
สหกรณฯ ประสบความสําเร็จในการเปดรับเงินฝาก
เงินในชวงการจายเงินโบนัสของบริษัท

นางเกษมศรี  เมฆหมอก  ผูจัดการสหกรณฯ
เปดเผยวา ตามที่สหกรณฯ ไดเปดรับฝากเงินฝาก
ในชวงการจายเงินโบนัสของบริษัท ระหวางวันที่ 25
ธันวาคม 2555 - วันที่ 7 มกราคม 2556 โดยสมาชิกที่
นําเงินมาฝากกับสหกรณฯ ในชวงเวลาดังกลาวจะ
ไดรับของที่ระลึกจากสหกรณฯ มูลคามากนอย
ตางกันตามยอดเงินฝากของสมาชิกแตละคน
นอกจากน้ัน สหกรณฯ ยังรณรงคใหสมาชิกนําเงิน
โบนัสมาชําระหน้ีและซื้อหุนพิเศษกับสหกรณฯ
ในชวงเวลาดังกลาวดวย ทั้งน้ี สหกรณฯ ไดรับเงิน
ฝาก เงินชําระหน้ี และเงินซื้อหุนพิเศษจากสมาชิก ณ
วันที่ 7 มกราคม 2556 ดังน้ี คือ

1. เงินรับฝากโบนัส
1.1 เงินรับฝากโบนัสที่สมาชิกโอนเขาฝาก

กับสหกรณฯจํานวน 4,593,860 บาท
1.2 เงินรับฝากโบนัสที่สมาชิกนําเงินสดมา

ฝากกับสหกรณฯ โดยตรงจํานวน 8,806,562.25 บาท

2. เงินชําระหน้ีเงินกู
2.1 เงินชําระหน้ีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินกู

โบนัส) โดยบริษัทหักจากเงินโบนัสสมาชิกสงใหแก
สหกรณฯ จํานวน 4,707,256.50 บาท

2.2 เงินชําระหน้ีที่สมาชิกชําระหน้ีเงินกูทั้ง
3 ประเภท (นําเงินสดมาชําระหน้ีเอง) จํานวน
3,640,008 บาท

3. การซื้อหุนพิเศษ จํานวน 17 ราย จํานวน
361,900 บาทรวมเปนเงินที่สหกรณฯ ไดรับจาก
สมาชิกในชวงการจายเงินโบนัสถึงวันที่ 7 มกราคม
2556 จํานวน 22,109,589.83 บาท

( อานตอหนา 3)

ปที่ 27 ฉบับที่ 293 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2556

ประจําเดือน ธันวาคม 2551



3 2ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่ 27 ฉบับที่ 293 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2556

รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 31 (2556)
นายเฉลย  ชมบุหร่ัน ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต  ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห  แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายสุวัฒน  แกวเฮียง เหรัญญิก
นายมานะกูล  พรรณเรณู กรรมการ
นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว กรรมการ
นายพยุงศักด์ิ  เวชโช กรรมการ
นายลิขิต  มีบํารุง กรรมการ
นายพงษศักด์ิ  คงมี กรรมการ
นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ กรรมการ
นางศรีประภา  แสงสวาง กรรมการ
นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล กรรมการ
นายอนุรักษ  ทองโตนด กรรมการ
นายสุทัศน  เอ่ียมแสง กรรมการ

เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพย ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายฯ
นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ บัญชี

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส การเงิน
นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ นายวิรัต ชูจิตต
กองบรรณาธิการนายศรีโพธ์ิ วายุพักตร

 นายมานะกูล พรรณเรณู นายสุทัศน เอี่ยมแสง
 นางศรีประภา แสงสวาง นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ

สหกรณฯ จัดการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
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สหกรณฯ มอบธนบัตรฯ และเส้ือนาโน ชสอ. แก
สมาชิกที่ฝากเงินจํานวนมากกับสหกรณฯ

นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝาย
การเงิน เปดเผยวา สหกรณฯ ไดทําการมอบธนบัตร
ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม
2555 มูลคา 120 บาท (ธนบัตร ราคา 80 บาท) และ
เสื้อนาโนของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด มูลคา 320 บาท ใหแกสมาชิกที่ฝากเงิน
จํานวนมาก (หน่ึงลานบาทขึ้นไป) จํานวน 28 ราย
และไดมอบเงินแทนการมอบของที่ระลึกใหแก
ใหแกสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํานวน 1,000 บาท
(บัญชีเงินฝาก 2 บัญชี) และมูลนิธิสหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน เปนเงิน 500 บาท (เงินฝาก 1 บัญชี) ดวย

“สหกรณฯ จะทําการมอบของที่ระลึกมูลคา
ประมาณ 500 บาทใหแกสมาชิกที่ทําการฝากเงิน
จํานวนมาก (เกิน 1 ลานบาทขึ้นไป) เปนประจําทุกป
ทั้งน้ี เพื่อเปนการตอบแทนและขอบคุณสมาชิกที่ได
ใหความไววางใจกับสหกรณฯ ฝากไวจํานวนมากไว
กับสหกรณฯ” นายศรีโพธิ์ วายุพักตรกลาว
ส ห ก ร ณ ฯ  ม อ บ ส ร อ ย ค อ ท อ ง คํ า ใ ห แ ก ส ม า ชิ ก
เกษียณอายุ 13 ราย

วันที่ 5 มกราคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธาน
ฝายการเงิน นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ  และนาง
สมหมาย ทับไทย กรรมการฯ รวมกันมอบสรอยคอ
ทองคํา หนัก 1 บาท มูลคา 24,400 บาท จํานวน 4 เสน
ใหแกสมาชิกฯ แผนกหองปฏิบัติงานเคมี 4 ราย คือ

นางเฉลิมศรี กลั่นฉออน นางอัชณา  วายุพักตร นาง
พวงทอง หมีทอง และนางอุดมลักษณ  ทองลิ่ม โดย
มอบให ในงานเลี้ ยงสั งสรรคการเกษี ยณอายุที่
รานอาหารและรีสอรทแพริมนํ้า อ.ปาโมก จ.อางทอง

วันที่ 5 มกราคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ ทําการมอบสรอยคอทองคํา หนัก
1 บาท มูลคา 24,500 บาท ใหแกนายสมชาย แกวโย
สมาชิกแผนกบริหาร (วิสโคส ซอมบํารุง) โดยมอบ
ใหในงานเลี้ยงสังสรรคการเกษียณอายุที่หนาตึก
บริหารของบริษัทฯ และมีนายสุวัฒน แกวเฮียง ไป
รวมงานดวย

วั น ที่ 6 ม ก ร า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน ทําการมอบ
สรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูลคา 24,400 บาท
ใหแกนางสายทอง กลัดสนิท สมาชิกแผนกหอง
ปฏิบัติงานเคมี โดยมอบใหในงานเลี้ยงสังสรรคการ
เกษียณอายุที่บานพักหนาโรงงาน และมีนายสายัณห
แผนประดิษฐ เลขานุการ นายสุวัฒน แกวเฮียง
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นายอนุรักษ ทอง
โตนด นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล กรรมการฯ และนางเกษม
ศรี เมฆหมอก ผูจัดการ ไปรวมงานดวย

วันที่ 10 มกราคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธาน
ฝายการเงิน นายสายัณห แผนประดิษฐ นายเสนห ชุม
หฤทัยและนายสุทัศน เอ่ียมแสง รวมกันทําการมอบ
สรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูลคา 24,500 บาท
จํานวน 5 เสนใหแกสมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต 5 ราย
คือ นายทวี เจริญสุข นายศักด์ิชาย ดวงผดุง นายทศ
นาคศิริ นางพรพรรณ อนไชยะ และนางมาลี ศิลป
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ประดิษฐ โดยมอบใหในงานเลี้ ยงสังสรรคการ
เกษียณอายุที่หนาตึกบริหารของบริษัทฯ โดยมีนาย
พยุงศักด์ิ เวชโช นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นาง
เกษมศรี เมฆหมอก นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ และ
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ฯ ไปรวมงานดวย

วันที่ 26 มกราคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายวิรัต ชูจิตต รองประธานฝาย
ประชาสัมพันธ ทําการมอบสรอยคอทองคํา หนัก 1
บาท มูลคา 24,400 บาท ใหแกนายสมศักด์ิ บําเพ็ญ
สมาชิกแผนกวอเตอร โดยมอบใหในงานเลี้ ยง
สังสรรคการเกษียณอายุที่รานอรอยเลี่ยงเมือง โดยมี
นายสุวัฒน แกงเฮียง ไปรวมงานดวย

วันที่ 30 มกราคม 2556 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน ทําการมอบสรอยคอทองคํา
หนัก 1 บาท มูลคา 24,400 บาท ใหแกนายสุชิน ไหม
ทอง สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต โดยมอบใหในงาน
เลี้ยงสังสรรคการเกษียณอายุที่หนาตึกบริหารของ
บริษัทฯ โดยมีนายเฉลย ชมบุหร่ัน นายวิรัต ชูจิตต นาย
สุวัฒน แกวเฮียง และนายพีระภัทร ลอยละลิ่ว ไป
รวมงานดวย
กรรมการฯ รวมการประชุมใหญ สามัญประจําป 2555
สันนิบาตสหกรณฯ ที่กรุงเทพฯ

วันที่ 22 ธันวาคม 2555 นายมานะกูล  พรรณ
เรณู ในฐานะผูแทนสหกรณฯ และนางสมหมาย  ทับ
ไทย ผูสังเกตุการณฯ เดินทางไปรวมการประชุมใหญ
สามัญประจําป 2555 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย โดยมีตัวแทนจากสหกรณสมาชิกเขา
รวมกวา 1,000 ทานทั้งน้ี นายดิษฐ อัสวพลังพรหม

ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทํา
หนาที่เปนประธานเปดงาน นายอลงกรณ พลบุตร รอง
หัวหนาพรรคประชาธิปตย ซึ่งเปนที่ปรึกษา สสท.

นายวิฑูรย แนวพานิช ประธานกรรมการ
ดําเนินการ สสท.ไดใหการตอนรับผูแทนสหกรณ
สมาชิก พรอมทั้งกลาวรายงานตอประธานพิธีเปด
งา น แล ะ แขก ผู มี เกี ย ร ติ เพื่ อแส ดง ใ ห เห็นถึ ง
ศักยภาพ และความพรอมของ สสท. ในการเปนหัว
ขบวนขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ ในการประชุม
ดังกลาว สมาชิกสหกรณไดใหการรวมมือ ทั้งในการ
เสนอขอคิดเห็น เสนอแนะการดําเนินงานของ สสท.
และสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
สันนิบาตสหกรณฯ อยางกวางขวาง

สหกรณฯ มอบทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียน 5 ทุน
ตามแผนงานของชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง

วันที่ 22 ธันวาคม 2555 ชมรมสหกรณจังหวัด
อางทองไดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียน
นักศึกษา และมอบเงินชวยเหลือแกผูยากไร ณ สโมสร
พนักงานบริษัทไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) โดยมี
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
เปนเจาภาพในการจัดงาน ทั้งน้ี นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
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ประธานชมรมฯ ไดกลาวรายงานวัตถุประสงคการจัด
งานแก นายประกอบ เผาพงศ สหกรณจังหวัดอางทอง
ประธานในพิธี  โดยมีกรรมการชมรมฯ กรรมการ
สหกรณสมาชิกชมรมฯ ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา
และผูยากไรเขารวมงานเปนจํานวนมาก

การจัดก ิจกรรมของชมรมฯ ในครั ้ง น้ี
เปนไปตามแผนงานประจําป 2555 - 2556 ของ
ชมรมฯ ในแผนงานที่ 4. เอื้ออาทรตอชุมชน ขอ
4.1 การใหความชวยเหลือแกสมาชิกสหกรณหรือ
ประชาชนผูดอยโอกาส และ ขอ 4.2 การ
ทุนการศึกษาแกเด็กนัก เรียน ทั้งน้ี ชมรมฯ ได
มอบหมายใหสหกรณสมาชิกชมรมฯ 22 สหกรณฯ
ทําการคัดเลือกสมาชิกสหกรณหรือประชาชน
ผู ด อ ย โ อ ก า ส  ส ห ก ร ณ ล ะ 1 ค น  เ พื ่อ ร ับ เ ง ิน
ชวยเหลือจากชมรมฯ คนละ 1,000 บาท และขอ
ความรวมมือใหสหกรณสมาชิกชมรมฯ คัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา อยางนอยสหกรณฯ ละ 2 คน
เพื่อรับทุนการศึกษาจากสหกรณสมาชิกชมรมฯ
ทุนละ 1,000 บาท โดยในวันดังกลาวมีสหกรณ
สมาชิกชมรมฯ แจงรายชื่อสมาชิกสหกรณหรือ
ประชาชนผูดอยโอกาสเขารับเงินชวยเหลือจาก
ชมรมฯ จํานวน 14 คน เปนเงิน14,000 บาท และ
สหกรณสมาชิกชมรมฯ 13 สหกรณฯ ทําการมอบ
ทุนการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษาที่สหกรณฯ
คัดเลือกมา จํานวน 35 ทุน เปนเงิน 35,000 บาท

อน่ึง สหกรณฯ ไดมอบทุนการศึกษาจํานวน 5
ทุน เปนเงิน 5,000 บาท ใหแกเด็กหญิงธนัญญา  เตากล่ํา
(หลานของอดีตคนงานสวนของบริษัทฯ) เด็กหญิง
ประภัสสร จ่ันประดับ (บุตรของนางขนิษฐา ฉายอรุณ

พนักงานสถานีบริการนํ้ามัน ปตท.) เด็กชายสหรัฐ สาย
ทอง (บุตรนายรังสิมันต สายทอง) นางสาวธาริณี บุญ
สํารวย (บุตรของนางปานแกว บุญสํารวย) และเด็กหญิง
ฤทัยทิพย สัญญเดช (บุตรของนางสมใจ สัญญเดช)

รองประธานฯ และ ผูจัดการ เขารวมประชุมวาระ
พิเศษคณะกรรมการชมรมสหกรณฯ

วันที่ 7 มกราคม 2556 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจัดการ เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง คร้ังที่ 1/2556 ณ หอง
ประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง โดยมีนายศรี
โพธิ์ วายุพักตร ประธานชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และมีผู เขารวมการ
ประชุมและสังเกตุการณการประชุม 16 คน

ที่ประชุมมีมติใหจัดงานวันสหกรณแหงชาติ
เชนเดียวกับปที่ผานมา โดยมีพิธีถวายพานพุมสักการะ
แดพระบิดาแหงการสหกรณไทย ทําบุญเลี้ยงพระเพล
และรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน โดยใหแตละ
สหกรณฯ รวมกันบริจาคเงินเพื่อรวมทําบุญสหกรณฯ
ละ 300 บาท และทําการซื้อโตะจีน สําหรับการ
รับประทานอาหารกลางวันรวมกันสหกรณฯ ละ 1 โตะ
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ทั้งน้ี สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทองจะจัดหาเคร่ือง
เสียงในงานใหแกชมรมสหกรณจังหวัดอางทองดวย
สหกรณฯ บริจาคเงินรวมการกุศล 2 รายเปนเงิน
1,330 บาท

วันที่ 8 มกราคม 2556 บริจาคเงินสมทบ
โครงการ “สหกรณรวมนํ้าใจตานภัยหนาวเพื่อผู
ยากไรในถิ่นทุรกันดาร ประจําป 2556” ทั้งน้ี เพื่อหา
ทุนทรัพย  สิ่ งของ เคร่ืองอุปโภค บริโภคแก เด็ก
นักเรียนโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนและนักเรียน
ผูดอยโอกาสในจังหวัดแมฮองสอน รวมกับสํานักงาน
สหกรณจังหวัดแมฮองสอน จํานวน 1,000 บาท โดย
บริจาคเงินผานสํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง

วันที่ 11 มกราคม 2556 บริจาคเงินเพื่อซื้อปุย
อินทรีย 1 กระสอบ ราคา 330 บาท ใหแกโรงเรียนบาน
คลองสูง ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร เพื่อสนับสนุน
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแกโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหมไมใช
สารเคมี
ประธานฯ และหัวหนาฝายทั่วไปรวมการสัมมนากับ
สส.ชสอ. ที่กรุงเทพฯ

วันที่ 10 -11 มกราคม 2556 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ และนางนาถ มงคลหวา

เขารวมโครงการสัมมนาศูนยประสานงาน สส.ชสอ.
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) เร่ือง “ฌาปนกิจ
สงเคราะหเปนการสรางสวัสดิการหรือสรางปญหา
ใหกับสหกรณ” ณ ศูนย รัชนีแจมจรัส สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย ถ.พิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทยและมีผูเขารวมการสัมมนา 170 คน
ประธานสหกรณฯ และกรรมการฯ รวมงานที่จังหวัด
สุพรรณบุรี

วันที่ 12 มกราคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ และนายพยุงศักด์ิ เวชโช เดินทาง
ไปรวมงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย สํารับไทย อ่ิม
ใจ ใกลกรุง คร้ังที่ 5” ณ 27 รีสอรท ต. พลับพลาไชย
อ. อูทอง จ. สุพรรณบุรี

การจัดงานดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทยใหคนรุนหลังไดรําลึกถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ของไทย ซึ่งภายใน
งานจะเปนการออกแบบรานอาหารแบบซุมตาง ๆ
ใหผูที่มารวมงานจับจายซื้ออาหารและสินคาโดยใช
เงินพดดวง พรอมกับรับประทานอาหารมื้อค่ําแบบ
สํารับไทย และชมการแสดงวัฒนธรรมไทย 4 ภาค
รองประธานสหกรณฝายการเงิน และกรรมการฯ
รวมประชุมประจําเดือน สอร. ที่กรุงเทพฯ

วันที่ 20 มกราคม 2556 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร
ประธานฝายการเงิน นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก
นายมานะกูล พรรณเรณู และนายพยุงศักด์ิ  เวชโช
เดินทางไปรวมการประชุมประจําเดือนของ สหพันธ
สหกรณออมทรัพยผูใชแรงงาน (สอร.) ณ สโมสรการ
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ไฟฟานครหลวง เขตวัดเลียบ กรุงเทพฯ  โดยมีมูลนิธิ
ไพศาล  ธวัชชัยนันท เปนเจาภาพจัดการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ประจําเดือนธันวาคม 2555 รับรองรายรับ - รายจาย
สอร. ประจําเดือนธันวาคม 2555 โดยมีเงินคงเหลือ
ยกมาจากเดือนพฤศจิกายน 2555 จํานวน 140,656.70
บาท  มีรายรับ 10,000 บาท รายจาย 50,000 บาท
ค ง เ ห ลื อ ย ก ไ ป เ ดื อ น ม ก ร า ค ม 2 5 5 6 จํ า น ว น
100,656.70 บาท รับทราบผลการดําเนินงานและ
ปญหาของสหกรณสมาชิก รับทราบรายงานจาก
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
(ชสอ.) รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริหารฯ
และกรรมการฝายตางๆ และมีมติจัดการอบรม
สัมมนา เร่ือง “การบริหารสินเชื่อ กฎหมายสินเชื่อที่
ควรรู  คดีสินเชื่อและการบังคับคดีหลังศาลมีคํา
ตัดสิน” ในวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ 2556

รองประธานฝายการเงิน และ ผูจัดการสหกรณรวม
การประชุมประจําเดือนมกราคมชมรมฯ

วั น ที่ 2 0 ม ก ร า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร  รองประธานฝายการเงิน และนางเกษม
ศรี เมฆหมอก ผูจัดการ เดินทางไปรวมการประชุม

ประ จํา เ ดือนม ก รา ค ม 25 5 6 (ค ร้ัง ที่ 2 / 2 5 5 6 )
คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง
ณ หองประชุมชั้น 3 สํานักงานสหกรณจังหวัด
อางทอง โดยมีนายศรีโพธิ์  วายุพักตร ประธาน
ชมรมฯ ทําหน าที่ประธานในที่ประชุม โดยมี
ผูเขารวมประชุม 22 คน ทั้งน้ี นายประกอบ เผาพงศ
สหกรณจังหวัดอางทองไดเขารวมการประชุมดวย

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง คร้ังที่ 12/2555 วันที่
20 ธันวาคม 2555 และรายงานการประชุมคร้ังที่
1/2556 วันที่ 7 มกราคม 2556 มีมติรับรองรายรับ -
รายจายชมรมฯ ประจําเดือนธันวาคม 2555 โดยมี
เงินคงเหลือยกมาจากเดือนพฤศจิกายน 2555 จํานวน
94,868.85 บาท มีรายรับ 10,028.20 บาท รายจาย
16,102 บาท คงเหลือยกไปเดือนมกราคม 2556
90,795.05 บาท ติดตามผลการประชุมคราวกอน
เร่ือง รับทราบการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณ
สมาชิก มีมติใหจัดการอบรมเร่ืองกฎหมายสหกรณ
และกฎหมายคุมครองแรงงานใหแกกรรมการและ
เจ าหน าที่สหกรณสมาชิกชมรมฯ ในวันที่ 20
กุมภาพันธ 2556 ที่หองประชุมสํานักงานสหกรณ
จังหวัดอางทอง และรับทราบเร่ืองที่สํานักงาน
สหกรณจังหวัดอางทองแจงใหทราบ
สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพสมาชิก บุตรสมาชิก
บิดา มารดา สมาชิกสหกรณฯ

วันที่ 3 มกราคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร  รอง
ประธานฝายการเงิน นายสายัณห แผนประดิษฐ
เลขานุการ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก และนาย
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สุทัศน เอ่ียมแสง เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพ
นายณุกูล ฉายแสง สมาชิกแผนกบอยเลอรเฮาท ที่วัด
พินิจธรรมสาร อ.ปาโมก จ.อางทอง และชวยเงิน
ทําบุญแกทายาท 5,000 บาท

วันที่ 4 มกราคม 2556 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายวิรัต ชูจิตต รองประธานฝาย
ประชาสัมพันธ เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพบุตร
สมาชิกนายพินิจ ศรีสงค สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต
ที่วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อางทอง และชวยเงิน
ทําบุญ 500 บาท
กรรมการฯ และ ผูจัดการเขารวมพิธีฝงศพมารดา
สมาชิก

วันที่ 19 มกราคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธาน
ฝายการเงิน นายพยุงศักด์ิ เวชโช กรรมการฯ และนาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการสหกรณเดินทางไปรวม
พิธีฝงศพมารดานางลัดดา นาคประวิต สมาชิกแผนก
วิสโคส ผลิต ณ มัสยิดนูรุรเราะฮฮีม ต.ชะไว อ.ไชโย
จ.อางทอง และชวยเงินจัดงาน 1,000 บาท
กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย

วันที่ 2 มกราคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ และ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รอง
ประธานฝายการเงินเดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกปวย 2
ราย คือ นายณัฐกรณ พวงติ๊บ สมาชิกแผนกเซ็นทรัล
(ซอมบํารุง) ที่โรงพยาบาลอางทองเวชการ อ. เมือง จ.
อางทอง เน่ืองจากเปนโรคตอมทอนซิลอักเสบ และจับ
ไขตลอดเวลา และ นายพงษภัทร ทับแถม สมาชิก
แผนกสปนน่ิง ผลิต ที่บานพัก ต. จําปาหลอ อ. เมือง จ.
อางทอง เน่ืองจากผาตัดใสต่ิง

วันที่ 12 มกราคม 2556 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต รองประธาน
ฝายประชาสัมพันธ เดินทางไปเยี่ยมไขนายพินิจ ศรี
สงค สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต เน่ืองจากประสบ
อุบัติเหตุรถยนตชนกับรถบัส ที่โรงพยาบาลอางทอง
เวชการ

วันที่ 30 มกราคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก
นายเสนห ชุมหฤทัย กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไข
นายจิระพันธ กองกมล สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต ที่
บ า นพั ก  ต . หั วไผ  เ น่ื องจาก ประส บอุ บั ติ เห ตุ
รถจักรยานยนตพลิกคว่ํา

อน่ึง ในการเดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกปวย
ทุกราย สหกรณฯ ทําการชื้อของเยี่ยมไขมอบใหเปน
เงิน คนละ 300 บาท
สหกรณฯ ชวยเงินทําบุญแกสมาชิก 1 ราย

วันที่ 5 มกราคม 2555 นายวิรัต ชูจิตต รอง
ประธานฝายการเงิน ทําการมอบเงินชวยทําบุญใหแก
นายบุญตา ชมชื่น สมาชิกแผนกออกซิลลาร่ี ผลิต ที่
บานพัก ต.ยานซื่อ อ.เมือง จ.อางทอง จํานวน 500 บาท
เน่ืองจากทําการอุปสมบท
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นั บ ต้ั ง แ ต มี ก า ร จั ด ต้ั ง
สหกรณออมทรัพยฯ โดยสหภาพแรงงานไทยเรยอน
ขึ้นมา สหกรณฯ ไดเปดใหกูเงินกูแกสมาชิกมาเปน
เวลานานแลว เงินกูที่สมาชิกกูจากสหกรณฯ ไป
สมาชิกจะตองเสียดอกเบี้ยใหแกสหกรณฯ ตามอัตรา
ทีคณะกรรมการสหกรณฯ จะกําหนด แตนับต้ังแต
เดือนกุมภาพันธเปนตนไป สหกรณฯ จะมีเงินกู
ประเภทใหม เปนเงินกูระยะสั้นที่ใหกูแกสมาชิกโดย
ไมเสียดอกเบี้ย เงินกูดังกลาว เรียกวา “เงินกูสําหรับ
การจัดงานมงคลและอวมงคลของสมาชิกสหกรณฯ”
เน่ืองจากคณะกรรมการสหกรณฯ ชุดที่ 30 ไดทําการ
ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เพื่อพิจารณา
ขอเสนอของสมาชิกจากการประชุมใหญ สามัญ
ประจําป 2554 โดยในการประชุมใหญ สามัญ
ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 นาย
ชํานาญ  พิมพดี สมาชิกแผนกอัลซิลลารี่  ผลิต ได
เสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อขอใหสหกรณฯ จัด
สวัสดิการโดยการกูเงินจากสหกรณฯ โดยไมเสีย
ดอกเบี้ยในโอกาสตาง ๆ เชน กูเพื่อจัดงานศพ กูเพื่อ
งานบวช เปนตน ทั้งน้ี  ประธานฯ ไดแจงตอที่
ประชุมใหญวา จะนําเร่ืองน้ีไปพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการดํา เ นินการ ซึ่ งตองพิจารณาว า
เหมาะสมหรือไมอยางไร? นอกจากน้ันจากการที่
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู จัดการสหกรณฯ ได
เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหกรณออมทรัพยครู
กําแพงเพชร จํากัด รวมกับชมรมสหกรณจังหวัด

อางทองในเดือนกันยายน 2555 ทราบวาสหกรณ
ออมทรัพยครูกําแพงเพชร จํากัด ไดใหสมาชิกให
สมาชิกกู เงินประเภท “ กู เงินสวัสดิการเพื่อผอน
คลายปญหาทางการเงินในครอบครัว (เพื่อการจัด
งานมงคล/อวมงคล) ไดแก การกูทําการบวช  มงคล
สมรส จัดงานศพบุคคลในครอบครัว  โดยใหกูได
50,000 บาท ชําระคืนภายในเวลา 1 เดือนโดยไมเสีย
ดอกเบี้ย  หากสมาชิกคนใดกูเงินกูดังกลาวแลวไม
คืนตามระยะเวลาที่กําหนดสหกรณฯ จะตัดสิทธิ์
ประโยชนที่ได รับจากสหกรณฯ ทุกอยาง ดวย
เหตุผลจากขอเสนอของนายชํานาญ  พิมพดี และจาก
การไปศึกษาดูงานของรองประธานฝายการเงินและ
ผู จัดการ คณะกรรมการสหกรณฯ จึงไดมีมติให
สหกรณฯ เปดใหกู “เงินกูสําหรับการจัดงานมงคล
และอวมงคลของสมาชิกสหกรณฯ” โดยกําหนด
เงื่อนไขในการใหกูเงิน ดังน้ี คือ

1. เปดใหกู เงินกูสําหรับการจัดงานมงคล
และอวมงคลของสมาชิกสหกรณฯ โดยใหสมาชิกกู
เงินสําหรับการจัดงานได ไมเกิน 50,000 บาท (หา
หมื่นบาทถวน) โดยไมเสียดอกเบี้ย และตองชําระ
เงินกูคืนสหกรณฯ ภายในเวลา 7 วัน หลังการจัดงาน
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2. การจัดงานมงคลและอวมงคล ไดแก
2.1 การจัดงานอุปสมบทสมาชิก หรือ

บุตรของสมาชิก
2.2 การจัดงานมงคลสมรสสมาชิก หรือ

บุตรของสมาชิก
2.3 การจัดงานศพบิดา มารดา คูสมรส

หรือบุตรของสมาชิก
3. กรณีที่สมาชิกสองคนขึ้นไป มีบิดา

มารดา คนเดียวกัน ใหสมาชิกเพียงคนหน่ึงคนใดมี
สิทธิ์กูเงินเพื่อจัดงานศพบิดา หรือมารดาไดเทาน้ัน

4. สมาชิกที่ไมสงคืนเงินกูภายในเวลา 7 วัน
จะตองเสียดอกเบี้ยเงินกูตามระเบียบฯ ของสหกรณ
ฯ พรอมกับเสียคาปรับ รอยละ 5 จนกวาจะคืนเงินกู
ครบจํานวน

5. ใหคณะกรรมการฯ กําหนดระเบียบ
สหกรณฯ วาดวย การใหเงินกู เพื่อชวยเหลือทาง
การเงินแกสมาชิกที่จัดงานมงคลและอวมงคล และ
ใหเปดใหสมาชิกมีสิทธิ์กูเงินหลังการประกาศใช
ระเบียบฯ ดังกลาว

หลังจากการประชุมใหญคณะกรรมการ
สหกรณฯ ชุดใหมจะไดทําการออก “ระเบียบ
สหกรณฯ วาดวยการใหเงินกู เพื่อชวยเหลือทาง
การเงินแกสมาชิกที่จัดงานมงคลและอวมงคล” และ
เปดโอกาสใหสมาชิกไดใชสิทธิในการกูเงินกูโดยไม
เสียดอกเบี้ยเพื่อจัดงานมงคลหรืออวมงคลตอไป น่ี
คือ สวัสดิการที่สหกรณฯ จัดใหแกสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก
ประเภทหน่ึง คนไทยเรยอนที่เปนสมาชิกสหกรณฯ
เทาน้ันที่มีสิทธิไดรับประโยชนน้ี และไมมีสถาบัน
การเงินใดทําไดหรือใหทานไดเชนน้ีอยางแนนอน

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส (ดาว) เขา
ทํางานกับสหกรณออมทรัพยฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2555 ดาว เขาทํางานที่สหกรณฯ หลังจากที่ เคย
ทํางานกับนายจางบางแหงมาแลว  ดาวจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดาวใหความเห็นที่ ได เข ามาทํางานกับ
สหกรณฯ วา “การเขามาทํางานกับสหกรณฯ เปนสิ่ง
ที่ดีมาก หลังจากที่ไปหางานทํากับบริษัทตางๆ มา
หลายแหง แตสหกรณฯ ไดใหโอกาสกับดิฉันไดเขา
มาทํางานในตําแหนงน้ี ถึงดิฉันจะไมคอยมีพื้นฐาน
ในการทํางานดานน้ี แตพี่ ๆ ในสหกรณฯ ก็ให
โอกาสและสอนงานดิฉันเปนอยางดีและคอยให
คําแนะนําในดานตาง ๆ เสมอมา

ดิฉันหวังวา การที่ดิฉันไดเขามาทํางานใน
คร้ังน้ี ดิฉันจะทํางานอยางเต็มที่และชวยสหกรณฯ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น ต า ง ๆ  ข อ ง ส ห ก ร ณ ฯ  ใ ห มี
ประสิทธิภาพตอไป ”
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สวัสดีครับ “ แวดวงสหกรณ ” ฉบับประจํา
เดือนกุมภาพันธ 2556 มาพบกับ ทานสมาชิก และ
ทานผูอานทุกทานแลวครับ

ในฐานะเปนกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณสถานประกอบการ คุณ
เฉลย  ชมบุหรั่น ฝากบอกสมาชิกสหกรณฯ ทุกทาน
วา สมาคมฯไดขยายอายุการรับสมาชิกสมาคมฯ ใน
รอบ 2/2556 ซึ่งเปดรับสมัครต้ังแตวันที่ 1 มกราคม -
31 มีนาคม 2556 จากอายุ 50ป รับถึงอายุไมเกิน 60 ป
จึงขอเชิญชวนสมาชิกฯ และสมาชิกสมทบสมัคร
เปนสมาชิกสมาคมฯ ทุกทานครับ การสมัครรอบน้ี
จะมีผลคุมครองต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม - 31
ธันวาคม 2556 ###๙๙๙### ลงทุนขยายเวทีวงดนตรี
ใหใหญและไดมาตราฐานมากขึ้น สมาชิกทานใดจะ
จัดงานบันเทิง ใหชวยกันสนับสนุนวงดนตรีของ
คุณชัยวัฒน  ชางเหล็ก ดวยนะครับ คิดราคาเปน
กันเอง ###๙๙๙### เกิดวันที่ 1 มกราคม พรอมกัน
สองคน สําหรับ คุณพรรษพร แสงประพาฬ และ
คุณหทัยชนก  อธิลาภ ขอใหทั้งสองทานมีความสุข
มาก ๆ ครับ  เกิดปลายเดือนมกราคมที่ผานมา ขอ
อวยพรให คุณภาดล ไชยรักษ มีความสุข สุขภาพ
แข็งแรงตลอดไปครับ ###๙๙๙### เกิดวันที่ 26
มกราคม สําหรับ คุณณัฐริญา อนุสิ ก็ขอใหชีวิตมี
ความสุข และพบแตสิ่งที่ดีในชีวิตตลอดไปนะครับ
###๙๙๙### ไดขาววา นองฟาใส ซนมาก และเลน
จนเจ็บตัวหลายคร้ัง อยางน้ี คุณแมนิภาพร ภูระยา คง
ตองดูแลอยางใกลชิดแนนอนครับ ###๙๙๙### ถูก

หักเงินคารักษาพยาบาลทีเดียวเจ็ดพันกวาบาท ทําเอา
คุณสายัณห  แยมมนัส งงไปเลย ไมทราบวาตอนน้ี
ไดรับคืนแลวหรือยังครับ ###๙๙๙### สองตายาย
คุณวิรัต คุณสุนี  ชูจิตต พาสุนัขไปรักษาที่อยุธยา แต
ก็ไมสามารถชวยชีวิตไวได ไมเปนไรครับตัวอ่ืนยัง
อยูไมใชหรือครับ ###๙๙๙### ทําการปลูกแกน
ตะวัน ที่หนาโรงงานกระดาษแลว สําหรับ คุณ
อํานวย พรพิริยะกุล อีกไมนานหนาโรงงานกระดาษ
จะสวยงามดวยดอกสีเหลืองของตนแกนตะวันครับ
###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณซานยิป โคลล
ที่ไดจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสใหกับลูกสาวไป
เมื่อตนกุมภาพันธน้ีครับ ###๙๙๙### ใชเวลาใน
วันหยุดประจําสัปดาหไปรับเดินสายไฟในบาน ไม
ทราบวา คุณลิขิต มีบํารุง อยาลืมเอาคาแรงมาฝากกับ
สห กร ณฯ นะ ครับ ###๙ ๙๙ ### จัดง า นวันเกิด
ครบรอบ 1 ขวบใหกับลูกชายไปเรียบรอยแลว
สําหรับ คุณยุจิรา ผดุงผล ขอใหนองคอปเปอรมี
สุขภาพแข็งแรงโตวันโตคืนและไมงอแงกับคุณแม
ดวยนะครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณสมาชิกหลาย
ทานที่ไดทําการเพิ่มคาหุนกับสหกรณ เชน คุณนง
ลักณ  มีความดี  คุณศุภกร แสงสวาง  คุณธนวัตต
ทองพุม  คุณนิภาพรรน ทองพุม คุณปานแกว บุญ
สํารวย และอีกหลายทานที่ไมไดเอยนาม ขอใหทุก
ทานมีหุนเปนจํานวนมากกอนการเกษียณ ดวยครับ

ขอแสดงความยินดีกับคุณพลสรร กล่ิน
ระรวย ที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการผูจัดการ
สหกรณบริหารฯ ทําหนาที่ดูแลสถานีบริการนํ้ามัน
ปตท. ครับ ###๙๙๙### หลานชายกําลังนารัก นาชัง
ตอนน้ี คุณตาถวัลย  ศิลปประดิษฐ ใชเวลาหลังการ
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เกษียณอายุเลี้ยงหลานไดอยางเต็มที่เลยครับ ###
๙๙๙### หลังจากประสบเหตุการณรายแรงในชีวิต
ไปแลว  ตอไปน้ีก็ขอให คุณอุทัย สาระแสน พบแต
สิ่งที่ดีตลอดปน้ีและตลอดไปนะครับ ###๙๙๙###
ขอขอบคุณ คุณสมจิตร ประทุมทอง ที่ไดนําบุตรชาย
และ พี่สาว มาสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบของ
สหกรณฯ ครับ ###๙๙๙### ออกรถยนตคันใหมแลว
สําหรับ คุณศรีประภา แสงสวาง ไมทราบวาเขา
โครงการลดภาษีรถยนตคันแรกหรือเปลาครับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณปยะพร ชู
ตระกูล ที่คุณแมไดรับการเลือกตั้งใหเปนประธาน
หมูบานอางทองธานี โดยไมมีคู แขงอีกสมัย ###
๙๙๙### เชนเดียวกัน ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรี
โพธ์ิ วายุพักตร ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการหมูบานอางทองธานีดวย ###
๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมนึก เถื่อนวิถี
และคุณสมศักดิ์ บําเพ็ญ ที่ขอลาออกจากงานและ
ไดรับสรอยคอทองคําหนัก 1 บาทจากสหกรณฯ
ตามมติใหมของคณะกรรมการสหกรณฯ ที่มีมติให
มอบสรอยคอทองคําแกสมาชิกสหกรณที่ลาอกก
จากงานและ เปนสมาชิกสหกรณฯ ครบ 20 ปขึ้น
ไป ตามขอเสนอที่สมาชิกจากการจัดอบรมของ
สหกรณฯ ในเดือนกรกฎาคม 2555 ###๙๙๙###
เดินทางไปเที ่ยวตลาดรมหุบหรือตลาดแมกลอง
มาแลว  บรรยากาศเปนอยางไรตองสอบถาม คุณ
ดุษฎี ศรีสะอาด ดูครับ ไมรู วาคุณหนอยวิ ่งหลบ
รถไฟกับเขาดวยหรือไม? ###๙๙๙### มีเฟสบุ ค
เปนของตนเองแลว สําหรับ คุณจันทนา ขําสถิตย
สมาชิกทานใดตองการเปนเพื่อนกับนองเล็กสมัคร

ไดเลย ###๙๙๙### อยูระหวางการลดนํ้าหนักตัว
ไดขาววา คุณวรวรรณ ขําศิร ิ ออกวิ ่งและเตนฮู
ลาฮุคทุกวันตอนนี้นํ้าหนักตัวลดลงหลายกิโลกรัม
แลวครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกับ คุณ
ลัดดา นาคประวิต ที่สูญเสียคุณแมไปเมื่อไมนานน้ี
ครับ ###๙๙๙### รวมกับเพื ่อนๆ ตั้งวงดนตรีไว
แสดงในงานของเพื่อนๆ ชาวไทยเรยอน ขอใหวง
ดนตร ีของ ค ุณ ส ัญญา  จ ันท ร ศ ร ี ค ุณ ก ิต ต ิศ ักดิ์
พรหมชนะ และเพื่อนๆ ประสบความสําเร็จในการ
แสดงดวยครับ ###๙๙๙### วันเกิดของ คุณสมปอง
ภูระหงษ เจาตัวพาครอบครังไปทานอาหารที่ราน
แพริมนํ้า ปาโมกขอใหมีความสุขมากๆ นะครับ
###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณกมลศักดิ์
พัฒนสิงห ที ่ไดร ับการเลือกตั้ง เปนผู ตรวจสอบ
กิจการภายในของ สหกรณออมทรัพยแหงหนึ่งที่
สิงหบุรีดวยครับ ###๙๙๙### ตัดสินใจซื้อบานที่
เชาอยูเปนของตนเองแลว สําหรับ คุณณัฐวุฒิ ศรี
ว ิไล ก็ขอใหอยู เย ็นเปนสุข และกิจการที ่ทําอยู
เ จ ร ิญ ก า ว ห น า ด ว ย ด ีค ร ับ ###๙ ๙ ๙ ### เ ด ือ น
มีนาคมน้ี คุณสุกัญญา ทิพยสุวรรณ และ คุณดวงพร
หิรัญศุภโชติ จะเดินทางไปเที ่ยวประเทศเกาหลี
อยาลืมของฝากมาใหนองๆ เจาหนาที ่สหกรณฯ
ดวยนะครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ
คุณเกษมศรี เมฆหมอก รักษาการผูจัดการ ที่ไดรับ
การแตงตั้งเปน ผูจัดการสหกรณฯ ตั้งแตวันที่ 17
มกราคม 2555 ###๙๙๙### ขออนุโมทนาบุญกับ
คุณมานิตย คุณเรณู แจมสุวรรณ ที่ทําการอุปสมบท
ลูกชายไปเมื ่อเร็ว ๆ นี ้ ###๙๙๙### พบกันฉบับ
หนา ###๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙###
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การประชุมใหญ สามัญประจําป 2555 ของ
สหกรณออมทรัพยฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556
สําเร็จลุลวงไปดวยดี  ปน้ีมีสมาชิกเขารวมการประชุม
มากตามสมควร โดยมีนายประกอบ  เผาพงศ สหกรณ
จังหวัดอางทอง ไดทําหนาที่เปนประธานในพิธีเปดการ
ประชุม ที่ประชุมใหญไดทําการพิจารณาเร่ืองตาง ๆ
รวม 14 วาระ โดยที่ประชุมใหญไดรับทราบ มีมติให
ความเห็นชอบ หรือ ใหการอนุมั ติตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเสนอทุกวาระ

สําหรับผลการประชุมใหญ สามัญประจําป
2555 สรุปไดดังน้ี คือ

1. รับทราบเร่ืองประธานฯ แจงตอที่ประชุม
2. รับทราบสมาชิกเขาใหม 80 คน สมาชิก

ลาออก 48 คน เสียชีวิต 3 คน เกษียณอายุ 10 คน มี
สมาชิกคงเหลือ จํานวน 1,128 คน

3.มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ สามัญ
ประจําป 2554 วันที่ 31 มกราคม 2555

4. รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2555
5. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ

ประจําป 2555 โดยนายสมชาย  ศรีปทุมรักษ
6. ทําการรับรองงบดุล งบกําไรขาดทุน และ

งบกระแสเงินสด ปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
7. อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2555

จํานวน 16,288,782.08 บาทตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอ โดยจายเงินปนผล รอยละ 4.25 และ
เงินเฉลี่ยคืน รอยละ 4.25

8. กําหนดวงเงินกูยืมและค้ําประกันของ
สหกรณ ประจําป 2556 จํานวน 135 ลานบาท

9. รับทราบแผนงานและงบประมาณรายรับ -
รายจายประจําป 2556 โดยมีประมาณการรายรับ
จํานวน 25,285,000 บาท และมีรายจาย จํานวน
8,243,872 บาท (กําไร ประมาณ 17 ลานกวาบาท)

10. ทําการเลือกต้ัง นายสมชาย ศรีประทุม
รักษ ทําหนาที่เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2556

11. ทําการคัดเลือกนายอดุลย เปยมมนัส
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6081 บริษัท เอ็น.
เอส. เค คอนซัลแตนท จํากัด กรุงเทพฯ เปนผูสอบ
บัญชีสหกรณ ประจําป 2556 และจายคาธรรมเนียมใน
การตรวจสอบ จํานวน 45,000 บาท

12. มีมติทําการแกไขขอบังคับสหกรณฯ
เพื่อใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม พ. ศ. 2553 รวม 6 ขอ ไดแก ขอ 2 เพื่อกําหนด
วัตถุประสงค และอํานาจกระทําการของสหกรณ แยก
ออกจากันใหชัดเจน ขอ 5. การถือหุน ขอ 9. การรับ
ฝากเงิน ขอ 27. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ขอ 38.
การต้ังผูรับโอนผลประโยชน และ ขอ 72. คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการดําเนิน

13. ทําการเลือกต้ังคณะกรรมการฯแทน
กรรมการที่หมดวาระ รวม 7 คน ไดแก นายพีระภัทร
ลอยละลิ่ว นายพงษศักด คงมี นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
นายลิขิต มีบํารุง  นางศรีประภา แสงสวาง นายมานะ
กูล พรรณเรณู และนายสุวัฒน แกวเฮียง

14. คณะกรรมการฯ รับขอเสนอของสมาชิก
ที่เสนอใหยกเลิกการเงื่อนไขที่ใหสมาชิกที่ขอกูเงิน
สามัญ ต้ังแต 600,000 บาท ขึ้นไป ตองสมัครเปน
สมาชิกสมาคมณาปนกิจสงเคราะหฯ นําไปพิจารณา
วาจะทําการยกเลิกไดหรือไม ?
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รายงานกิจการประจําเดือน มกราคม 2556 (MONTHLY REPORTS JANUARY 2013)
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

THE THAI RAYON LABOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE, LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรือนหุน Share capital
3. เงินรับฝากออมทรพัย ยอดยกมา Savings deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month

คงเหลือส้ินเดือน Balance
4. เงินรับฝากออมทรพัยพิเศษ ยอดยกมา Special deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือส้ินเดือน Balance

5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบตุร ยอดยกมา Education Fund deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือส้ินเดือน Balance

6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามขอบังคับ Reserve according to by-laws, regulation and other
8. ถือหุน ชุมนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จํากัด

Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)

9. เงินฝากธนาคาร (9 ธนาคาร รวม 13 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณอืน่ Deposits in other Co-operatives
11. เงินใหกูแกสมาชิก ยอดยกมา Loans to members from last month
 ใหกูระหวางเดือน Loans to members in this month
 รับชําระคืนระหวางเดือน Loans repayment from members in this month
คงเหลือ  ณ  วันส้ินเดือน Total    Loans to members

12. เงินใหกูแกสหกรณอืน่ Loans to other co-operatives
13. ดอกเบี้ยรบัจากเงินใหกู Interest received from Loans
14. รายไดตั้งแตเดือนมกราคม 2556 Revenues from January 2013
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม 2556 Expenses from January 2013
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)

1,125
295,868,290.00
10,752,096.49

4,375,820.58
5,400,319.09
9,727,597.98

127,126,741.31
6,884,725.22
7,007,016.94

127,004,449.59
6,773,460.00

388,627.09
193,197.09

6,968,890.00
22,763,537.60

1,351,249.33

30,000,000.00
16,055,256.67
84,690,998.81

276,149,995.84
30,878,670.00
30,403,743.58

276,624,922.26
57,230,512.14

1,003,918.10
1,191,044.35

207,367.64
983,676.61

คน Pr
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
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บาท Baht
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บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht

บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
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