ฯ ชุ ดที 32 ครั ง 8 เมือวันที 21 พฤษภาคม
2557 คณะกรรมการฯ ได้ มี ม ติ ใ ห้ ส หกรณ์ ฯ
ดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ที 1 กลยุทธ์ส ร้างความ
มันคงให้ กับ สหกรณ์ โดยเป็ นแผนงานที 2 การ
ประกัน หนี สู ญ ซึ งมี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื อเป็ นการลด
ความเสี ยงของสหกรณ์ และ ลดภาระของผู ้ค ํา
ประกัน โดยการเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ฯ สมัคร
เข้าเป็ นสมาชิ กสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
เนื องจากสมาชิ กสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ฯ ที
เสี ย ชี วิต ในทุ ก กรณี ทายาทจะได้ รับเงินสงเคราะห์
จากสมาคมฯ เป็ นเงินรายละ 600,000 บาท (หกแสน
บาทถ้ วน) เงินจํานวนดังกล่าวหากสมาชิ กทีเสี ยชีวิต
มี ห นี เงิ น กู้ กั บ สหกรณ์ ฯ ทายาทของสมาชิ ก ที
เสี ยชี วิต จะได้นําเงิ นสงเคราะห์ จาํ นวนดังกล่ าวมา
ชําระหนี ให้แ ก่ ส หกรณ์ ฯ ซึ งจะทํา ให้ส มาชิ กผูค้ ํา
ประกั น เงิ น กู้ข องสมาชิ ก ที เสี ยชี วิ ต ไม่ ต ้อ งเป็ น
ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบในการชํา ระหนี เงิ น กู้แ ทนสมาชิ ก ที
เสี ยชี วิต ในทางกลับกัน หากสมาชิ กผูเ้ สี ยชี วิตไม่มี
หนี สิ นกับสหกรณ์ฯ ทายาทก็จะได้นาํ เงินจํานวนหก
แสนนี ไปใช้จ่ายในครอบครั วทดแทนรายได้ทีขาด
หายไปจากการเสี ยชีวิตของคนในครอบครัว
เนื องจากปั จจุ บ ัน สมาชิ กสหกรณ์ ฯ ส่ ว น
ใหญ่ ท าํ การกู้เ งิ นกู้กับ สหกรณ์ ฯ และจะถู กหักหนี
เงิ นกูท้ าํ ให้เหลื อเงิ นเดื อ นในซองเงิน เดื อนหรื อติ ด
ในธนาคารอย่างน้อยเดื อนละ 5,000 บาท สําหรั บ
สมาชิกทีเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ เกิน 10 ปี ขึนไป หรื อ
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เหลื อเงิ นในธนาคารเดื อ นละ 7,000 บาท สํา หรั บ
สมาชิ ก ที เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ฯ ตํากว่า 10 ปี ลงมา
ดังนัน เมือถึงกําหนดเวลาทีต้องชําระเงินสงเคราะห์
ล่ ว งหน้า ให้ แ ก่ ส มาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ฯ ใน
เดือนมกราคมของทุกปี สมาชิ กสมาคมฯ หลายท่ าน
อาจมี ปั ญ หาในเรื องที ไม่ มี เ งิ น สํ า หรั บ ชํ า ระเงิ น
สงเคราะห์ ล่วงหน้ าให้ แก่ สมาคมฯ (สสอป. ) ซึ งใน
กรณี ดังกล่ าว สหกรณ์ ฯ ได้ให้ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่
สมาชิ กสหกรณ์ฯ ทีเป็ นสมาชิ กสมาคมฯ ด้ วยการให้
ให้ สมาชิ ก กู้ เ งิ น กู้ เ พื อเหตุ ฉุ ก เฉิ น เป็ นกรณี พิ เ ศษ
สําหรับการจ่ ายเงินค่าสงเคราะห์ ศพล่ วงหน้ า หรื อเปิ ด
โอกาสให้สมาชิกนําเงินปั นผลทีได้รับจากสหกรณ์ฯ
มาชําระเงิ นสงเคราะห์ล่วงหน้ากับสมาคมฯ ได้ ใน
กรณี ที สมาชิ กถึ งกํ า ห นดที จะ ต้ อ งชํ า ระเงิ น
สงเคราะห์ ล่ว งหน้า ก่ อ นที จะได้รั บ เงิ นปั นผลจาก
สหกรณ์ ฯ สหกรณ์ ฯ ก็จ ะจ่ า ยเงิ น สํ า รองจ่ า ยเงิ น
สงเคราะห์ ล่ว งหน้ า ให้ แ ก่ ส มาคมฯ แทนสมาชิ กไป
ก่ อน และเมื อสมาชิ กได้รั บเงิ นปั นผลจากสหกรณ์
สมาชิ ก ก็ ต ้อ งนํา เงิ น ปั น ผลที ได้รั บ มาจ่ า ยให้ แ ก่
สหกรณ์ฯ
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จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม กา ร
สหกรณ์ฯ เมือวันที 21 พฤษภาคม 2557 ทีประชุมได้
มีมติ ให้ดาํ เนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ ด้วยการรณรงค์
ให้ส มาชิ กสมาคมฌาปนกิ จสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สถานประกอบการทําการฝากเงินกับสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ เป็ นรายเดื อ น เป็ นเวลา 10 เดื อน
โดยสหกรณ์ ฯ จะหั กเงิน จากค่ าจ้ างของสมาชิ กเป็ น
เงิน เดื อนละ 400 บาท เมือครบกําหนดฝาก 10 เดือน
สมาชิ กก็จะมีเงิ นฝาก จํานวน 4,000 บาท สําหรั บ
จ่ ายเงิ นสงเคราะห์ ล่วงหน้า ให้แ ก่ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ฯ โครงการนีเริ มมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วันที
1 มิ ถุนายน 2557 โดยสหกรณ์ ฯ จะทําการหักเงิ น
ฝากของสมาชิกทุกวันสิ นเดือน สําหรับสมาชิ กทีรับ
ค่าจ้างเป็ นรายงวด สหกรณ์ฯ จะทําการหักเงิ นฝาก
ทุกวันที 7 ของเดื อน แต่ เนื องโครงการนี เริ มต้นใน
เดื อนมิถุนายน 2557 ซึ งเป็ นเดื อนที 6 ของปี ดังนัน
หากสมาชิ กเริ มต้นฝากเงิ นกับ สหกรณ์ ฯ ในเดื อน
มิถุนายน หรื อ เดือนกรกฏาคม 2557 เมือถึงว้นสิ นปี
สมาชิ กอาจมี เ งิ นฝากเพีย ง 2,400 บาท หรื อ 2,000
บาท เท่ านัน อาจยังไม่เ พี ยงพอกับการจ่ ายเป็ นเงิ น
สงเคราะห์ล่วงหน้าให้แก่สมาคมฯ ใน
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ปี พ. ศ. 2558 สมาชิกอาจกูเ้ งินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินเพิม
ให้ครบ 4,000 บาท เพื อนําไปชําระเงิ นสงเคราะห์
ล่วงหน้าให้แก่สมาคมฯ ใน ปี พ. ศ. 2558 สําหรั บ
เงิ น สงเคราะห์ ล่ ว งหน้ า ในปี พ. ศ. 2559 หาก
สมาชิ ก ฯ ทํ า การฝากเงิ น ฝากตั งแต่ ต ้ น ปี 2558
สมาชิ กก็จะมีเงิ นสําหรั บจ่ ายเป็ นค่า เงิ นสงเคราะห์
ล่วงหน้าใน ปี พ. ศ. 2559 ครบจํานวนอย่างแน่นอน
ขอเชิ ญชวนสมาชิ กสหกรณ์ฯ ทีเป็ นสมาชิก
สมาคมฯ ทุ กท่ านได้ท าํ การออมเงิ น กับ สหกรณ์ ฯ
สําหรับเก็บเป็ นเงิ นเพือชําระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
ให้แ ก่ ส มาคมฯ ทังนี เพื อให้ทุ กท่ า นมี เ งิ น จ่ า ยแก่
สมาคมฯ โดยไม่ตอ้ งไปกูเ้ งิ นกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ นหรื อ
ต้องนําเอาเงินปั นผลมาจ่าย เพราะเงินปั นผลควรเป็ น
เงินทีเราเก็บใว้ใช้จ่ายสิ งทีจําเป็ นอืนๆ หลังจากทีเรา
ได้รับเงิ นดังกล่าวจากสหกรณ์ฯ มา ขณะนี สมาชิ ก
และบุคคลในครอบครัวสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมาคม
ฯ สสอป. 201 คน และสมัค รเป็ นสมาชิ ก สมาคม
สส.ชสอ. 10 คน
มีข่าวดีทีจะแจ้ งให้ สมาชิ กสหกรณ์ ฯ ทุกท่ าน
ทราบว่ า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์
ออมทรั พย์สถานประกอบการ (สสอป.) ได้ทาํ การ
แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ให้สมาคมฯ ทําการรับบิดา
มารดา คู่สมรส และบุตร รวมทังบิ ดา มารดาของคู่
สมรสของสมาชิ กสหกรณ์ ฯ เข้ า เป็ นสมาชิ ก
สมาคมฯ ได้โดยตรง โดยไม่ ต้องให้ บุคคลดังกล่ าวไป
สมัครเข้ าเป็ นสมาชิ กสมทบของสหกรณ์ ฯ ก่ อน โดยมี
ผลบั ง คั บ ใช้ อยู่ ใ นขณะนี จึ ง ขอเชิ ญ ชวนสมาชิ ก
สหกรณ์ฯ ทุ กท่ า นนําบุ คคลในครอบครั วมาสมัคร
เป็ นสมาชิกสมาคมได้เลย
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รายงานกิจการประจําเดือน พฤษภาคม 2557 (MONTHLY REPORTS MAY 2014
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THE THAIRAYON LEBOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE,LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดือน
Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพย์ พเิ ศษ ยอดยกมา
Spercail deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสินเดือน
Balance
5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดือน
Balance
6. ทุนสํ ารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (9 ธนาคาร รวม 13 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน
Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รับชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้ Interest received from Loans
14. รายได้ ตังแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557 Revenues from January - May 2014
15. รายจ่ ายตังแต่ เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557 Expenses from January - May 2014
16. รายได้ สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total lncome (Approximated)

1,064
278,754,100.00
7,280,794.29
1,659,092.52
1,420,729.76
7,519,157.05
84,027,243.33
4,083,561.39
3,388,269.51
84,722,535.21
5,747,540.00
326,817.83
213,387.83
5,860,970.00
24,571,169.18
1,101,291.08
30,060,000.00

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

21,718,826.89
15,619,798.93
295,182,965.66
46,868,840.00
48,931,634.30
293,120,171.36
48,516,709.26
6,886,941.50
7,711,106.36
1,737,437.87
5,973,668.49

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
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