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สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ า หนั ก 1 บาท ให้ แ ก่
สมาชิ กเกษียณอายุ 3 ราย
วันที 28 มีนาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรการ นายสายั ณ ห์ แผนประดิ ษ ฐ์
เลขานุ ก าร และนายรวิพ งษ์ ศุ ภ ศรี กรรมการ เข้า
ร่ วมงานเลียงสังสรรค์การเกษียณอายุข องนางบุ ญชู
พิกุ ล ขาว สมาชิ กแผนกพี อ อน ณ ร้ อนอาหารเล็ก บ้า นรอ พร้ อ มมอบสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 1 บาท
มูลค่า 20,800 บาท
วันที 2 เมษายน 2559 นายสุ วฒ
ั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ และนายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ เข้า ร่ ว มงานเลี ยง
สังสรรค์การเกษียณอายุของนายสังวาลย์ ปรี ชาชาติ
สมาชิ กแผนกเวอร์ คชอพ ณ ร้ านอาหารอร่ อยเลียง -

เมือง พร้ อมมอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูลค่ า
20,800 บาท
วันที 15 เมษายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ มอบสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 1
บาท มูล ค่ า 21,300 บาท ให้แก่ น างสาวฉอ้อน ศรี วัฒ นาธรรม สมาชิ ก ห้อ งปฏิ บตั ิง านเคมี ที แผนกฯ
เนืองจากไม่ได้จดั งานเลียงเกษียณอายุ
สหกรณ์ ฯ จัดทําแผนกลยุทธ์ประจําปี 2559 - 2560
วัน ที 19 - 20 มี นาคม 2559 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด จัด การ
สัมมนา เรื อง “การจัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2559
- 2560” ณ สมฤดีรีสอร์ ท อ.เมือง จ.นครนายก โดยมี
นายสุ วัฒ น์ แก้ ว เฮี ย ง ประธานกรรมการเป็ น
กก
(อ่ านต่ อหน้ า 3)

ประธานฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท
ให้แก่นางบุญชู พิกุลขาว เนืองจากเกษียณอายุ

ประธานฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท
ให้แก่นายสังวาลย์ ปรีชาชาติ เนืองจากเกษียณอายุ
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ฉบับที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559

รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 34 (2559)

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³Ï àÂÕÂè Áä¢ÊÁÒªÔ¡»ÇÂ

นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายลิขิต
มีบํารุง
เหรัญญิก
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู กรรมการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
กรรมการ
นางละออ
แกวสาระ
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ

¹ÒÂÇÃÇÔ·Â ¤íÒÊÐÍÒ´ á¼¹¡Ê»¹¹Ôè§ ¼ÅÔµ

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

¹ÒÂÇÑªÃ¡Ã³ ¾ÃÃ³àÃ³Ù á¼¹¡Ê»¹¹Ôè§ ¼ÅÔµ

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่บ ัญชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายเฉลย ชมบุหรั่น
กองบรรณาธิการ
 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
 นายสายัณห แผนประดิษฐ
 นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
 นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นางสาวณัฐริญา อนุสิ
 นายมานะกูล พรรณเรณู นางละออ แกวสาระ
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

¹ÒÂ¡ÄÉ®Ò ¾Ç§ÈÔÃÔ á¼¹¡ÍÍ¡«ÔÅÅÒÃÕè ¼ÅÔµ
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สหกรณ์ ฯ จั ด ทํ าแผนกลยุท ธ์ ป ระจําปี 2559 - 2560
(ต่ อจากหน้ า 1)
ประธานพิธีเปิ ดการสัมมนา
การสั ม มนามี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื อให้ ค ณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ มีความเข้าใจใน
จุดมุ่ง หมายของการจัดทําแผนกลยุทธ์ ทีสหกรณ์ ฯ
จะจัดทําขึนมาให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เพือให้
คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ได้รับทราบ
จุดอ่ อน จุดแข็ง ของสหกรณ์ ในสถานการณ์ ของ
บริ ษทั ใน 2 ปี ข้างหน้า เพือให้ค ณะกรรมการฯ และ
เจ้าหน้า ที สหกรณ์ ได้รับทราบผลการดํา เนิ น งาน
ประจําปี 2557 - 2558 เพือให้ค ณะกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ ได้ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ า ประสงค์ และแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2559 2560 สํ า หรั บ เป็ นกรอบในการดํ า เนิ น งานของ
สหกรณ์ ฯ เพือให้ค ณะกรรมการฯ และเจ้า หน้า ที
สหกรณ์ฯ ได้ร่วมกันกําหนดแผนงานของสหกรณ์ฯ
ทีสามารถไปปฏิ บตั ิได้จริ ง และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ทีกําหนดขึนใหม่ และเพือสร้ าง
ความสามั ค คี เ ป็ นอัน หนึ งอั น เดี ย วกั น ระ หว่ า ง
กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ
วั น ที 19 มี น าคม 2559 หลังพิ ธี เ ปิ ดการ
สัมมนา นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น ทําหน้าทีเป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการ การประชุ ม
กลุ่ มใหญ่ เรื อง “จุ ดอ่อ น จุดแข็ง ของสหกรณ์ ฯ
ในสถ านการณ์ ของบริ ษั ท ใน 2 ปี ข้ า งหน้ า ”
ในภาคบ่าย นายสมพล ตัน ติสันติส ม ผูจั ดั การสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส หกรณ์ สมาชิ กของชุ มนุ ม สหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย เป็ นวิทยากร
บรรยาย เรื อง “กระบวนการ และขันตอนในการ-

ฉบับที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559
จัดทําแผนกลยุทธ์ ให้ประสบความสําเร็ จ ” หลังจาก
นัน นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จดั การสหกรณ์ ฯ
เป็ น วิทยากร บรรยาย เรื อง “สรุ ปผลการดํา เนิ น
งานตามแผ นกลยุ ท ธ์ ป ร ะจํา ปี 2557 - 2558”
ในตอนเย็ น เป็ นงานเลี ยงสั ง สรรค์ ผู ้เ ข้า ร่ วมการ
สัมมนา
วันที 20 มีน าคม 2559 ก่อ นการสัมมนาใน
วัน ที สอง ได้ มี ก ารมอบของรางวัล ให้ แ ก่ ผู ้ ร่ วม
กิ จกรรมในคืน วันที 19 มีนาคม 2559 หลังจากนัน
ผูเ้ ข้าร่ วมการสั มมนาได้แบ่งกลุ่ม เป็ น 3 กลุ่ ม เพือ
ร่ วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ า ประสงค์ และ
แผนกลยุทธ์ประจําปี 2559 - 2560 หลังจากการประชุ มกลุ่มย่อย เป็ นประชุมกลุ่มใหญ่ เพือรับรองการ
กําหนด “วิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2559 - 2560” โดยมี นายสุ วฒั น์
แก้วเฮียง ประธานกรรมการ เป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการ
หลังเสร็ จสิ นการสัมมนาจัดทําแผนกลยุทธ์
ประจํา ปี 2559 - 2560 นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ได้เป็ น ประธานในพิธี
ปิ ดการสัมมนา
กรรมการฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ สํ า นั ก งานสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง
วันที 18 มีนาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายสายัณ ห์ แผนประดิ ษ ฐ์
เลขานุการ นางละออ แก้วสาระ นายอนุ รัก ษ์ ทองโตนด และนายณัฐ ภูมิ สุ วรรณวงศา กรรมการ เข้า
ร่ ว มประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติก ารส่ ง เสริ มการเชื อมโยง
เครื อข่ายสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ชัน 3 ซึ งจัดโดยสํานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
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นายก สสอป. และกรรมการ ทํ า การบรรยายให้ แ ก่
คณะกรรมการฯ และสมาชิ ก สอ.ซิ งเกอร์
วัน ที 25 มีน าคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
นายธัญญา สายสิ น อุปนายก คนที 1 และนางลัดดา
ไชยสิ ทธิ เหรั ญ ญิ ก เดิ น ทางไปบรรยายเรื อง
“สสอป.” ให้แ ก่ คณะกรรมการฯ และสมาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พย์พนักงานซิ งเกอร์ จํากัด เลขที 72
อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชัน 17 ถนนเจริ ญกรุ ง
แขวงบางรั ก เขตบางรัก กรุ ง เทพฯ การบรรยาย
ดังกล่าวนอกจากจะมี คณะกรรมการฯ และสมาชิ ก
รั บฟั งแล้ว สหกรณ์ ฯ ได้ถ่ายทอดเสี ยงการบรรยาย
ผ่านเสี ยงตามสาย และถ่ ายทอดภาพและเสี ยงผ่าน
อินเตอร์ เน็ต รวมทังถ่ายทอดไปยังหน่วยงานอืนทีอยู่
นอกอาคารแห่ งนี

นายก สสอป. และกรรมการสหกรณ์ ฯ ร่ วมงาน 15 ปี
สอ.สร. ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จํากัด ทีแก่งคอย
วัน ที 25 มีน าคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
และที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงาน-
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ไทยอคริ ลิค ไฟเบอร์ จํากัด นายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการ สสอป. นายสุ วัฒ น์ แก้ ว เฮี ย ง ประธานกรรมการฯ นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั มพันธ์ และนายธนกฤต วโรตนม์ กรรมการฯ เข้า ร่ วมงานเลี ยงสั ง สรรค์ เ นื องในโอกาส
ครบรอบ 15 ปี การก่ อ ตังสหกรณ์อ อมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยอคริ ลิคไฟเบอร์ จํากัด ณ บริ เ วณ
สนามกีฬา บริ ษทั ไทยอคริ ลิคไฟเบอร์ จํากัด อ.แก่ งคอย จ.สระบุ รี โดยมี ส หกรณ์ จั ง หวัด สระบุ รี
เป็ นประธานเปิ ดงาน
ทังนี นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ และนายสุ วฒั น์
แก้ วเฮียง ประธานกรรมการฯ ได้รับเชิ ญให้ก ล่ าว
แสดงความยิ นดีในการจัดงานครังนี โดยก่ อนการ
ปราศรั ย นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ได้มอบของที ระลึก
ให้แก่สหกรณ์ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยอคริ ลิคไฟเบอร์ จํากัด พร้ อมเงิ นสนับสนุ นบัตรโต๊ะจีน
ราคา 2,500 บาท ด้วย
นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่ ว มการประชุ มใหญ่
สอ. พนักงานถุงเท้ าไทย จํากัด ทีสมุทรปราการ
วันที 30 มีน าคม 2559 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นางลัดดา ไชยสิ ทธิ เหรัญญิก นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ เข้า ร่ วมการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2558
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ พนัก งานถุ งเท้า ไทย จํากั ด ณ
ห้องประชุม บริ ษทั ถุงเท้าไทย จํากัด เลขที 29/1 หมู่
4 ซอยเกิ ดเยียม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุ ทรปราการ ทังนี ก่ อนการ
ประชุมใหญ่ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฯ
ได้บรรยายสรุ ปเรื อง “การสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมา-
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ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สถานประกอบการ” ให้แก่ สมาชิกทีเข้าประชุมด้วย
กรรมการ และเจ้ าหน้ าทีฯ ร่ ว มงานเลียงส่ งสหกรณ์
จังหวัดอ่ างทอง
วันที 30 มีนาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายศรี โ พธิ วายุ พ ัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายสายัณห์ แผนประดิ ษ ฐ์
เลขานุ การ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ และ
นางสาวฐิ ติ พร ควรบําเรอ เจ้า หน้าที การเงิ น เข้า
ร่ วมงานเลียงส่ งนายนรุ ทธิ อุทธา สหกรณ์จงั หวัด อ่างทอง ณ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง เนื อง
ในโอกาสย้า ยไปรั บราชการในตํา แหน่ ง สหกรณ์
จังหวัดอุบลราชธานี
ทังนี นายสุ วัฒ น์ แก้ ว เฮี ย ง ประธานกรรมการ ได้ทาํ การมอบของที ระลึก (หมอนผ้าห่ ม
ตราสหกรณ์ ฯ) ให้แ ก่ ท่านสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง
และกล่าวปราศรัยแสดงความยิน ดีทีได้รับตําแหน่ ง
ใหม่ ทังนี นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ ได้ร่วมมอบของที
ระลึกของชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทองให้ดว้ ย
นายก สสอป. และกรรมการ ให้ ค วามรู้ แก่ กรรมการ
สอ.ไทเท็กซ์ เอเซี ยร์ จํากัด ที จ.ชลบุรี
วัน ที 31 มี น าคม 2559 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
นายชัยยา ตี บไธสงค์ กรรมการฯ นายสุ พล มหาวรรณ กรรมการสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย (สส.ชสอ.) และนายสมพล ตันติสัน ติสม เดินทางไปแนะนํา สสอป. และ สส.ชสอ. ให้แก่
คณะกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พย์ไทเท็ก ซ์ เอเซี ยร์

ฉบับที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559
จํา กั ด ต.ทุ่ ง สุ ข า อ.ศรี ร าชา จ.ชลบุ รี โดยมี น าย
สุ พรรณ คําทอง ประธานฯ และคณะกรรมการฯ ให้
การต้อนรับ นอกจากการแนะนํา 2 สมาคมฯ แล้ว
กรรมการ สสอป. ได้เ ชิ ญ ชวนให้ ส หกรณ์ อ อมทรั พย์ไ ทเท็ก ซ์ เอเซี ยร์ จํากัด สมัครเข้า เป็ นศู น ย์
ประสานงานของ สสอป. ด้ว ย และสองฝ่ ายได้
แลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกับการดําเนิ นงานของ
สองสมาคมฯ อย่างกว้างขวาง

นายก สสอป. และกรรมการ เข้ าร่ วมการประชุ มใหญ่
สามั ญประจําปี 2558 สหกรณ์ ออมทรัพย์ ทีชลบุรี
วัน ที 1 เมษายน 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบ (สสอป.) นาย
ธัญญา สายสิ น อุปนายก คนที 1 และนายวิรัต ชู จิต ต์ กรรมการฯ เดิ น ทางไปร่ วมการประชุ มใหญ่
สามัญประจําปี 2558 สหกรณ์อ อมทรั พย์อาจิก าว่าแอนด์ ซี เอส ไอ และดับบลิว ซี พี จํากัด ณ โรงอาหาร บริ ษ ัท อาจิ ก าว่ า แอนด์ ซี เอส ไอ และ
ดับบลิว ซี พี จํากัด ต.มาบโป่ ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โดยมีนายภาสกร ผัดหล้า ประธานกรรมการฯ เป็ น
ประธานในทีประชุ ม และนายดํารงค์ ทิ พย์นางรอง
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ร่ วมดําเนินการประชุม
หลังเสร็ จสิ นวาระการประชุ ม นายศรี โพธิ -
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วายุ พ ัก ตร์ นายกสมาคมฯ ได้ ก ล่ า วปราศรั ย ต่ อ ที
ประชุ ม และแนะนํา สมาคมฯ พอสั ง เขป จากนัน
นายธัญญา สายสิ น ได้ทําการแนะนํา สมาคมฯ ให้
สมาชิ กสหกรณ์ฯ ทีเข้าร่ วมประชุมได้รับทราบ และ
ตอบข้อซักถามด้วย ทังนี สหกรณ์ฯ ได้มอบกระเช้า
ของขวัญให้แก่สมาคมฯ ด้วย
รองประธานฯ ร่ ว มงานเลี ยง สอ.พนั กงานกะรั ต สุ ขภัณฑ์
วันที 1 เมษายน 2559 นายเฉลย ชมบุ หรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสั มพันธ์ เข้า ร่ วมงานเลี ยง
สังสรรค์ “สหกรณ์ก้าวหน้า สหภาพก้าวไกล รวมใจ
เป็ น 1” ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์พนัก งานกะรั ต สุ ข ภัณ ฑ์ จํา กั ด ณ สนามกี ฬ า บริ ษ ัท โคห์ เ ลอร์
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จ.สระบุรี
สหกรณ์ ฯ มอบเงิ น สิ น ไหมทดแทนให้ แ ก่ ส มาชิ ก
เนื องจากบิดาเสี ยชี วิต
วัน ที 7 เมษายน 2559 สหกรณ์ ฯ มอบเงิ น
สิ นไหมทดแทนประกันชีวติ กลุ่มให้แก่ นายณรงค์ชยั
ทวีคู ณ สมาชิ ก แผนกวิสโคส ผลิ ต จํานวน 50,000
บาท (ห้าหมืนบาทถ้วน) เนื องจากนายถวิล ทวีคูณ
บิดาเสี ยชีวติ โดยนายณรงค์ชยั ทวีคูณ ได้นาํ บิดามา
สมัครเข้าทําประกันชีวติ กลุ่มกับทางสหกรณ์ฯ และ
เสี ยเบียประกันเอง
กรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุ มประจําเดือน สอร.
วัน ที 10 เมษายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ และนายมานะกู ล พรรณเรณู กรรมการ เข้าร่ วมประชุ มประจํา เดื อ น ครังที
4/2559 สหพัน ธ์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ผู ้ใช้แ รงงาน
(สอร.) ณ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด กรุ งเทพฯ

ฉบับที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559
รองประธานฯ และหั ว หน้ า ฝ่ ายฯ เข้ าร่ ว มประชุ ม
ประจําเดือนชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่ างทอง
วันที 18 เมษายน 2559 นายศรี โพธิ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป เข้าร่ วมการประชุ มประจํา เดื อ นเมษายน 2559 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จัง หวัด อ่ างทอง ณ ห้ อ งประชุ ม สหกรณ์ จ งั หวัด อ่างทอง โดยมี พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์ เทียน ประธาน
ชมรมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม

ที ประชุ มมี ม ติ รับรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ เดื อ นมี น าคม 2559 มี ม ติ
รับรองรายรับ - รายจ่ายชมรม ฯ ประจําเดือนมีนาคม
2559 โดยมี เงิ น คงเหลื อ ยกมาจากเดือนกุมภาพัน ธ์
2559 จํา นวน 154,097.14 บาท รายรั บ 3,000 บาท
รายจ่ า ย 3,130 บาท และเงิ น คงเหลื อ ยกไปเดื อ น
มีนาคม 2559 จํานวน 153,967.14 บาท ติดตามผล
การประชุ มครังก่ อ น 1 เรื อง คื อ การจําหน่ ายนําดืม
นําอัดลมใน “งานบุญใหญ่อ่างทอง เมืองวิเศษ” ทีวัด
ม่วง โดยชมรมฯ มีร ายได้ 350 บาท เนื องจากขาย
ของได้นอ้ ย และมีรายจ่ายค่าคนขายวันละ 300 บาท
ทีประชุมมีมติให้มอบเงิน 10,000 บาท ซึ งได้รับจาก
สัน นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ให้แ ก่ สํ า นัก งานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัด
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งานวัน สหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ และประธานฯ ขอให้
พิจารณาจัดกิจกรรมเพือหารายได้ให้แก่ ชมรมฯ ด้วย
นายก สสอป. และกรรมการฯ ทําการประชุ ม ร่ วม 4
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที ชสอ.
วัน ที 8 เมษายน 2559 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์อ อมทรั พ์สถานประกอบการ (สสอป.)
นายชุมพล ภูมิพนั ธ์ ผูช้ ่ วยเลขานุการ นางลัดดา ไชยสิ ท ธิ เหรั ญ ญิ ก นายสมจิ ตร์ แสนโคตร ผู ้ ช่ ว ยเหรัญญิก และนายนุกูล ยังสี กรรมการผูจ้ ดั การ เข้า
ร่ วมการประชุมร่ วม 4 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ฯ
ซึ งได้ แ ก่ สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิ จไทย (สสอ.รรท.) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ท หาร (สสอท.) สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ตาํ รวจ (สสอต.) และ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก สหกรณ์อ อมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) โดยมีนางสุ มาลี
ยุ ก ตานนท์ นายก สสอ.รรท. เป็ นประธานในที
ประชุ ม ทังนี พลเรื อโทบงกช ผาสุ ข นายก สสอท.
และพลตํา รวจตรี สมเกี ย รติ ธรรมนิ ย าย นายก
สสอต. เข้าร่ วมประชุ มด้วย

ฉบับที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559
ทีประชุ มมี มติ กําหนดแนวทางการทํางาน
ร่ วมกัน ของ 4 สมาคมฯ มี มติ ก ําหนดการประชุ ม
ใหญ่วสิ ามัญ ครังที 1/2559 วันอังคารที 19 เมษายน
2559 สรุ ปผลการประสานงาน สส.ชสอ. และการ
ปรั บ สมาชิ ก ภาพราย นายยม ทองมาก (สมาชิ ก
สสอป.) ออกจากการเป็ นสมาชิกสมทบ สสอ.รรท.
นายก สสอป. และคณะกรรมการฯ ทํ าการประชุ ม
ประจําเดือนเมษายน 2559
วัน ที 9 เมษายน 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรั ต ชู จิ ตต์ กรรมการฯ พร้ อ มกับ กรรมการ
สสอป. และเจ้ า หน้ า ที สสอป. ทํา การประชุ ม
คณะกรรมการดํา เนิ น การ สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ ชุดที 3 ครังที 16 ประจําเดื อนเมษายน
2559 ณ ห้องประชุม 302 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด โดยมีนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฯ ทํา หน้า ทีประธานฯ ในที ประชุ ม
และนางสาวสมหมาย สราญจิ ต ร์ ผู ้ ต รวจบัญ ชี
สมาคมฯ เข้าร่ วมการประชุ มด้วย โดยที ประชุ มทํา
การรับ ทราบและพิจาณาเรื องต่ า ง ๆ รวม 6 วาระ
รวมทังหมด 26 เรื อง
ผู้จัดการ เข้ าร่ วมศึกษาดูงาน ทีสิ งห์ บุรี
วันที 20 เมษายน 2559 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้ จั ด การ เข้ า ศึ ก ษาดู ง าน ณ สหกรณ์ การเกษตรท่าช้า ง จํา กัด จ.สิ งห์ บุรี ซึ งเป็ นสหกรณ์
ดีเด่นระดับภาค ประจําปี 2559 เพือศึ กษาดูงานด้าน
การเชื อมโยงธุ รกิ จ การดําเนิ น งานแบบเศรษฐกิ จ
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พอเพียง และจัดโครงการศึ กษาดูงานโดยสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
ประธานฯ และเลขาฯ เข้ าร่ วมประชุ มใหญ่ สามั ญผู้ถือ
หุ้นบริษัทสหประกันชี วิต
วัน ที 22 เมษายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮี ยง ประธานกรรมการ และนายสายัณ ห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ เข้าร่ วมประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือ
หุน้ บริ ษทั สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ประจํา
ปี 2559 ณ ห้องประชุม ชัน 8 โรงแรมโฟร์ วงิ ส์ แยกกรุ งเทพกรี ฑา กรุ งเทพฯ
กรรมการฯ เข้ าร่ วมเสวนา ทีกรุงเทพฯ
วัน ที 23 เมษายน 2559 นายลิ ขิ ต มี บาํ รุ ง
เหรั ญญิ ก นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย และนายธนกฤต
วโรตนม์ กรรมการ เข้า ร่ วมเสวนา เรื อง “100 ปี
สหกรณ์ : จุดเปลี ยนแห่ งการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ในสถานประกอบการ” ณ ห้ อ ง
EC.5205 ชัน 2 อาคารปฏิ บตั ิการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ
กรรมการฯ เข้ าร่ วมอบรม ทีกาญจนบุรี
วัน ที 26 - 29 เมษายน 2559 นายสายัณ ห์
แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นางละออ แก้วสาระ และ
นางสาวณัฐริ ญา อนุสิ กรรมการ เข้าร่ วมการอบรม
หลัก สู ต ร “กรรมการดํา เนิ น การใหม่ ” รุ่ นที 21
ณ โรงแรมเฟลิ ก ซ์ ริ เวอร์ แ คว รี สอร์ ท อ.เมื อ ง
จ.กาญจนบุรี ซึ งจัดโดยชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
สหกรณ์ ฯ มอบเงินช่ วยทําบุญงานอุปสมบทสมาชิ ก
วันที 27 มีนาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ เข้าร่ วมงานอุ ปสมบทของนาย
กฤษณะ ธาดาวัตรภรณ์ สมาชิ กแผนกวิสโคส ผลิ ต

ฉบับที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559
ณ วัดโพธิ ทู ล อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง พร้ อ มช่ วยเงิ น
ทําบุญ 500 บาท
กรรมการสหกรณ์ ฯ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ เยียมไข้
สมาชิ กป่ วย 7 ราย
วันที 29 มีนาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายลิขิต มี บาํ รุ ง เหรัญญิก และ
นายรวิพงษ์ ศุ ภ ศรี กรรมการ เดิ น ทางไปเยียมไข้
สมาชิกป่ วย 3 ราย คือ
- นายวัช รกรณ์ พรรณเรณู สมาชิ ก แผนก
สปิ นนิ ง ผลิ ต ณ บ้ า นพัก ต.ศาลาแดง อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่
- นายอนัน ต์ พยอมแย้ม สมาชิ ก แผนก
เซ็นทรัล ซ่ อมบํารุ ง ณ บ้านพัก ต.เอกราช อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่
- นายประเทือ ง อากาศเย็น สมาชิ กแผนก
สปิ นนิ ง ผลิต ณ บ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง
เนืองจากป่ วยไตอักเสบ

วั น ที 5 เมษายน 2559 นายลิ ขิ ต มี บ ํา รุ ง
เหรั ญ ญิ ก นายพงษ์ ศั ก ดิ คงมี และนายพี ร ะภัทร
ลอยละลิ ว กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้นายกฤษฎา
พวงศิ ริ สมาชิ กแผนกอ๊อ กซิ ลลารี ผลิต ณ บ้านพัก
ต.จําปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยหลอดลมอักเสบ
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วันที 8 เมษายน 2559 นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก และนายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย กรรมการ เดิ นทาง
ไปเยี ยมไข้ น ายอํา นาจ จัน ทร์ ม า สมาชิ ก แผนก
วิสโคส ผลิต ณ บ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมื อ ง จ.อ่างทอง
เนืองจากตาติดเชือ
วันที 11 เมษายน 2559 นายพีระภัทร ลอยละลิว และนายธนกฤต วโรตนม์ กรรมการ เดินทาง
ไปเยี ยมไข้น ายวรวิท ย์ คํา สะอาด สมาชิ ก แผนก
สปิ นนิ ง ผลิต ณ บ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง
เนืองจากเกิดอุบตั ิเหตุรถชนเสาไฟฟ้า
วั น ที 22 เมษายน 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนายลิ ขิ ต
มี บ ํา รุ ง เหรั ญ ญิก เดิ น ทางไปเยี ยมไข้น ายพิ พฒ
ั น์
แย้ม อุ บ ล สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ที บ้า นพัก
อ.มหาราช จ.พระนครศรี อยุธยา
อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิ กป่ วยทัง
7 ราย สหกรณ์ ฯ ได้ท ํา การซื อของเยี ยมไข้ ให้แ ก่
สมาชิ กทุกคน เป็ นเงิน คนละ 300 บาท
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดพระอภิ ธรรมศพมารดา
สมาชิ ก
วันที 4 เมษายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นางละออ แก้ วสาระ กรรมการ
และนางสาวนุ ช นารถ แก้วนํา เชื อ เจ้า หน้า ที บัญ ชี
เป็ นเจ้ า ภาพสวดพระอภิ ธ รรมศพมารดานาย
สมหมาย อธิ ลาภ สมาชิ ก แผนกพ้นสภาพการเป็ น พนัก งาน ณ บ้า นพัก ต.หัวไผ่ อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง
พร้ อมช่ วยเงินทําบุญ 500 บาท
สหกรณ์ ฯ มอบสมุ ด บั ญชี เ งิ น ฝากพร้ อ มเงิ น ฝาก
ให้ แก่ สมาชิกเนื องจากภรรยาคลอดบุ ตร
วันที 4 มีนาคม 2559 นางนาถ มงคลหว้า

ฉบับที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป มอบสมุดบัญชีเงินฝากพร้ อมเงิ นฝาก จํานวน 500 บาท ให้ แ ก่ น ายยุ ทธนา ช่ า งคิ ด
สมาชิ กแผนกวิสโคส ผลิ ต เนื องจากภรรยาคลอดบุตร
วันที 8 เมษายน 2559 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป มอบสมุดบัญชีเงินฝากพร้ อมเงิ นฝาก จํา นวน 500 บาท ให้ แ ก่ น างสาวพรพรรณ
กระจัง ทอง สมาชิ ก แผนกห้ อ งปฏิ บ ัติ ง านเคมี
เนืองจากคลอดบุตร
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล รวม 3 ราย
วันที 17 มีนาคม 2559 สหกรณ์ฯ บริ จาคเงิ น
ทํา บุ ญทอดผ้า ป่ าสามัค คี เพื อหารายได้ทาํ นุ บาํ รุ ง
พระพุทธศาสนา และสมทบทุน จัดซื อเตี ยงทํา ฟั น
ให้ก ับ โรงพยาบาลเนิ น สง่ า ร่ ว มกับสหกรณ์ อ อมทรัพย์สาธารณสุ ขชัยภูมิ จํากัด จํานวน 500 บาท
วันที 9 เมษายน 2559 สหกรณ์ ฯ สนับสนุ น
เงิ น ในการจัด กิ จกรรมกี ฬ าสานสั ม พัน ธ์ ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํานวน 5,000 บาท
วันที 12 เมษายน 2559 สหกรณ์ฯ บริ จาคเงิน
สนับสนุนกิจกรรมด้านสื อแลกเปลียนให้ก บั องค์กร
แรงงานพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จํานวน 5,000 บาท

สหกรณ์ฯ ช่วยเงินทําบุ ญงานศพมารดา
นายสมหมาย อธิลาภ
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มีค าํ ถาม ? จากสมาชิ ก ว่า ทําไม ?สหกรณ์
จึงจ่ายเงิน ปั นผลแค่ 4.30 % แต่ จ่ายเงิน เฉลียคืนตัง
5% ทําไมสมาชิ กทีถื อหุ้นได้ รับการผลตอบแทนน้ อย
กว่าสมาชิ กทีกู้เงิน ?
ขอชี แจงว่ า การจัด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ โ ดย
จัดสรรคืน กลับสู่ ส มาชิ ก ทีถื อหุ ้นเป็ นเงิน ปั นผลใน
อัต ราร้ อ ยละ 4.30 แห่ ง มู ล ค่ า หุ ้ น ที ชํา ระแล้ว นั น
หมายถึ ง สมาชิ กนํา เงิ น มาถื อ หุ ้นกับสหกรณ์ 100
บาท ได้รับผลตอบแทนในรู ปเงิ นปั นผล 4.30 บาท
ส่ วนเงินเฉลียคืน หมายถึง เงินทีสมาชิกเสี ยดอกเบีย
ให้แก่ สหกรณ์ ในรอบปี 100 บาท ได้รับคืน 5 บาท
หรื อหากมองจากการเสี ยดอกเบียเป็ น % สมาชิ กเสี ย
ดอกเบียให้ส หกรณ์ 6 % ต่ อปี สหกรณ์ ฯ จ่ายเงิ น
เฉลียคืน 5 % เท่ากับสมาชิ กเสี ยดอกเบียเท่ากับ 5.95
ต่อปี ( 6.00% - 0.05%) เงิ น 100 บาท ทีสมาชิ ก ถื อ
หุน้ กลับสหกรณ์ฯ เป็ นเงิ นทีสมาชิ กนํามาลงทุ นไว้
ครบ 1 ปี ได้รับผลตอบแทนเป็ นเงิ นปั น ผล แต่ เงิ น
เฉลียคื นเป็ นเงิน ที สมาชิ กชํ าระดอกเบี ยแก่ สหกรณ์ ฯ
ตามอั ต ราดอกเบี ยเงิ น กู้ข องสหกรณ์ ฯ มาภายในปี
บั ญ ชี สหกรณ์ ฯ จ่ า ยคื น ให้ เป็ นเหมื อ นการลด
ดอกเบียนันเอง ซึงสมาชิ กต้องทําความเข้าใจว่าเป็ น
เงินคนละส่ วนกันทุนเรื อนหุน้ ทีสมาชิ กนํามาลงทุน
ตราบใดทีสหกรณ์ ฯ มี ผ ลการดําเนิ นงานได้ก ําไรสุ ทธิ หุน้ ของสมาชิกจะยังสามารถถอนคืนได้ตลอด
คือ เป็ นเงินของสมาชิ ก โดยให้สหกรณ์ ฯ นําเงิ นมา
บริ หารเพื อหาผลตอบแทนคื น แก่ ส มาชิ ก ผู ้ถื อ หุ ้น
สําหรับดอกเบียเงินกู้เ ป็ นเงินทีสมาชิ ก ต้องจ่ายตาม
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ โดยสหกรณ์กาํ หนดอัตราดอก -

ฉบับที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559
เบีย คือ เงินกู้สามัญใช้บุคคลคํา ประกัน อัตราดอกเบียร้ อยละ 6.00 ต่ อปี เงิ น กู้สามัญที กู้ไม่ เกิ น มูล ค่ า
หุ ้น หรื อ เงิ น ฝาก อัตราดอกเบี ยร้ อ ยละ 5.50 ต่ อ ปี
เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิ น อัตราดอกเบียร้ อยละ 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษเพือการเคหะ อัตราดอกเบียร้ อยละ 5.50
ต่อปี และเงินกู้พิเ ศษประเภทอืนๆ ทีไม่ใช่ เพือการ
เคหะ อัตราดอกเบียร้ อยละ 6.00 ต่อปี ดังนันจะนํามา
เปรี ย บเที ย บกัน ไม่ ไ ด้ ว่ า จ่ า ยเงิ น ปั นผลน้ อ ยกว่ า
จ่ายเงินเฉลียคืน
เมือสิ นปี บัญชี 2558 สหกรณ์ฯ จัดสรรกําไร
สุ ทธิ เพือจ่ายเงินปั นผลร้ อยละ 4.30 แห่ งมู ลค่าหุ ้นที
ชําระแล้ว เป็ นเงิ นจํานวน 12,771,164.00 บาท เป็ น
เงิ น เฉลี ยคื น ดอกเบี ยร้ อ ยละ 5 เป็ นเงิ น จํา นวน
810,395.00 บาท รวมเป็ นเงิน 13,581,559 บาท เป็ น
เงินทีสหกรณ์ฯ จัดสรรให้เป็ นส่ วนของสมาชิกร้ อยละ 82.36 ของกําไรสุ ทธิ ทงสิ
ั น 16,489,661.54 บาท
จะเห็ นว่าเงินเฉลียคืนทังสิ นเพียง 810,395.00 บาท
หรื อ ร้ อยละ 4.91 ของกําไรสุ ทธิ สหกรณ์ ฯ จัดสรร
คืนให้แก่ สมาชิ ก ที จ่ายดอกเบียให้สหกรณ์ ฯ เพราะ
รายได้จากดอกเบี ยรั บเงิ น ให้กู้ แก่ ส มาชิ ก เป็ นผล
กําไรของสหกรณ์ ฯ จึ งควรเฉลียคืน กลับสู่ สมาชิ ก
ด้วยเช่นกัน
อีกคําถามหนึ ง คื อ ทําไม? สหกรณ์ ฯ จึงจ่ าย
เงิ น กู้ ใ ห้ ส มาชิ ก เยอะมาก และขยายวงเงิ น กู้จ าก
1,300,000 บาท เป็ น 1,500,000 บาท
ขอชีแจง ว่า สหกรณ์ฯ ได้ทาํ การปรับตาราง
เงินกู้สามัญใหม่ โดยสมาชิกได้รับสิ ทธิ การกู้เพิมขึน
ทังนี เนืองจากคณะกรรมการมีค วามเห็นว่า สมาชิ ก
ทีมี อายุสมาชิ ก ครบ 3 ปี ส่ วนใหญ่จะมีหุ้นมากกว่า
20,000 บาท เพราะมีเงินเดือนรวมค่าครองชีพเริ มตัง
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ที 14,000 บาท จึงต้องถือหุ ้นตามเกณฑ์คือ เดือนละ
1,000 บาท จึงปรับตารางตังแต่อายุสมาชิก 3 ปี มีหุน้
25,000 บาท สามารถกู้ได้ 100,000 บาท จากเดิมต้อ ง
มีหนุ้ 20,000 บาท กูไ้ ด้ 80,000 บาท และปรับตาราง
ไปจนถึงอายุสมาชิก 9 ปี สําหรับตารางตังแต่อายุ 10
ปี ขึนไปคงเดิม และขยายยอดเงินกู้สูงสุ ดเป็ นจํานวน
1,500,000 บาท ซึ งสมาชิ กหลายท่านเกิ ดความวิตกกังวลว่าสหกรณ์ฯ ปล่อยให้กู้จาํ นวนมากไปหรื อไม่
การปรั บขยายยอดกู้ส หกรณ์ ฯ ก็ ปรั บทุ น เรื อ นหุ ้น
เพิ มเช่นเดียวกัน คือ อายุสมาชิ ก 16 ปี มีหุน้ 280,000
บาท กูไ้ ด้ 1,400,000 บาท ถ้ามี หุ้น 300,000 บาท จึง
จะกู้ ไ ด้ 1,500,000 บาท เมื อคํา นวณหัก เงิ น กู้แ ล้ ว
สมาชิ กต้องมีเงินเหลือใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
ต่อ เดื อ น ดังนัน สมาชิ ก ที มี เงิ น เดื อนให้ส หกรณ์ ฯ
หัก ไม่พอตามเกณฑ์นีจะต้อ งลดยอดกู้ล งตามสิ ทธิ
สาเหตุสําคัญทีสหกรณ์ ฯ ต้ องปรั บเปลียนตารางการกู้
ใหม่ คือ สมาชิ กได้ รับ ความเดื อดร้ อนจํานวนมาก ทํา
หนั ง สื อขอให้ ค ณะกรรมการพิ จารณาการขอกู้ก่อน
ได้ รับ สิ ทธิจํานวนหลายรายในการประชุ ม แต่ ละครั ง
และเหตุ ผลทีพบ คือ ตารางเงิ น กู้ไม่ สอดคล้อ งกัน
ระหว่างทุน เรื อ นหุ ้นสะสม กับอายุก ารเป็ นสมาชิ ก
ทํา ให้ต ้อ งปรั บ ตารางใหม่ ในช่ วงที ไม่ ส อดคล้อ ง
ส่ วนการขยายเงิ น กู้ ส่ วนหนึ งเพื อช่ ว ยสมาชิ ก ที
เดื อดร้ อนและมีกํา ลังส่ งชําระหนี ได้ตามระเบียบที
สหกรณ์ ฯ กําหนด ส่ วนหนึ งเพือนําเงิ นทีเหลื อ มา
ช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก แทนที จะนํ า เงิ น ไปลงทุ น กั บ
สถาบันการเงิน หรื อสหกรณ์ อืน รวมทังการนําเงิน
ฝากกับสหกรณ์อืนด้วย เพือให้ได้รับผลตอบแทนมา
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลและจ่ า ยเงิ น เฉลี ยคื น ดอกเบี ยแก่
สมาชิ ก สําหรั บสมาชิ ก ทีได้สิ ทธิ ต ามตารางเงิ นกู้ ที

ฉบับที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559
สหกรณ์ฯ กําหนดไว้ หากไม่เข้าหลักเกณฑ์เหลือเงิน
ในซองเดือนละ 5,000 บาท ก็ตอ้ งลดยอดกูล้ งเพือให้
เข้าหลักเกณฑ์ ดังนัน สมาชิ กจึงวางใจได้ว่า จะไม่มี
ผลกระทบแต่อย่างไร เมือสหกรณ์ฯ มีทุนดําเนินงาน
มากขึน เป็ นเรื องปกติ ทีจะขยายเงิ น กู้เ พิ มขึนเพื อ
รองรับความต้อ งการของสมาชิ ก แต่ ก็ต้องยําเตื อ น
สมาชิกทีไม่มีความเดือดร้อน หรื อมีความจําเป็ นต้อง
กู้เ งิ น ถึ ง แม้จ ะได้รับ สิ ท ธิ กู้ ก็ต าม การกู้ทุ ก ครั งที
ได้รับสิ ทธิ โดยไม่มีความความจําเป็ น จะทําให้ยอดกู้
สู งขึน เงินเดือนทีได้รับเพิ มขึนก็ตอ้ งมาจ่ายดอกเบีย
เพิ มขึน เงิ น ที กู้ได้ไปก็ ไปใช้จ่ายในสิ งทีไม่ จาํ เป็ น
หรื อ เมื อเกษี ยณอายุต้อ งนําเงิ น ค่ าหุ ้นชําระหนี จน
หมดไม่ เ หลื อ เงิ น กลับ ไป อยากให้ ส มาชิ ก คิ ด ถึ ง
ช่วงเวลาทีเหลืออยูห่ ลังเกษียณด้วยว่า จะหาเงิ นจาก
ไหนมาใช้จ่าย ?
“ออมเงิน และกู้เมื อจําเป็ น” คื อ หลักในการ
เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ นอกจาก “การ
ช่วยเหลือซึ งกันและกัน” เมือเริ มเป็ นสมาชิ กการถือ
หุ ้น เป็ นการออมแบบนํา เงิ น มาลงทุ น การฝากเงิ น
เป็ นการออมเพือเก็บเงินไว้ใช้จา่ ยเมือจําเป็ นและเป็ น
การช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน เพราะสหกรณ์ฯ จะนํา
เงิ น ค่ าหุ ้ น และเงิ น ฝากของสมาชิ ก ที เก็ บออม ให้
สมาชิกทีเดือดร้อนกู้ เมือได้รับดอกเบียจากสมาชิกที
กู้ สหกรณ์ฯ ก็นาํ รายได้มาตอบแทนสมาชิกทีถือหุ ้น
เป็ นเงินปั นผล และจ่ายดอกเบียให้แก่ สมาชิ กทีฝาก
เงิน เมือมีกาํ ไรมากขึน สิ งทีสมาชิ กจะได้รบั เพิ มขึน
คือ สวัส ดิ ก ารต่ า งๆ ที สหกรณ์ ฯ จัดเพิ มขึนให้แ ก่
สมาชิ ก ทุ ก คน จึ ง ขอให้ สมาชิ ก มั นใจได้ ว่ า การ
ดํ า เ นิ น งานของ สหกรณ์ มุ่ งหวั ง จะบริ การและ
ช่ วยเหลือสมาชิ กทุกคนอย่างแท้ จริง



ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 30

12

สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนพฤษภาคม 2559 มาพบกับ ท่ านสมาชิ ก และ
ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ
ขออนุ โมทนาบุญกับ คุ ณอรอนงค์ ทองพูล
ทีทํา การบวชเณรลู ก ชายที วัด ช้างในช่ วงปิ ดเทอม
ใหญ่ค รั บ ..... ขอแสดงความยิน ดี ก บั คุณ
ศิรินทิพย์ ม่ วงศรีจันทร์ และคุณกานต์ ชนิต หาญกล้า
ทีได้เดินทางไปดูงานบริ ษทั แม่ ทีประเทศอิ นเดีย ทัง
2 ท่านประทับใจมากเนืองจากได้รับการต้อนรับและ
ดูแลอย่างอบอุ่นมากครับ ..... ขอแสดงความ
ยินดีก ับ คุ ณวิลาวรรณ ชุ่ มหฤทัย ทีได้รั บการย้ายที
ทํางานจากแผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ไปทํา งานทีแผนก
ทรั พยากรบุ ค คล ดี ใจด้วยนะครับ ก็หวัง ว่า สุ ข ภาพ
จะดี ขึ นต่อ ไปครั บ เพราะไม่ต ้อ งทํา งานหนัก อี ก
แล้วครับ ..... ยางรถยนต์แ ตกอาทิ ตย์เ ว้น
อาทิ ต ย์ สํ า หรั บ คุ ณ ชั ย รั ต น์ กลิ นยี สุ่ น แถมต้ อ ง
เปลียนนํามันเกี ยร์ อีก งานนีก็ต้องเสี ยเงิ นสิ ครับคุณ
ตุย้ ..... ช่ วงวัน สงกรานต์ทีผ่ านมา คุ ณศุ ภกิต ต์ ทิ พย์ สิ ง ห์ กลับไปบ้า นของภรรยาที ภาคใต้
นอกจากเยียมญาติ แล้ว ยังใช้เ วลาว่างในการตกเบ็ด
ได้ปลาช่ อ นพืนบ้านเป็ นจํา นวนมากด้วยครั บ .....
 เป็ นแฟนตัวจริ งของสายัณห์ สัญญา สําหรับ
คุณชู ชีพ ดัดผดุง เพราะทีเฟสบุค๊ ของคุณชูชี พมี ลิ งค์
เพลงของนักร้องคนโปรดอยู่หลายเพลงเลยครับ .....
 ขอแสดงความเสี ย ใจกับ คุ ณ จุฑ ารัต น์
กลินจัน ทร์ ทีขับรถยนต์ประสบอุบตั ิ เ หตุยางแตก
ทําให้เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บเล็ก น้อ ย แต่รถเสี ยหาย
เยอะ เป็ นกํา ลัง ใจให้นะครับ ..... ประสบ

ฉบับที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559
อุบ ตั ิเ หตุ ร ถจ กั รยายนต์ถ ูก รถยนต์เ ฉี ยว ทํา ให้
แขนขวาหัก หมอให้ คุ ณพิพัฒน์ แย้ มอุบ ล หยุดพัก
รั ก ษาต วั เ ป็ นเวลาหนึ งเดื อ น ว นั ที กร รมการ
สหกรณ์ ฯ และกรรมการสหภาพฯ ไปเยี ยมคุ ณ
พิพฒั น์ใจดีแ จกหมวกให้กรรมการฯ ทังหกคนด้วย
ครั บ ..... ขอขอบคุณเพือนสมาชิ ก 3 ท่านที
ทําการเพิ มค่า หุ ้น กับสหกรณ์ ฯได้แ ก่ คุ ณนิ ติ พัฒน์
บุญแต้ คุ ณเนตรนิ ภาพรรณ์ ทองอ่ อน และคุ ณศรีประไพ มุ ฑาวัฒนอมร ขอให้ท ุก ท่า นมีหุ้น ในวัน
เกษียณอายุเ ป็ นล้า นบาทนะครับ ..... ขอ
แสดงความเสี ยใจกับ คุณไชยพันธน์ ทรั พย์ สิทธิ ที
สู ญ เสี ยคุ ณลุ งไปเมื อปลายเดื อ นเมษายนทีผ่ า นมา
ครับ ..... ขอขอบคุณ คุณพงษ์ สว่ าง สี แก้วสิ ว ที ได้ส มัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก สสอป. ในเดื อ น
เมษายนที ผ่า นมาครับ ..... เช่ น เดี ย วกัน
ขอขอบคุณ คุ ณนิ รัน ดร์ โพธิปิ น ที ได้นาํ คุณแม่ มา
สมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป. เรี ย บร้ อยแล้วครั บ.....
 เดิ นทางไปชมทุ่งทานตะวัน ของอ่ างทอง
มาแล้วสํ าหรับ คุณสุ ก ัญญา ศุ ภศิ ล ป์ และครอบครัว ทุก คนมีแ ต่รอยยิ มกับดอกทานตะวัน ที สวยงามครั บ .....
ขอแสดงความยิ น ดี ก ับ คุ ณ ศรี โ พธิ วายุ พักตร์ ที ได้รั บการเลื อ กตังเป็ นประธานกรรมการ
สหกรณ์ บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด และ
สหกรณ์ เครดิต ยูเ นี ยนบ้ านบ่ อแร่ จํ ากั ด เป็ น วาระที
สอง ทังสองสหกรณ์ฯ ครับ ..... เช่นเดียวกัน
ขอแสดงความยินดี ก บั คุ ณไพศาล ทับ ไทย คุ ณศิ ริศักดิ ทรงวุฒิเลิศ คุณสุ ทัศน์ เอียมแสง และคุณอัชณา
วายุพักตร์ ทีได้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการสหกรณ์
บริ การฯ เช่นเดียวกันครับ ..... เป็ นกรรมการ
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สหกรณ์ บริ ก ารฯ มาครบสองวาระติดต่ อ กัน และ
ต้อ งหยุด พัก การเป็ นกรรมการฯ อย่ า งน้ อ ย 1 ปี
สําหรับ คุณสหเทพ รักวงษ์ วาน และคุณละออ แก้ วสาระ ขอบคุ ณ สํ า หรั บการทุ่ มเทการทํา งานให้แ ก่
สหกรณ์ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ทีผ่านมา .....
ขอขอบคุณ คุ ณพรชั ย แก้ วสาระ ทีทําหน้าที ผู ้ช่วย
กรรมการผูจ้ ดั การสหกรณ์ บริ ก ารฯ อย่างเข้มแข็ง
ตลอดเวลา 2 ปี ทีผ่านมา แต่ด้วยภารกิจส่ วนตัวมีมาก
ทําให้คุณพรชัยไม่ได้สมัครเป็ นกรรมการฯ ต่อ อี ก 1
วาระครับ ..... มีเฟสบุค๊ ส์ เป็ นของตัวเองแล้ว
สําหรับ คุ ณเสน่ ห์ ศรี เสงียม (สปิ นนิ ง ผลิ ต) เพือน
สมาชิ กท่านใดอยากเป็ นเพือนคลิกเข้าไปเลยครับ ใช้
ชือจริ ง นามสกุลจริ งเป็ นภาษาไทยครับ …..
ลูกชายเข้าโรงเรี ยนแล้ว สําหรับน้องทราย คุณวิภาดา
ทองประไพ ไม่รู้วา่ วัน แรกลูก ชายจะร้ อ งหาคุ ณแม่
หรื อเปล่าครั บ ..... เดิ น ทางกลับบ้า นโดย
เครื องบิ น เพื อไปงานบวชหลานชายที สงขลา
นอกจากได้ทาํ บุญแล้ว คุ ณพัชริดา มี บํารุ ง ยังได้มี
โอกาสเยี ยมญาติๆ อีก ด้วยครับ ..... นี ก็
เดิ น ทางเหมื อ นกัน สํ า หรั บน้อ งเปรี ยว คุ ณนฤมล
เฉลิ ม รมย์ เดิ น ทางไปเที ยวกระบี และภู เ ก็ ต ตาม
ลํา พัง คนเดี ยว ได้ข่า วว่าน้องเปรี ยวมีค วามสุ ขมาก
เลยครับ .....
ส่ ง ลู ก สาวคนเล็ ก เข้า เรี ย นที โรงเรี ย นกิ น
นอนเพือฝึ กวอลเลย์บอล สงสัยว่า คุ ณปภาวิน อัฐมาภรณ์ ต้องการให้ลูกสาวเป็ นนักกีฬาเหมือนคุณพ่อ
แน่ เลยครับ ..... ฝนตกต้อนรับวันกรรมการสากล ชุ่ ม ฉํ ากัน ทั วหน้ า แต่คุ ณ สมนึ ก จิ ต ตวิ ปู น
บอกว่าดีใจทีฝนตก แต่ก็เสี ยใจด้วย เพราะบ้านพังไป
เล็ ก น้ อ ย แถมต้ น กล้ ว ย หั ก ไ ปหลาย ต้ น ครั บ
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….. ขอแสดงความยินดีกบั คุ ณนําอ้ อย อุ่น จิต ทีกําลังมี น้อ งคุนสุ ดท้อ งให้กับน้อ งนาโน และ
น้องนานา ในเร็ ววันนี ครับ ..... เห็นเป็ นคน
ตัวใหญ่นึ กว่าจะไม่ได้เล่น กี ฬา เพิ งทราบมาว่า คุ ณ
ฉั ตรชั ย เที ยงทวี เล่ น แบดมิ น ตัน เป็ นประจํา ครั บ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ ..... นอกจาก
จะคุมกิจการของพ่อแล้ว คุณสมศั กดิ ทับไทย ยังหา
รายได้ดว้ ยการขายรถจัก รยานยนต์มือ สองด้วยครับ
เพือนสมาชิ กท่านใดอยากมีรถติดต่อคุ ณสมศัก ดิได้
นะครับ ..... ช่ วงวันสงกรานต์ทีผ่ านมา คุ ณ
หิ รัญ ชมเชิ ด เดิ น ทางไปเยี ยมลู ก สาวที จัง หวัด
เชี ยงราย เจ้าตัวบอกว่ามีค วามสุ ขมากทีสุ ดเลยครั บ
..... ลู ก ชายสองคนโตเป็ นหนุ่ มแล้ว แถม
หล่อด้วย คุณแม่ กําไร สั ญญเดช บอกว่า ไม่ ข ออะไร
จากลู ก ขอให้เ ป็ นคนดีก็พอครั บ ..... เงี ย บ
หายไปนาน สําหรั บ คุ ณเมตตา แต่ งเครื อมาศ หนึ ง
ในอดี ตผู้ร่ วมก่ อ ตังสหกรณ์ ฯ ว่า ง ๆ แวะมาเยี ยม
น้อง ๆ บ้างนะครับ ..... ขอแสดงความยิน ดี
กับ คุณกฤษณ์ เย็นทรวง ทีได้ส่งลูกสาวเข้าเรี ยนใน
โรงเ รี ย นจุ ฬ าภร ณ์ ล พบุ รี ซึ งเ ป็ น โรงเ รี ยน
วิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค สอนให้ เ ด็ ก นัก เรี ย นเป็ น
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั นัก ประดิษฐ์ ในอนาคตครับ
..... ฝากประชาสัมพันธ์มาจาก คุณเฉลย ชมบุหรั น ขอเชิ ญสมาชิ ก สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํากัด เข้าร่ วมการอบรมสมาชิ ก
ครังที 1 เรื อง “สมาชิ ก กับการมี ส่ วนในการสร้ า ง
ความเข้มแข็ง และมันคงของสหกรณ์ ” ในวันที 29 30 พฤษภาคม 2559 ทีอัมพวา แจ้งชื อได้ทีกรรมการ
สหกรณ์ ฯ ครั บ ..... พบกัน ฉบั บ หน้ า .....
 สวัส ดี ครั บ .....
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รายงานกิจการประจําเดือน เมษายน 2559 (MONTHLY REPORTS APRIL 2016)
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 11 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. รายได้เดือนมกราคม - เมษายน 2559 Revenues from January - April 2016
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - เมษายน 2559 Expenses from January - April 2016
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,187 คน Pr
323,892,250.00 บาท Baht
11,573,704.25 บาท Baht
5,880,559.55 บาท Baht
5,614,579.62 บาท Baht
11,839,684.18 บาท Baht
107,304,223.64 บาท Baht
2,376,643.51 บาท Baht
3,679,310.88 บาท Baht
106,001,556.27 บาท Baht
6,505,500.00 บาท Baht
409,824.99 บาท Baht
133,124.99 บาท Baht
6,782,200.00 บาท Baht
28,213,169.18 บาท Baht
1,016,991.01 บาท Baht
40,060,000.00 บาท Baht

17,913,980.97 บาท Baht
127,555,808.16 บาท Baht
294,683,228.16 บาท Baht
31,335,700.00 บาท Baht
30,738,553.48 บาท Baht
295,280,374.68 บาท Baht
3,848,342.47 บาท Baht
5,299,022.25 บาท Baht
6,148,936.35 บาท Baht
1,244,370.07 บาท Baht
4,904,566.28 บาท Baht
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»ÃÐ¸Ò¹Ï ÁÍº¢Í§¢ÇÑãË ÊÍ.ÊÃ.ä·ÂÍ¤ÅÔÅÔ¤ä¿àºÍÃ ¨¡.
ã¹âÍ¡ÒÊ¤ÃºÃÍº 15 » (25 ÁÕ.¤. 59)

¹ÒÂÈÃÕâ¾¸Ôì ÇÒÂØ¾Ñ¡µÃ ¡ÅÒÇáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õã¹§Ò¹
¤ÃºÃÍº 15 » ÊÍ.ÊÃ.ä·ÂÍ¤ÃÔÅÔ¤Ï (25 ÁÕ.¤. 59)

ÊË¡Ã³Ï ÁÍºÊÃÍÂ¤Í·Í§¤íÒ Ë¹Ñ¡ 1 ºÒ· ãËá¡
¹Ò§ÊÒÇ©ÍÍ¹ ÈÃÕÇÑ²¹Ò¸ÃÃÁ (15 àÁ.Â. 59)

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ àÂÕèÂÁä¢¹ÒÂ¾Ô¾Ñ²¹ áÂÁÍØºÅ
ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡Ê»¹¹Ôè§ ¼ÅÔµ (22 àÁ.Â. 59)

¹ÒÂÊÒÂÑ³Ë á¼¹»ÃÐ´ÔÉ° ¹Ò§ÅÐÍÍ á¡ÇÊÒÃÐ áÅÐ¹Ò§ÊÒÇ³Ñ°ÃÔÒ Í¹ØÊÔ à¢ÒÃÇÁ¡ÒÃÍºÃÁ ËÅÑ¡ÊÙµÃ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
ãËÁ ¡Ñº ªÊÍ. ·ÕèâÃ§áÃÁà¿ÅÔ¡« ÃÔàÇÍÃá¤Ç ÃÕÊÍÃ· Í.àÁ×Í§ ¨.¡Ò¨¹ºØÃÕ (26 - 29 àÁ.Â. 59)

