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สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ า หนั ก 1 บาท และ
ของทีระลึกให้ แก่สมาชิกเกษียณอายุ รวม 7 ราย
วันที 20 ธันวาคม 2557 กรรมการสหกรณ์ฯ
ร่ วมกันมอบสร้ อยคอทองคําและของที ระลึกให้แก่
สมาชิกทีเกษียณอายุ ดังนี คือ
- นายกฤษณชัย สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูลค่า
19,500 บาท (หนึ งหมื นเก้า พัน ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ว น)
ให้ แ ก่ นายสยาม ศิ ล ป์ ประดิ ษ ฐ์ สมาชิ ก แผนก
เวอร์คชอพ
- นายกฤษณชัย สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ มอบหม้อหุ งข้าวไฟฟ้ า มูลค่า 600 บาท
ให้ แ ก่ นางมณฑา ป รี ชาชาติ ส มาชิ กแผน ก
เวอร์คชอพ
โดยทําการมอบให้ในงานเลียงสังสรรค์การ
เกษี ย ษอายุ ที ร้ า นอาหารครองบุ ญ อ.มหาราช
จ.พระนครศรี อยุธยา
- นายกฤษณชัย สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ และนายวิ รั ต ชู จิตต์ ร่ ว มกัน มอบ
สร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูลค่า เส้นละ 19,500

บาท ให้แก่ สมาชิกแผนกสปิ นนิ ง ผลิต 3 คน รวม 3
เส้น เป็ นเงิ น 58,500 บาท ได้แ ก่ นางสาวสุ ว รรณ
บุญอําไพ นางสมสมัย วงศ์ พาณิช และ นายสมจิตร์
พัฒนมงคล โดยทําการมอบให้ในงานเลียงสังสรรค์
การเกษียณอายุ ทีบริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
วั น ที 25 ธั น วาคม 2557 นายกฤษณชั ย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต์
นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย และนายคณิ ต ชวดตระกู ล
ร่ ว มกัน มอบสร้ อ ยคอทองคํา หนั ก 1 บาท มู ลค่ า
18,900 บาท (หนึ งหมื นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ให้แก่ นางสาวประนอม พานคํา และ นายฉันทะ ( อ่ านต่ อหน้ า 3)
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รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุดที 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
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รองประธานฯ และผู้จดั การ เข้ าร่วมการอบรมกับ
ชสอ. ทีโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
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

ประธานฯ เหรัญญิก และหัวหน้ าฝ่ ายทัวไป เข้ าร่วม
สัมมนากับ สส.ชสอ. ทีจังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ เป็ นเจ้ าภาพฟั งพระสวดงานศพมารดา
นางจันทนา ขําสถิตย์ ณ วัดตะเคียน



ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี ที 29

3

สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ า หนั ก 1 บาทฯ
(ต่ อจากหน้ า 1)
ฐิ ตะปุ ระ สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต โดยมอบให้
สมาชิ กทังสองคน คนละ 1 เส้น โดยมอบให้ในงาน
เลียงสังสรรค์การเกษียณอายุ ทีร้านอาหารเรื อกลางสวน อ.โพธิ ทอง จ.อ่างทอง
สหกรณ์ ฯ บริ จ าคเงิน เพื อการกุศล รวม 10 รายการ
เป็ นเงิน 8,740 บาท
วั น ที 30 ตุ ล าคม 2557 บริ จาคเงิ น ร่ วม
ทอดกฐิ น สามัค คี เ พื อบู ร ณะศาลาการเปรี ยญ ณ
วัดโพธิ ทู ล ต.จําปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง จํานวน
1,000 บาท
วัน ที 6 พฤศจิ กายน 2557 บริ จาคเงิ น ร่ ว ม
ท อ ด ผ้ า ป่ า ส า มั ค คี กั บ ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ จํากัด ซึ งทําการทอด ณ
วัดวิ จารณ์ ส ว่างโสภา สมทบทุ นกองทุ นช่ วยเหลื อ
ศู นย์พ ัฒนาเด็กเล็ก ต.สําราญ อ.เมื อง จ.ขอนแก่ น
จํานวน 500 บาท
วัน ที 14 พฤศจิ กายน 2557 บริ จาคเงิ นกับ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง เพือร่ วมโครงการ
สหกรณ์ ร วมใจคลายหนาวให้ น้ อ งน้ อ ยครั งที 3
ณ โรงเรี ย นตํารวจตะเวณชายแดนศาสตราจารย์
สํา เภอ-ไพรวรรณ วรางกูร ต.พระวอ อ.แม่ ส อด
จ.ตาก จํานวน 1,000 บาท
วันที 20 พฤศจิกายน 2557 บริ จาคเงิ นเพื อ
การกุศล 3 ราย ดังนี คือ
- บริ จาคเงิ น เพื อร่ วมซื อแผ่ น ทองสํา หรั บ
สร้างพระประธาน ของสํานักสงฆ์เจโตวิมุตติ (วัด ป่ าเขาดิน) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจบุรี จํานวน

ฉบับที 316 ประจําเดือน มกราคม 2558
500 บาท
- บริ จาคเงิ น ให้ ก รมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์
ร่ วมทอดผ้าป่ าสามัคคีบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาปฏิบตั ิธรรม วัด ห้ว ยยาง อ.พัฒ นานิ ค ม จ.ลพบุ รี จํานวน
500 บาท
- บริ จาคเงิ น ให้ แ ก่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สหภาพแรงงานไทยอคริ ลิ ค ไฟเบอร์ จํา กัด เพื อ
สมทบทุ น โครงการ “แรลลี การ ศึ กษา” ของ
สหกรณ์ ฯ เพื อนําเงิ น และสิ งของไปบริ จาคให้แก่
โรงเรี ย นบ้า นหนองแหวน ต.ห้ว ยสะแก อ.เมื อ ง
จ.เพชรบูรณ์ จํานวน 1,000 บาท
วันที 21 พฤศจิกายน 2557 บริ จาคเงินให้แก่
สหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผใู ้ ช้แรงงาน (สอร.) เพือ
สมทบทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันโบว์ลิงเพือ
หายรายได้เข้า สอร. ในวันที 16 พฤศจิ กายน 2557
จํานวน 1,000 บาท
วันที 25 พฤศจิกายน 2557 บริ จาคเงินร่ วม
การทอดผ้าป่ าสามัคคี เพือสมทบทุนสร้างสํานักงาน
สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ งทอ การตัดเย็บเสี อ
ผ้า และผลิ ต ภัณ ฑ์ห นั ง แห่ ง ประเทศไทย จํา นวน
1,000 บาท
วันที 27 พฤศจิกายน 2557 บริ จาคเงินให้แก่
คณะกรรมการสตรี เพือสมทบทุนในการเลียงอาหาร
กลางวัน แก่ เ ด็ ก นั ก เรี ยน โรงเรี ยนการศึ ก ษาคน
ตาบอดและตาบอดพิ ก ารซํ าซ้ อ นลพบุ รี อ.เมื อ ง
จ.ลพบุรี จํานวน 2,000 บาท
วัน ที 8 ธั น วาคม 2557 บริ จาคเงิ นเพื อซื อ
บัต รอวยพรปี ใหม่ กับ มู ล นิ ธิ ส ากลเพื อคนพิ ก าร
จํานวน 2 โหล เป็ นเงิน 240 บาท
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ศู น ย์ป ระสานงาน สสอป. ของสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถาน
ประกอบการ (สสอป.) ณ ห้องประชุม 601 ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยเป็ นการประชุ มเพื อเตรี ย ม
ความพร้อมในการเรี ยกเก็บเงิ นสงเคราะห์ล่วงหน้า
ประจําปี 2558 และแนวทางปฏิ บตั ิงานของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอป.
กรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี
สอ. พนักงานบริ ษทั รอยัล ปอร์ ซเลน จํากัด
วั น ที 21 พฤศจิ ก ายน 2557 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น และ นายวิ รั ต
ชูจิตต์ กรรมการฯ เดินทางไปร่ วมการประชุมใหญ่
สามัญประจําปี ครังที 13/2557 สหกรณ์ออมทรั พย์
พนักงานบริ ษทั รอยัล ปอร์ซเลน จํากัด ณ โรงอาหาร
โรงงานที 1 บริ ษ ทั รอยัล ปอร์ ซ เลน จํากัด อ.แก่ งคอย จ.สระบุรี
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พ นั ก งานบริ ษัท รอยัล ปอร์ ซ เลน จํา กัด มี ส มาชิ ก จํา นวน 667 คน
ทุนเรื อนหุ ้น 57.85 ล้านบาท เงินรับฝาก 30.21 ล้าน
บาท เงิ นให้กู้แก่ สมาชิ กคงเหลื อ 247.22 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ 256.73 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ ประจําปี 2557
จํานวน 6,600,236.41 บาท จ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.5
จ่ายเงินเฉลียคืน ร้อยละ 10
ผู้จัดการ ร่ วมประชุมเรื องการบริ จาคโลหิต ที สนง.
สหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง
หัวหน้ าฝ่ ายทัวไป ร่ วมการประชุมกับ สสอป.
วัน ที 24 พฤศจิ ก ายน 2557 นางเกษมศรี
วันที 15 พฤศจิกายน 2557 นางนาถ มงคล- เมฆหมอก ผู ้จัด การ เข้า ร่ ว มการประชุ ม เรื อง
หว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป เข้าร่ วมการประชุ มผูแ้ ทน “โครงการ บริ จาคโลหิ ตจากใจขบวนการสหกรณ์ /
สหกรณ์ ฯ นํ า สมาชิ ก ศึ ก ษาดู ง านด้ า นเศรษฐกิ จ
พอเพียงทีบ้ านสารภี จ. สมุทรสงคราม
วันที 15 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ฯ โดย
การนําของนายสุ วฒั น์ แก้วเฮี ยง รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ ได้ นํา สมาชิ ก กรรมการฯ และ
เจ้าหน้า ที รวม 46 คน เดิ นทางไปศึ กษาดูงานด้าน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ณ ศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้ เ ศรษฐกิ จ
พอเพี ยงชุ มชนบ้านสารภี Smart Farmer ต.จอม
ปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายสุ ชล
สุ ขเกษม เจ้าของศูนย์การเรี ย นรู ้ เศรษฐกิ จพอเพี ย ง
ชุมชนบ้านสารภี ให้การต้อนรับ และนํา ดูงาน
การเลียงไก่ไข่ในตะกร้าติดไว้กบั ต้นไม้ โดยไม่ตอ้ ง
ใส่ ปุ๋ ยให้ ต น้ ไม้ เป็ นการลดต้นทุ นการปลู กต้นไม้
การทําไข่เค็มรสต้มยํา ลดปั ญหาโรคเบาหวาน และ
โรคความดัน การเลียงกุ้งในตระกร้ า ลดปั ญ หากุ้ง
เสี ย ชี วิ ต การปลู ก พื ช สวนต่ า งๆ เพิ มรายได้ ซึ ง
สมาชิ กที เดิ นทางไปศึ กษาดู ง านต่ างมี ค วาม
ประทับใจกับการศึกษาดูงานเป็ นอย่างมาก
ทังนี การจัดการศึกษาดูงานเป็ นไปตามแผน
กลยุทธ์การดําเนิ นงานของสหกรณ์ฯ
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กลุ่ ม เกษตรกรจัง หวัด อ่ า งทอง” ถวายแด่ ส มเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื องใน
โอกาสพ ระชนมพ รร ษาครบ 60 พร รษา ณ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
ผลการประชุ มสํา นักงานสหกรณ์ จังหวัด
อ่ า งท อง มี เ ป้ าหมายรั บ บริ จาคโ ลหิ ต ให้ แ ก่
สภากาชาดไทย รวมทังสิ น 600 คน โดยจะกระจาย
การรับบริ จาคไปตามอําเภอต่างๆ สําหรั บสหกรณ์
ที อยู่ ใ นอํา เภอเมื อ งให้ ร่ ว มบริ จาค ณ สํ า นัก งาน
สหกรณ์ จัง หวัด อ่ า งทอง ซึ งจะทํา การสํ า รวจขอ
รายชื อจากสหกรณ์ต่าง ๆ อีกครั ง จะเริ มรั บบริ จาค
จนถึงเดือนเมษายน 2558
คณะกรรมการเชื อมโยงเครื อข่ ายและกิจการพิเศษ
ชสอ. เดินทางไปตรวจประเมิน สอ. ดีเด่ น 3 จังหวัด
ภาคใต้
วันที 25 - 26 พฤศจิกายน 2557 ดร.เฉลิ มพล ดุ ลสัมพันธ์ ประธานกรรมการฯ นายประดิ ษ ฐ์
หั ส ดี ร อ ง ป ร ะ ธ า น ค น ที 1 แ ล ะ ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการเชื อมโยงเครื อข่ ายและกิ จการพิ เศษ
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายเอนก นาคดิลก นายชุ มพล คํา ปา และ นายกิ ติ ชัย ฝั น ฝากจิ ต กรรมการ
เชื อมโยงเครื อข่ า ยและกิ จ การพิ เ ศษ พร้ อ มกั บ
นางสาววราพร สุ ดโต ผูจ้ ดั การฝ่ ายส่ งเสริ มกิ จการ
สหกรณ์ และ นางสุ ธารัตน์ โสภา หัวหน้าฝ่ ายพัฒนา
ระบบสหกรณ์ ทํา การตรวจประเมิ นการประกวด
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นในภาคใต้ 3 จังหวัด คือ
วัน ที 25 พฤศจิก ายน 2557 ทํา การตรวจ
ประเมินการประกวดสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ขนาด
ใหญ่ ม าก ที สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ปั ต ตานี จํา กัด

ฉบับที 316 ประจําเดือน มกราคม 2558
โดยมี นายภัค วัฒ น์ พงษ์เ ดชวัฒ นาพร ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ นายเกรี ยงศักดิ จันทร์ เ กิ ด
ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับและ
ให้ ข้อ มู ล ต่ า งๆ ของสหกรณ์ แก่ ค ณะผู ้ป ระเมิ น
พร้อมจัดการแสดงของเจ้าหน้าทีให้การต้อนรับด้วย

วัน ที 25 พฤศจิ กายน 2557 ทํา การตรวจ
ประเมินการประกวดสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นขนาด
กลางที สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ น ครหาดใหญ่ จํา กัด
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี น ายณั ฐ วุ ฒิ ไชยชู สี
ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และเจ้า หน้ า ที
สหกรณ์ให้การต้อนรั บและและให้ขอ้ มูลต่ างๆ แก่
คณะผูป้ ระเมิน
วั น ที 26 พฤศจิ ก ายน 2557 ทํา การตรวจ
ประเมินการประกวดสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ขนาด
ใหญ่ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข สตู ล จํา กัด
อ.เมือง จ.สตูล โดยมีนายประดิษฐ์ แดงนุ ย้ ประธาน
กรรมการฯ กรรมการฯ ผูต้ รวจสอบกิ จการ สมาชิ ก
สหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที สหกรณ์ ฯ ให้การต้อนรั บ
และให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่คณะผูป้ ระเมิน
กรรมการ และผู้ จั ด การร่ ว มการอบรมกับ ชสอ. ที
กรุงเทพฯ
วันที 28 - 29 พฤศจิกายน 2557 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการเชื อมโยงเครื อข่ายและกิ จการ
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พิเศษ ชสอ. นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พั น ธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริ ห ารจัด การสหกรณ์ หลัก สู ต ร "การตรวจ
ประเมิ นภายในเพื อการวางแผนพัฒนาองค์กร" ณ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
การอบรมมี วตั ถุป ระสงค์เพื อส่ งเสริ มและ
สนับ สนุ นให้ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์มีการพัฒ นาการ
บริ หารจัดการภายใต้กรอบแนวทางเกณฑ์คุณภาพ
การบริ หารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ (CQA) เพือฝึ ก
ปฏิบตั ิแนวทางการตรวจประเมินการดําเนิ นงานของ
สหกรณ์ ต ามเกณฑ์คุ ณ ภาพฯในภาพรวม จุ ด แข็ ง
โอกาสในการปรับปรุ ง และการวางแผนเพือพัฒนา
องค์กร เพือสร้ างผูต้ รวจประเมินภายในสหกรณ์ ซึ ง
จะเป็ นกลไกที สํ า คั ญ ของกระบวนการพั ฒ นา
คุณภาพการบริ หารจัดการสหกรณ์
ประธานกรรมการฯ เหรั ญ ญิ ก และหั ว หน้ า ฝ่ าย
ทัวไป ร่ วมสั มมนากับ สส.ชสอ. ทีนนทบุรี
วันที 30 พฤศจิกายน 2557 นายกฤษณชัย
สิ นธุประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายลิขิต มีบาํ รุ ง
เหรั ญ ญิ ก และนางนาถ มงคลหว้า หั ว หน้า ฝ่ าย
ทั วไป เข้ า ร่ วมการสั ม มนาศู น ย์ ป ระสานงาน
สส.ชสอ. 4 ภูมิภาคของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ สมาชิ กของชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะริ ช อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
การสัมมนามีวตั ถุประสงค์เพือให้ผเู ้ ข้าร่ วม
การสั ม มนาทราบถึ ง การพัฒ นาสวัส ดิ ก าร ความ

ฉบับที 316 ประจําเดือน มกราคม 2558
มันคงของสมาชิ กสหกรณ์ รวมทังการเรี ย กเก็บเงิ น
สงเคราะห์ล่วงหน้าเพือคงสภาพปี 2558
กรรมการฯ และเจ้าหน้ าที ร่ วมพิธีถวายพระพร
วันที 4 ธันวาคม 2557 นายกฤษณชัย สิ นธุประสิ ทธิ ประธานสหกรณ์ ฯ นายสุ วฒั น์ แก้วเฮี ยง
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายพีระภัทร ลอยละลิว กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ
นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป นางสาวนุชนารถ แก้วนําเชื อ เจ้าหน้าที เงิ นกู้ นางสาวฐิ ติพ ร
ควรบําเรอ เจ้าหน้าที เงินฝาก และนางสาวดวงกมล
แก้วสุ กใส เจ้าหน้าทีธุ รการ เข้าร่ วมพิธีถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับบริ ษทั ไทยเรยอน
จํา กัด (มหาชน) และสหภาพแรงงานไทยเรยอน
ณ สโมสรพนั ก งานฯ(คลับ เฮ้า ท์ ) โดยมี ส มาชิ ก
สหภาพฯ และ พนั ก งาน และฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมพิธีเป็ นจํานวนมาก

กรรมการ ชสอ. และกรรมการฯ ร่ วมการฝึ กอบรม
กับ ชสอ. ทีนนทบุรี
วั น ที 8 - 9 ธั น วาคม 2557 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการ ชสอ. นายเสน่ ห์ ชุ่มหฤทัย และ
นายพงษ์ศกั ดิ คงมี กรรมการฯ เข้าร่ วมการฝึ กอบรม
เรื อง “ความเสี ยงและการควบคุ ม ภายในของ
สหกรณ์ ออมทรั พ ย์” ณ โรงแรมริ ชมอนด์ อ. เมือ ง
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จ.นนทบุรี ซึ งจัดโดยชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมการอบรม 60 คน
การอบรมมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาความรู ้
และทักษะการบริ ห ารความเสี ยงและการควบคุ ม
ภายในแก่ผบู ้ ริ หารและเจ้าหน้าที สหกรณ์ออมทรัพย์
และเพือพัฒนาคุณภาพทางการบริ หารให้สหกรณ์ออมทรัพย์เกิดการบริ หารจัดการทีดี
กรรมการ ชสอ. ร่ วมทัศนศึกษาเกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย
วันที 10 - 12 ธั นวาคม 2557 นายศรี โ พธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการชสอ. พร้ อมกับผูเ้ ข้าร่ วมอบรม
หลักสู ตร “ความเสี ยงและการควบคุ มภายในของ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์” กรรมการฯ และเจ้า หน้ า ที
ชสอ. รวม 36 คน เดินทางไปทัศนศึกษาเกาะบาหลี
ประเทศอินโดนีเซี ย โดยได้เข้าเยียมชมสวนวิษณุ การู ดา้ ซึ งเป็ นสถานที ประดิษฐานพระวิษณุ วัดอูลูวาตู
ชมการแสดงบารองแด้นซ์ วัดปุระทามันอายุน วิหาร
ทานาล็อต ทะเลสาปเบดู กลั ป์ วิหารศักดิ สิ ทธิ เทมภัคศิริงค์ ตลาดปราบเซี ยน ร้านกฤษณะ ฯลฯ
กรรมการฯ สมาชิ ก เจ้ าหน้ าทีฯ ลงนามถวายพระพร
แด่ ในหลวง และถวายสั กการะพระศพสมเด็ จ
พระสังฆราช
วั น ที 10 ธั น วาคม 2557 นายกฤษณชั ย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายสุ ว ัฒ น์
แก้วเฮี ยงรองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางสาว
พรรษพร แสงประพาฬ เลขานุ ก าร นายมานะกู ล
พรรณเรณู นายวิรัต ชูจิตต์ นายเสน่ ห์ ชุ่มหฤทัย นาย
คณิ ต ชวดตระกู ล กรรมการฯ นางเพ็ญ ศรี สิ น ธุ ประสิ ทธิ นายสุ พจน์ บุญเกิ ด สมาชิ ก นางเกษมศรี

ฉบับที 316 ประจําเดือน มกราคม 2558
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ าย
ทัวไป นางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชือ เจ้าหน้าที เงินกู้
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจ้าหน้าทีเงินฝาก นางสาว
ดวงกมล แก้วสุ กใส เจ้าหน้าที ธุ รการสหกรณ์ ออมทรั พ ย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด พร้ อ มกับ
นางนําอ้อย อุ่นจิตร เจ้าหน้าที อาวุโส และ นางปานแก้ว บุญสํารวย แม่บา้ น สหภาพแรงงานไทยเรยอน
เดินทางไปร่ วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ ศาลาศิริราช 100 ปี กรุ งเทพฯ
หลังจากนันได้เดิ นทางไปสักการะพระศพ
สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช
สกลมหาสังฆปริ ณายก ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิ เวศวิหาร

กรรมการ ชสอ. ร่ วมงานวั น เครดิ ต ยู เ นี ยนสากล
ทีระยอง
วันที 13 ธันวาคม 2557 ดร.เฉลิมพล ดุลสั ม พัน ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายอเนก นาคดิ ลก กรรมการเชื อมโยง
เครื อข่ายและกิจการพิเศษพร้อมกับเจ้าหน้าทีชุมนุมสหกรณ์ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด (5 คน)
เดิ นทางไปร่ วมงานวันเครดิ ตยูเนี ยนสากล ประจําปี
2557 ณ สถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสารจังหวัดระยอง แห่ งที
2 อ.เมือง จ.ระยอง ซึ งจัดโดยชุมนุ มสหกรณ์เครดิต-
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ยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด โดยมีสมาชิ กสหกรณ์
เครดิ ต ยู เ นี ยนทั วประเทศ 10,000 กว่ า คน เข้ า
ร่ วมงาน
กรรมการสหกรณ์ ฯ ร่ วมการประชุ ม ประจํ า เดื อ น
สอร.
วั น ที 14 ธั น วาคม 2557 นายมานะกู ล
พรรณเรณู กรรมการฯ เดิ นทางไปร่ วมการประชุ ม
ประจําเดื อนธันวาคม 2557 สหพันธ์สหกรณ์ ออมทรัพย์ผใู ้ ช้แรงงาน (สอร.) ณ สโมสรการไฟฟ้ านครหลวง (วัดเลียบ) เขตพระนคร กรุ งเทพฯ

สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพมารดานางอํานวย พรวิริยกุล
และนางเฉลียว สั งข์เงิน ทีวัดแสนสุข

ผู้จัดการ และเจ้ าหน้ าที ฯ ร่ ว มการอบรมกับ ชสอ.
ทีนนทบุรี
วันที 15 - 16 ธั นวาคม 2557 นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู ้ จั ด การ และ นางสาวนุ ชนารถ
แก้ ว นําเชื อ เจ้ า หน้ า ที เงิ น กู้ เข้ า ร่ วมการอบรม
หลัก สู ตร “การใช้ ป ระโยชน์ ท างบั ญ ชี เ พื อการ
บริ หารงานสหกรณ์ ” ณ โรงแรมริ ช มอนด์ อ.เมือง
จ.นนทบุ รี ซึ งจัด โดยชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แห่งประเทศไทย จํากัด

ฉบับที 316 ประจําเดือน มกราคม 2558
การอบรมมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อให้ทราบถึ ง
วิธีการใช้เครื องมือการวิเคราะห์งบการเงิ นได้อย่าง
เหมาะสม เพือให้สามารถนําเสนอผลการวิเคราะห์
และเสนอแนะแนวทางการตัดสิ นใจแก่ผูบ้ ริ หารได้
และเพือให้สามารถบริ หารสหกรณ์ดว้ ยการวิเคราะห์
งบการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รองประธานฯ และ ผู้จัดการ ร่ วมประชุ มประจําเดือน
ชมรมสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง
วั น ที 17 ธั น วาคม 2557 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้ จั ด การ เข้ า ร่ วมการประชุ ม
ประจําเดื อ นธันวาคม 2557 คณะกรรมการชมรม
สหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุ มสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดอ่างทองโดยมีนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
ประธานชมรมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ที ประชุ ม มี ม ติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2557
รั บ รองรายรั บ - รายจ่ า ยชมรมฯ ประจํ า เดื อ น
พฤศจิกายน 2557 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน
ตุ ล าคม 2557 จํา นวน 34,610.27 บาท มี ร ายรั บ
23,720 บาท รายจ่ าย 873 บาท และเงิ นคงเหลื อยก
ไปเดื อ นธัน วาคม 2557 จํา นวน 57,457.27 บาท
ติ ด ตามผลการประชุ มคราวก่ อน 2 เรื อง รั บทราบ
การเชื อมโยงธุ รกิ จระหว่ า งสหกรณ์ สมาชิ ก
และรั บ ทราบเรื องที สหกรณ์ จัง หวัด อ่ า งทองแจ้ง
ให้ ท ราบ หลายเรื อง มี ม ติ ใ ห้ จัด งานวัน สหกรณ์
แห่งชาติประจําปี 2558 ในวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558
โดยมี กิ จ กรรมร่ ว มการบริ จาคโลหิ ต ในงานและ
ปลูกต้นไม้
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กรรมการ ชสอ. ร่ วมประชุ มคณะกรรมการดําเนินการ
และคณะกรรมการต่ างๆ รวม 4 ครัง
ในเดื อนธั น วาคม 2557 นายศรี โพ ธิ
วายุ พ ัก ตร์ กรรมการ ชสอ. เข้า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการดําเนิ นการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย จํา กัด และคณะกรรมการอื น
ณ ห้ อ งประชุ ม 301 ห้ อ งประชุ ม 302 หรื อห้ อ ง
ประชุม 601 สํานักงาน ชสอ.รวม 4 ครัง ดังนี คือ
วันที 1 ธั นวาคม 2557 เข้าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการเชื อมโยงเครื อข่ ายและกิ จการพิ เศษ
ชุดที 42 ครังที 8
วันที 3 ธันวาคม 2557 เข้าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการพัฒ นาและเสริ มสร้ า งความรู ้ ด ้า น
วิชาการ ชุดที 42 ครังที 9
วั น ที 9 ธั น วาคม 2557 เข้า ร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการดํา เนิ นการ ชุ ดที 42 ครั งที 8 (วาระ
พิเศษ)
วั น ที 22 ธั น วาคม 2557 เข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 42 ครังที 9
กรรมการฯ ร่ ว มการสั ม มนากั บสั น นิ บ าตสหกรณ์
แห่ งประเทศไทย ทีกรุงเทพฯ
วั น ที 19 ธั น ว าคม 2557 นายศรี โพ ธิ
วายุพ กั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนายวิ รั ต
ชู จิ ต ต์ กรรมการฯ เข้า ร่ ว มการสั ม มนาผู ้บ ริ หาร
สหกรณ์ เรื อง “โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ชุมชน...สหกรณ์ได้อะไร?” ณ ศูนย์การ
ประชุ มรั ช นี แ จ่ มจรั ส (น.ม.ส.) สันนิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย กรุ งเทพฯ
การสัมมนามีวตั ถุประสงค์เพือสหกรณ์ได้ -

ฉบับที 316 ประจําเดือน มกราคม 2558
รั บ ความรู ้ น โยบายการจัด หาไฟฟ้ า จากพลัง งาน
ทดแทนเพื อให้ ส หกรณ์ มีส่ ว นร่ ว มในการช่ วยกัน
ส่ งเสริ มและใช้ไฟฟ้ าทีผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์
สหกรณ์ มี ร ายได้จ ากการผลิ ต ไฟฟ้ า จํา หน่ า ยให้
หน่วยงานของรัฐ
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพบิดา - มารดาสมาชิก
และบุตรอดีตประธานสหภาพฯ รวม 6 ราย
วันที 29 พฤศจิก ายน 2557 นายกฤษณชัย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นายสุ วฒั น์ แก้วเฮี ย ง รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายลิ ขิ ต
มีบาํ รุ ง เหรั ญญิก นายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ นางนาถ มงคลหว้า
หั ว หน้ า ฝ่ ายทัวไป นางสาวนุ ช นาถ แก้ว นํ าเชื อ
เจ้า หน้ า ที เงิ น กู้ และ นางสาวฐิ ติ พ ร ควรบํา เรอ
เจ้า หน้า ที เงิ นฝาก เดิ นทางไปเป็ นเจ้า ภาพสวดศพ
บุตรชายนายชํานาญ พิมพ์ดี อดี ตประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน และอดี ตรองประธานสหกรณ์
ออมทรั พย์ฯ ที วัดแสนสุ ข ต.บางปลากด อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง
วั น ที 16 ธั น วาคม 2557 นายกฤษณชั ย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นายสุ วฒั น์ แก้วเฮี ย ง รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นางสาว
พรรษพร แสงประพาฬ เลขานุ การ นายวิ รัต ชู จิตต์
นายสุ ท ัศน์ เอี ยมแสง กรรมการฯ เดิ นทางไปเป็ น
เจ้า ภาพสวดศพมารดานางเสถีย ร คุ ้มวงษ์ สมาชิ ก
แผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน และนายอํา นาจ
เหมือนจิตร์ สมาชิกแผนกอัลซิ ลลารี ผลิต ที บ้านพัก
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ต.จําปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุ ญ
500 บาท
วั น ที 17 ธั น วาคม 2557 นายกฤษณชั ย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายศรี โ พธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ เลขานุ การ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง
กรรมการฯ เดิ นทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพมารดา
นางจันทนา ขําสถิ ตย์ สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต
ทีวัดตะเคียน อ.ไชโย จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ
500 บาท
วั น ที 19 ธั น วาคม 2557 นายกฤษณชั ย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายศรี โ พธิ
วายุ พ ัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายสุ ว ัฒ น์
แก้ว เฮี ย ง รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นาย
สุทศั น์ เอียมแสง กรรมการฯ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพ
สวดศพมารดานางอํานวย พรวิริยกุล สมาชิ กแผนก
พ้นสภาพการเป็ นพนักงาน และ นางเฉลียว สังข์เงิน
สมาชิกแผนกบริ หาร(บัญชี ) ทีวัดแสนสุ ข อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ คนละ 500 บาท เป็ น
เงิน 1,000 บาท
กรรมการฯ เยียมไข้ สมาชิกป่ วย 5 ราย
วั น ที 6 พฤศจิ ก ายน 2557 นายกฤษณชัย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ เดิ นทางไปเยียม
ไข้นางสาวกานต์ชนิต หาญกล้า สมาชิ กแผนกสปิ นนิง ผลิต ทีหอพักบริ ษทั ฯ (ชมดาว) เนืองจากผ่าตัด
วั น ที 20 พฤศจิ ก ายน 2557 นายสุ ว ัฒ น์
แก้วเฮียง รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนาย
พีระภัทร ลอยละลิว เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย
2 ราย คือ

ฉบับที 316 ประจําเดือน มกราคม 2558
- นางมณฑา ปรี ช าชาติ สมาชิ ก แผนก
เวอร์ ค ชอพ ที บ้ า นพั ก อ.โพธิ ทอง จ.อ่ า งทอง
เนืองจากผ่าตัดนิว
- นายพรศิ ล ป์ ขุ น จั น ทร์ สมาชิ ก แผนก
อ๊อกซิ ลลารี ผลิต ทีบ้านพัก ต.บางปลากด อ.ป่ าโมก
จ. อ่างทอง เนืองจากถูกรถชนแขนหัก
วันที 27 พฤศจิกายน 2557 นายกฤษณชัย
สิ นธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายพี ร ะภัท ร
ลอยละลิว กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู ้จั ด การ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้น ายจํ า เนี ยร ศรี วัฒนธรรม สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ที บ้านพัก
ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากเป็ นโรคกระดูก
ทับเส้น

วั น ที 10 ธั น วาคม 2557 นายกฤษณชั ย
สิ นธุประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายลิขิต มีบาํ รุ ง
เหรั ญ ญิ ก นางนาถ มงคลหว้า หั ว หน้ า ฝ่ ายทัวไป
เดิ น ทางไปเยี ยมไข้น ายสนอง เจริ ญพร สมาชิ ก
แผนกไดเวอร์ ที บ้า นพัก ต.สายทอง อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง เนื องจากผ่าตัดตา
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมไข้สมาชิ กป่ วย
สหกรณ์ ฯ ซื อของเยี ยมไข้มอบให้ส มาชิ ก คนละ
300 บาท
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“สวัสดี ปีใหม่ 2558 สมาชิ กสหกรณ์ฯ และ
ท่ า นผู ้อ่ า นทุ ก ท่ า นครั บ ขอให้ ทุ ก ท่ า นมี สุ ข ภาพ
แข็ง แรง ชี วิ ต มี แ ต่ ค วามสุ ข พบแต่ สิ งดี ๆ ตลอดปี
2558 ครับ”
ปลายปี พ.ศ. 2556 ต่ อ เนื องจากถึ ง ต้น ปี
พ.ศ. 2557 เป็ นปี ที สมาชิ กสหกรณ์ฯ พบกับปั ญหา
ด้านเศรษฐกิ จมาอย่างต่ อเนื องซึ งเกิ ด มาจากปั ญหา
ข้อ พิ พ าทแรงงานระหว่ า งสหภาพแรงงานไทยเรยอนกับบริ ษทั ฯ นํามาซึ งการนัดหยุดงานและปิ ด
งานของสองฝ่ ายเป็ นเวลาเกือบสี เดือนเต็ม แม้ว่าสอง
ฝ่ ายจะตกลงกัน ได้ใ นเดื อ นมกราคม 2557 และ
พนัก งานทุ กคนทยอยกัน กลับ เข้า ทํางานเรี ยบร้ อย
แล้ว แต่ ผ ลกระทบที เกิ ด ขึ นก็ มี ต่ อ เนื องมาตลอด
สํ า หรั บ สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ทุ ก คน มี เ พี ย งสมาชิ ก
สหกรณ์ฯ บางส่ วนทีมีฐานะทางเศรษฐกิจทีดีเท่านัน
ทีได้รับผลกระทบไม่มากนัก แต่ทุกคนก็ขาดรายได้
ในระหว่างการนัดหยุดงาน รวมทังได้รับเงินโบนัส
สู งสุ ดเพียง 65 วัน ในปลายปี ที ผ่านมา สิ งที เกิ ดขึ น
เป็ นเสมือนฝั นร้ ายของสมาชิ กทุกท่าน แต่ ในความ
ฝั น ร้ า ยของเรา ผมเชื อว่ า พวกเราก็ไ ด้รั บ สิ งที ดี ๆ
หลายอย่างมากในระหว่างการนัดหยุดงานทีผ่านมา
ไม่ ว่ า จะเป็ นความสมัค รสมานสามัค คี ร ะหว่ า ง
สมาชิ กด้วยกัน นําใจจากพี น้องผูใ้ ช้แรงงานจากทัว
ประเทศ รวมทังนําใจจากองค์กรปกครองท้องถิ น
ต่ างๆ ในจังหวัด และที สํ าคัญ คื อ ความเชื อมั นใน
สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ฯ ของสมาชิ กส่ วนใหญ่ เกิน กว่ า
80% ที ไม่ คิ ด ทอดทิ งสหกรณ์ ฯ ในยามที พวกเรา
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ยากลํา บาก ความเชื อมันดังกล่ า วทํา ให้ส หกรณ์ ฯ
ของเราไม่ได้รับผลกระทบที รุ นแรงจากการนัดหยุด
งานที ยาวนานถึง 4 เดื อน คณะกรรมการสหกรณ์ฯ
และเจ้าหน้าทีทุ กคนขอขอบพระคุณสมาชิ กทุกท่าน
เป็ นอย่ า งสู ง ผมเชื อว่ า ปี พ.ศ. 2558 จะเป็ นปี ที
สหกรณ์ฯ ของเรามี ความเจริ ญเติ บโต เข้มแข็งและ
ก้าวหน้าเพิมมากขึนอย่างแน่นอนครับ
สําหรั บเพือนสมาชิ กสหกรณ์ฯ ทุกท่าน ผม
หวังว่าปี นี จะเป็ นปี ที ดี ของพวกเราทุ กคน เพราะเรา
ผ่านเหตุการณ์ทีไม่ดีกนั มาแล้ว แต่ผมก็อยากให้ปีนี
เป็ นปี ที พวกเราใช้ชีวิ ตกันอย่ างระมัด ระวัง เพราะ
สถานการณ์ ด ้า นเศรษฐกิ จของโลกในเวลานี ไม่ มี
อะไรแน่ นอน หากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา อาจมี
ผลกระทบต่อประเทศของเรา รวมทังกระทบต่อการ
ดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ได้ การใช้ชีวิตอย่างเพียงพอ
เป็ นสิ งสํ า คัญ สํ า หรั บ พวกเราทุ กคน ใช้จ่ า ยอย่า ง
ประหยัด เก็บออมให้มากขึนเพือความมันคงของตัว
เราและครอบครัวในอนาคต ทีสํ าคัญ เราต้ องไม่ เดิน
ตามกระแสสั ง คม อย่ า ใช้ เงิ น เพราะความอยากได้
อยากมี การซื อสิ งของต่ า งๆ ต้ อ งซื อเพราะเรา
จําเป็ นต้องใช้ และเราต้องใช้ให้คุม้ ประโยชน์ใช้สอย
เช่ น ซื อโทรศัพ ท์ยี ห้ อ ดัง ราคาแพงมาใช้งาน แต่
เจ้า ของเครื องใช้โ ทรศัพ ท์ เ พี ย งแค่ โ ทรออกหรื อ
รับสาย หรื อถ่ายรู ปเท่ านัน อย่างอืนไม่เคยทําอะไร
เลย ไม่เล่ นเฟสบุ๊ ค ไม่เล่ นไลน์ อย่างนี ก็ไม่ จาํ เป็ น
ตัองซื อโทรศัพท์ยีห้อดัง ราคาแพงมาใช้งาน
ปี ใหม่นี สหกรณ์ฯ ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที จะ
จัดเพือสมาชิกทุ กท่านเช่นเคย หวังว่าทุกท่านจะเข้า
ร่ วมกิจกรรมกับสหกรณ์ฯ โดยพร้อมเพียงกันครับ
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สวัส ดี ครั บ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อ นมกราคม 2558 มาพบกับ ท่ า นสมาชิ ก และ
ท่านผูอ้ ่านทุกท่านแล้วครับ
ขอแสดงความยินดีกบั คุณสุ ภาพ ไพจิตร์ จิ น ดา ที ได้ ล าหยุ ด พั ก ผ่ อ นประจํ า ปี ก่ อ น วั น
เกษี ย ณอายุเ ป็ นเวลาครึ งเดื อ น หลังการเกษี ย ณป้ า
หนุ่ ย จะกลับ ไปอยู่บ ้า นที อยุ ธยาครั บ $$$@@$$$
ตืนแต่เช้ามืดทุกวัน สําหรับ คุณศิริศักดิ ทรงวุฒิเลิศ
เพราะตอนตีสีกว่าๆ คุณปลาจะส่ งไลน์อวยพรให้กบั
เพือนๆ เป็ นประจําทุกวันเลยครับ $$$@@$$$ อายุ
ครบ 24 ปี ไปเมือเร็ วๆ สําหรับน้องพลอย คุณนฤมล
สวนแก้ วมณี ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุ ขตลอดไปครับ
$$$@@$$$ ขอขอบคุณสมาชิ กสหกรณ์ฯ 3 ท่าน ที
ได้ท ํา การเพิ มค่ าหุ ้น กับ สหกรณ์ คื อ คุ ณ ณั ฐ ฐิ ณี ย์
เครื อรัตน์ คุณนงค์ ลักษณ์ มีความดี และ คุณวันชั ย
ฉั ตรแหลม ก่ อนเกษียณอายุขอให้ทุกท่ านมี หุ้นเป็ น
ล้ า นบาทนะครั บ $$$@@$$$ ขอขอบคุ ณ คุ ณ
รั งสรรค์ ฉํ าวิเศษ ที นําภรรยามาสมัครเป็ นสมาชิ ก
สมทบของสหกรณ์ ฯ ด้ ว ยครั บ $$$@@$$$ ขอ
แสดงความยิ น ดี ก ับ คุ ณ ปนั ด ดา มี ม่ ุง ทํ า ที จัด พิ ธี
อุ ป สมบทให้ กั บ น้ อ งชายไปเมื อเร็ วๆ นี ขอ
อนุ โ มทนาบุ ญ ด้วยครั บ $$$@@$$$ ระยะหลังไม่
ค่ อ ยได้ พ บกั บ คุ ณ เกี ย รติ พงษ์ ยิ ม ไม่ ท ราบว่ า
สบายดี ไ หมครั บ ว่าง ๆ แวะมาเยี ยมเยือนสหกรณ์
บ้า งนะครั บ $$$@@$$$ ถึ งแม้ว่าหลานแพรกํา ลัง
เรี ยนอยู่ทีประเทศจี น แต่ คุ ณพัชริ ดา มีบํารุ ง ก็ไม่
เคยลื ม อวยพรวัน เกิ ด ให้ ห ลานสาวผ่ า นเฟสบุ๊ ค
น่ ารั กมากครั บคุ ณป้ านุ ย้ $$$@@$$$ ขอแสดงยินดี
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กับ คุ ณสุ ทัศน์ เอียมแสง ที ภรรยาสอบได้ตาํ แหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง 7 ไปเมื อเร็ วๆ นี เก่ งมากเลย
ครั บ $$$@@$$$ ขอแสดงความยิ น ดี กับ คุ ณ นาถ
มงคลหว้ า ที ลู กชายได้ท าํ งานเป็ นที เรี ย บร้ อยแล้ว
$$$@@$$$ ขอแสดงความยินดี กับ คุณกมลศั กดิ
พัฒนสิงห์ ทีได้รับการแต่งตังเป็ นทีปรึ กษากิติมศักดิ
ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
จํากัด อีกปี ครับ $$$@@$$$ มีไลน์เป็ นของตนเอง
แล้ ว สํ า หรั บ คุ ณ พวงทอง หมี ท อง ใครว่ า คน
เกษี ย ณอายุ ต ามเทคโนโลยี ไ ม่ ท ัน ขอบอกว่ า ต้อ ง
ยกเว้นคุณแต๋ วอีกหนึ งคนนะครับ $$$@@$$$ ขอ
แสดงความเสี ยใจกับ คุณเสถียร คุ้มวงษ์ คุณอํานาจ
เหมือนจิตร์ คุณจันทนา ขําสถิตย์ คุณอํานวย พรวิริ ยกุล และ คุณเฉลียว สั งข์ เงิน ทีสู ญเสี ยมารดาของ
แต่ ล ะท่ า นไปเมื อกลางเดื อนธันวาคมที ผ่ า นมาใน
เวลาไล่เลียกันครับ
ไปเที ยวงานยอยศยิงฟ้ าอยุธยามรดกโลกมา
คุณฐิตพิ ร ควรบําเรอ มีอาการปวดขา ปวดหลังและ
ปวดหั ว พร้ อ มกั น เลย สงสั ย จะเดิ น มากไปครั บ
$$$@@$$$ ขอแสดงความยิ น ดี กับ คุ ณ ดวงพร
หิรัญศุ ภโชติ เนื องในโอกาสครบรอบ 8 ปี ของการ
แต่ งงาน ก็ขอให้ชีวิตสมรสมีแต่ ความสุ ขตลอดไป
ครับ $$$@@$$$ เปลียนชือเฟสบุ๊คตัวเองใหม่ เป็ น
ชื อ “ไร่ แก่ นตะวันคลองโพธิ ” แต่ไ ม่ ค่อยเห็ น คุ ณ
วั ฒ นชั ย กลั ด สนิ ท พู ด ถึ ง แก่ น ตะวัน เลย เพื อน
สมาชิ กทีต้องการทานแก่นตะวันติดต่อคุณกบได้นะ
ครั บ เพราะที บ้า นคุ ณ กบมี จ ํา หน่ า ยทุ ก วัน ครั บ
$$$@@$$$ เพราะรถยนต์คนั เก่าประสบอุบตั ิ เหตุ
จนซ่ อมไม่ได้ คุณคนิต ชวดตระกูล เลยต้องเปลียน
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รถยนต์ คัน ใหม่ ก็ ข อให้ ขับ รถคัน ใหม่ ด ้ว ยความ
ปลอดภัยนะครับ $$$@@$$$ ขอแสดงความยินดี
กับ คุณพิษณุ นิมสุ พรรณ ที เข้าพิธีมงคลสมรสกับ
เจ้าสาวแสนสวยไปเมือปลายเดือนธันวาคมที ผ่านมา
ขอให้ ชี วิ ต สมรสมี แ ต่ ค วามสุ ขตลอดไปครั บ
$$$@@$$$ สหภาพฯ เปิ ดรั บ บริ จาคโลหิ ต เมื อ
ปลายเดื อ นธั น วาคมที ผ่ า นมา สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ
หลายท่านเข้าร่ วมการบริ จาคด้วย เช่น คุณวัชริ นทร์
คล้ ายแก้ ว คุ ณ พงษ์ ส ว่ า ง สี แ ก้ ว สิ ว คุ ณ อรวรรณ
เมื อ งลี ขออนุ โ มทนาบุ ญ ด้ ว ยครั บ $$$@@$$$
สํา หรั บคนนี พิ เศษครั บ เป็ นการบริ จาคโลหิ ต ครั ง
แรกของ คุ ณ สุ วั ฒ น์ แก้ วเฮี ย ง รองประธาน
สหกรณ์ ฯ ก็หวังว่าต่อไปคุ ณสุ วฒั น์ จะร่ วมบริ จาค
เป็ นประจํานะครับ $$$@@$$$ มือกําลังขึนกับการ
ตกปลา สํา หรั บ คุ ณสมชาย ปิ นแก้ ว ได้ข่ า วว่าตก
ปลาได้วนั ละหลายตัว ตัวใหญ่มากนําหนักแต่ละตัว
หลายกิโลกรัมครับ งานนีมีแต่รวยครับ
งานเลี ยงเกษี ย ณอายุ ข อง คุ ณ ประนอม
พานคํ า ที ร้ า นเรื อกลางสวน เจ้า ภาพแต่ ง ตัว ชุ ด
คาวบอยตามเทรนด์ข องงานได้ส วยงามมากครั บ
$$$@@$$$ ได้รับรางวัลผูแ้ ต่งกายชุดคาวบอยดีเด่น
จากคุ ณประนอม (เจ้าภาพ) สําหรับ คุ ณกําไร สั ญญะเดช และ คุ ณ ศิ ริ น ทิ พ ย์ ม่ ว งศรี จั น ทร์ ส่ ว น
รางวัลจะเป็ นอะไรต้องสอบถามทังสองท่านดู ครับ
$$$@@$$$ สําหรับเจ้าภาพอีกคน คุณฉันทะ ฐิ ตะปุ ระ ดู มีความสุ ขมากเนื องจากเพื อนๆ มาร่ วมงาน
กันมาก หลังการเกษี ย ณอายุจ ะไปช่ ว ยภรรยาขาย
ของที ร้ า นนิ มิ ม าร์ ท ของตนเองครั บ $$$@@$$$$
เดิ นทางมาจากเชี ย งรายเพื อมาร่ ว มงานเกษี ยณอายุ
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เพื อนๆ ในแผนกวิ ส โคส ผลิ ต สําหรั บ คุ ณ สวัส ดิ
คุ ณโสฬส เชื อเมื อ งพาน ทังสองท่า นนํา ข้าวไรท์เบอรี ที ปลูกเองมาขายให้เพือนๆ ด้วย $$$@@$$$$
พาครอบครั ว ไปเที ยวที ฟลอร่ า ปาร์ ค วังนําเขี ย ว
มาแล้ว สําหรับ คุณมานะ เกษางาม งานนีถ่ายแต่รูป
ภรรยาลงเฟสบุ๊ ค ไม่ เ ห็ น มี รู ป ตัว เองบ้า งเลยครั บ
$$$@@$$$ ขอแสดงความยินดีกบั คุณมยุรี ณ รั งศิลป์ ทีทีมลูกชายได้รางวัลชนะเลิศเป็ นตัวเครื องบิน
ไปกลับโอซาก้า วิชา PR Workshop จาก แอร์ เอเซี ยเอ็ ก ซ์ งานนี คุ ณ แม่ ป ลื มใจเป็ นที สุ ดเลยครั บ
$$$@@$$$ หลังจากทีทีมฟุตบอลไทยได้แชมป์ ซู ซูกิคพั คุณเอ บุญมี และเพื อนๆ พากันไปฉลองแชมป์
ให้ทีร้ านสเต็กลุ งหนวดครั บ $$$@@$$$ ปี พ.ศ.
2558 กรรมการสหกรณ์ ฯ 3 ท่ า นที ดํา รงตํา แหน่ ง
ครบ 2 วาระ (4 ปี ) และต้ อ งหยุ ด พั ก การเป็ น
กรรมการฯ อย่ า งน้ อ ย 1 ปี ได้ แ ก่ คุ ณ ศรี โ พธิ
วายุ พั ก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น คุ ณ สุ วั ฒ น์
แก้ วเฮียง รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และ คุณ
มานะกู ล พรรณเรณู ขอขอบคุ ณ ทัง 3 ท่ า นที ได้
ทุ่ ม เทการทํา งานให้ แ ก่ ส หกรณ์ ฯ เป็ นอย่ า งมาก
ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที ผ่ า นมาครั บ $$$@@$$$
สหกรณ์ ฯ กํา หนดวันประชุ มใหญ่ สามัญประจํา ปี
2557 ในวันที 2 กุมภาพันธ์ 2558 ที คลับ เฮ้าท์ ขอ
เชิญสมาชิ กลงคะแนนเสี ยงเลือกตังกรรมการฯ ใหม่
ก่อนการประชุมใหญ่ ปี นี มีผูส้ มัคร 13 คน สมาชิ ก
เลือกได้ 7 คนครับ $$$@@$$$ ในเวลา 17.00 น. ขอ
เชิ ญสมาชิ กฯ เข้า ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่ โ ดยพร้ อ ม
เ พี ย ง กั น ค รั บ $$$@@$$$ พ บ กั น ฉ บั บ ห น้ า
$$$@@$$$ สวัสดีครับ $$$@@$$$
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รายงานกิจการประจําเดือน ธันวาคม 2557 (MONTHLY REPORTS DECEMBER 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 (7 ธนาคาร รวม 9 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 - ธันวาคม 2557 Revenues from January - December 2014
15. รายจ่ายตังแต่ เดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 Expenses from January - December 2014
16. รายได้ สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total lncome (Approximated)

1,096
289,256,120.00
7,867,986.71
4,965,432.06
4,400,714.18
8,432,704.59
81,806,678.70
8,888,662.46
2,571,700.74
88,121,640.42
6,454,850.00
349,114.08
364,684.08
6,439,280.00
24,571,169.18
639,291.08
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

29,367,361.02
39,639,934.20
300,698,983.76
18,169,030.00
21,802,912.02
297,065,101.74
37,669,694.19
17,193,169.50
21,522,738.05
6,134,340.48
15,388,397.57

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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วันที 8 - 9 ธ.ค. 57 นายศรีโพธิ วายุพักตร์ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย และนายพงษ์ศกั ดิ คงมี เข้ าร่วมการ
สัมมนากับ ชสอ. และวันที 10 - 12 ธ.ค. 57 นายศรีโพธิ วายุพักตร์ เดินทางไปทัศนศึกษาทีเกาะบาหลี

นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ มอบสร้ อยคอทองคําหนัก 1 บาท ให้ แก่นายสยาม ศิลป์ ประดิษฐ์ และมอบ
ของทีระลึกให้ แก่นางมณฑา ปรีชาชาติ สมาชิกแผนกเวอร์คชอพ เนืองจากเกษียณอายุ

สหกรณ์ฯ เยียมไข้ นายจําเนียร ศรีวัฒนธรรม
สมาชิกแผนกสปิ นนิง ผลิต ทีบ้ านพัก ต.โพสะ
เนืองจากป่ วยเป็ นโรคกระดูกทับเส้ น

นายศรีโพธิ วายุพักตร์ กรรมการ ชสอ. พร้ อม
คณะกรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ
เดินทางไปตรวจประเมิน สอ. ดีเด่น 3 จังหวัดภาคใต้

