สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ า หนั ก 1 บาท ให้ แ ก่
สมาชิ กเกษียณอายุ 2 ราย
วันที 19 ธันวาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ และนายสุ ทศั น์
เอียมแสง กรรมการฯ ร่ วมกันมอบสร้ อ ยคอทองคํา
หนัก 1 บาท มูลค่า 18,750 บาท ให้แก่ น ายประเสริ ฐ
ทรงวาศน์ สมาชิ กแผนกบริ หาร (วิสโคส ซ่ อมบํารุ ง)
เนื องจากเกษี ย ณอายุ โดยมอบให้ ใ นงานเลี ยง
เกษียณอายุ ทีร้านอาหารครัวเบตง จ.อ่างทอง
วันที 22 ธันวาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนายรวิ พ งษ์ ศุ ภ ศรี
กรรมการฯ ร่ วมกัน มอบสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 1
บาท มูล ค่ า 18,750 บาท ให้แก่ น ายพนม แก่ นวงษ์
สมาชิ กแผนกอ๊อกซิ ลลารี ผลิต เนื องจากเกษียณอายุ

โดยมอบให้ในงานเลี ยงสังสรรค์ก ารเกษียณอายุ ที
ร้ านอาหารไทยลาวคาราโอเกะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
สหกรณ์ ฯ นํ าสมาชิ กเดิน ทางไปดูงานด้ านเศรษฐกิจ
พอเพียงทีนครนายก
วันที 6 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯ โดยการ
นํา ของนายกฤษณชัย สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายวิ รั ต ชู จิ ต ต์ รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางละออ แก้วสาระ กรรมการ นาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ พร้ อมกับนางสาวนุ ชนารถ แก้ วนําเชื อ เจ้าหน้า ที บัญ ชี นางสาวฐิ ติพร
ควรบํา เรอ เจ้า หน้าทีการเงิ น และสมาชิ ก รวม 42
คน เดินทางไปดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนศรี ยา (ไร่ ลุงไสว) อ.เมื อง จ.นครนายก และแวะซื อ
ของทีโรงเกลือ จ.นครนายก
(อ่ านต่ อหน้ า 3)
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ฉบับที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559

รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 33 (2558)
นายกฤษณชัย สินธุป ระสิทธิ์ ประธานกรรมการ
นายเฉลย
ชมบุหรั่น รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต
ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
เลขานุการ
นายลิขิต
มีบ ํารุง
เหรัญญิก
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ
นางสาวไขมุกข จันทโคตร
กรรมการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
กรรมการ
นางละออ
แกวสาระ
กรรมการ
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา
กรรมการ

สหกรณฯ รวมตักบาตรขาวสารอาหารแหง
รวมกับสหภาพแรงงานไทยเรยอน (31 ต.ค. 58)

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก
นางนาถ
มงคลหวา
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ
นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่บ ัญชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายวิรัต ชูจิตต
กองบรรณาธิการ
 นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสุทัศน เอี่ยมแสง  นายธนกฤต วโรตนม
 นางสาวไขมุกข จันทโคตร นางละออ แกวสาระ
 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายรวิพงษ ศุภ ศรี
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
ที่ปรึกษา  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

ที่ปรึกษาฯ รองประธานฯ และผูจดั การ เขารวม
ประชุมใหญสามัญประจําป สอ.พนักงานบริษทั
รอยัล ปอรซเลน จํากัด จ.สระบุรี (30 พ.ย. 58)

สหกรณฯ เยี่ยมไขนายไพรวรรณ ฮวบเจริญ
สมาชิกแผนกออกซิลลารี่ ซอมบํารุง ณ บานพัก
ต.ยานซือ่ อ.เมือง จ.อางทอง (21 ธ.ค. 58)
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สหกรณ์ ฯ บริ จาคข้ าวสาร 2 กระสอบร่ วมตั กบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ งกับสหภาพฯ (ต่ อจากหน้ า 1)
วันที 30 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ ออมทรั พย์ฯ
ทําการบริ จาคข้าวสาร 2 กระสอบ (กระสอบละ 15
ก.ก.) เป็ นเงิ น 1,120 บาท (หนึ งพัน หนึ งร้ อยยี สิ บ
บาทถ้วน) เพือร่ วมการตัก บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนืองในโอกาสวันครบรอบ 37 ปี การก่ อตังสหภาพ
แรงงานไทยเรยอน ณ บริ เวณหน้าอาคารพระพุทธรู ปประจําบริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
ทีปรึ กษาฯ รองประธานฯ และสมาชิ ก ร่ วมศึ ก ษาดู
งาน ร้ านสหกรณ์สิงห์ บุรี จํากัด
วันที 26 พฤศจิกายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ ที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ นายวิรั ต ชู จิต ต์ รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ และนางสุ นี ชู จิ ต ต์
สมาชิ ก เข้า ร่ วมการศึ ก ษาดู ง าน ณ ร้ า นสหกรณ์
สิ งห์บุรี จํากัด อ.เมือง จ.สิ งห์บุรี โดยการนําของนาย
สั น ติ จัน ทร์ ส ถานนท์ สํา นัก งานสหกรณ์ จงั หวัด
อ่างทอง ตามโครงการการประชุมเชิงปฎิบตั ิการการ
ส่ ง เสริ ม การเชื อมโยงเครื อ ข่ า ยเพื อเพิ มศัก ยภาพ
สหกรณ์นอกภาคเกษตรในการสร้างเครื อข่ายโดยให้
มีการเชื อมโยงกัน ระหว่างสหกรณ์ นอกภาคเกษตร
และเชือมโยงกับสหกรณ์ภาคเกษตรเพือสร้ างความ
เข้ม แข็ ง ทังระบบสหกรณ์ ในด้า นการเงิ น การให้
สิ นเชือ การจัดสิ นค้ามาจําหน่ าย ให้กบั สมาชิ ก การ
หาปั จจัยการผลิต เครื อข่ายวิชาการและความรู ้ โดยมี
นายวันชัย แสงดาว ประธานกรรมการร้ านสหกรณ์
สิ งห์บุรี จํากัด นายสานิตร์ เชษฐศาสน์ ผูจ้ ดั การร้ าน
สหกรณ์ ฯ และเจ้า หน้ า ที ร้ า นสหกรณ์ ฯ ให้ ก าร
ต้อ นรั บ บรรยายให้ ค วามรู ้ เ รื องการดํ า เนิ น งาน
สหกรณ์ ฯ และการเชื อมโยงเครื อ ข่า ยโดยการนํ า

ฉบับที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559
สิ นค้าของร้านไปจําหน่ายให้แก่ สมาชิกของสหกรณ์
ทีมาศึกษาดูงาน
หลังจากรั บ ประทานอาหารกลางวัน แล้ว
ผูเ้ ข้าร่ วมการศึ กษาดู งาน 35 คน ได้เยียมชมกิ จการ
ร้ านสหกรณ์สิงห์บุรี จํากัด และซื อสิ นค้าในร้านเป็ น
จํานวนมาก
ทีปรึกษา และรองประธานฝ่ ายประชาสั ม พั นธ์ ร่ ว ม
การสั มมนากับชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ภาคกลาง
วันที 27 พฤศจิกายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ รองประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พย์ภ าคกลาง และทีปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ และนาย
วิรั ต ชู จิต ต์ รองประธานกรรมการฯ เข้า ร่ วมการ
สัมมนา เรื อง “การรณรงค์สหกรณ์ออมทรัพย์นาํ เงิ น
มาลงทุนใน ชสอ.” ณ โรงแรมธาราแกรนด์ รี สอร์ ท
แอนด์สปา ต.ประชาธิ ปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ ง
จัด โดย ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พย์ภ าคกลาง และ
ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด
โดยมี น ายสุ รั ต น์ จัน ทร์ ว นั เพ็ ญ ประธานชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วม
การสัมมนา จํานวน 55 คน นายเสกสรร โสภารั ตน์
กรรมการเชือมโยงเครื อข่ายและกิจการพิเศษ ชุมนุมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด เป็ น
ประธานพิ ธี เ ปิ ดการสั ม มนา และบรรยาย เรื อง
“ชสอ. กั บ การเป็ นศู น ย์ ก ลางทางการเ งิ น ของ
ขบวนการสหกรณ์ไทย” นางประภาษร ทิ พย์ดี รอง
ผูจ้ ดั การใหญ่ สายธุ รกิ จ บรรยาย เรื อง “การลงทุนใน
ชสอ. ผลตอบแทนและความเสี ยง” ดร. เฉลิ ม พล
ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พบปะพูดคุ ย
กับผูเ้ ข้าร่ วมการสัมมนา และบรรยายภาระกิ จของ
ชสอ. ทีดํา เนิ นการให้แ ก่ ส มาชิ ก และ ผศ.ดร.วิช ัย
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โถสุ วรรณจิ น ดา อดี ต ผู ้ บ ริ หารธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) บรรยาย เรื อง “แนวโน้วสภาวะ
เศรษฐกิจและการลงทุนในอนาคต”
การสัมมนามีวตั ถุประสงค์ เพือให้สหกรณ์
ออมทรั พย์ไ ด้รับความรู ้ สภาวะเศรษฐกิ จ และการ
ลงทุนในอนาคต และให้สหกรณ์ออมทรัพย์ได้เข้าใจ
ถึง การลงทุน ใน ชสอ. ว่ามี ค วามคุ ้มค่ า และมันคง
อย่ า งไร อนึ ง ชมรมฯ ได้ม อบเสื อ "ปั นเพื อพ่ อ"
ให้แก่ ผเู ้ ข้าร่ วมการสัมมนาด้วย
นายก สสอป. กรรมการ และเจ้ าหน้ าทีศู นย์ ฯ เข้ าร่ วม
ประชุ มศู นย์ประสานงาน สสอป. ประจําปี 2558
วันที 29 พฤศจิกายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการ สสอป. นางละออ แก้วสาระ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้ าฝ่ ายทั วไป
เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ศู น ย์ ป ระสานงาน สสอป.
ประจําปี 2558 ณ ห้อ งประชุ ม 701 อาคารชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย จํา กัด ถนน
นครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายศรี โพธิ
วายุ พกั ตร์ นายกสมาคมฯ ทําหน้า ที ประธานในที
ประชุ ม พร้อมกับนายธัญญา สายสิ น อุปนายก คนที
1 นางลัดดา ไชยสิ ทธิ เหรัญญิก นายไชยา ตีบไธสงค์
เป็ น ผูร้ ่ วมนําเสนอข้อมู ลแก่ สมาชิ ก และกรรมการ
สสอป. ท่านอืนๆ เข้าร่ วมประชุมด้วย
นายกสมาคมฯ ได้ทาํ การแนะนํากรรมการ
สสอป. แก่ ผู ้ เ ข้า ร่ ว มการประชุ ม จากนัน นายก
สมาคมฯ พร้ อ มกับกรรมการฯ ได้ทําการชี แจงผล
การดํา เนิ น งานของสมาคมฯ แจ้ ง รายชื อศู น ย์
ประสานงานพร้ อ มกับ จํา นวนสมาชิ ก ของแต่ ล ะ
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ศูนย์ฯ โดยในปี นีมีศูนย์ประสานงานเพิ มขึน 6 ศู นย์ฯ
แจ้งจํานวนสมาชิกของ สสอป. รวม 4,898 คน และ
ยอดรวม 3 สมาคมฯ จํานวน 71,783 คน แจ้งจํานวน
สมาชิกเสี ยชี วิต 3 สมาคมฯ ใน ปี 2558 คื อ สสอป.
จํา นวน 32 คน สสอ.รรท. จํา นวน 299 คน และ
สสอท. จํานวน 103 คน รวมทังสิ น 434 คน ชี แจง
เรื องความสํ า คัญ ของใบรั บรองแพทย์ การส่ ง เงิ น
สงเคราะห์ล่วงหน้าประจํา ปี 2559 และเรื องการเก็บ
เงินสงเคราะห์เกิ น 4,000 บาท สู งสุ ด 800 บาท
ทังนี สสอป. ได้มอบกระปุ กออมสิ นรู ปตึ ก
ชสอ. ให้แ ก่ ผู ้เ ข้ าร่ วการประชุ ม ทุ ก ท่ านด้วย และ
หลังจากเลิ ก ประชุ ม ผู ้เ ข้า ร่ วมการประชุ ม ได้ รั บ
ประทานอาหารร่ วมกัน

นายก สสอป. กรรมการ และเจ้ าหน้ าที สสอป. ร่ ว ม
การประชุ มใหญ่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ ทีแก่งคอย
วันที 30 พฤศจิกายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นางลัดดา ไชยรักษ์ เหรั ญญิก และนางสาวลักขิ ก า
ประชานิ การ เจ้าหน้าที สสอป.เข้า ร่ วมการประชุ ม
ใหญ่ สามัญประจําปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั รอยัล ปอร์ ซเลน จํากัด ณ โรงอาหาร โรง-
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งาน 1 อ.แก่ งคอย จ.สระบุรี
นายศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ นายกสมาคมฯ
กล่าวปราศรัยต่อทีประชุม และมอบนาฬิกาสมาคมฯ
รวม 9 เรื อน แก่ ส มาชิ กทีเข้าร่ วมการประชุ ม และ
นางสาวลัก ขิ กา ประชานิ ก ร ได้บรรยายเรื อง “การ
สมัครเป็ นสมาชิ ก สสอป.” ให้แก่ สมาชิ กทีเข้าร่ วม
การประชุ มใหญ่ดว้ ย
รองประธานฝ่ ายการเงิน และผู้จัด การ เข้ าร่ วมการ
ประชุ มใหญ่ สอ.พนักงานรอยัล ปอร์ ซเลนฯ
วันที 30 พฤศจิกายน 2558 นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู ้จดั การ เข้า ร่ วมการประชุ มใหญ่สามัญ
ประจําปี 2558 สหกรณ์ อ อมทรั พย์พนัก งานบริ ษ ทั
รอยัล ปอร์ ซ เลน จํา กัด ณ โรงอาหาร โรงงาน 1
อ.แก่ งคอย จ.สระบุรี
สหกรณ์ ฯ มีส มาชิ ก 667 คน ทุ นเรื อนหุ ้น
57.85 บาท ทุนสํารอง 7.79 ล้านบาท ทุนสะสมตาม
ข้อบังคับ 1.79 ล้านบาท เงินรับฝาก 30.21 ล้านบาท
เงิ น ให้กู้ค งเหลือ ที สมาชิ ก 247.22 ล้า นบาท กํา ไร
สุ ทธิ ประจํา ปี 6,600,236.41 บาท ที ประชุ ม ใหญ่
จ่ายเงินปันผล ร้อยละ 5 จ่ายเงินเฉลียคืน ร้ อยละ 10
และ ตังทุนรักษาอัตราเงินปั นผล 1,157,117.20 บาท
รองประธานฯ และผู้จัดการ ร่ วมประชุ มประจําเดื อน
ชมรมสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง (วาระพิเศษ)
วันที 2 ธันวาคม 2558 นายวิรัต ชูจิตต์ รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ เข้า ร่ วมการประชุ ม (วาระพิ เ ศษ)
คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ณ ห้อง
ประชุ มสํา นัก งานสหกรณ์ จงั หวัด อ่ า งทอง โดยมี
พ.ต.อ.พีระพันธ์ จันทร์ เทียน ประธานชมรมสหกรณ์

ฉบับที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559
จังหวัดอ่างทอง ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ทีประชุมมีมติให้ชมรมฯ ร่ วมกับสํานักงาน
สหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง และสํ านักงานตรวจบัญ ชี
จังหวัดอ่างทอง จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี
2559 ในวันที 26 กุมภาพัน ธ์ 2559 ณ ห้อ งประชุ ม
อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด อ่ า งทอง พร้ อ มกั บ กํา หนด
รายละเอียดในการจัดงานหลายประการ
นายกสมาคม และกรรมการ สสอป. เข้ าร่ วมประชุ ม
กับ 3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
วัน ที 8 ธัน วาคม 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคม สสอป. นางลัด ดา ไชยสิ ท ธิ
เหรั ญญิก และนายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการฯ เข้าร่ วม
ประชุ ม ร่ วม 3 สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ คื อ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ-รั ฐ
วิสาหกิ จไทย (สสอ. รรท.) และสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ท หาร (สสอท.) ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ชสอ.
ทีประชุ มมี ติรับทราบเรื องการคํานวณเงิ น
สงเคราะห์ระหว่างสมาคม การพิจารณาการประชุ ม
ใหญ่ สามัญประจํา ปี 2558 ร่ วมกับ สส.ชสอ. การ
ตรวจสอบหลัก ฐานของการสมัค รของสมาชิ ก ที
เสี ยชีวติ กรณี ของนายจรู ญ ทองหยด (สสอป.) และ
นางสาวอลิสา ภูรัตนรักษ์ (สสอ.รรท.) ฯลฯ
นายกสมาคม และกรรมการ สสอป. เข้ าร่ วมประชุ ม
ประจําเดือนธันวาคม 2558
วัน ที 9 ธัน วาคม 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
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นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ พร้อมกับกรรมการท่าน
อืน และเจ้า หน้าที สสอป. เข้า ร่ วมประชุ มประจํา เดื อ นธั น วาคม 2558 ของคณะกรรมการสมาคม
สสอป.
ทีประชุมมีมติให้ทาํ การยกเว้นการเรี ยกเก็ บ
เงิ น สงเคราะห์ ล่ว งหน้า ย้อ นหลัง สํ า หรั บ สมาชิ ก
สสอป. ทีลาออกจากการเป็ นสมาชิ ก สสอป. และ
ต้องการกลับมาสมัครเป็ นสมาชิก สสอป. ใหม่ ทังนี
ต้อ งสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก ตังแต่ วนั ที 1 ธัน วาคม
2558 ถึงวันที 31 มีนาคม 2559
รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พันธ์ เข้ าร่ วมการประชุ ม
ประจําเดื อน สอร.
วัน ที 13 ธั น วาคม 2558 นายวิรัต ชู จิ ต ต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่ วมการประชุ ม
ประจํา เดื อ นธั น วาคม 2558 คณะกรรมการกลาง
สหพัน ธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ผูใ้ ช้แ รงงาน (สอร.) ณ
สโมสรการไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ กรุ งเทพฯ
ประธานกรรมการฯ รองประธาน และผู้ จั ด การ
สหกรณ์ ร่ วมประชุ มกับสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง
วันที 17 ธันวาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นายวิรัต ชู จิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ ที
ปรึ ก ษาสหกรณ์ และประธานกรรมการสหกรณ์ บริ การ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด นายพรชัย
แก้ วสาระ กรรมการผู้ช่ วยผู ้จัด การ เข้า ร่ ว มการ
ประชุ มจัดงาน “100 ปี การสหกรณ์ ไ ทย พัฒนา
เศรษฐกิ จก้าวไกล สร้ า งสังคมไทยมันคง” ณ ห้อ ง
ประชุ มชัน 3 สํ านัก งานสหกรณ์ จงั หวัด อ่ า งทอง
อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมีนายนรุ ทธิ อุทธา สหกรณ์ -

ฉบับที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559
จังหวัดอ่างทอง เป็ นประธานในทีประชุม
ทีประชุมมีมติ จัดงาน “100 ปี การสหกรณ์ไทย พัฒ นาเศรษฐกิ จก้ า วไกล สร้ า งสั ง คมไทย
มันคง” ณ หอประชุ มอํา เภอเมื อ งอ่ า งทอง จังหวัด
อ่างทองในวันที 16 กุมภาพัน ธ์ 2559 โดยมีพิธี สงฆ์
ถวายภัต ตาหารเพลแด่ พ ระสงฆ์ 9 รู ป พิ ธี วางพุ่ ม
สั ก การะพระบิ ดาแห่ ง การสหกรณ์ ไ ทย พิ ธี ม อบ
ประกาศเกี ยรติคุณให้แก่สหกรณ์ กิจกรรมทอดผ้าป่ า
ของช มรม สหกร ณ์ จ ั ง หวัด อ่ างท อง แ ละ จั ด
นิทรรศการเกียวกับการรําลึกถึงพระกรุ ณาธิ คุณของ
พระวรวงศ์เ ธอ กรมหมื นพิทยาลงกรณ์ (พระองค์ เจ้ารัชนีแจ่มจรัส) “ พระบิดาแห่ งการสหกรณ์ไทย”
และผลงานโดดเด่นของสหกรณ์ ในจังหวัดอ่ างทอง
และรับประทานอาหารกลางวันร่ วมกัน ทังนี จะเชิญ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ่างทองเป็ นประธานในพิธี และ
ที ประชุ มมี ติ ให้ แ ต่ ล ะสหกรณ์ ฯ ส่ ง ผู ้เ ข้ าร่ วมงาน
สหกรณ์ฯ ละ 10 คน และเสี ยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
สหกรณ์ ใหญ่ สหกรณ์ ละ 3,000 บาท สหกรณ์ เล็ก
สหกรณ์ละ 2,000 บาท

ประธานฯ รองประธานฯ และผู้จัดการ ร่ วมประชุ ม
ประจําเดือนชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่ างทอง
วันที 17 ธันวาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ น-
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ธุประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชูจิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการ
ชมรมสหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ างทอง ครั งที 3/2559
ประจําเดือนธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสํานักงาน
สหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง โดยมี พ.ต.อ. พี ร ะพัน ธ์
จันทร์ เทียน ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ เดือนพฤจิกายน 2558 รับรอง
รายรั บ - รายจ่ า ยชมรมฯ ประจําเดื อ นพฤจิ ก ายน
2558 มี เ งิ น คงเหลื อ ยกมาจากเดื อ นตุ ล าคม 2558
จํานวน 60,888.12 บาท ไม่มีรายรั บ - รายจ่าย เงิ น
คงเ ห ลื อย ก ไ ป เ ดื อ น ธั นว าค ม 2558 จํ า น วน
59,738.12 บาท ติดตามผลการประชุ มคราวก่ อน 2
เรื อง รั บทราบการเชื อมโยงธุ รกิ จระหว่างสหกรณ์
สมาชิ กและรับทราบเรื องทีสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง
แจ้ง ให้ทราบหลายเรื อง ติ ดตามความคื บหน้าเรื อง
การจัดงานวัน สหกรณ์ แ ห่ งชาติประจํา ปี 2559 ใน
วันที 26 กุมภาพันธ์ 2559
นายกฯ กรรมการฯ และเจ้ า หน้ าที สสอป. เข้ าร่ ว ม
ชีแจงการดําเนินงานกับกรรมการ สอ. สร. เอสโซ่ ฯ
วันที 17 ธันวาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นางสิ ริภ สั สร เอี ยมสุ วรรณ เลขานุ การ นายวิรั ต
ชูจิตต์ กรรมการฯ และนางสาวลักขิกา ประชานิ ก ร
เจ้าหน้าทีสมาคมฯ เดินทางไปร่ วมประชุ มชีแจงเรื อง
สมาคมฯ ให้แก่ ค ณะกรรมการศู น ย์ประสานงาน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส หภาพแรงงานเอสโซ่ แ ห่ ง ประเทศไทย อ.ศรี ราชา จ.ชลบุ รี โดยมีประธาน

ฉบับที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559
กรรมการฯ กรรมการ และเจ้าหน้า ทีศู นย์ให้ ก าร
ต้อ นรั บ ทังนี คณะกรรมการฯ และเจ้า หน้า ที
สสอป. ได้ตอบข้อ สงสัยและให้ขอ้ มูล ด้า นต่าง ๆ
ของสมาคมฯ ให้แก่ กรรมการศูนย์ฯ จนเป็ นทีเข้าใจ
นายก และกรรมการ สสอป. ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่
สอ. เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ นครสวรรค์ จํากัด
วันที 18 ธันวาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ เข้าร่ วมการประชุ ม
ใหญ่สามัญประจําปี ครังที 14 สหกรณ์ ออมทรั พย์เจ้ า หน้ า ที สหกรณ์ น ครสวรรค์ จํ า กั ด ณ ห้ อ ง
ประชุ มสั มมนาสหกรณ์ ก ารเกษตรลาดยาว จํากัด
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยมีนางปารณี ย์ คล้ายปาน ประธานกรรมการฯ ทํา หน้า ที ประธานในที
ประชุ ม ทังนี นายก สสอป. ได้ น ํ า นาฬิ ก าของ
สมาคมฯ จํานวน 8 เรื อน มอบให้แก่สมาชิก สหกรณ์
ทีเป็ นสมาชิ ก สสอป. และมอบให้สหกรณ์ฯ 1 เรื อน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เ จ้ า หน้ า ที สหกรณ์ นครสวรรค์ จํากัด มีส มาชิ ก 227 คน ทุ นเรื อนหุ ้น
8.12 ล้านบาท ทุน สํ ารอง 557,439.93 บาท เงิ น กู้
คงเหลืออยูท่ ีสมาชิก 22.10 บาท กําไรสุ ทธิ ประจําปี
2558 จํานวน 663,158.57 บาท ทีประชุ มมีมติจา่ ยเงิ น
ปั นผล ร้ อยละ 6 และจ่ายเงินเฉลียคืน ร้ อยละ 5
ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ ประธานกรรมการฯ ร่ ว มการ
ประชุ ม ใหญ่ สามั ญ ประจํ า ปี สั น นิ บ าติ ส หกรณ์ ฯ
วันที 19 ธันวาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ท ธิ ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กั ด นายศรี โ พธิ
วายุพกั ตร์ ทีปรึ กษาสหกรณ์ และประธานกรรมการ
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สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านบ่อแร่ จํากัด นายมานะกูล
พรรณเรณู รองประธานกรรมการฯ และนายวิรั ต
ชูจิตต์ รองประธานสหกรณ์บริ การสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เข้า ร่ วมการประชุ มใหญ่ส ามัญ
ประจําปี 2558 สันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย
ณ หอประชุ มรัชนี แจ่มจํารัส โดยมีผูแ้ ทนสหกรณ์
539 คน เข้า ร่ วมการประชุ ม และมี ดร.ก๊ ก ดอนสําราญ ประธานกรรมการสั นนิ บาตสหกรณ์ แห่ ง ประเทศไทย ทํ า หน้ า ที ประธานในที ประชุ ม
นอกจากวาระการประชุ มตามปกติ ทีประชุ มใหญ่
ได้มีมติทาํ การเลือกตังผูต้ รวจสอบกิจการ รวม 3 คน
นายก และกรรมการ สสอป. มอบเงินสงเคราะห์ แก่
ทายาทสมาชิกสมาคมฯ จํานวน 600,000 บาท
วันที 19 ธันวาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายพัช รพล วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายกคนที 3 นาง
ลัดดา ไชยสิ ทธิ เหรัญญิก นายวิรัต ชู จิตต์ และนาย
ชัย ยา ตีบ ไธสง กรรมการฯ เดิ น ทางไปไปทํา พิ ธี
มอบเงิ น สงเคราะห์ ศ พแก่ ท ายาทของนางสมคิ ด
เพชรสมัย สมาชิ ก รอบ 1/55 ศู น ย์ ป ระสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ในเครื อแพรนด้า จิวเวลรี จํานวน
600,000 บาทโดยทํา พิ ธี ม อบในงานฌาปนกิ จศพ ทีวัดบางปลิ ง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ฉบับที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559
กรรม การช ม รม ส หกรณ์ ออม ทรั พย์ ในส ถา น
ประกอบการ ร่ วมประชุ มใหญ่ สามั ญประจําปี 2557
วันที 20 ธันวาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพักตร์ เหรัญญิก ชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ในสถานประกอบการ และที ปรึ ก ษา
สหกรณ์ฯ พร้อมกับนายวิรัต ชูจติ ต์ รองประธานฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด เข้า ร่ วมการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ
ประจําปี 2557 ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พย์ในสถาน
ประกอบการ ณ กรมการต่ อ สู ้ อ ากาศยาน รั ก ษาพระองค์ จ.ปทุ ม ธานี โดยมี น ายสมหมาย พิ ลึ ก
ประธานชมรมฯ เป็ นประธานในทีประชุม ทีประชุม
รับทราบผลการดําเนิ นงานทีผ่านมา รับทราบฐานะ
การเงิ น และทําการเลือกตังคณะกรรมการชมรมฯ
ชุ ดใหม่ จํานวน 15 คน โดยมี นายสุ รัตน์ จันทร์ วนั เพ็ญ เป็ นประธานชมรมฯ
สหกรณ์ ฯ มอบเงิ น ช่ วยทํ า บุ ญ สมาชิ กอุ ป สมบท
วันที 9 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ ฯ มอบเงิ น
ช่ วยทําบุญเนื องจากสมาชิก ทําการอุ ปสมบทให้แ ก่
นายณรงค์ช ัย ทวีคู ณ สมาชิ ก แผนกวิส โคส ผลิ ต
จํานวน 500 บาท
สหกรณ์ฯ มอบของทีระลึกแก่ สมาชิ กทีทําการมงคล
สมรส
วันที 13 ธันวาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ ทําการมอบของที
ระลึ ก (หม้อ หุ งข้าวไฟฟ้ า ) ให้แ ก่ น างสาวจัน ทร์ ตรี ญ า มาลาพงษ์ สมาชิ ก แผนกบริ หาร (สโตร์ )
เนืองจากทําพิธีมงคลสมรส โดยมอบให้ในงานเลียง
ฉลองการสมรสที สวนอาหารบัวหลวง อ.เมื อ ง
จ.ลพบุรี
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กรรมการฯ เยียมไข้ สมาชิ กป่ วย 4 ราย
วันที 3 ธันวาคม 2558 นายพีระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการฯ เดิ นทางไปเยียมไข้นายอนุ สรณ์
ทิ ณ วงษ์ สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ที บ้า นพัก
ต.ป่ างิ ว อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง เนืองจากเป็ นนิ ว
วันที 4 ธันวาคม 2558 นายวิรัต ชู จิตต์ รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้ จั ด การสหกรณ์ ฯ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ สมาชิ ก แผนก
ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเคมี ที บ้า นพัก ต.โพสะ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนืองจากเป็ นโรคช็อตโกแลตชีส
วัน ที 21 ธั นวาคม 2558 นายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง และนางละออ แก้วสาระ กรรมการฯ เดินทาง
ไปเยียมไข้นายไพรวรรณ ฮวบเจริ ญ สมาชิ กแผนก
อ๊อกซิ ลลารี ซ่ อมบํารุ ง ทีบ้านพัก ต.ย่านซื อ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตัดริ ดสี ดวง
วันที 26 ธันวาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ เดิ น ทางไปเยียมไข้
นายหิ รั ญ ชมเชิ ด สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ที
โรงพยาบาลอ่ างทอง อ.เมื อ ง จ.อ่างทอง เนื องจาก
ผ่าตัดเอาน๊อตออกจากเข่า
อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิ กป่ วยทัง
4 ราย สหกรณ์ฯ ได้ซือของเยียมไข้สมาชิ ก เป็ นเงิ น
คนละ 300 บาท
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล เป็ นเงิน 1,500 บาท
วันที 4 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯ บริ จาคเงิน
ตามโครงการ “สหกรณ์ รวมใจคลายหนาวให้น้อ ง
น้อ ยบนดอยสู ง ครังที 4” ณ ศู น ย์ก ารเรี ย นตํา รวจ
ตระเวนชายแดน บ้านผะสุ ดี หมู่ที 1 ต.แม่ตืน อ.แม่ -

ฉบับที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559
ระมาด จ.ตาก โดยบริ จาคผ่ านสํ านัก งานสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง จํานวน 500 บาท
วัน ที 17 ธัน วาคม 2558 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงินเพือเป็ นทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรี ยน
การสอนสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดห้วยคงคาวราวาส อ.แก่ งคอย จ.สระบุ รี และโรงเรี ยนวัดสุ นนั ทา
ราม ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกี ยรติ จ.สระบุ รี โดย
บริ จาคผ่ า นกลุ่ ม สหกรณ์ อ อมทรั พย์ ผู้ใ ช้ แ รงงาน
จังหวัดสระบุรีและพืนทีใกล้เคียง จํานวน 500 บาท
วัน ที 22 ธัน วาคม 2558 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงินร่ วมทอดผ้าป่ าสามัค คีเพื อช่ วยเหลือแรงงานใน
ระบบและนอกระบบกับชมรมอาสาสมัครแรงงาน
ทอด ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จํานวน 500 บาท
กรรมการสหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ า ภาพสวดศพมารดา
สมาชิ ก
วันที 22 ธันวาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธ์ ประธานกรรมการฯ นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุการ นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์
นายพงษ์ศ กั ดิ คงมี นายรวิพงษ์ ศุ ภศรี กรรมการฯ
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จดั การ เดิ นทางไป
เป็ นเจ้ า ภาพสวดศพมารดานายสุ ร พล ทองลิ ม
สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน ทีวัดโพธิ วงษ์ อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
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คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มีมติกาํ หนดวัน
ประชุ มใหญ่ ส ามั ญ ประจํา ปี 2558 ในวั น ที 29
มกราคม 2559 ณ สโมสรพนักงานบริ ษทั ไทยเรยอน
จํากัด (มหาชน) โดยก่ อ นการประชุ มใหญ่ส ามัญ
ประจําปี 2558 สหกรณ์ ฯ จะจัดให้มีก ารลงคะแนน
เสี ย งเ ลื อ กตั งคณะกรรม การสหกรณ์ ฯ แท น
กรรมการฯ ทีหมดวาระ ณ บริ เวณโรงจอดรถชันล่าง
(จุด 8) ตังแต่ เวลา 06.30 - 15.30 น. สําหรับที โรงงาน
หนองแค สหกรณ์ ฯ จัดการลงคะแนนเสี ยงเลือกตัง
กรรมการฯ ทีร้านอาหารของบริ ษทั ในระหว่างเวลา
12.00 - 13.00 น.
ปี พ.ศ. 2558 มีกรรมการสหกรณ์ ฯ 8 คน ที
หมดวาระการดํารงตําแหน่ง คือ
1. กรรมการฯ ทีหมดวาระ และต้ องหยุด พัก
การเป็ นกรรมการสหกรณ์ ฯ อย่ างน้ อย 1 ปี เนื องจาก
ดํา รงตํา แหน่ งครบ 4 ปี รวม 3 คนได้แก่ นายวิรั ต
ชู จิต ต์ รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นางสาว
พรรษพร แสงประพาฬ เลขานุ การ และนายสุ ทศั น์
เอียมแสง กรรมการฯ
2. กรรมการฯ ที หมดวาระ และสามารถ
สมั ค รเป็ นกรรมการต่ อได้ อีก 1 วาระ เนื องจากดํารง
ตําแหน่งมา 1 วาระ รวม 4 คน ได้แ ก่ นายกฤษณชัย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายเสน่ ห์
ชุ่ มหฤทัย นางสาวไข่ มุก ข์ จัน ทโคตร์ นางละออ
แก้วสาระ และนายธนกฤต วโรตนม์
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มีมติกาํ หนดวัน
เปิ ดรับผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการแทน
กรรมการทีหมดวาระการดํารงตําแหน่งทัง 8 คน ใน

ฉบับที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559

วันที 17 - 22 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่ามีผู ้สมัครเข้า
รับการเลือกตัง ดังนี คือ
ประธานกรรมการฯ
หมายเลข 1
หมายเลข 2

นายกฤษณชั ย สิ นธุประสิ ทธิ
แผนกบริ หาร (สปิ นนิ ง ซ่ อมฯ)
นายสุ วัฒน์ แก้วเฮียง
แผนกบริ หาร (วิสโคส ผลิต)

ตําแหน่ งกรรมการดําเนินการฯ
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6
หมายเลข 7
หมายเลข 8
หมายเลข 9

นายศรี โพธิ วายุพักตร์
แผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
แผนกบริ หาร (ห้องปฏิ บตั การเคมี)
นายธนกฤต วโรตนม์
แผนกสปิ นนิ ง ซ่ อมบํารุ ง
นายเสน่ ห์ ชุ่มหฤทัย
แผนกอัลซิ ลลารี ผลิต
นางพรรณเพ็ญ ณ พิกลุ
แผนกห้อ งปฏิบตั การเคมี
นางละออ แก้วสาระ
แผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
นายกมลศักดิ พัฒนสิ งห์
แผนกไฟฟ้า
นายมงคล ดุษณีย์
แผนกสปิ นนิ ง ซ่อมบํารุ ง
นายสมยศ นันตาวัง
แผนกเซ็นทรัล ซ่อมบํารุ ง
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นายสหเทพ รักวงษ์ วาน
แผนกไฟฟ้า
นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
แผนกอ๊อกซิ ลลารี ผลิต
นายทุติยพงศ์ พลพิภพ
แผนกเอ็น.ดี.ที.
นางสาวจุติพร พงษา
แผนกบริ หาร (ห้องปฏิ บตั การเคมี)
นายมานะกูล พรรณเรณู
แผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน

สําหรับการลงคะแนนเสี ยงเลือกตังประธาน
กรรมการฯ และกรรมการฯ สหกรณ์ ฯ จะทํา การ
แต่งตัง คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตัง จํา นวน 15
คน เพือทําหน้าทีจัดการเลือกตังคณะกรรมการฯ ชุ ด
ใหม่ แ ทนกรรมการที หมดวาระในวัน เวลา และ
สถานทีทีได้แ จ้ง ให้ทราบข้า งต้นแล้วครั บ สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
ทุ ก ท่ า นมี สิ ท ธิ ล งคะแนนเสี ย งเลื อ กตังประธาน
กรรมการฯ และ กรรมการดําเนินการฯ ดังนี คือ
ก. ประธานกรรมการฯ มีผูส้ มัครเข้ารับการ
เลือกตัง 2 คน สมาชิกลงคะแนนเสี ยงเลือกตังได้ 1

ฉบับที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559
หมายเลข หรื อ 1 คน (บัตรลงคะแนนสี เขียว)
ข. กรรมการดําเนินการ มีผูส้ มัครเข้ารับการ
เลือกตัง 14 คน สมาชิ กลงคะแนนเสี ยงเลือกตังได้ 7
หมายเลข หรื อ 7 คน (บัตรลงคะแนนสี ขาว)
ในการลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตังประธาน
กรรมการฯ และกรรมการดําเนิ น การนัน หลังจาก
หมดเวลาลงคะแนนเสี ยงเลือกตังในเวลา 15.30 น.
สํ า หรั บ ที โรงงานอ่ า งทอง และเวลา 12.00 น. ที
โรงงานหนองแคแล้ ว คณะอนุ ก รรมการจัด การ
เลือกตังจะทําการนับคะแนน และนําผลการเลื อ กตัง
เสนอต่ อ ที ประชุ ม ใหญ่ เพื อให้ ที ประชุ ม ลงมติ
รับรองผลการเลือกตังต่อไป
สหกรณ์ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านไป
ร่ วมลงคะแนนเสี ยงเลื อ กตังประธานกรรมการฯ
และกรรมการดําเนิ นการใน วัน เวลา และสถานที
ดังกล่าว โดยเฉพาะสมาชิกแผนกพ้น สภาพการเป็ น
พนักงาน ซึ งเป็ นสมาชิกที ไม่ ได้ทาํ งานแล้ว ขอเชิ ญ
ท่านเดิ นทางมาลงคะแนนเสี ยงเลื อกตังโดยพร้ อ ม
เพียงกัน สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงานมี
หนึงร้ อยกว่าคน หากท่านมาลงคะแนนเสี ยงเลือกตัง
กัน เป็ น จํา นวนมาก ก็ จะทําให้มีผลต่อ การเลือ กตัง
กรรมการด้ว ย เพราะสมาชิ ก 1 คน มี ค ะแนน 1
คะแนน
ที สํ าคั ญในวั น ที 29 มกราคม 2559 เวลา
17.00 น. สหกรณ์ ออมทรั พย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ขอเชิ ญสมาชิ กสหกรณ์ ทุกท่ านเข้ าร่ วมการ
ประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี 2558 ณ สโมสรพนั กงาน
บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) โดยพร้ อมเพียงกัน
ด้ วยนะครั บ
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สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อ นมกราคม 2559 มาพบกับ ท่ า นสมาชิ ก และ
ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ
ขอแสดงความยินดี กบั คุ ณนิ ภาพร ภู่ระย้า
ที น้อ งฟ้ า ใสลู ก สาวคนโตอายุค รบ 4 ขวบแล้ว
ข อ ใ ห ้เ ป็ น เ ด ็ก ด ีข อ ง ค ุ ณ แ ม ่ด ้ว ย น ะ ค ร ั บ
.....@@@….. หลังจากทีรับเงินโบนัสจากบริ ษทั แล้ว
คุ ณสุ รพล ยมพาลไพ่ พาคุณแม่ ไปซื อของใช้แ ละ
เสริ มสวย เจ้า ตัวบอกว่าคุ ณแม่ส วยขึนจนจํา ไม่ ได้
เลย .....@@@..... ขอแสดงความยิน ดี ก บั คุณ
สุ กัญญา ศุภศิลป์ เนืองในโอกาสครบรอบ 9 ปี ของ
การแต่ ง งาน ขอให้ ชี วิต สมรสของคุ ณ โอ๋ มี แ ต่
ความสุ ข ตลอดไปครั บ .....@@@..... ขอขอบคุณ
สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ 3 ท่านทีได้ทาํ การเพิ มค่า หุ ้น กับ
สหกรณ์ฯ คือ คุ ณ Eswandoss Ramalingam คุ ณ
สาธิต อ่อนจริง และ คุ ณวัชรี ทวีคูณ ขอให้ทุก ท่า น
มีเ งินค่ า หุ ้น จํา นวนมากตอนเกษีย ณอายุด ว้ ยครั บ
.....@@@..... พาลู ก ๆ ไปเที ยวงาน “อยุธ ยามรดก
โลก” มาแล้ง คุ ณอภิญญา อยู่สุ ข บ่น ว่าผู ค้ นเยอะ
มากมายเลย แต่ ก็ส นุ กดีค รับ .....@@@..... เพราะ
ช่ ว งปี ใหม่ ไ ม่ มีแ ผนจะไปเที ยวที ไหน คุ ณการุ ณ ย์
เจี ยมจิตศิ ริพงษ์ (เต๋ า ) จึ งอยู่ทํา งานที บริ ษ ทั KCE
Technology แทนการไปเทียว งานนี เก็บเงิน อย่า ง
เดี ยวครับ .....@@ @..... เป็ นประจําทุ ก ปี สํา หรับ
เจ้า หน้า ทีสหกรณ์ ฯ และสหภาพฯ ทีจะจับสลาก
ของขวัญปี ใหม่ระหว่า งกัน สํา หรั บปี นี คุ ณธนกร
ชิ นะตังกูร ได้รับที นอนจาก คุณฐิ ติพร ควรบํา เรอ
งานนี ลูกสาวของน้อ งหญิงได้ทีนอนใหม่แ ล้วครับ
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......@@@..... กําลังจะเกษียณอายุวนั สิ นปี สํ าหรับ
คุณวันดี สิ ทธิกลู แต่ทราบมาว่ากําลังจะมีข่าวดี ส่ วน
จะเป็ นเรื องอะไรต้ อ งสอบถามเจ้ า ตั ว เองครั บ
.....@@@..... เกิ ดเดื อ นธัน วาคมเหมื อ นกัน และมี
วันเกิ ดใกล้เคียงกันเลย สําหรับสมาชิก สหกรณ์ ฯ 6
ท่าน คือ คุ ณพวงทอง หมี ทอง (26 ธ.ค.) คุ ณสมชาย
พงษ์ ไ พร (27 ธ.ค.) คุณ ณัฐ ภูม ิ สุ ว รรณวงศา (28
ธ.ค.) คุ ณยินดี กลันฉะอ้ อน (28 ธ.ค.) คุ ณณัฐ ริญา
อนุ สิ (31 ธ.ค.) และคุ ณสุ ทนต์ อยู่ส อาด (31 ธ.ค.)
ขอให้สมาชิ กทัง 6 ท่านมี สุข สุ ขภาพแข็งแรง และ
มีความสุ ขมากๆ และพบแต่สิ งดี ๆ ในชีวติ ครับ
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ คุ ณ ศ รี โ พ ธิ
วายุพักตร์ ทีปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ ที ได้เป็ น ผู ้ร่วมก่ อตัง
“ชุ ม นุ ม สหกรณ์ บ ริ การไทย จํากั ด ” และได้รับการ
เลื อ กตังเป็ นกรรมการชุ ม นุ ม ฯ ชุ ดแรกด้ว ยครั บ
.....@@@..... ขออนุโมทนาบุญกับ คุณปนัดดา เดชฟุ้ ง ที จัด พิ ธี บ วชน้ อ งชายไปเรี ย บร้ อ ยแล้ วครั บ
.....@@@..... ขอขอบคุณสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ 6 ท่า น
ทีได้น ํา บุค คลในครอบครั ว มาสมัค รเป็ นสมาชิ ก
สสอป. และได้ร ับ ความคุ ้ม ครองตังแต่ว นั ที 1
มกราคม 2559 คือ คุ ณทุติยพงศ์ พลพิภพ (มารดา)
คุ ณศิ ริน ธร ทองหยด (บิ ดา) คุ ณเอกรั ฐ สั งข์ ทอง
(มารดา) คุ ณชั ยภั ทร สดใส (มารดา) คุ ณอัมริ นทร์
ป้ อมลอย (บิ ดา) คุ ณณรงค์ ชั ย ทวีคู ณ (บิ ดา และ
มารดาของภรรยา รวม 2 คน) .....@@@.....
เช่ นเดียวกัน ขอขอบคุณ คุณอํานวย มาตย์ บัณฑิต ที
สมัค รเป็ นสมาชิ ก สสอป. ด้ ว ยตนเองด้ว ยครั บ
.....@@@..... ก่อ นถึงวันขึนปี ใหม่ คุ ณไพฑูรย์ โล่ ทอง ลาพัก ร้ อ นไปฉลองวัน ขึนปี ใหม่ ก บั เพื อนๆ
งานนีไม่มีอ ะไรมาก แค่ดืมและทานข้า วกับเพือน
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เท่า นันครั บ .....@@@..... ไปชมมาแล้ว สําหรับทุ่ ง
ทานตะวัน แห่ง แรกของอ่ างทอง ส่ วนจะสวยงาม
มากน้อ ยแค่ ไหน ต้อ งสอบถาม คุ ณกชพร อุดมพงษ์
นะครับ .....@@@..... ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุณ
สุ รพล ทองลิม ทีสู ญเสี ยคุ ณแม่ไปเมือเร็ วๆ นี ครั บ
.....@@@..... ช่ วงวัน ปี ใหม่ คุ ณบั ว สวรรค์ ดีบุกคํา
นําของขวัญไปให้ป้าและย่าทีลาดเค้า เจ้า ตัวบอกว่า
มีค วามสุ ข มากเพราะคํา อวยพรจากทังสองท่า นที
ให้ม ามากเ ลย ถื อ ว่า เป็ นมง คลของชี ว ติ ครั บ
.....@@@..... เป็ นเจ้าภาพจัดงาน “ร่ วมกิ นข้าว เล่ า
ความหลัง ครั งที 6” ของชมรมผู ้เ กษี ย ณอายุ ไ ทยเรยอนทีบ้าน คุ ณสุ นี ชู จิตต์ เจ้าของบ้านแกงคัวส้ ม
ได้อร่ อยมากเลย คนไปร่ วมงานชมกันไปตามๆ กัน
ครับ .....@@@..... สําหรับ คุณอุบล นิ ลทคช ทําปลา
ร้ าสั บมาแจก เพื อนสามสี คน คนที ได้รับของฝาก
บอกว่าอร่ อ ยทุก คนครั บ ท่านใดอยากทานลองถาม
เจ้าตัวดูนะครั บ .....@@@..... ตอนเช้าเข้าผ่าตัดนิ ว
ล็ อ ค ตอนเย็ น มาร่ วมงานได้ สํ า หรั บ คุ ณ อั ช ณา
วายุพักตร์ ขอให้ป้าอ้อ ยหายเป็ นปกติโดยเร็ วนะครับ
.....@@@..... มาร่ วมงานเป็ นประจํา สํ าหรั บ คุ ณ
วัชรินทร์ คล้ายแก้ ว และ คุ ณประเชิ ญ เจริ ญสุ ข และ
จ่ายเงินค่าอาหารเกิ นกว่าทีชมรมฯกําหนดด้วยครั บ
.....@@@..... จะกลับบ้านภรรยาช่ วงปี ใหม่ โชคไม่ดี
รถเสี ยก่อนถึงนครสวรรค์ คุ ณสุ ทนต์ อยู่สอาด เลย
ต้อ งให้น้ อ งขับรถมารั บ งานนี เหนื อยหน่ อ ยครั บ
.....@@@..... กําลังสั ง สรรค์วนั ปี ใหม่ก ับเพื อนๆ
ตอนตีหนึ ง คุ ณ ณรงค์ เกิด ชุ่ ม ถูก ตามตัวให้ไ ป
ทํางานล่วงเวลา ทําเอาเจ้าตัวบอกเซ็ งเลย แต่ก็ยินดี
ไปทําให้เ พราะว่า เป็ น หน้า ทีของพนักงานทุก คน
ยอดเยียมมากเลยครั บ .....@@@..... ช่ วงวันขึนปี
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ใหม่ คุ ณราม สุ ท ธิ วงษ์ และครอบครั วเดิ นทางไป
ปฏิ บั ติ ธ รรมที “World Peaceh” เขาใหญ่ ขอ
อนุ โมทนาบุญด้วยครับ .....@@@..... กําลังโตวันโต
คืน และน่ ารั กมากสํา หรับน้อ งสตางค์ ลูก ชายของ
คุ ณศิ ริขวัญ ป่ าพฤกษา งานนี คุ ณแม่เป็ นปลื มมาก
เลยครับ .....@@@.... แม้ว่า น้อ งโบว์ ลูก สาวจะมี
งานแสดงกับวงดนตรี ซุ ปเปอร์ วาเลนไทม์ เกื อ บ
ทุกวัน แต่ วงดนตรี ข อง คุ ณถวิล แก่ น แก้ ว ก็ ย งั รั บ
งานตามปกติน ะครั บ เพือนสมาชิก ท่า นใดมีงาน
ติดต่อ กับคุณ ถวิล ได้ค รั บ ......@@@..... มีค นเห็ น
คุ ณจุฑารัตน์ กลินจัน ทน์ ไปซ้อ มยิง ปื นที สนามฝึ ก
ยิงปื น พระธรรมสิ งหบุ ร าจารย์ ภ.จว. สิ งห์ บุรี จะ
ซ้อมไปยิงสาวทีไหนหรื อครับคุณอ้อ ......@@@.....
จัด งานเลี ยงสัง สรรค์วนั ขึ นปี ใหม่ให้ล ูก น้อ งไป
แล้ว สําหรั บไพศาลการช่ าง โดย คุ ณสมศั กดิ ทับ ไทย งานนี เลี ยงโต๊ะจีน จ่า ยเงิน โบนัส แจกเสื อผ้า
และทํ า ประกัน ชี ว ติ ให้ล ูก น้อ งทุก คน คุณ พ่อ
ไพศาลใช้จ่ายไปสองแสนบาทครั บ ......@@@.....
พาลูก ๆไปร่ ว มสวดมนต์ข ้า มปี ที ว ดั จํา ปาหล่อ
มาแล้ว สําหรั บ คุ ณนฤมล สวนแก้ วมณี สวดมนต์
ไปได้สัก พัก ลูก ๆ หลับเสี ย แล้วตามประสาเด็ก ๆ
ครั บ ......@@@..... ขอแสดงความยินดีกบั คุณไชยพั น ธน์ ทรั พ ย์ สุ ทธิ ที จะทํ า การจัด งานมงคล
สมรสให้ ลู ก สาวในกลางเดื อ นมกราคมนี ครั บ
.....@@@..... ยัง มุ ่ ง มั นทํา งานให้ก บั บริ ษ ทั อย่า ง
เข้มแข็ง สําหรั บ คุ ณประยูร คุ้ม โศก ช่ วงนี ไม่ ค่อ ย
เ จ อ ก ัน เ ล ย ไ ม่ท ร า บ ว ่า ส บ า ย ด ีไ ห ม ค ร ั บ
.....@@@..... พบกันฉบั บหน้ า .....@@@..... สวัส ดี
ครั บ ...@@@...
***************
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รายงานกิจการประจําเดือน ธันวาคม 2558 (MONTHLY REPORTS DECEMBER 2015)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรั บฝากออมทรั พย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
4. เงินรั บฝากออมทรั พย์ พเิ ศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่ งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ก้แู ก่ สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รั บชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ก้แู ก่ สหกรณ์อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้ตังแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 Revenues from January - December 2015
15. รายจ่ายตังแต่ เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 Expenses from January - December 2015
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,157 คน
311,896,580.00 บาท
9,512,617.51 บาท
8,556,107.63 บาท
7,798,160.24 บาท
10,270,564.90 บาท
102,203,376.87 บาท
6,348,182.79 บาท
4,028,629.88 บาท
104,522,929.78 บาท
5,735,800.00 บาท
395,336.55 บาท
352,236.55 บาท
5,778,900.00 บาท
26,513,169.18 บาท
1,006,641.47 บาท
40,060,000.00 บาท

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

30,768,691.65 บาท
95,364,625.66 บาท
293,969,901.62 บาท
30,145,410.00 บาท
30,855,374.00 บาท
293,259,937.62 บาท
18,851,342.47 บาท
16,780,488.25 บาท
22,665,177.79 บาท
6,483,750.10 บาท
16,181,427.96 บาท

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
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สหกรณฯ นําสมาชิก กรรมการ และเจาหนาที่ รวม 42 คน เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียง
ณ สวนศรียา (ลุงไสว) จ.นครนายก (6 ธ.ค. 58)

นายก สสอป. และกรรมการ ชี้แจงการดําเนินงานที่
ศูนยประสานงานสอ.เอสโซฯ จ.ชลบุรี (17 ธ.ค. 58)

นายก สสอป. เขารวมการประชุมใหญ สอ.พนักงาน
สหกรณนครสวรรค จ.นครสวรรค (18 ธ.ค. 58)

กรรมการฯ และเจาหนาที่ฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 2 ราย คือ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
สมาชิกหองปฏิบตั ิการเคมี (4 ธ.ค. 58) และนายหิรัญ ชมเชิด สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต (26 ธ.ค. 58)

