
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาทให้แก่

สมาชิก 3 ราย 

 วันที�  3 พฤษภาคม 2557 นายศรีโพธิ�   

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน มอบสร้อยคอ

ทองคาํ หนัก 1 บาท มูลค่า 20.600 บาท (สองหมื�น

หกร้อยบาทถว้น)  แก่นางอมัพร  ป่าพฤกษา สมาชิก

แผนกอลัซิลลารี�  ผลิต เนื�องจากเกษียณอาย ุโดยมอบ

ให้ในงานเลี�ยงสังสรรค์ที�บา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง  

จ.อ่างทอง โดยมี นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ�  

ประธานกรรมการฯ และ และ นายสุวฒัน์  แกว้เฮียง 

รองประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ์ เขา้ร่วมงานดว้ย 

 วันที� 7 พฤษภาคม 2557  นายสุวัฒน์  

แก้วเฮียง  รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาย

เส น่ห์   ชุ่ มหฤทัย  และ  น า ยสุ ทัศน์  เ อี� ยมแส ง 

กรรมการฯ ร่วมกันมอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 

บาท มูลค่า 20,600 บาท (สองหมื�นหกร้อยบาทถว้น)  

แก่ นายราชกุมาร  ปานเดย์ สมาชิกแผนกบริหาร 

(สโตร์) เนื�องจากลาออกจากงาน โดยมอบให้ในงาน

เลี�ยงสังสรรคที์�หอพกับริษทัฯ (หอชมดาว) 

 วันที� 16 พฤษภาคม 2557 นายศรีโพธิ�   

วายพุกัตร์ ประธานฝ่ายการเงิน ทาํการมอบสร้อยคอ- 

ทองคาํ หนกั 1 บาท มูลค่า 20,900 บาท (สองหมื�น- 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เก้าร้อยบาทถ้วน) แก่นางอํานวย  มาตย์บัณฑิตย ์

สมาชิกแผนกสปินนิ�ง ผลิต เนื�องจากเกษียณอาย ุ

โดยมอบให้ในงานเลี� ยงสังสรรค์ที�ร้านอาหารแพ-

ริมนํ� า  อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยมีนายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ และนายสุวฒัน ์ 

แ ก้ว เ ฮี ย ง  ร อ ง ป ร ะ ธ า น ฝ่ า ย ป ร ะ ช า สั ม พัน ธ์             

เขา้ร่วมงานดว้ย 

ประธานฯ และเจ้าหน้าที� เข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้ ถือ

หุ้นประจาํปี บริษทั สหประกนัชีวติ จาํกัด (มหาชน)  

 วนัที� 25 เมษายน 2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ และนางสาว 

ดวงกมล  แกว้สุกใส เจา้หน้าที�ธุรการเดินทางไปร่วม 

( อ่านต่อหน้า 3) 
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เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯ 
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาท่ีการเงิน 

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาท่ีเงินฝาก 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาท่ีธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธกิาร 

บรรณาธิการ              นายสวัุฒน  แกวเฮียง  

กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

 นายวิรัต  ชจูิตต  นายมานะกูล พรรณเรณ ู         

 นายสุทัศน  เอีย่มแสง  นางสาวไขมกุข  จนัทโคตร

 นายพีระภัทร ลอยละล่ิว นางศรีประภา  แสงสวาง

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส      

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÊË¡Ã³�Ï Ñ̈´ÍºÃÁÊÁÒªÔ¡ ÃØ�¹·Õè 1 »ÃÐ í̈Ò»� 2557 
·Õè ¨. ¡Ò¨¹ºØÃÕ ÇÑ¹·Õè 4 – 5 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

 
นายกฤษณชยั  สินธุประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายสุวัฒน  แกวเฮียง   รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลขิิต  มีบํารุง   เหรัญญิก 

นายมานะกูล  พรรณเรณ ู  กรรมการ 

นายวิรัต  ชจูิตต   กรรมการ 

นางละออ  แกวสาระ  กรรมการ 

นายสุทัศน  เอี่ยมแสง  กรรมการ 

นายเสนห  ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์  คงม ี  กรรมการ 

นางสาวไขมุกข  จันทโคตร  กรรมการ 

นายคนิต  ชวดตระกูล  กรรมการ 

นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว  กรรมการ 

นางศรีประภา  แสงสวาง  กรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 32 (2557) 
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ประธานฯ และเจ้าหน้าที� เข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ประจําปีฯ (ต่อจากหน้า 1) 

การประชุมใหญ่ สามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2557 

บริษทั สหประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ณ สํานกังาน

บริษทั อาคารยูทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตสวน-

หลวง กรุงเทพฯ โดยมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นเข้าร่วมการ

ประชุมประมาณ 200 คน      

 ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ใหญ่ผู ้ถือหุ้นฯ ประจําปี  2556 รับทราบผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2556  อนุมติังบดุลประจาํปี และ

บญัชีกาํไร ขาดทุนสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

โดยบริษทัมีสินทรัพย ์1,115.08 ลา้นบาท มีหนี� สิน 

723.93 ลา้นบาท กาํไรสุทธิประจาํปี 63.08 ลา้นบาท 

ขาดทุนสะสม 385.41 ล้านบาท ทําการเลือกตั� ง

กรรมการบริษทัแทนกรรมการที�หมดวาระ ฯลฯ 

สหกรณ์ฯ ช่วยเงินทาํบุญสมาชิกทาํการอุปสมบท 

 วนัที� 3 พฤษภาคม 2557 นายสุวฒัน์ แกว้-

เฮียง รองประธานฝ่ายการเงิน และ นายสุทศัน์  

เ อี �ย ม แ ส ง  ก ร ร ม ก า ร ฯ  เ ด ิน ท า ง ไ ป ร่ว ม ง า น

อ ุป ส ม บ ท  น า ย ท ว ีศ กั ดิ�   พ ว ง น ้อ ย  ส ม า ช ิก     

สหกรณ์ฯ แผนกวิสโคส ผลิต ที�บา้นพกั ต.ย่านซื�อ 

อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

สหกรณ์ฯ จัดอบรมสมาชิกที�กาญจนบุรี 

 วนัที� 4 - 5 พฤษภาคม 2557  สหกรณ์ออม-

ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด อ.เมือง         

จ.อ่างทอง จัดการอบรมสมาชิก รุ่นที�  1 ประจําปี 

2557  เ รื� อง  “ความมั�นคงสหกรณ์ออมทรัพย์”           

ณ โ รงแรมพ า วี เ ลี� ยน  ริมแค  รีส อร์ท  อ . เ มือง                 

จ.กาญจนบุรี โดยมีสมาชิก กรรมการและเจา้หน้าที�

สหกรณ์ฯ เขา้ร่วมการอบรม 53 คน 

การจัดการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื�อให้

สมาชิกได้ทราบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที�

ได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื�อให้สมาชิกได้

ทราบแนวทางในการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกและสิทธิ

ประโยชน์ที�ทายาทจะไดรั้บจากสมาคมฌาปนกิจ-

สงเค ราะห์สมาชิกสหกร ณ์ออมทรั พย์ส ถาน -

ประกอบการ (สสอป.) เพื�อให้สมาชิกไดรั้บทราบถึง

ความมั�นคงและเขม้แข็งของสหกรณ์ฯ และความ

ช่วยเหลือระหว่างขบวนการสหกรณ์ต่อสหกรณ์ที�

ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน เพื�อให้สมาชิกได้

เรียนรู้วิธีทําบัญชีครัวเรือน เพื�อให้สมาชิกได้รับ

ทราบประโยชน์และวิธีการออมเงินเพื�อความมั�นคง

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

ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสมาชิก กรรมการฯ และ

เจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯ ที�เขา้ร่วมการอบรม  

สําหรับหัวข้อการอบรมประกอบด้วย           

เ รื� อง “สวัสดิการของสหกรณ์ที� ให้แก่สมาชิก” 

บรรยายโดย นายศรีโพธิ�   วายุพกัตร์ รองประธาน-

ฝ่ายการเงิน เรื� อง “การสร้างความมั�นคงให้แก่

ครอบครัวโดยการสมัครเป็นสมาชิก สสอป.” 

บรรยายโดย กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์-

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 

(สสอป.) บรรยายโดย นายธญัญา สายสิน อุปนายก-

ส ม า ค ม ฌา ป นกิ จ ส ง เ คร า ะห์ สม า ชิ ก ส ห ก ร ณ์            

สถานประกอบการ เรื�อง “ความมั�นคงของสหกรณ์-

ออมทรัพย”์ บรรยายโดย นายณัฐศิษฐ์ ตนัติสันติสม  

ที�ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จํากัด และ เรื� อง “การออมเงินโดยการทําบัญชี

ครัวเรือน”  บรรยายโดย คุณณัฐิยา  สร้อยทรัพย ์         

ผูต้รวจสอบกิจการ 
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โดยหลงัจากเสร็จสิ�นการอบรมสหกรณ์ฯ 

ไดน้าํสมาชิกไปไหวพ้ระที�วดัถํ�าเสือ อ.ท่าม่วง ดว้ย 

กรรมการ  ชสอ.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ และกรรมการคณะต่าง ๆ รวม 6 ครั�ง 

 ในเ ดือนพฤษภา คม 2557 นายศรีโพธิ�   

วายุพักตร์ กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการและคณะกรรมการคณะ

ต่าง ๆ รวม 6 ครั� ง ณ หอ้งประชุม 301, 302 และ 601 

อาคารสํานักงาน  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จํากัด ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย        

จ.นนทบุรี ดงันี�  คือ  

 วันที� 6 พฤษภาคม 2557 เขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการ พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้าน

วิชาการครั� งที� 18 ประจาํเดือนพฤษภาคม 2557 

 

 
 

 

 

 

 

 

 วันที� 9 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.00 น. เข้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ ครั� งที�  15 ประจําเดือน

เมษายน 2557 

 วันที� 9 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.00 น. เข้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉยั

การเลือกตั�ง ปี พ.ศ. 2557 

 วันที� 16 พฤษภาคม2557 ร่วมการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์- 

แห่งประเทศไทย ชุดที� 41 ครั� งที� 17  

วันที�  20  พฤษภาคม 2557  เข้า ร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการวินิจฉยัรับรองผูแ้ทนที�เขา้ร่วม

การประชุมใหญ่  ปี พ.ศ. 2557  

 วันที�  21  พฤษภาคม 2557  เข้า ร่วมการ

ประชุมคณะวินิจฉยัการเลือกตั�ง ปี พ.ศ. 2557 ครั� งที� 4 

โดยเป็นการประชุมเพื�อทาํการตรวจสอบเทปบนัทึก

การหาเสียงของผู ้สมัครเข้า รับการเลือกตั� งเป็น

กรรมการดําเนินการและผู ้ตรวจสอบกิจการของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํกดั  

กรรมการสหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกโรงงานหนองแค 

 วันที�  8 พฤษภาคม 2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�   ประธานกรรมการฯ นายสุวัฒน ์ 

แก้วเฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาย

สุทัศน์  เ อี�ยมแสง นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์ 

นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ กรรมการฯ นาง

นาถ  มงคลหวา้ หัวหน้าฝ่ายทั�วไป และ นางสาว 

ดวงกมล  แกว้สุกใส เจ้าหน้าที� ธุรการ เดินทางไป

พบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ แผนกโรงงานหนองแค     

ณ ร้านอาหารครัวพรรณทิพย ์อ.หนองแค จ.สระบุรี 
 

 

 

 การเดินทางไปพบปะสมาชิกมีวตัถุประสงค์

เพื�อเป็นการเยี�ยมเยือนสมาชิกโรงงานหนองแค 

ชี� แจงการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ รับทราบปัญหา

ต่างๆ จากสมาชิก โดยมีสมาชิกเดินทางมาพบคณะ

กรรมการฯ รวม 20 คน 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดาสมาชิกสหกรณ์ฯ  

 ว ันที�  11 พฤษภาคม 2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ และนายคนิต 

ชวดตระกูล กรรมการฯ  เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวด

ศพบิดานายณรงค์ ยมธรรม สมาชิกแผนกสปินนิ�ง 



9 5 
 

¢�ÒÇÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â  »�·Õè  29 
   

©ºÑº·Õè 309 »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 

 

ซ่อมบาํรุง ที�วดัท่าชา้ง อ.เมือง จ.ชยันาท และช่วยเงิน

ทาํบุญ 300 บาท 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ฯ จุดฝึกอาชีพการผลิตกระเป๋าหนัง

ให้แก่สมาชิก 

 วนัที� 10, 11 และ 17 พฤษภาคม 2557 กลุ่ม

สตรีสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน 

จาํกัด ได้ทําการจัดการฝึกอาชีพ การผลิตกระเป๋า

หนังให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ รวม 20 คน โดยไดรั้บ

การสนับสนุนด้านวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายในการ

อ บ ร ม จ า ก ศู น ย์พัฒ น า ฝี มื อ

แรงงานจงัหวดัอ่างทอง และ

สนับสนุนอาหารกลางวัน

จากสหกรณ์ฯ  

 การจดัการฝึกอบรม

มีวตัถุประสงค์เพื�อส่งเสริม

กิจกรรมการรวมกลุ่มของกลุ่ม

สตรีสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ-

แรงงานไทยเรยอน จํากัด เพื�อส่งเสริมทักษะและ

ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของสมาชิก 

กลุ่มสตรี เพื�อช่วยให้สมาชิกกลุ่มสตรีมีอาชีพเสริม

รายไดใ้ห้กบัครอบครัว และต่อยอดเป็นรายไดห้ลกั

ในอนาคต และเพื�อทาํการผลิตภณัฑที์�เป็นเอกลกัษณ์

ของกล่มสตรีสหกรณ์ฯ เพื�อเผยแพร่และจําหน่าย

ให้แก่ผูส้นใจ โดยมีเป้าหมายในการขายเดือนละ   

10 ใบ 

รองประธานฝ่ายการเงินเข้าร่วมประชุมประจําเดือน

คณะกรรมการมูลนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 

 วันที�  11 พฤษภาคม 2557 นายศรีโพธิ�   

วา ยุพักต ร์  รองป ระ ธา น ฝ่าย กา ร เ งินใน ฐา นะ

เลขานุการ คณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงาน-

ไทยเขา้ร่วมการประชุมประจาํเดือนพฤษภาคม 2557 

คณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงานไทย ณ หอ้ง

ประชุมศุภชัย  ศรีสติ  พิพิธภณัฑ์แรงงานไทย เขต

มกักะสนั กรุงเทพฯ 

สหกรณ์ฯ มอบบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แก่สมาชิก

ที�ภรรยาคลอดบุตร 

วนัที�15 พฤษภาคม 2557 นางสาวฐิติพร 

ควรบาํเรอ เจา้หนา้ที�เงินฝาก มอบสมุดเงินฝากออม

ท ร ัพ ย พ์ ร ้อ ม เง ิน  5 0 0  บ าท  ใ ห แ้ ก ่น า ย ม น ต รี  

ประ เสริฐท ร ัพย  ์สมาช ิก

แ ผ น ก อ ิน ท ร ู เ ม น ท ์

เนื �องจากภรรยาคลอด

บุตร 

ส ห ก ร ณ์ ฯ  ม อ บ ข อ ง ที�

ระลกึให้แก่สมาชิก  

          วันที� 17 พฤษภาคม  

2557 นางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการทาํการมอบของที�ระลึก (หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 

มูลค่า 600 บาท) ให้แก่นางสาวชลธิชา  กิ� งไทร 

สมาชิกแผนกบริหาร (ห้องปฏิบติัการเคมี) เนื�องจาก

ทาํบุญขึ�นบา้นใหม่ 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที� เข้าร่วมการสัมมนาที�

กรุงเทพฯ  

วันที�  18 พฤษภาคม 2557  นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ กรรมการฯ และนางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมการสมัมนาทางวิชาการ เรื�อง 

“ทางเลือกการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย ์เพื�อการ

พฒันาอยา่งยั�งยืน” และ เรื�อง “ ทางออกของสหกรณ์

ไทยภายใตภ้าษีธุรกิจเฉพาะ” ณ ตึกปฏิบติัการ คณะ-
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เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา 200 คน 

การสัมมนามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ผูเ้ขา้ร่วม

ได้เข้าใจในตลาดเงินตลาดทุนที� มีอยู่ในระบบ

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั เพื�อไดท้ราบแนวทางและ

ช่องทางการลงทุนที� เหมาะสมของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ เพื�อให้เข้าใจระบบภาษีประเภทต่างๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ และเพื�อ

หาแนวทางในการบริหารงานของสหกรณ์ภายใต้

ระบบภาษีรายไดธุ้รกิจเฉพาะ 

สหกรณ์ฯ รับนักศึกษาฝึกงาน 2 คน 

วนัที� 19 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์ฯ ทาํการ

รับนักศึกษาเข้า ฝึกงานกับสหกรณ์ฯ 2  คน คือ 

นางสาวสิริญาภรณ์  พรสิริอนุสรณ์ และ นางสาว   

วนันิสา  ศรีแสง นักศึกษาระดบั ปวช.3 แผนกวิชา

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคอ่างทอง โดย

นักศึกษาทั� งสองคนจะเข้าฝึกงานกับสหกรณ์ฯ 

ระหวา่งวนัที� 19 พฤษภาคม - 18 กรกฏาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

รองประธานฯ และ ผู้จัดการร่วมประชุมประจําเดือน

ชมรมสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง 

 วันที�  19  พฤษภาคม 2557  นายศรี โพธิ�   

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจ้ดัการฯ เขา้ร่วมการประชุมประจาํเดือน

พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 11 สหกรณ์ฯ 

ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ ครั� งที�  6/2557 ประจาํเดือน

เดือนเมษายน 2557 รับรองรายรับ - รายจ่ายชมรมฯ 

ประจาํเดือนเมษายน 2557 มีมติโดยมีเงินคงเหลือยก

มาจากเดือนมีนาคม 2557 จาํนวน 68,274.56 บาท มี

รายรับ 2,600 บาท รายจ่าย 826 บาท และเงิน

คงเหลือยกไปเ ดือนพฤษภาคม 2557  จํานวน           

70,048.56 บาท ติดตามผลการประชุมคราวก่อน         

1 เรื� อง รับทราบการเชื�อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์

สมาชิกและรับทราบเรื�องที�สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง

แจ้งให้ทราบ มีมติให้จัดการอบรมกรรมการและ

เจ้าหน้าที�สหกรณ์สมาชิกในวันที�  22 กรกฏาคม 

2557 และจัดทําเสื� อชมรมฯ เพื�อหารายได้ให้แก่

ชมรมฯ  

กรรมการฯ และผู้ จัดการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ 

สกก. ผู้เลี�ยงและค้าสัตว์ฯ ที�อ่างทอง 

 วันที�  20 พฤษภาคม 2557 นายศรีโพธิ�   

วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสุวัฒน์    

แก้วเฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาย 

มานะกูล  พรรณเรณู นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ 

และ นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมการ

ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ส า มัญ ป ร ะ จํา ปี  2 5 5 6  ส ห ก ร ณ์

การเกษตรผูเ้ลี� ยงและคา้สัตวอ่์างทอง จาํกดั ณ ห้อง

ประชุมสหกรณ์ฯ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

 สหกรณ์กา ร เกษ ตร ผู ้เ ลี� ย งและค้าสัตว์

อ่างทอง จาํกดั มีสมาชิก 1,248 คน ทุนเรือนหุน้ 3.79 

ลา้นบาท ทุนสํารอง 5.84 ลา้นบาท ทุนสะสมตาม
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ขอ้บงัคบัฯ 2.28 ลา้นบาท ทุนเพื�อพฒันาสหกรณ์ฯ 

1.47 ลา้นบาท เงินรับฝาก 7.61 ลา้นบาท เงินให้กูแ้ก่

สมาชิกคงเหลือสิ�นปี 4.83 ลา้นบาท จาํหน่ายปัจจยั

การผลิต  45.73 ล้านบาท กําไรสุทธิประจําปี 

964,107.80 บาท ที�ประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล 

ร้อยละ 5.00 และจ่ายเงินเฉลี�ยคืนจาํนวน 149,427.98 

กรรมการสหกรณ์ฯ เยี�ยมไข้สมาชิกป่วย  3 ราย 

  วันที� 8 พฤษภาคม 2557 นายพีระภทัร ลอย-

ละลิ�ว กรรมการฯ และ นางสาวดวงกมล แกว้สุกใส 

เจา้หนา้ที�เดินทางไปเยี�ยมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ 

-นายสุรินทร์  อดทน สมาชิกแผนกสปิน-  

นิ�ง ผลิต ที�บา้นพกั ต.หวัไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

เนื�องจากประสบอุบติัเหตุหวัไหล่หลุด 

 - นายสมภพ  อธิลาภ  สมาชิกแผนกสปิน-

นิ�ง ผลิต ที�บา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

เนื�องจากป่วยเป็นอีสุกอีใส 

 วันที� 18 พฤษภาคม 2557 นายสุทศัน์ เอี�ยม-

แสง กรรมการฯ เดินทางไปเยี�ยมไขน้ายคนิต ชวด-

ตระกูล สมาชิกแผนกสปินนิ�ง ซ่อมบาํรุง ที�บา้นพกั 

อ.วิเศษชยัชาญ เนื�องจากป่วยเป็นโรคเก๊า 

ในการเดินทางไปเยี �ยมสมาชิกป่วยทั�ง 3 

ราย สหกรณ์ฯ  ทําการซื�อของเยี �ยมไข ้ เป็นเงิน            

คนละ 300 บาท 

สหกรณ์บริการฯ จดัประชุมใหญ่ จ่ายปันผล 8% 

วนัที� 12 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์บริการ

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั ไดจ้ดัการประชุม

ประจําปี 2556 ครั� งที�  2 ณ ห้องประชุมสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน โดยมีนายศรีโพธิ�   วายุพกัตร์     

ที�ปรึกษาสหกรณ์ฯ เป็นประธานในพิธีปิดการ

ประชุม และนายมานะกลู พรรณเรณู ประธานกรรม 

การฯ ทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุม ผลการประชุม

ที�สาํคญั มีดงันี�  คือ 

1.รับทราบจาํนวนสมาชิกโดย ณ วนัสิ�นปี 

2555 มีสมาชิก 118 คน สมาชิกเข้าใหม่ 21 คน  

สมาชิกลาออก 9 คน สมาชิกเสียชีวิต 1 คน คงเหลือ

สมาชิก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 129 คน 

2. รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556- 

สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 129 คนทุนเรือนหุ้น 487,700

บาท สินทรัพย์ 8,510,428.49 บาท กําไรสุทธิ

ประจาํปี 179,385.34 บาท เจา้หนา้ที�สหกรณ์ 9 คน  

 3. มีมติอนุมติังบดุลและรายงานของผูส้อบ

บญัชีประจาํปี 2556 

 4. มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 

2556 จาํนวน 179,385.34 บาท โดยจ่ายเงินปันผล 

ร้อยละ 8  

 5. ทําการเลือกตั�งนายศรีโพธิ�   วายุพักตร์  

เป็นประธานกรรมการฯ และเลือกตั�งกรรมการฯ 

แทนกรรมการที�หมดวาระ รวม 9 คน ไดแ้ก่ นายรวิ-

พงษ์ ศุภศรี นายพรชัย แก้วสาระ นางละออ แก้ว-

สาระ นางสาวนุชนารถ แก้วนํ� าเชื�อ นายกมลศักดิ�   

พฒันสิงห์ นายสหเทพ  รักวงษว์าน นายประยูร คุม้-

โศก นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นายประพฒัน ์ 

เพช็รสนัทดั (สองคนหลงัดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี ) 
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สมาชิกคงไดอ่้านประกาศสหกรณ์ฯ เรื�อง หลกัเกณฑก์ารกูเ้งินกูพ้ิเศษใหม่กนัแลว้ ซึ� งคณะกรรมการ

ดาํเนินการไดก้าํหนดขึ�นโดยมติที�ประชุมเมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม 2557  เนื�องจากการเปรียบเทียบระหว่าง

เงินกูส้ามญักบัเงินกูพิ้เศษ สิทธิในการกูแ้ตกต่างกนัอย่างมาก เพราะปกติเมื�อเป็นสมาชิกครบ 2 ปี สมาชิก

สามารถยื�นกู้เงนิกู้พเิศษได้ไม่เกนิวงเงินกู้ของแต่ละประเภท คือ 

1. เงินกูพิ้เศษเพื�อการเคหะสงเคราะห์ แยกเป็น 

- การเพื�อการซื�อบา้นพร้อมที�ดินหรือปลูกบา้นพร้อมกบัซื�อที�ดิน กูไ้ดไ้ม่เกิน 3,500,000 บาท 

- การกูเ้พื�อการซ่อมแซมบา้น กูไ้ดไ้ม่เกิน 1,500,000 บาท  

2. เงินกูพิ้เศษเพื�อการซื�อที�ดิน กูไ้ดไ้ม่เกิน 2,000,000  บาท 

3. เงินกูพิ้เศษเพื�อการซื�อรถยนต ์กูไ้ดไ้ม่เกิน 2,000,000 บาท 

4. เงินกูพิ้เศษเพื�อการลงทุน กูไ้ดไ้ม่เกิน 2,000,000  บาท  

5. เงินกูพิ้เศษเพื�อการชาํระหนี� สิน กูไ้ดไ้ม่เกิน 3,000,000  บาท 

ในขณะที�เงินกูส้ามญัสมาชิกจะตอ้งมีอายสุมาชิกและเงินค่าหุน้ตามตารางสิทธิ ดงันี�   

เงนิกู้สามญั เงนิกู้สามญั 

1)อายสุมาชิก 3 เดือน                            กูไ้ด ้30,000.- 16)อายสุมาชิก 8 ปี หุ้น 95,000.-           กูไ้ด ้380,000.- 

2)อายสุมาชิก 6 เดือน                            กูไ้ด ้40,000.- 17)อายสุมาชิก 9 ปี หุ้น 110,000.-         กูไ้ด ้430,000.- 

3)อายสุมาชิก 1 ปี                                  กูไ้ด ้50,000.- 18)อายสุมาชิก 9 ปี หุ้น 125,000.-         กูไ้ด ้500,000.- 

4)อายสุมาชิก 2 ปี                                  กูไ้ด ้60,000.- 19)อายสุมาชิก 10 ปี หุ้น 140,000.-        กูไ้ด ้600,000.- 

5)อายสุมาชิก 3 ปี                                  กูไ้ด ้70,000.- 20)อายสุมาชิก 10 ปี หุ้น 150,000.-        กูไ้ด ้800,000.- 

6)อายสุมาชิก 3 ปี หุ้น 15,000.-             กูไ้ด ้80,000.- 21)อายสุมาชิก 11 ปี หุ้น 160,000.-        กูไ้ด ้840,000.- 

7)อายสุมาชิก 4 ปี หุ้น 20,000.-             กูไ้ด ้100,000.- 22)อายสุมาชิก 12 ปี หุ้น 170,000.-        กูไ้ด ้870,000.- 

8)อายสุมาชิก 4 ปี หุ้น 25,000.-             กูไ้ด ้120,000.- 23)อายสุมาชิก 13 ปี หุ้น 180,000.-        กูไ้ด ้900,000.- 

9)อายสุมาชิก 5 ปี หุ้น 30,000.-             กูไ้ด ้140,000.- 24)อายสุมาชิก 14 ปี หุ้น 190,000.-        กูไ้ด ้930,000.- 

10)อายสุมาชิก 5 ปี หุ้น 35,000.-           กูไ้ด ้160,000.- 25)อายสุมาชิก 15 ปี หุ้น 200,000.-        กูไ้ด ้960,000.- 

11)อายสุมาชิก 6 ปี หุ้น 45,000.-           กูไ้ด ้190,000.- 26)อายสุมาชิก 15 ปี หุ้น 210,000.-        กูไ้ด ้1,000,000.- 

12)อายสุมาชิก 6 ปี หุ้น 55,000.-           กูไ้ด ้220,000.- 27)อายสุมาชิก 16 ปี หุ้น 220,000.-        กูไ้ด ้1,100,000.- 

13)อายสุมาชิก 7 ปี หุ้น 65,000.-           กูไ้ด ้260,000.- 28)อายสุมาชิก 16 ปี หุ้น 230,000.-        กูไ้ด ้1,200,000.- 

14)อายสุมาชิก 7 ปี หุ้น 75,000.-           กูไ้ด ้300,000.- 29)อายสุมาชิก 16 ปี หุ้น 240,000.-        กูไ้ด ้1,300,000.- 

15)อายสุมาชิก 8 ปี หุ้น 85,000.-           กูไ้ด ้340,000.-  
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จะเห็นไดว้า่สมาชิกมีอายุสมาชิกครบ 2 ปี ไดสิ้ทธิกูจ้าํนวน 60,000 บาทเท่านั�น ถึงแมว้่าเงินกูพ้ิเศษ

จะมีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนักต็าม แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าจะเป็นหลกัประกนัที�มั�นคงเพราะหากสมาชิกไม่นาํ

เงินมาชาํระหนี� ตามกาํหนด สหกรณ์ฯ จะต้องดําเนินการยึดทรัพย์ ขายทอดตลาด ซึ�งอาจขายไม่ได้ราคา

เท่ากับหนี�ที�สมาชิกมีอยู่ โดยเฉพาะการกู้พิเศษในข้อที�  5. เงินกู้พิเศษเพื�อการชําระหนี�สินกู้ ได้ไม่เกิน 

3,000,000 บาท เป็นเงินกูป้ระเภทยอดนิยมเพราะมีสมาชิกขอกูเ้งินประเภทนี� เป็นจาํนวนมาก ที�สําคญัเป็น

หนี� นอกระบบดอกเบี� ยแพง และสหกรณ์ฯ ไม่สามารถพิสูจน์ไดว่้าเป็นหนี� จริงหรือไม่ เนื�องจากมีเพียง

หนังสือสัญญาเงินกูเ้ท่านั�น เมื�อเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ควรจะเป็นหนี�กบัสหกรณ์ฯ มากกว่าจะไปกูเ้งินนอก

ระบบมาใช้ แต่มีสมาชิกหลายคนเป็นหนี�นอกระบบตั�งแต่ยังไม่ได้สิทธิกู้สหกรณ์ฯ เสียด้วยซํ�า ดังนั�น 

คณะกรรมการจึงตอ้งกาํหนดสิทธิการกูเ้งินกูพิ้เศษใหส้อดคลอ้งกนัเพื�อใหส้มาชิกไดรั้บสิทธิกูที้�เท่าเทียมกนั 

ทั�งนี�  มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 22 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป คือ 

เงินกูพิ้เศษเพื�อชาํระหนี� สิน กูไ้ม่ไดเ้กิน 3,000,000 บาท กาํหนดสิทธิไวด้งันี�  

- อายสุมาชิก 2 ปี กูไ้ดไ้ม่เกิน 300,000 บาท      -  อายสุมาชิก 8 ปี กูไ้ดไ้ม่เกิน 800,000 บาท 

- อายสุมาชิก 4 ปี กูไ้ดไ้ม่เกิน 400,000 บาท      -  อายสุมาชิก 9 ปี กูไ้ดไ้ม่เกิน 900,000 บาท 

- อายสุมาชิก 5 ปี กูไ้ดไ้ม่เกิน 500,000 บาท      -  อายสุมาชิก 10 ปี กูไ้ดไ้ม่เกิน 1,000,000 บาท  

- อายสุมาชิก 6 ปี กูไ้ดไ้ม่เกิน 600,000 บาท      -  อายสุมาชิก 11 ปี กูไ้ดสู้งสุด  3,000,000 บาท 

- อายสุมาชิก 7 ปี กูไ้ดไ้ม่เกิน 700,000 บาท 

1) เงินกูพิ้เศษเพื�อการเคหะสงเคราะห์ แยกเป็น 

- เงินกู้พิ เศษเพื�อการซื� อบ้านพร้อมที� ดิน ต้องเป็นสมาชิกครบ 3 ปี ยอดกู้ขึ� นอยู่กับ

หลกัทรัพยแ์ละเงินเดือนของสมาชิก แต่ไม่เกิน 3,500,000 บาท 

- เงินกูพิ้เศษเพื�อการซ่อมแซมบา้น ตอ้งเป็นสมาชิกครบ 3 ปี ยอดกูขึ้�นอยู่กบัหลกัทรัพยแ์ละ

เงินเดือนของสมาชิก แต่กูไ้ดไ้ม่เกิน 1,500,000  บาท 

2) เงินกูพิ้เศษเพื�อการซื�อที�ดิน เพื�อการซื�อรถยนต ์ และเพื�อการลงทุน ตอ้งเป็นสมาชิกครบ 3 ปี ยอด

กูขึ้�นอยูก่บัหลกัทรัพยแ์ละเงินเดือนของสมาชิก แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 

3) ระยะเวลาการผอ่นชาํระคืน เป็นดงันี�  

3.1 ยอดเงินกูไ้ม่เกิน 300,000 บาท  ชาํระคืนภายใน 60 เดือน หรือ 120 งวด 

3.2 ยอดเงินกูไ้ม่เกิน 400,000 บาท  ชาํระคืนภายใน 80 เดือน หรือ 160 งวด 

3.3 ยอดเงินกูไ้ม่เกิน 500,000 บาท  ชาํระคืนภายใน 100 เดือน หรือ 200 งวด 

3.4 ยอดเงินกูไ้ม่เกิน 1,000,000 บาท  ชาํระคืนภายใน 130 เดือน หรือ 260 งวด 

3.5 ยอดเงินกูไ้ม่เกิน 1,500,000 บาท  ชาํระคืนภายใน 180 เดือน หรือ 360 งวด 

3.6 ยอดเงินกู ้1,500,000 บาท ขึ�นไป  ชาํระคืนภายใน 240 เดือน หรือ 480 งวด  
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนมิถุนายน 2557 มาพบกบั ท่านสมาชิก และ

ท่านผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ  

  ผ ่าน พน้ไป ดว้ ยด ี สํา หรับ  การ จดักา ร

อบรม เรื�อง “ ความมั�นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ ” 

เมื�อวนัที� 4 - 5 พฤษภาคม ที�ผ่านมา โดยมีผูเ้ขา้ร่วม

การอบรมรวม 53 ท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที�เขา้

ร่วมการอบรมในครั� งนี�  ดว้ยครับ ###๙๙๙### เขา้

ร่วมการอบรมกับสหกรณ์ฯ เป็นครั� งแรก สําหรับ

สมาชิก 3 ท่านจากแผนกห้องปฏิบติัการเคมี คือ คุณ

นนทรี เกษจันทร์ คุณอรพรรณ สมตัว คุณทับทิม  

มาประเสริฐ ขอบคุณมากครับ ###๙๙๙### สาํหรับ

สมาชิกรุ่นพี�อย่าง คุณปรีชา  ตรีกาลนนท์ คุณอุทัย 

สาระแสน และ คุณวีระศักดิ� กสิกุล แมเ้กษียณไป

แล ว้ก ็ย งัม า ร่ว ม อบ ร มใ น ค รั� ง นี� ด ว้ ยค รับ  ###

๙๙๙###  อดีตกรรมการสหกรณ์ฯ คุณจิราภรณ์ 

ทรัพย์อุภัย ควงคู่กบัสามี คุณเกรียงไกร สุทธิวิชัย-

พร เขา้ร่วมอบรมกบัสหกรณ์ เป็นครั� งแรกเช่นกนั

ครับ ###๙๙๙### ขอบคุณสองหนุ่มต่างแผนกที�เขา้

ร่วมการอบรมกับสหกรณ์ฯ คือคุณทุติยพงศ์ พล-

พิภพ และ คุณนิติพัฒน์  บุญแต้ หวังว่าคงได้รับ

ประโยชน์จากการเขา้ร่วมอบรมครั� งนี� เป็นอย่างมาก

ครับ ###๙๙๙###   ขอแสดงความยินดีกบั คุณ

สนอง  สมจิตที�ทําการอุปสมบทบุตรชายไปเมื�อ

กลางเดือนพฤษภาคมที�ผ่านมา ขออนุโมทนาบุญ

ดว้ยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกบั คุณ

สหเทพ  รักวงษ์วาน และ คุณพรชัย แก้วสาระ ที�

ไดร้ับการแต่งตั�งให้ทาํหนา้ที� กรรมการผูจ้ดัการ 

และ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการของสหกรณ์บริการ 

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั ไปเมื�อเร็วๆ นี�  

###๙๙๙### เช่นเดียวกนั ขอแสดงความยินดีกบั 

คุณศรีโพธิ�  วายุพักตร์ และ คุณประยูร คุ้มโศก ที�

ได ร้ ับตําแ ห น่งประธ าน กร ร ม การ ฯ แ ล ะ  ร อ ง

ประธานฯ สหกรณ์บริการฯ ดว้ยครับ ###๙๙๙###  

ขอแสดงความย ินดีและอนุโมทนาบุญกบั คุณ

สายรุ้ง ทองยอด ที�ทาํการอุปสมบทลูกชายไปเมื�อ

ปลายเดือนพฤษภาคมที�ผ ่านมาครับ ###๙๙๙###  

เขา้ร่วมทาํการแข่งขนัซุปเปอร์มาราธอน 12 กม. ที�

วดัม่วงกลางเดือนพฤษภาคมที�ผ่านมา ไม่ทราบว่า 

คุณกฤษณ์ เย็นทรวง ไดล้าํดบัที�เท่าไรครับ แต่กข็อ

แสดงความยินดีดว้ยที�มีสุขภาพแข็งแรงสามารถเขา้

ร่วมการแข่งขนัดงักล่าวไดค้รับ ###๙๙๙### เกิดใน

เดือนพฤษภาคมที�ผ่านมา สําหรับ สมาชิก 3 ท่าน 

คือ คุณนฤมล เฉลิมรมย์ (22 พ.ค.) คุณนุชนารถ  

แก้วนํ�าเชื�อ (23 พ.ค.) และ คุณวัชระ  ป่าพฤกษา (30 

พ.ค.)  ขอให้ทั�งสามท่านมีสุขภาพแขง็แรง ชีวิตมี

แต่ความสุขตลอดไปครับ ###๙๙๙๙๙๙### ### 

ขอแสดงความยินดีกบั คุณเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย 

ที�ไดร้ับการแต่งตั�งเป็นคณะอนุกรรมการอตัรา

ค ่า จ า้ งขั�นตํ� า ปร ะจํา จ งัหว ดัอ ่า งท องคร ับ  ###

๙๙๙###  ขอบคุณหัวหน้างานผ่านเฟสบุ๊คสาํหรับ 

คุณอารีย์   จันทโคตร์ ที�ทางแผนกติดตั�งแอร์ตวั

ใหม่ที�ทาํงานทาํให้บรรยากาศที�ทาํงานดีขึ�นเป็น

อย ่างมากเลยครับ ###๙๙๙### เพราะสามี คุณ

สุรชัย  เครือรัตน์ เกษียณอายุจากการทํางานแลว้ 

ต่อไปนี�  คุณปัทมพร  ศรีสว่าง คงตอ้งมาทาํงานตาม

ลาํพงัคนเดียวแลว้ครับ ##๙๙๙###  ไดม้ีเวลาเลี�ยง

ห ล า น อ ย ่า ง เ ต ็ม ที �แ ล ว้  สํ า ห ร ับ  ค ุณ สุก ัญ ญ า           
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ทิพย์สุวรรณ์  เพราะเกษียณอายุไปเมื�อเดือนที�แลว้ 

หลงัจากไดต้ ่ออาย ุการทํางานมา 1  ปี  ขอให ้มี

ความสุขกบัการเลี�ยงหลานมากๆ ครับ ###๙๙๙###  

ขอแสดงความยินดีกับ คุณไข่มุกข์  จันทโคตร์ ที�

ไดรั้บการเปลี�ยนงานใหม่ จากที�ตอ้งทาํงานเป็นกะ

มาทํางานในกะปกติและมีโอกาสไดร้ับการปรับ

ตาํแหน่งในอนาคตดว้ยครับ ###๙๙๙### ได้รับ

แหวนทองสวยงามจากสามีเป็นของขวญัที� คุณเพ็ญ-

ศรี  สินธุประสิทธิ� บอกว่าถูกใจที�สุดเลย เพราะเป็น

แหวนที�สวยงามมากครับ ###๙๙๙### ขอแสดง

ความยินดีกับ คุณอภินันท์ วรรณบุรี ที�กําลังจะมี

บา้นใหม่เป็นของตนเองแลว้ครับ ก็ขอให้อยู่ดีมีสุข

นะครับ  ###๙๙๙###  ลูกสาวกาํลงัเรียนอยู่ระดับ

มหาวิทยาลัยปีสอง อีกสองปี คุณปานแก้ว  บุญ-

สํารวย  ก็คงสบายขึ�นหลงัจากที�ลูกสาวเรียนจบและ

มีงานทํา ตอนนี� ขอเป็นกาํลังใจให้ป้าแก้ว สู้ๆ นะ

ครับ###๙๙๙### ขอแสดงยินดีกับ คุณสุรเชษฐ์  

รักษา และ คุณมนตรี ประเสริฐทรัพย์ ที�ภรรยา

คลอดบุตรไปเมื�อเร็วๆ นี�  ขอให้ลูกโตวนัโตคืนและ

เลี�ยงง่ายดว้ยครับ  ###๙๙๙###  ไดร้ับเงินสินไหม

ทดแทนการเสียชีวิตของ  คุณละออง ศรีสวัสดิ�  

จาํนวน 30,000 บาท (เนื�องจากผูเ้สียชีวิตอายุเกิน 

65 ปี) จากสหกรณ์ฯ ไปเรียบร้อยไปแลว้ สาํหรับ 

คุณเชี�ยน  ศรีสวัสดิ�  และขอขอบคุณคุณป้าที�นาํลูก

สาวมาสมคัรเป็นสมาชิกสมทบแทนคุณพ่อดว้ยครับ  

###๙๙๙ ###  ขออนุโมทนาบุญกับ คุณทวีศักดิ�   

พวงน้อย ที�ไดท้าํการอุปสมบทไปเมื�อเดือนที�ผ่านมา 

ขณะนี� เจา้ตวักลบัมาทาํงานแลว้ครับ ###๙๙๙###  

ขอแสดงความยินดีกบั คุณชัชวาล  ตั�งตรงไพโรจน์ 

ที�ผ่านการทดลองงานไดรั้บการบรรจุเป็นพนักงาน

ประจาํของบริษทัแลว้ครับ ###๙๙๙###  ขอขอบคุณ 

คุณประยูร  มินภายสงค์ ที�นําภรรยา คือ คุณอุษา     

มินภายสงค์ อดีตสมาชิกห้องปฏิบัติการเคมี มา

สมคัรเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ เมื�อเร็ว ๆ นี�  

ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกบั คุณณรงค์ 

ยมธรรม ที�สูญเสียบิดาไปเมื�อเดือนพฤษภาคมที�ผ่าน

มาครับ ###๙๙๙###  และเช่นเดียวกัน ขอแสดง

ความเสียใจกบั คุณสมควร พยงค์น้อย  ที�สูญเสียคุณ

แม่ไปเมื�อเร็ว ๆ นี� ครับ ###๙๙๙###  ขอขอบคุณ  

คุ ณเกีย ร ติ ศัก ดิ�   มีคํ า  ที� ทํ า กา ร เ พิ� ม ค่ า หุ้น กับ          

สหกรณ์ฯ ในเดือนพฤษภาคมที�ผ่านมา ###๙๙๙###  

เพื�อนๆ ฝากแสดงความห่วงใยไปยัง คุณสวัสดิ�    

คุณโสฬส เชื�อเมืองพาน ที�แผ่นดินไหวที� เชียงราย

อย่างรุนแรง แต่โชคดีที�บ้านทั� งสองท่านไม่เป็น

อ ะ ไ ร  น อ ก จ า ก ทํา ใ ห้ เ จ้ า ตัว ต ก ใ จ นิ ด ห น่ อ ย            

###๙๙๙###  จอดรถยนตอ์ยู่ริมถนนก็โดยคนอื�นขบั

รถเฉี�ยว โชคดีที�รถยนตข์อง คุณวีระศักดิ�  ทิพย์สิงห์ 

ไม่เป็นอะไรมากครับ เจ้าตัวไม่เป็นอะไรครับ            

###๙๙๙### ฝากมาจาก คุณพยอม  ลอยละลิ�ว ขอ

เชิญสมาชิกไปใชบ้ริการปั�มนํ� ามนั ปตท. ดว้ยนะ

ครับ ###๙๙๙###  พบกันฉบับหน้า ###๙๙๙###  

สวัสดีครับ ###๙๙๙#### 
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ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์ฯ ชุดที�  32 ครั� ง 8 เมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม 

2 5 5 7  ค ณะ ก ร ร มก า ร ฯ ไ ด้มี มติ ให้ส ห กร ณ์ ฯ 

ดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที�  1 กลยุทธ์สร้างความ

มั�นคงให้กับสหกรณ์ โดยเป็นแผนงานที�  2 การ

ประกันหนี� สูญ ซึ� งมีวตัถุประสงค์เพื�อเป็นการลด

ความเสี� ยงของสหกรณ์ และ ลดภาระของผู ้คํ� า

ประกนั โดยการเชิญชวนใหส้มาชิกสหกรณ์ฯ สมคัร

เขา้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

เนื�องจากสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที�

เสียชีวิตในทุกกรณี ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์

จากสมาคมฯ เป็นเงินรายละ 600,000 บาท (หกแสน

บาทถ้วน) เงินจาํนวนดงักล่าวหากสมาชิกที�เสียชีวิต

มีหนี� เ งินกู้กับส หกรณ์ฯ  ทายาทของสมาชิ กที�

เสียชีวิตจะไดน้ําเงินสงเคราะห์จาํนวนดงักล่าวมา

ชําระหนี� ให้แก่สหกรณ์ฯ ซึ� งจะทาํให้สมาชิกผูค้ ํ� า

ประกันเงินกู้ของสมาชิกที� เสียชีวิตไม่ต้องเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการชําระหนี� เงินกู้แทนสมาชิกที�

เสียชีวิต ในทางกลบักนั หากสมาชิกผูเ้สียชีวิตไม่มี

หนี� สินกบัสหกรณ์ฯ ทายาทก็จะไดน้าํเงินจาํนวนหก

แสนนี� ไปใชจ่้ายในครอบครัวทดแทนรายไดที้�ขาด

หายไปจากการเสียชีวิตของคนในครอบครัว 

เนื�องจากปัจจุบัน สมาชิกสหกรณ์ฯ ส่วน

ใหญ่ทาํการกู้เงินกู้กับสหกรณ์ฯ และจะถูกหักหนี�

เงินกูท้าํให้เหลือเงินเดือนในซองเงินเดือนหรือติด

ในธนาคารอย่างน้อยเดือนละ 5,000 บาท สําหรับ

สมาชิกที�เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เกิน 10 ปีขึ�นไป หรือ 

 

 

เหลือเงินในธนาคารเดือนละ 7,000 บาท สําหรับ

สมาชิกที�เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ตํ�ากว่า 10 ปีลงมา  

ดงันั�น เมื�อถึงกาํหนดเวลาที�ตอ้งชาํระเงินสงเคราะห์

ล่วงหน้าให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ใน

เดือนมกราคมของทุกปี  สมาชิกสมาคมฯ หลายท่าน

อาจมี ปัญหาในเ รื� องที� ไม่มี เงิน สําหรับชําระเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าให้แก่สมาคมฯ (สสอป. )  ซึ� งใน

กรณีดังกล่าว สหกรณ์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่

สมาชิกสหกรณ์ฯ ที�เป็นสมาชิกสมาคมฯ ด้วยการให้

ให้สมาชิกกู้ เ งินกู้ เ พื� อ เหตุฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ

สําหรับการจ่ายเงนิค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า หรือเปิด

โอกาสใหส้มาชิกนาํเงินปันผลที�ไดรั้บจากสหกรณ์ฯ 

มาชาํระเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้กบัสมาคมฯ ได ้ใน

ก ร ณี ที� ส ม า ชิ ก ถึ ง กํา ห น ด ที� จ ะ ต้อ ง ชํ า ร ะ เ งิ น

สงเคราะห์ล่วงหน้าก่อนที�จะได้รับเงินปันผลจาก

สหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ ก็จะจ่ายเงินสํารองจ่ายเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าให้แก่สมาคมฯ แทนสมาชิกไป

ก่อน และเมื�อสมาชิกได้รับเงินปันผลจากสหกรณ์ 

สมาชิกก็ต้องนําเ งินปันผลที�ได้รับมาจ่ายให้แก่

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 ก า ร     

สหกรณ์ฯ เมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม 2557 ที�ประชุมได้

มีมติให้ดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ดว้ยการรณรงค์

ให้สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพยส์ถานประกอบการทําการฝากเงินกับสหกรณ์

ออ ม ทรัพ ย์  เ ป็ น ร าย เ ดื อน  เ ป็น เว ลา  1 0  เ ดื อน            

โดยสหกรณ์ฯ จะหักเงินจากค่าจ้างของสมาชิกเป็น

เงนิ เดือนละ 400 บาท เมื�อครบกาํหนดฝาก 10 เดือน 

สมาชิกก็จะมีเงินฝาก จาํนวน 4,000 บาท สําหรับ

จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้แก่สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ฯ โครงการนี� เริ�มมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่ วนัที�  

1 มิถุนายน 2557  โดยสหกรณ์ฯ จะทาํการหักเงิน

ฝากของสมาชิกทุกวนัสิ�นเดือน  สาํหรับสมาชิกที�รับ

ค่าจา้งเป็นรายงวด สหกรณ์ฯ จะทาํการหักเงินฝาก

ทุกวนัที� 7 ของเดือน  แต่เนื�องโครงการนี� เริ� มตน้ใน

เดือนมิถุนายน 2557 ซึ� งเป็นเดือนที� 6 ของปี ดงันั�น 

หากสมาชิกเริ� มต้นฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ในเดือน

มิถุนายน หรือ เดือนกรกฏาคม 2557 เมื�อถึงวน้สิ�นปี 

สมาชิกอาจมีเงินฝากเพียง 2,400 บาท หรือ 2,000 

บาท เท่านั�น อาจยงัไม่เพียงพอกับการจ่ายเป็นเงิน

สงเคราะห์ล่วงหนา้ใหแ้ก่สมาคมฯ ใน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี พ. ศ. 2558  สมาชิกอาจกูเ้งินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉินเพิ�ม 

ให้ครบ 4,000 บาท เพื�อนาํไปชําระเงินสงเคราะห์

ล่วงหนา้ใหแ้ก่สมาคมฯ ใน ปี พ. ศ. 2558  สําหรับ

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในปี  พ.  ศ .  2559 หาก    

สมาชิกฯ ทําการฝากเ งินฝากตั� งแต่ต้นปี  2558 

สมาชิกก็จะมีเงินสําหรับจ่ายเป็นค่าเงินสงเคราะห์

ล่วงหนา้ใน ปี พ. ศ. 2559 ครบจาํนวนอยา่งแน่นอน   

 ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ที�เป็นสมาชิก

สมาคมฯ ทุกท่านได้ทาํการออมเงินกับสหกรณ์ฯ 

สาํหรับเก็บเป็นเงินเพื�อชาํระเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้

ให้แก่สมาคมฯ ทั� งนี�  เพื�อให้ทุกท่านมีเงินจ่ายแก่

สมาคมฯ โดยไม่ตอ้งไปกูเ้งินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉินหรือ

ตอ้งนาํเอาเงินปันผลมาจ่าย เพราะเงินปันผลควรเป็น

เงินที�เราเกบ็ใวใ้ชจ่้ายสิ�งที�จาํเป็นอื�นๆ หลงัจากที�เรา

ไดร้ับเงินดงักล่าวจากสหกรณ์ฯ มา ขณะนี�  สมาชิก

และบุคคลในครอบครัวสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคม

ฯ สสอป. 201 คน และสมัครเป็นสมาชิกสมาคม 

สส.ชสอ. 10 คน 

 มีข่าวดีที�จะแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน

ทราบว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) ไดท้าํการ

แกไ้ขขอ้บงัคบัสมาคมฯ ให้สมาคมฯ ทาํการรับบิดา 

มารดา คู่สมรส และบุตร รวมทั�งบิดา มารดาของคู่

สมร ส ของส มา ชิ กส ห กรณ์ ฯ  เข้า เ ป็ น สมาชิ ก         

สมาคมฯ ไดโ้ดยตรง โดยไม่ต้องให้บุคคลดังกล่าวไป

สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ก่อน โดยมี

ผลบังคับใช้อยู่ ในขณะนี�  จึงขอเชิญชวนสมาชิก   

สหกรณ์ฯ ทุกท่านนาํบุคคลในครอบครัวมาสมคัร

เป็นสมาชิกสมาคมไดเ้ลย 
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รายงานกิจการประจาํเดือน พฤษภาคม 2557 (MONTHLY REPORTS MAY 2014 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THE  THAIRAYON LEBOUR UNION  SAVING  CO-OPERATIVE,LIMITED 

1.  จํานวนสมาชิก Membership          

2.  ทุนเรือนหุ้น Share  capital 

3.  เงินรับฝากออมทรัพย์  ยอดยกมา Savings  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

       คงเหลือสิ�นเดือน Balance  

4.  เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ  ยอดยกมา Spercail  deposit  From  last  month  

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

     คงเหลือสิ�นเดือน  Balance  

5.  เงินรับฝากเพื�อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education  Fund  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

      คงเหลือสิ�นเดือน  Balance 

6.  ทุนสํารอง     Compulsory  reserve 

7.  ทุนสะสมตามข้อบังคบั     Reserve  according  to  by-laws,regulation  and  other 

8.  ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากดั 

      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. เงินฝากสหกรณ์อื�น Deposits  in  other  Co-operatives 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก  ยอดยกมา     Loans  to  members  form  last  month 

       ให้กู้ระหว่างเดือน Loans  to  members  in  this  month 

       รับชําระคืนระหว่างเดือน     Loans  repayment  form  members  in  this  month 

      คงเหลือ  ณ  วันสิ�นเดือน Total    Loans to  members   

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื�น     Loans to  other  co-operatives 

13. ดอกเบี�ยรับจากเงนิให้กู้    Interest  received  from  Loans 

14. รายได้ตั�งแต่เดือนมกราคม  - พฤษภาคม 2557  Revenues  from  January - May 2014 

15. รายจ่ายตั�งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557   Expenses  from  January - May 2014 

16. รายได้สูง (ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่าย   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 

 

 

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 

 

คน      Pr 

บาท  Baht 
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บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 
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บาท  Baht 
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¹ÒÂÈÃÕâ¾ Ô̧ì  ÇÒÂØ¾Ñ¡µÃ� ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹Ï ·íÒ¡ÒÃÁÍºÊÃ�ÍÂ¤Í·Í§¤íÒË¹Ñ¡ 1 ºÒ· ¤¹ÅÐ             
1 àÊ�¹ ãË�á¡�¹Ò§ÍÑÁ¾Ã »�Ò¾Ä¡ÉÒ áÅÐ ¹Ò§ÍíÒ¹ÇÂ ÁÒµÂ�ºÑ³±ÔµÂ� à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³�Ï ÁÍºà§Ô¹ª�ÇÂ·íÒºØ 
¹ÒÂ·ÇÕÈÑ¡´Ôì ¾Ç§¹�ÍÂ ÊÁÒªÔ¡Ï·Õè·íÒ¡ÒÃÍØ»ÊÁº· 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³�Ï áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊËÀÒ¾Ï  
à´Ô¹·Ò§ä»¾º»ÐÊÁÒªÔ¡·ÕèâÃ§§Ò¹Ë¹Í§á¤ ¨.ÊÃÐºØÃÕ 

¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃÊË¡Ã³�Ï ÁÍº¢Í§¢ÇÑãË�á¡� 

¹Ò§ªÅ¸ÔªÒ ¡Õè§ä·Ã ÊÁÒªÔ¡Ï «Öè§·íÒºØ¢Öé¹º�Ò¹ãËÁ� 




