
สหกรณฯ ไดรับเงินปนผลจาก ชสอ. หน่ึงลานสาม
แสนกวาบาท

นายเฉลย ชมบุหร่ัน ประธานสหกรณฯ
เปดเผยวา ตามที่ที่ประชุมใหญ สามัญประจําป 2556
ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ไดมีมติใหจายเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกที่ถือหุนและกูเงินกับ
ชสอ. โดยอนุมัติจายเงินปนผล รอยละ 5.40 และ
จายเงินเฉลี่ยคืน รอยละ 3.60 น้ัน เน่ืองจากสหกรณฯ
ไดถือหุนกับชุมนุมฯ 30 ลานบาท สหกรณฯ จึงไดรับ
เงินปนผลประจําป 2555 จากชุมนุมฯ จํานวน
1,364,054.79 บาท (หน่ึงลานสามแสนหกหมื่นสี่พันหา
สิบสี่บาทเจ็ดสิบเกาสตางค) ทั้งน้ี การจายเงินปนผล
รอยละ 5.40 ถือวาการเปนการจายเงินปนผลในอัตราที่
สูงมากเมื่อเทียบกับการลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืน ๆ

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา แกสมาชิกเกษียณอายุ
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 นายลิขิต มีบํารุง

กรรมการฯ มอบสรอยคอทองคําหนัก 50 สตางค
มูลคา 11,000 บาท (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันบาทถวน)
ใหแกนางอํานวย พรพิริยะกุล สมาชิกแผนกบริหาร
(เขียนแบบ) เน่ืองจากเกษียณอายุ
รองประธานฝายการเงินไดรับการแตงตั้งเปนที่ปรึกษา
สหกรณบริการฯ

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการสหกรณ
เปดเผยวา  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณบริการสหภาพแรงงานไทยเรยอนจํากัด ชุด
ที่ 2 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติทํา
การแตงต้ังนายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝาย
การเงินของสหกรณฯ เปนที่ปรึกษาของสหกรณ
บริการฯ เพื่อใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะและ
สนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณบริการฯ ใหมี
การพัฒนาอยางตอเน่ืองตลอดไป
กรรมการและเจาหนาที่  รวมสัมมนา “การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นายวิรัต ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ นายสุวัฒน แกวเฮียง

( อานตอหนา 3 )

ปที่ 28 ฉบับที่ 298 ประจําเดือน กรกฎาคม 2556

ประจําเดือน ธันวาคม 2551
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 31 (2556)
นายเฉลย  ชมบุหรั่น ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต  ชูจิตต       รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห  แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายสุวัฒน  แกวเฮียง เหรัญญิก
นายมานะกูล  พรรณเรณู กรรมการ
นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว กรรมการ
นายพยุงศักดิ์  เวชโช กรรมการ
นายลิขิต  มีบํารุง กรรมการ
นายพงษศักดิ์  คงมี กรรมการ
นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ กรรมการ
นางศรีประภา  แสงสวาง กรรมการ
นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล กรรมการ
นายอนุรักษ  ทองโตนด กรรมการ
นายสุทัศน  เอี่ยมแสง กรรมการ

เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายฯ
นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเช้ือ 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
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กรรมการและเจาหนาที่  รวมสัมมนา “การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ” (ตอจากหนา 1)
เหรัญญิก และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่
ธุรการ เดินทางไปรวมสัมมนาในหัวขอ “โครงการ
สัมมนาเพื่อสรางเวทีการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สหกรณและกลุมเกษตรกร” ณ หองประชุมชั้น 3
สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง

การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาดาน
การบริหารจัดการสหกรณตามเกณฑ 7 หมวด มี
สหกรณนํารองในและนอกภาคเกษตร 152 สหกรณ
ใน 78 จังหวัดพื้นที่ อีกทั้งสงเสริมและสนับสนุนให
สหกรณกลุมเกษตรบริหารงานโดยใชแผนกลยุทธและ
สามารถนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ แลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณระหวางกัน และสามารถนํา
เคร่ืองมือการบริหารจัดการไปใชประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในองคกรของตน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด และสหกรณ
การเกษตรวิเศษชัยชาญ จํากัด เปนสหกรณนํารองใน
จังหวัดอางทอง
กรรมการฯ ชสอ. ชุดที่ 41 ประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งแรก

วันที่ 8 มิถุนายน 2556 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
กรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด ไดเขารวมการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 1 ณ หอง
จูปเตอร 3 อาคารชาเลนเจอร เมืองทองธานี

ในการประชุมคร้ังน้ี ที่ประชุมไดมีมติเลือก
รองประธานกรรมการ 4 คน เลขานุการ 1 คน และทํา

การแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
ว า ง แ ผ น พั ฒ น า  แ ล ะ ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสรางความรูดาน
วิชาการ คณะกรรมการเชื่อมโยงเครือขาย และ
กิจการพิเศษ คณะกรรมการเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศ  และแตงต้ังประธานคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

อน่ึง นายศรีโพธิ์ วายุพักตรไดรับการแตงต้ัง
เปนคณะกรรมการพัฒนาและเสริมสรางความรูดาน
วิชาการ และคณะกรรมการเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศ
ประธานฯ และเจาหนาที ่รวมประชุมกับสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหฯ ที่ ชสอ.

ว ันที ่ 2 ม ิถ ุนา ย น 2 5 5 6 นา ย เฉ ล ย ช ม
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ และนางนาถ มงคลหวา
ห ัว ห น า ฝ า ย ทั ่ว ไ ป  เ ข า ร ว ม ก า ร ป ร ะ ช ุม ก ับ
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ ณ อาคาร
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ทั ้ง นี ้ เพื ่อกําหนดแนวทางการปฏิบ ัต ิงานของ
สมาคมฯ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
สหกรณฯ เปนเจาภาพสวด มารดา สมาชิกสหกรณฯ

วันที่ 15 มิถุนายน 2556 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร  รอง
ประธานฝายการเงิน นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
นายสุทัศน เอ่ียมแสง และนายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพมารดานายอุไร มาก
ประมูล สมาชิกแผนกอินสตรูเมนท ที่บานพัก ตําบล
สายทอง อําเภอปาโมก จังหวัดอางทองและชวยเงิน
ทําบุญ 500 บาท



4ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่ 28 ฉบับที่ 298 ประจําเดือนกรกฎาคม 2556

ร อ ง ป ร ะ ธ า น ฯ  ศ ึก ษ า ด ูง า น แ ล ะ ร ว ม ป ร ะ ช ุม
คณะกรรมการชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง

วันที ่ 16 ม ิถุนายน 2556 คณะกรรมการ
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง โดยการนําของ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร ประธานชมรมสหกรณออม
ทรัพยภาคกลาง เขาเยี ่ยมชมกิจการของสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
จ.นนทบุรี โดยมี รศ .ว ิศ ิษฐ ศ ักดิ ์ แปนสัมฤทธิ์
ประธานสหกรณฯ กรรมการฯ และเจ าหนาที่
ส ห ก ร ณ ฯ  ใ ห ก า ร ต อ น ร ับ แ ล ะ บ ร ร ย า ย ส ร ุป
หลังจากนั ้น คณะกรรมการชมรมสหกรณออม
ทรัพยภาคกลางไดทําการประชุมประจําเดือน
มิถุนายน 2556
ประธานสหกรณฯ และกรรมการฯ รวมประชุม
ประจําเดือน สอร. ที่กรุงเทพฯ

วันที ่ 16 มิถุนายน 2556 นายสุวัฒน แกว
เฮ ียง เหร ัญญิก และนายมานะก ูล  พ รรณเรณู
เด ิน ท า ง ไ ปร วม ก า รป ร ะ ช ุม ป ระ จํา เด ือนข อง
สหพันธสหกรณออมทรัพยผูใชแรงงาน (สอร.) ณ
ที่ทําการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแหง
ประเทศไทย  อาคาร 4 นิคมรถไฟ กม. 11 ถนน
วิภาวดี รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีสหกรณ
ออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟ
แหงประเทศไทย  จํากัด เปนเจาภาพจัดการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ประจําเด ือนพฤษภาคม 2556 ร ับรองรายร ับ -
รายจาย สอร. ประจําเดือนพฤษภาคม 2556 โดยมี
เงินเหลือยกมา 142,675.12 บาท มีรายรับ 6,500
บาท รายจาย 30,500 บาท มีเงินคงเหลือยกไปเดือน
มิถุนายน 2556 จํานวน 119,125.12 บาท รับทราบ

ผลการดําเนินงานและปญหาของสหกรณสมาชิก
รับทราบรายงานจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) รับทราบรายงานจาก
คณะกรรมการบริหารฯ และกรรมการฝายตาง ๆ
กรรมการ ชสอ. เขาพบรัฐมนตรีฯ และบุคคลตาง ๆ

ว ัน ที ่ 1 8 ม ิถ ุน า ย น 2 5 5 6 น า ย ศ ร ีโ พ ธิ์
วายุพักตร กรรมการ ชสอ. โดยการนําของนาย
เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ .
พรอมดวยกรรมการฯ และเจาหนาที่ ชสอ. 15 คน
ไดเดินทางเขาพบบุคคลสําคัญตางๆ เพื่อแนะนํา
คณะกรรมการดําเนินการ ช ุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ชุดที่ 41 ซึ่งไดรับ
การเลือกตั้งจากที ่ประชุมใ หญเมื ่อวนที ่ 18 มิถ
นายน 2556 พรอมกับมอบของที่ระลึกใหบุคคล
ตางๆ ไดแก นายวิเช ียร พุฒิว ิญู ผู ว าราชการ
จังหวัดนนทบุรี นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ
จังหวัดนนทบุรี นางสาวเฉลารัตน กองเมือง
ห ัวหนา สํา น ัก งา นตรวจบ ัญช ีจ ังหว ัด นนทบ ุรี
นางสาวอรุณี กาญจนสาลักษณ ประชาสัมพันธ
จังหวัดนนทบุรี นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ และนายยุทธพงศ จรัสเสถียร
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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กรรมการ ชสอ. รวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
เสริมสรางความรูดานวิชาการ

วั น ที่ 1 8 มิ ถุ น า ย น 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสรางความรูดาน
วิชาการ ชุดที่ 41 คร้ังที่ 1 ณ หองประชุม 301
สํานักงานชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด จ. นนทบุรี
กรรมการ ชสอ. รวมประชุมคณะกรรมการเสริมสราง
ความรวมมือระหวางประเทศ

วั น ที่ 1 9 มิ ถุ น า ย น 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร  กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุม
คณะกรรมการเสริมสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศดานวิชาการ ชุดที่ 41 คร้ังที่ 1 ณ หอง
ประชุม 302 สํานักงานชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด จ. นนทบุรี

กรรมการฯ และเจาหนาที่ฯ รวมประชุมประจําเดือน
มิถุนายน 2556 ของชมรมสหกรณฯ

วันที่ 20 มิถุนายน 2556 นายพยุงศักด์ิ เวชโช
กรรมกา รฯ แล ะนางส าวนุชนาถ แก ว นํ้า เชื้ อ
เจาหนาที่บัญชี เขารวมการประชุมประจําเดือน
มิถุนายน 2556 คณะกรรมการชมรมสหกรณจังหวัด

อางทอง ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัด
อางทอง โดยมีนายมานะกูล พรรณเรณู กรรมการ
ชมรมฯ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมฯ ประจําเดือนพฤษภาคม 2556
รับรองราย รับ - รายจ ายชมรมฯ ประจํา เ ดือน
พฤษภาคม 2556 โดยมีเงินคงหลือยกมาจากเดือน
เมษายน 2556 จํานวน 78,153.05 บาท รายรับ
10,000 บาท รายจาย 1,330 บาท และเงินคงเหลือยก
ไปเดือนมิถุนายน 2556 จํานวน 86,823.05 บาท
ติดตามผลการประชุมคราวกอน 2 เร่ือง รับทราบการ
เชื่ อมโย งธุรกิจระหว างส หกรณสม าชิก  แล ะ
รับทราบเร่ืองที่สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง
แจงใหทราบเร่ือง
ประธานฯ และผูจัดการเขารวมการอบรมความรูขอตอ
อายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

วันที่ 20 มิถุนายน 2556 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานกรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจัดการสหกรณฯ เขารวมโครงการอบรมความรูขอ
ตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต คร้ังที่ 1 ณ
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) อาคารยูเทา
เวอร เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
กรรมการ ชสอ. ชุดที่ 41 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้ง
ที่ 2 (วาระพิเศษ)

วั น ที่ 2 1 มิ ถุ น า ย น 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร กรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไดเขารวมการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 คร้ังที่ 2 (วาระ
พิเศษ) ณ หองประชุม 601สํานักงานชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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ในการประชุมคร้ังน้ีได แตงต้ังคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําการแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจรับการจางทําโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงาน
ธุรกรรมหลักของ ชสอ. จํานวน 11 ระบบงาน ฯลฯ
กรรมการ ชสอ. รวมประชุมตามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือและเชื่อมโยงธุรกรรมระหวางชุมนุมสหกรณ

วั นที่ 2 1 มิ ถุ น า ย น 2 5 5 6 นา ย ศ รี โพ ธิ์
วายุพักตร กรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด พรอมกับประธาน
กรรมการ ชสอ. และกรรมการอ่ืนๆ ไดเขารวมการ
ประชุมตามบันทึกขอตกลงความรวมมือและเชื่อมโยง
ธุรกรรมระหวางชุมนุมสหกรณ ณ หองประชุม
สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย ถนนพิชัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี
คณะกรรมการชุ มนุ ม
สหกรณบริการเดินรถ
แหงประเทศไทย จํากัด
ชุมนุมรานสหกรณแหง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จํ า กั ด
ชุมนุมสหกรณเครดิตยู
เ น่ี ยนแห งประเทศไทย จํ ากั ด ชุมนุ มสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ประมาณ 80 คน เขารวมการประชุม
ประธานฯ กรรมการฯ และ เจ าหนาที ่ร วมการ
ประชุมใหญ สกก. ผูเล้ียงและคาสัตวฯ

ว ันที ่ 21 ม ิถ ุนายน 2556 นายเฉลย ชม
บุหรั่น ประธานสหกรณฯ นายสุวัฒน แกวเฮียง
เหรัญญิก และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู จ ัดการ
เดินทางไปรวมการประชุมใหญ สามัญประจําป

2555 สหกรณการเกษตรผูเลี้ยงและคาสัตวอางทอง
จํากัด ณ หองประชุมสหกรณฯ อ. เมือง จ.อางทอง

สหกรณการเกษตรผู เลี ้ย งและค าส ัตว
อางทอง จํากัด มีสมาชิก 1,273 คน ทุนเรือนหุ น
3,679,460 บาท ทุนสํารอง 4.92 ลานบาท ทุนสะสม
ตามขอบังคับฯ 1.72 ลานบาท  เงินรับฝาก 8.53
ล า น บ า ท   กํ า ไ ร ส ุท ธ ิป ร ะ จํา ป  2 5 5 5 จํา นว น
2,276,144.37 บาท จายเงินปนผล รอยละ 6 จายเงิน
เฉลี่ยคืน รอยละ 1
ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลางเปน
วิทยากรที่สุพรรณบุรี

ว ัน ที ่ 2 3 ม ิถ ุน า ย น 2 5 5 6 น า ย ศ ร ีโ พ ธิ์
ว า ย ุพ ัก ต ร  ป ร ะ ธ า น
ช ม ร ม ส ห ก ร ณ อ อ ม
ทรัพยภาคกลางเดินทาง
ไปเปนวิทยากรบรรยาย
เรื ่อง “การสรางความ
เขมแข็งใหแกสหภาพ
แรงงาน - สหกรณออม
ทรัพย ” ให แก สมาช ิก
ส ห ภ า พ ฯ - ส ห ก ร ณ

ออมทรัพยกะรัตนสุขภัณฑ จํากัด จํานวน 150 คน
ณ 2 7 ร ีส อร ท  ต . พ ล ับพ ล า ไช ย  อ . อู ทอง  จ .
สุพรรณบุรี
กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 8 ราย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 นายวิรัต ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ และนายสุวัฒน
แกวเฮียง เหรัญญิก เดินทางไปเยี่ยมไขนางธัญพร
หมีทอง สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ที่โรงพยาบาล
อางทอง เน่ืองจากเสนเลือดในสมองแตก
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วันที่ 13 มิถุนายน 2556 นายวิรัต ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ นายสายัณห แผน
ประดิษฐ เลขานุการ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก
นายสุทัศน เอี่ยมแสง และนายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
เดินทางไปเยี่ยมไขนางสาวนิภาพร ภูระยา สมาชิก
บริหาร (หองปฏิบัติการเคมี) ที่บานพัก ต.ไผดํา อ.
เมือง จ. อางทอง เน่ืองจากผาตัด

วันที่ 19 มิถุนายน 2556 นายวิรัต ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ นายสุวัฒน แกว
เฮียง เหรัญญิก และนายสุทัศน เอี่ยมแสง เดินทาง
ไปเยี่ยมสมาชิกปวย 3 ราย คือ

- นา ย ส ัม พ ันธ  โต ง า ม ส ม า ช ิก
แผนกสปนนิ่ง ผลิต ที่บานพัก ต.จําปาหลอ อ.เมือง
จ.อางทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุขณะทํางาน
(มีดตัดปลายน้ิวนางขางขวา)

- น า ย พ ง ษ พ ัน ธ  ส ุว ร ร ณ บ ัต ร
สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต ที่บานพัก ต.จําปาหลอ
อ.เมือง จ.อางทอง เน่ืองจากเอ็นเขาขวาฉีก

- นายทิวากร เตี่ยวอุย สมาชิกแผนก
สปนน่ิง  ผลิต ที่ โรงพยาบาลอ างทองเวชการ
เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุรถชนสุนัข (ไหปลาราหัก)

วันที่ 22 มิถุนายน 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายลิขิต มีบํารุง นางสาวพรรษ
พร แสงประพาฬ และนายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
เดินทางไปเยี่ ยมไขนาง เพ็ญศรี สิทธุประสิทธ
สมาชิกแผนกอัลซิลลาร่ี ผลิต ที่บานพัก ต.โพสะ อ.
เมือง จ.อางทอง เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุจาก
รถจักรยานลม

วันท่ี 26 มิถุนายน 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต รองประธาน
ฝายประชาสัมพันธ  นายสายัณห แผนประดิษฐ
เลขานุการ นายสุทัศน เอ่ียมแสง นายลิขิต มีบํารุง
และนางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมนางสาวธนวันท ทองพุม สมาชิก
แผนกบริหาร (สโตร) ที่บานพัก ต.คลองวัว อ.เมือง
จ.อางทอง เน่ืองจากลําไสอักเสบ

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 นายเฉลย ชม
บุหรั่น ประธานสหกรณฯ นางสาวพรรษพร แสง
ประพาฬ และนายสุทัศน เอ่ียมแสง เดินทางไปเยี่ยม
ไ ข น า ง ม า เ ลี ย ม ว ง ษ ศ รี ง า ม  ส ม า ชิ ก แ ผ น ก
หองปฏิบัติการเคมี ที่โรงพยาบาลอางทอง

ในการเดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกปวยทั้ง 8
ราย สหกรณฯ ไดซื ้อของเยี่ยมไขมอบใหเปนเงิน
คนละ 300 บาท
กรรมการสหกรณฯ รวมงานครบรอบ 9 ป  สอ.
สหภาพแรงงานแพนเอเซียฯ ที่สิงหบุรี

วันที่ 27 มิถุนายน 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร  รอง
ประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต รองประธาน
ฝายประชาสัมพันธ และนายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการฯ เดินทางไปรวมงานเลี้ยงสังสรรค เน่ือง
ในโอกาสครบรอบ 9 ป การกอต้ังสหกรณออม
ทรัพยสหภาพแรงงานแพนเอเซีย เปเปอรไทย จํากัด
ที่รานอาหารไพบูลยไกยาง อ. เมือง จ. สิงหบุรี

นายเฉลย ชมบุหร่ัน ประธานสหกรณฯ ได
มอบพระพุทธรูป และนายศรีโพธิ์ วายุพักตร ใน
ฐานะที่ปรึกษาสหกรณฯ ไดมอบรูปเหมือนพระ
สมเด็จเกษไชโยใหแกสหกรณออมทรัพยสหภาพ
แรงงานแพนเอเซีย เปเปอรไทย จํากัด ดวย
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หลังจากที่บิ๊ กซี  ซุป เปอรสโตร ได เปด
ใหบริการที่จังหวัดอางทอง ดูเหมือนวา สถานที่แหง
น้ีจะเปนแหลงพักผอนแหงใหมของจังหวัดอางทอง
ของเรา ผูคนจํานวนมากเขาไปใชบริการที่บิ๊กซีในแต
ละวันเปนจํานวนมาก  คาดวาบิ๊กซีนาจะมีรายไดใน
แตละเดือนเปนเงินจํานวนมาก อยางไรก็ตามบิ๊กซีก็
ทําการก็ประชาสัมพันธตัวเองเสมอวาภาษีที่บิ๊กซีจาย
ใหแกรัฐบาลน้ันเปนการจายใหทองถิ่นหรือจังหวัด
อางทองโดยตรง ไมไดสงเขาไปยังกรุงเทพฯ เหมือน
หางอ่ืนๆ ทําใหประชาชนในจังหวัดไดภาษีคืน
ทางอ อมด วย เมื่ อบิ๊ กซี เข ามา เชื่ อไ ด ว า ย อม มี
ผลกระทบกับผูคาและรานคารายยอยอยางแนนอน
รูสึกเห็นใจผูที่ไดรับผลกระทบทุกคน แตคงเปนเร่ือง
ที่แกไขไดลําบาก เพราะมันเปนความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมที่ทุกคนตองไดรับผลกระทบไมวาจะเปน
ในดานดีหรือดานรายก็ตาม เพราะในแงผูใชบริการ
หรือลูกคาก็จะบอกวาเขาไดรับประโยชนจากการ
เปดบิ๊กซีในอางทอง ดังน้ัน อยูที่วาผูไดรับผลกระทบ
ทางดานรายจะเตรียมตัวแกไขสถานการณที่ตนเอง
ไดรับอยางไรเทาน้ัน

ชีวิตของคนเราทุกคนก็เหมือนกับการคาขาย
น่ั นแห ล ะ ชี วิ ต ข อง ทุ ก ค นมี โ อกา ส ที่ จ ะ ไ ด รั บ
ผลกระทบทั้ งในดานดีและดานแรงจากสังคมที่
เปล่ียนแปลงไปไดเสมอ หรือแมแตการกระทําของตัว
เราเองหรือคนรอบขางเราก็ตาม รวมทั้งสภาวะการ
ดําเนินธุรกิจของนายจางดวยเชนกัน คําถามก็คือ พวก
เราเตรียมการรับผลกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา
กันอยางไรบาง? หรือวาไมไดเตรียมตัวอะไรเลย

ทํางานใหผานไปวันๆ ก็พอแลว ไวแกไขปญหา
เฉพาะหนาในตอนที่เกิดเหตุการณตางๆ ในชีวิตก็
แลวกัน ไมวาทานจะคิดอยางไรก็ตาม คิดวาถูกใน
สวนของทานเสมอ ถาทานทําใจรับกับสถานการณที่
เกิดขึ้นกับชีวิตจริงของทานได  การไมไดเตรียมการ
รับเหตุการณรายในชีวิตก็ไมไดเ ร่ืองเสียหายแต
อยางไร สําหรับทานที่ไดเตรียมการรับกับปญหา
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวในอนาคต
ถือวาเปนบุคคลที่นาชื่นชมเปนอยางยิ่ง เพราะเมื่อ
เกิดอะไรขึ้นมา เราก็จะไดไมตองกระหนกตกใจ
หรือด้ินรนหาทางแกไขปญหาดังกลาวอยางรอนรน
เพราะทุกอยางไดเตรียมการไวแลวน่ันเอง

พวกเราทุกคนคงทราบดีแลววาในโลกทุน
นิยมในปจจุบันน้ี  เงิน คือ  ปจจัยสําคัญของการ
ดํารงชีวิต เพราะเงินเปนสิ่งที่ทําใหทุกคนมีความสุข
มีชีวิตที่ดีขึ้น และไดรับการยอมรับจากสังคมระดับ
หน่ึง หากเรามีเงิน เราก็สามารถใชเงินของเราแกไข
ปญหาชีวิตไดเกือบทุกเร่ือง แมจะแกไมไดทุกอยางก็
ตาม หลายคนตองงานดวยความเหน็ดเหน่ือย เสี่ยง
ภัย เสี่ยงอันตราย เพราะตองการไดเงินไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตน หลายคนตองทํางานลวงเวลาเพื่อ
เพิ่มรายไดใหเพียงพอกับรายจายของตนหรือของ
ครอบครัว ในขณะที่หลายคนทํ างานหนักขึ้น
เพิ่มขึ้นเพื่อนําไปเปนรายจายบํารุงความสุขเฉพาะ
หนาของตน เชน การหาความสุขในคลับ ในบาร
การทานอาหารในรานอาหารที่มีราคาแพง ทั้งๆ ที่
คนเรามีวิธีหาความสุขหลายอยางที่ไมตองใชเงิน ไม
ตองทํางานหนักขึ้นเพื่อหาเงินมาหาความสุขชั่วครูชั่ว
ยามดังกลาว เร่ืองแบบน้ีทุกคนรูเทาเทียมกันหมดแต
อยูที่วาใครจะทําหรือไมทําเทาน้ัน
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ใ น ส ถ า น ก า ร ณ ด า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ล ก ที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาน้ัน พวกเราทุกคนตอง
เตรียมความพรอมใหกับชีวิตของตนเ องและ
ครอบครัวอยูตลอดเวลา การเตรียมความพรอมที่ดี
ที่สุด คือ การเก็บออมเงิน เก็บทองไวใชจายในเวลา
จําเปน หรือมีเรื่องเดือดรอนจากการเปล่ียนแปลง
สภาวะเศรษฐกิจของโลกเกิดขึ้น สําหรับพนักงาน
ไทยเรยอนที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ทุกคน
น้ัน ไดทําการออมทรัพยกับสหกรณฯ เปนประจําทุก
เดือนอยูแลวดวยการถือหุนรายเดือนกับสหกรณฯ
โดยแตละคนจะถือหุนหรือถูกหักเงินคาจางเพื่อสง
เปนเงินคาหุนแกสหกรณฯ ไมเทากัน  ขึ้นอยูกับเงิน
คาจางหรือเงินเดือนของแตละคน ถามีคาจางสูงก็
ตองสงเงินคาหุนรายเดือนสูงตามที่กําหนดไว ใน
ระเบียบของสหกรณฯ ในขณะที่บางคนก็สงเงินคา
หุนใหแกสหกรณฯ สูงกวาที่ระเบียบสหกรณฯ
กําหนดไว โดยปจจุบันระเบียบสหกรณฯ กําหนดให
สมาชิกถือหุนสูงสุดเดือนละ 2,000 บาท แตในความ
เปนจริงมีสมาชิกหลายทานถือหุนเกินกวาสองพัน
บาทเปนจํานวนมาก บางคนถือหุนเดือนละหน่ึง
หมื่นกวาบาทก็มี นอกจากจะสงเงินออมในรูปเงินคา
หุนแลว สมาชิกสหกรณฯ จํานวนมากยังฝากเงินกับ
สหกรณฯ เปนประจําดวยเชนกัน

ไมวาจะเปนการถือหุนรายเดือนหรือการ
ฝากเงินกับสหกรณฯ น่ีคือการออมเงินกับสหกรณฯ
ของพนักงานที่เปนสมาชิกกับสหกรณฯ แตก็ยังมี
พนักงานจํานวนหน่ึงที่ยังไมไดทําการออมเงินกับ
สหกรณฯ เพราะไมไดเปนสมาชิกกับสหกรณฯ แตก็
เชื่อวา พนักงานที่ไมไดออมเงินกับสหกรณฯ ก็ตอง
ออมเงินเก็บไวใชในอนาคตเชนกัน ดวยการฝากเงิน
กับธนาคารหรือสถาบันการเงินประเภทอ่ืน แตคนที่
ออมเงินกับธนาคารกับคนที่ออมเงินกับสหกรณฯ น้ัน
ไดรับผลประโยชนตอบแทนตางกันเปนจํานวนมาก
เพราะธนาคารมุงเนนในเร่ืองผลกําไรตอบแทนแกผู
ถือหุนเปนสําคัญ ในขณะที่ผูฝากเงินกับธนาคารเปน
เพียงลูกคาคนหน่ึงที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกอยาง
ที่ธนาคารกําหนด ในขณะที่สมาชิกสหกรณฯ คือ
เจาของสหกรณฯ เพราะเปนทั้งผูถือหุนและลูกคา
หรือผูใชบริการในเวลาเดียวกัน ดังน้ันสมาชิก
สหรณฯ ยอมไดผลประโยชนตอบแทนที่เปนธรรม
และไดมากกวาผูฝากเงินกับธนาคารดวย สมาชิก
สหกรณฯ ยังไดรับสวัสดิการตาง ๆ จากสหกรณฯ
อยางมากมาย ในขณะที่ผูฝากเงินกับธนาคารจะ
ได รับของขวัญเปนคร้ังคราวในกรณีที่ฝากเงิน
จํานวนมากกับธนาคารเทาน้ัน

ในโอกาสน้ีจึงขอเชิญชวนเพื่อนพนักงาน
ทุกคนที่ยังไมไดเปนสมาชิกสหกรณฯ ใหเตรียม
ความพรอมในการเผชิญปญหาตางๆ ในชีวิตของเรา
ดวยการเปนสมาชิกและทําการออมเงินกับสหกรณ
ออมทรัพยฯ ของเรา สวนสมาชิกที่ออมเงินโดยการ
ถือหุนเพียงอยางเดียว ก็ขอเชิญออมเงินเพิ่มดวยการ
ฝากเงินกับสหกรณฯ “ออมเงินกันวันน้ี เพื่อความมั่ง
มีในวันขางหนาและเพื่อแกปญหาในอนาคต”
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา
เดือนกรกฎาคม 2556 มาพบกับ ทานสมาชิกและ
ทานผูอานทุกทานแลวครับ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณทรงพล สิงห
รวยผล ที่ไดทําบุญขึ้นบานใหมไปเรียบรอยแลว ก็
ขอใหอยู เย ็นเป นส ุขนะครับ ได ข าวว า เพื ่อนๆ
หอพักหมูบานชมดาวไปรวมงานกันอยางคับครั่ง
เลย ###๙๙๙### ลงท ุนปล ูกต นแก นตะวันแล ว
สําหรับ คุณสมชาย เมฆหมอก อีกไมนานคงเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได ขอใหไดผลผลิตเยอะๆ นะครับ ###
๙๙๙### เพื่อนสมาชิกที่ตองการซื้อหัวแกนตะวัน
ไวทาน คุณอํานวย พรพิริยะกุล ฝากขายไวที่รถขาย
กับขาวของปาเล็ก ราคาถุงละ 100 บาท ครับ ###
๙๙๙### เกิดเดือนมิถุนายนเหมือนกัน สําหรับ คุณ
พลสรร กลิ่นระรวย (วันที่ 6 มิ.ย.) คุณวีระยุทธ โต
มะโน (วันที่ 9 มิ.ย.) คุณนิภาพร ภูระยา (วันที ่ 14
มิ.ย.) และคุณเบญจวรรณ สีนุชาติ (วันที่ 16 มิ.ย.) ที่
ผานมา ขอใหสมาชิกทั้ง 4 ทาน มีความสุข สุขภาพ
แข็งแรง คิดสิ่งใดขอใหไดสมใจปรารถนาครับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมหมาย  ทับ
ไทย ที่ลูกสาวไดเขามาทํางานที่หองแลปเรียบรอย
แลว ###๙๙๙### มีลูกเล็กอีกคนแลว สําหรับ คุณ
ไพทูรย โลหทอง ก็ขอใหลูกเลี้ยงงายไมกวนคุณพอ
ค ุณแม นะคร ับ ###๙๙๙ ### ม ีเฟสบุ ค เป นของ
ตนเองแลว สําหรับ คุณเพ็ญรัตย ยาไทย สวนใชชื่อ
ในเฟสบุควาอยางไรตองสอบถามเจาตัวเองครับ
###๙๙๙ ### ไปไหวหลวงปูทวดสายเอเซียมาแลว
คุณบรรเทิง จําเริญใหญ ขอใหคุณพระคุมครองดวย

นะครับ ###๙๙๙### สองตายาย คุณวัฒนชัย คุณ
สายทอง กลัดสนิท ลงทุนปลูกตนแกนตะวันไวสอง
ไรที่อําเภอบานหมอ จ.สระบุรี ไมทราบวาจะเก็บ
เงินไวทําอะไรครับ ###๙๙๙### ไปรวมการประชุม
ใหญ สามัญประจําป 2556 ของชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  ไดขาววา นองผึ ้ง
คุณศรีประภา แสงสวาง ซื้อของกลับบานจนหมด
เงินไปหลายสตางคเลยครับ ###๙๙๙### เปน
เพราะทํางานหนักไปหนอย ทําให คุณภาดล  ไชย
ร ักษ  มีอาการว ูบ หนาม ืด ต อง เข าร ักษาต ัวใน
โรงพยาบาล ขณะนี้หายเปนปกติแลว อยางไรก็
ขอใหดูแลสุขภาพตัวเองดวยนะครับ ###๙๙๙###

ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย ิน ด ีก ับ ค ุณ ศ ร ีโ พ ธ์ิ
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน ที่ไดรับการ
เลือกตั้งเปน กรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ถือเปนเกียรติ
ประวัติครั้งสําคัญของสหกรณออมทรัพยฯ ของ
เราและของเจาตัวดวยครับ ###๙๙๙### ใชเวลา
หลังการเกษียณกับการทํานาไมทราบวารัฐบาลลด
ราคารับจํานําขาวลง คุณสมศักดิ์ คุณอารี ศรีวิไล
จะไดรับผลกระทบไหมครับ เอาใจชวยนะครับ
###๙๙๙### ขอขอบคุณสมาชิก 5 ทานที่ไดทํา
การเพิ่มคาหุนกับสหกรณฯ คือ คุณสารอฝส ปล
ละเตะ คุณทรงกรต กลีบกลาง คุณนัฐพงษ บําเทิง
คุณหิรัญ ชมเชิด และคุณสมปอง จาระนุน ขอให
ทุกทานมีหุนเปนลานบาทตอนเกษียณดวยค รับ
###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกับ คุณอุไร
มากประมูล ที่สูญเสียมารดาไปเมื ่อเร็วๆ นี้ ###
๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกับ คุณพะเยาว
ดอนใหม ที่สูญเสียสามีไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายน
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ที่ผานมาครับ ###๙๙๙### เขาทํางานสามโมงเย็น
ออกเจ็ดโมงเชาติดกันสามวัน นองแพร คุณจุติพร
พงษา บอกวาเหนื่อยมากเลย เปนกําลังใจใหนะ
ครับ ###๙๙๙### นานๆ จะเจอ คุณสายฝน  บุญญ
ขันท จําเกือบไมไดเพราะเจาตัวอวนขึ้นกวาเดิม
สงสัยตองออกกําลังกายแลวนะครับ ###๙๙๙###
ปนรถจักรยานออกกําลังกายทุกวันทุกวัน สําหรับ
คุณเฉลิมศรี กล่ันฉะออน อยางน้ีแลวจะไมใหหุนดี
ไดอยางไรครับ ###๙๙๙### ลูกสาวกําลังนารัก
นาชังมากสําหรับ คุณสุพัฒน แสงมณี เจาตัวขยัน
ล ง ร ูป ล ูก ส า ว ใ น เฟ ส บุ ค เป นป ระ จํา ค ร ับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความเสียในกับ นองเตา คุณ
การุณย  เจียมจิตศิริพงษ ที่สูญเสียคุณปาไปเมื ่อ
เร็วๆ น้ีครับ ###๙๙๙###

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศุภลักษณ วีณิน
เนื ่องในโอกาสครบรอบการแตงงานพรอมกับ
พยานรักที ่กําล ังนารักทั ้งสองคนดวยครับ ###
๙๙๙### เอาลูกปลาทองมาปลอยในบอที่ทํางาน
50 ตัว แต คุณณัฐวุฒิ  ศรีวิไล ตองผิดหวังเพราะ
ลูกปลาสวนหนึ่งที่ไมแข็งแรงตายไปหลายตัวเลย
ไมเปนไรครับเอามาปลอยเพิ ่มก็ไดนี ่ครับ ###
๙๙๙### ปวยกันทั้งบานเลย ทั้งคุณพอและลูกอีก
สองคน งานนี้ นองพลอย คุณนิรมล สวนแกวมณี
เหนื่อยมากที่สุดเลยครับ ###๙๙๙### วันพระ
ตอนเดือนที่ผานมา คุณนุชรีย รักชาติเจริญ พรอม
กับคนรูใจไปทําบุญที่วัดไผลอม เมื่อไรจะมีขาวดี
เสียทีครับ ###๙๙๙### ใชเวลาวางดวยการเลน
แบดมินตันเปนประจําสําหรับ คุณวัชคุปต ค ุณ
เยาวลักษณ เสาใบ ขอใหสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆ ขี้น
ไปนะครับ ###๙๙๙### ไดขาววา คุณอภิรักษ

มาลัยศรี ไปทานอาหารญี่ปุนที่รานฟูจิ ในโรบิน
สัน สุพรรณบุรีทุกอาทิตย ระวังอวนนะครับ ###
๙๙๙### พาครอบครัวไปทานขาวที่รานเล็กบาน
รอ เพื่อนคิดวา คุณพีระภัทร ลอยละล่ิว ถูกหวย แต
เจ า ต ัวก ล ับบ อกม า ม าฉ ล อง ที ่ถ ูกหวยก ิน ###
๙๙๙### ขยันมาทํางานทุกวัน สําหรับ คุณจารุณี
จิตตะมาก ปลายปน้ีจะไดรับเงินรางวัลความเพียร
เหมือนเดิมครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดี
กับ คุณฐิต ิพร ควรบํา เรอ หรือนองออม ที ่จะ
ทํางานกับสหกรณฯ ครบหนึ่งปตอนสิ ้นเดือน
กรกฎาคมนี้ อยางนี้ตองฉลองแลวครับ แตวาใคร
จะเปนเจามือเอย? ###๙๙๙### เชนเดียวกัน ขอ
แสดงความยินดีกับ คุณสุกัญญา ทิพยสุวรรณ ที่
ไดรับการตออายุการทํางานจากบริษัทอีกหนึ่งป
ค น ม ีฝ ม ือ ใ ค ร ก ็อ ย า ก ใ ห ทํ า ง า น ต อ ค ร ับ ###
๙๙๙### ระยะหลังน้ีไมคอยเห็น คุณบัณฑิตย สิงห
พันธ มาเยี่ยมสหกรณฯ เลย ไมทราบวาสบายดี
ไหมครับ งานโรงงานนะเบา ๆ บางก็ไดนะครับ
###๙๙๙### แมกาลเวลาจะผานไปอยางไร แต
นองปลา คุณปนัดดา มีมุงทํา ก็ยังสดใสนารักอยู
เสมอครับ ###๙๙๙### ไปชมงานแสดงเกี่ยวกัน
รถยนตมา เห็นภาพที่ คุณวราภรณ  ทับไทย ถายคู
กับรถยนตแลวคิดวานองหญิงเปนพริตตี้รถยนต
เลยครับ ###๙๙๙###

แมว าช วงนี ้ สหภาพฯ และ บริษ ัท อยู
ระหวางการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานกันอยู แต
สหกรณออมทรัพยฯ ของเรายังใหบริการสมาชิก
ตามปกติ ไมมีปญหาแตอยางไรครับ เพราะเปนคน
ละนิติบุคคลครับ ###๙๙๙### พบกันฉบับหนา ###
๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙###
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ทํางานไดเงินเดือนเทาไร ยังไมสําคัญเทาเก็บเงินได
เดือนละเทาไร

หลายคน ไมเคยมองตัวเองวาจะมีชีวิตอยู
แบบไหน และอีกหลายคน ก็คิดวา ยังไมถึงเวลาตอง
มาน่ังคิด แตวาพอถึงเวลาที่เร่ิมคิดไดก็สายไปเสีย
แลวมาพูดเร่ืองเงินๆ ทองๆ อีกเร่ืองหน่ึง ผมได
สัมผัสกับคนจํานวนมาก ที่ทํางานมาต้ังแตเรียนจบ
จนปจจุบันอายุ 30 กวาแลว แตวา มีเงินเก็บไมกี่หมื่น
บาท และอีกมากที่มีไมกี่แสนและคนอ่ืนจํานวนที่
มากที่สุด ก็คือ เงินเก็บมีหลักพันบาทเทาน้ัน!!

ถามองตามโลกความเปนจริง ก็คือ คนเรา
ไดเงินเดือนไมเทากัน ทําใหอํานาจในการเก็บไม
เทากันดวย น่ันก็ถูกสวนหน่ึงครับ (ย้ําวาสวนหน่ึง)
อีกสวนคือ ความตั้งใจ และความอดทนมากกวา เรื่อง
น้ี ที่สําคัญที่สุด เพราะวาผมยกตัวอยาง คนนึง ทํางาน
ไดเงินเดือน 15,000 บาท มีแบงเก็บทุกเดือน เดือน
ละ 5,000 บาท แตอีกคน ทํางานไดเงินเดือน 50,000
แบงเงินเก็บเดือนละ 10,000 บาท แบบน้ี ผมถือวา
คนแรก น้ันมีการบริหารเงิน และเก็บออมไดดีกวา
คนที่สองมาก เพราะวาคนแรก เก็บเงินได 33% ของ
เงินเดือน สวนคนที่สอง เก็บเงินได 25% เทาน้ัน
ถึงแมวาคนแรก ทํางานเก็บเงินทั้งป เทากับ คนที่
สองเก็บเงินเพียง 6 เดือนเทาน้ัน แตวา ดวยความที่
เปนคนมีความอดทน และอดออม ยอมสงผลใหใน
ระยะยาว คนแรกมีโอกาสที่จะเลี้ยงตัวเองในตอนแก
ไดอยางสบายกวาคนที่สองมาก เพราะหากวาวัน
หน่ึง คนแรกขึ้นมาไดเงินเดือน 50,000 เทากับคนที่
สอง เทากับวาเคาจะมีเงินเก็บถึง 16,500 บาทตอ

เดือนเลย ซึ่งหากมองในระยะยาวแลว คนแรกมี
โอกาสที่จะมีเงินเก็บที่มากกวาคนที่สองไดอยางไม
ยากเลย  ดังน้ัน อยาพึ่งไปมอง วา เงินเดือนเรานอย
เราเก็บไดนอย สูคนอ่ืนไมได แลวจะเสียกําลังใจ ให
มองวาเราเก็บไดคิดเปนก่ี % ของเงินที่เราหามาได น่ัน
จะเหมาะกวา ยิ่งเยอะยิ่งดี โดยคนทั่วไป 10% ของ
เงินที่หามาไดน่ีก็ถือวายากแลวครับ ขอเพียงแต
อดทนตอไป แตไมอดอยากนะครับ

ที่สําคัญคือ เรื่องวินัยการใชเงิน และความ
อดทนตอส่ิงยั่วยุเทาน้ัน ที่จะทําใหเราไมหลงไหลไป
กับอํานาจของกิเลส อยากใหมองถึงอนาคตไกลๆ
หากวันนึงเกิดเหตุไมคาดฝน ทําใหเราตองหยุดงาน
สัก 1 ป เราจะใชชีวิตอยูไดอยางไร ถาเรายังใชชีวิต
อยูได แมไมตองทํางาน แลวเราตองมองเผื่อไปถึง
คนที่อยูขางหลังเราดวย วาเคาจะอยูไดมั้ย แตหากเรา
เหลือตัวคนเดียวบนโลกใบน้ีน่ันก็วากันไปอีกเร่ือง
นึงครับ  คนที่ประสบความสําเร็จในปจจุบัน กวา
คร่ึงหน่ึง เปนคนจนมากอน แตเคาก็ผันชะตาชีวิต ที่
เร่ิมตนมานอยได เหมือนตัวอยางที่ผมยกไปแลว
ต้ังแตตน จนขึ้นมาผงาดไดในชวงปลายอยางภาคภูมิ
คนเหลาน้ันเคาไมไดมีพลังอะไรที่ เหนือกวาคน
ทั่วไปเคามีกันเลย แตเคามีความมุงมั่น อดทน ต้ังใจ
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ในสิ่งที่ เคาทํา เทา น้ันเอง ทําทุกอยางให ดีที่สุด
แนนอนวา ไมมีอะไร perfect และยังไงก็ตองเจอ
อุปสรรค ขอผิดพลาด ปญหา แตเคาก็เลือกที่จะเขา
ไปเผชิญกับมัน เพื่อทายที่สุดก็คือไดผลลัพทที่หอม
หวานในตอนทายน่ันเอง

กลับมาที่ เร่ืองออมเงิน ก็เชนกัน ขนาดวา
การออมเงินเปนส่ิงที่ทําเพื่อตัวเอง ในอนาคตแท ๆ แต
คนสวนใหญ ก็เลือกที่จะไมทํา และเลือกที่จะสราง
ความสุขใหกับตัวเองในปจจุบันมากกวา เชน ไปเดิน
หาง ซื้อเสื้อผาราคาแพง กินอาหารราคาแพง ซื้อขาว
ของเคร่ืองใช เคร่ืองสําอางคราคาแพง แลวเงินเก็บก็
เอาไวทีหลัง (หรือเรียกวาใชกอนเก็บทีหลัง) ซึ่ง
ทายที่สุด แตละเดือนก็ไมเหลือเก็บเทาไรหรอก ถา
เพียงแค เคาหยุด เพื่อคิด พิจารณาสักนิดหน่ึง วา ใน
อนาคตเราจะมีความสุขมั้ย กับสิ่งที่เราทําอยูในวันน้ี
ขาวของเคร่ืองใชเหลาน้ี ทําใหมีประโยชนอะไรกับ
เราในอนาคตบาง อาหารมื้อละ 50 บาท กับมื้อละ
1,000 บาทอ่ิมเหมือนกันหรือเปลา ถาเราเอาสติเขาคิด
ใหละเอียดดี ๆ เราก็จะคอย ๆ พบกับความจริงเอง วา
น่ีเรากําลังทําอะไรลงไปเน่ีย...ถาจะเร่ิมปรับปรุงตัว
ต้ังแตวันน้ี ไมมีคําวาสายเกินไปหรอก เพราะถาไมมี
วันเร่ิม ก็คงไมมีวันถึงจุดหมายอยางแนนอน การเก็บ
เงินน้ัน งายมาก ๆ เพียงแคเงินเดือนออกเมื่อไรก็หัก
สวนหน่ึงเขาไปออมไวในที่ ที่แยกจาก ATM ปกติเลย
ทันที แลวเอาเงินเดือนที่เหลือมากินใชในแตละเดือน
ไปเทาน้ันเอง

ถาใหผมแนะนําแบบชี้ชัดๆ ก็คือ ไปเปด
กองทุนตราสารหน้ีกับสถาบันการเงินที่ทานชอบ ทุก
ธนาคารมีหมด หรือสนใจธนาคารไหน ก็ถามผมได
ผมก็มีใชบริการหลายธนาคารเหมือนกันแนะนํากัน

ได คือเมื่อเงินเดือนออกปุบ ใหสั่งซื้อกองทุน 10%
ของเงินทันทีเลย แลวกองทุนก็เก็บเอาไวอยางน้ัน
อยาขาย และอยาไปสนใจ ทําใหลืมๆ ไปเลยวาเรามี
เงินกอนน้ีอยู ถาทําแบบน้ีไดทุกเดือนเชื่อผมเถอะ วัน
หน่ึงที่คุณเดือดรอน อับจนหนทางแลว เงินจํานวนน้ี
เพียงแค 10% ของคุณน่ีแหละ จะกลับมาชวยเหลือ
คุณอยางที่คุณไมเคยคาดคิดเอาไวเลยละ

คําถามคือ ตอง 10% อยางน้ันหรือ? ไมครับ
เพราะวาอยางที่ทราบวา ภาระแตละคนน้ันมีไม
เทากัน จะใหเก็บเทากันก็เปนไปไมได แตอยากให
เร่ิมตนที่ 10% และลองขยับขึ้น เดือนละ 1% ลองดู
วา กี่เปอรเซ็นต ที่จะทําใหเราใชเงินไดแบบพอดีๆ
ไมมากไมนอยไป อันน้ีผมตอบใหไมไดครับ ขึ้นอยู
กับแตละบุคคลเอง  อย างของผมเอง เก็บอยู ที่
ประมาณ 40 - 50% ของเงินที่ไดในแตละเดือนครับ
(บางเดือนที่ซื้อของชิ้นใหญ ก็เหลือไมถึง) เคยมีใช
ติดลบจําไดวา 2 ครั้งเทาน้ันครับ ซื้อของชิ้นใหญ
หลายชิ้นในเดือนเดียวกัน ทําใหติดลบเลย คือใชเงิน
มากกวาที่หามาได แตวา ดวยเงินเก็บที่มีอยูแลว ก็
ไมไดทําใหเปนปญหาอะไรครับ เดือนถัดๆมาก็เก็บ
ตามปกติเหมือนเดิมที่เคยทํา การเก็บออม เปนเรื่องที่
สําคัญ และเราทําเพื่อตัวเอง ไมใชเพื่อใคร ดังน้ันใครที่
ยังไมเริ่ม ก็เริ่มไดแลวนะครับ
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รายงานกิจการประจําเดือน มิถุนายน 2556 (MONTHLY REPORTS JUNE 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 (10 ธนาคาร รวม 14 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 - มิถุนายน 2556 Revenues from January - June 2013
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 Expenses from January - June 2013
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)

1,139
304,218,350.00

7,921,361.41
1,955,751.08
2,428,827.80
7,448,284.69

125,982,109.17
4,682,207.44
7,338,799.18

123,325,517.43
6,448,410.00

394,802.86
330,572.86

6,512,640.00
22,763,537.60

1,199,621.54

30,000,000.00
13,975,848.48
84,726,604.82

288,928,399.39
20,373,600.00
19,703,252.64

289,598,746.75
54,556,287.83

7,881,680.12
11,254,853.31

3,334,674.71
7,920,178.60

คน Pr
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
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
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กรรมการชสอ. เขาพบรัฐมนตรีชวยกระทรวงเกษตรและสหกรณฯ ผูวาราชการาจังหวัดนนทบุรี
และบุคคลอื่นๆ เน่ืองในโอกาสเขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 (18 มิถุนายน 56)

กรรมการฯ มอบสรอยคอทองคํา แกสมาชิก
เกษียณอายุ ณ ที่ทําการสหกรณฯ

(1 มิถุนายน 2556)

กรรมการฯ มอบชวยเงินทําบญุงานศพมารดา
นายอุไร มากประมูล สมาชิกแผนกอินทรูเมนท

(15 มิถุนายน 2556)

กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนางสาวธนวันท ทองพุม
สมาชิกแผนกบริหาร (สโตร) ทีบ่านพัก เน่ืองจากลําไส

อักเสบ (26 มิถุนายน 2556)

กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนางมาเรียม วงษศรงีาม
สมาชิกแผนกหองปฏิบัติงานเคมี เน่ืองจากรักษามดลูก

(28 มิถุนายน 2556)


