ปที่ 27 ฉบับที่ 292 ประจําเดือน มกราคม 2556

กรรมการสหกรณฯ มีมติใหผูที่เปนสมาชิกครบ 20 ป
ขอเกษียณกอนกําหนดไดรับสรอยคอทองคําดวย
นายศรี โ พธิ์ วายุ พั ก ตร รองประธานฝ า ย
การเงิ น เป ด เผยว า ตามที่ ส มาชิ ก ได เ สนอความ
คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม กลุ ม ย อ ยในการจั ด การอบรม
สมาชิกสหกรณฯ รุนที่ 1 ในวันที่ 21 - 22 กรกฏาคม
2555 โดยขอให ส หกรณ ฯ ทํ า การมอบสร อ ยคอ
ทองคําใหแกสมาชิกที่ใชสิทธิขอเกษียณกอนกําหนด
และเป น สมาชิ ก สหกรณ ฯ ตั้ ง แต 20 ป ขึ้ น ไปนั้ น
คณะกรรมการฯ ได ทํ า การประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 10
ตุลาคม 2555 และไดมีมติใหสหกรณฯ ทําการมอบ
สรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท ใหแกสมาชิกที่ใชสิทธิ
ขอเกษี ย ณก อ นกํ า หนดและเป น สมาชิ ก สหกรณ ฯ
ตั้งแต 20 ปขึ้นไป โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2556 เปนตนไป
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ มอบเงินสงเคราะหแก
ทายาทสมาชิก จํานวน 600,000 บาท
วันที่ 9 ธันวาคม 2555 นายมานะกูล พรรณ
เรณู กรรมการฯ ไดทําการมอบเงินสงเคราะหศพจาก
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ส มาชิ ก สหกรณ อ อม
ทรัพยสถานประกอบการจํานวน 600,000 บาท

ให แก นายจั กรกฤษ พูล ใจ บุ ตรชายของนายสมยศ
พูลใจ สมาชิกแผนกวิส โคส ผลิต ซึ่งเสี ยชีวิต โดย
เปนสมาชิกสหกรณฯ รายแรกที่เปนสมาชิกสมาคมฯ
และเสี ยชีวิ ตพรอมกับ ได รับเงินสงเคราะห จํา นวน
หกแสนบาทดังกลาว
สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคําแกสมาชิก 12 ราย
วันที่ 8 ธันวาคม 2555 นายเฉลย ชมบุหรั่น
ประธานสหกรณฯ และนายศรีโพธิ์ วายุพั กตร รอง
ประธานฝ า ยการเงิ น ร วมกัน มอบสรอยคอทองคํ า
หนัก 1 บาท มูลคา 25,500 บาท คนละ 1 เสน ใหแก
นายสุทัศน คันธานุรักษ และนายประทีป ปาพฤกษา
สมาชิกแผนกบอยเลอรเฮาท เนื่องจากเกษียณอายุ
(อานตอหนา 3)
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 (2555)
นายเฉลย ชมบุหรั่น
ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต ชูจติ ต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายสุวัฒน แกวเฮียง
เหรัญญิก
นายมานะกูล พรรณเรณู
กรรมการ
นายเสนห ชุมหฤทัย
กรรมการ
นายพยุงศักดิ์ เวชโช
กรรมการ
นางสมหมาย ทับไทย
กรรมการ
นายธนาธิษณ ปนแกว
กรรมการ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ
นายณัฐวุฒิ ศรีวิไล
กรรมการ
นายอนุรักษ ทองโตนด
กรรมการ
นายสุทัศน เอี่ยมแสง
กรรมการ

เจาหนาที่สหกรณออมทรัพย ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูชวยผูจัดการ
นางนาถ
มงคลหวา
หัวหนาฝายฯ
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ บัญชี
นางสาวดวงกมล แกวสุกใส
การเงิน
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ
ธุรการ
กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายวิรัต ชูจิตต
กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
 นายมานะกูล พรรณเรณู  นายสุทัศน เอี่ยมแสง
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ

ขออาราธนา สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ นิมิตผล
บันดาลดล ใหพนทุกข สุขสดใส
การคิดไว ใหสมหวัง ดัง่ ตั้งใจ

อุปสรรค โพยภัย ไมแผวพาน
ใหทรัพยสิน เงินทอง มากองเถิด
ลาภยศเกิด สมดังจิต อธิษฐาน

ทําสิ่งใด ใหสมหวัง ดั่งปณิธาน

ทั้งเรื่องงาน เรื่องครอบครัว ลงตัวเทอญ
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ส ห ก ร ณ ฯ ม อ บ ส ร อ ย ค อ ท อ ง คํ า แ ก ส ม า ช ิก
เกษียณอายุ (ตอจากหนา 1)
โดยมอบใหในงานเลี้ย งสัง สรรคก ารเกษีย ณอายุที่
รา นอาหารเล็ก บา นรอ โดยมีน ายสายัณ ห แผน
ประดิษ ฐ เลขานุก าร และนายสุว ัฒ น แกว เฮีย ง
เหรัญญิก ไปรวมงานดวย
วัน ที่ 15 ธันวาคม 2555 นายวิรัต ชูจิต ต
รองประธานฝา ยประชาสัม พัน ธ ทํ า การมอบ
สรอ ยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูล คา 25,500 บาท
ใหแ ก นายประทีป ชูต ระกูล สมาชิก แผนกซีว ิล
เนื ่อ งจากเกษีย ณอายุ โดยมอบใหใ นงานเลี ้ย ง
สังสรรคที่รานมดแดง อ.ไชโย จ.อางทอง
วัน ที ่ 24 ธัน วา คม 25 55 นายศรีโ พธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน ได ทําการมอบ
สรอ ยคอทองคํ า หนัก 1 บาท มูล คา 25,000 บาท
ใหแก นางเพ็ญรัตน สิทธิพงษ สมาชิกแผนกบริหาร
(ทรัพ ยากรมนุษ ย) และนางพรชนก นิ ่ม นวล
สมาชิก แผนกบริห าร (ควบคุม เวลา) เนื ่อ งจาก
เกษีย ณอายุ โดยมอบใหใ นงานเลี ้ย งสัง สรรคที่
รานอาหารแพริมน้ํา อ.ปาโมก โดยมีนายเฉลย ชม
บุห รั ่น ประธานสหกรณฯ นายวิร ัต ชูจ ิต ต รอง
ประธานฝายประชาสัมพันธ ไปรวมงานดวย
วัน ที ่ 27 ธัน วาคม 2 555 นายศรีโ พธิ์
วายุพ ัก ตร รองประธานฝา ยการเงิน ทํา การมอบ
สรอ ยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูล คา 24,700 บาท
ใหแ กน ายสมบุญ สีนุต สมาชิก แผนกสโตร และ
นายวิรัต ชูจิต ต รองประธานฝา ยประชาสัม พัน ธ
มอบสรอ ยคอทองคํ า หนัก 2 สลึง มูล คา 12,700
บาท ใหแกนางสาวสุธินี รุจนเวชช สมาชิก แผนก
บริหาร (สโตร) เนื่องจากเกษีย ณอายุ โดยมอบให
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ในงานเลี้ย งสัง สรรค ก ารเกษีย ณอายุที่รา นอาหาร
ครัวเบตง อ.เมือง จ. อางทอง
วัน ที ่ 28 ธัน วาคม 2 555 นายศรีโ พธิ์
วายุพ ัก ตร รองประธานฝา ยการเงิน ทํา การมอบ
สรอ ยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูล คา 24,700 บาท
ใหแก นางสาวิกา ปนตระกูล สมาชิกแผนกบริหาร
(บัญ ชี) โดยมอบใหใ นงานเลี ้ย งสัง สรรค ก าร
เกษียณอายุที่รานอาหารนิรมิตร อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อา งทอง โดยมีน ายเฉลย ชมบุห รั ่น ประธาน
สหกรณฯ ไปรวมงานดวย
วัน ที ่ 28 ธัน วาคม 2555 นายศรีโ พธิ์
วายุพ ัก ตร รองประธานฝ า ยการเงิน ทํา การมอบ
สรอ ยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูล คา 24,700 บาท
ใหแ ก นายสุพ จน บุญ ไพศาล สมาชิก แผนก
บริหาร (อ็อ กซิล ลารี่ ผลิต ) เนื่องจากเกษีย ณอายุ
โดยมอบใหในงานเลี้ยงสัง สรรคที่บา นพักใกลกับ
โรงเรีย นสตรีอา งทอง อ.เมือ ง จ.อา งทอง โดยมี
นายเฉลย ชมบุห รั ่น ประธา นสหกรณฯ ไป
รวมงานดวย

วั น ที่ 2 8 ธั นวาคม 2 55 5 นาย ศรี โ พธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน รวมกันทําการ
มอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท มูลคา 24,700 บาท
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ใหแก นางประไพ เวชโช สมาชิกแผนกแอลซิลลารี่
ผลิต เนื่องจากเกษียณอายุ โดยมอบใหในงานเลี้ยง
สังสรรคการเกษียณอายุที่บานพักนางประไพ เวชโช
โดยมีนายเฉลย ชมบุหรั่น ประธานสหกรณฯ นาย
สุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก นายเสนห ชุมหฤทัยและ
นายณัฐวุฒิ ศริวิไล กรรมการฯ ไปรวมงานดวย
วันที่ 30 ธันวาคม 2555 นายเฉลย ชมบุหรั่น
ประธานสหกรณฯ ทําการมอบสรอยคอทองคําหนัก
1 บาท มูลคา 24,700 บาท ให แก นายสําเริ ง แฉล ม
รั ก ษ สมาชิ ก แผนกเซ็ นทรั ล ซ อมบํ า รุ ง เนื่ องจาก
เกษี ย ณอายุ โดยมอบให ใ นงานเลี้ ย งสั ง สรรค ที่
บานพัก ต.หัวไผ อ.เมือง จ.อางทอง โดยมีนายสุวัฒน
แกวเฮียง เหรัญญิก ไปรวมงานดวย
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นายเฉลย ชมบุหรั่น
ประธานสหกรณฯ ทําการมอบสรอยคอทองคําหนัก
1 บาท มูลคา 24,700 บาท ใหแก นายสําเนา ชมเชิด
สมาชิ ก แผนกแอลซิ ล ลารี่ ซ อ มบํ า รุ ง เนื่ อ งจาก
เกษี ย ณอายุ โดยมอบให ใ นงานเลี้ ย งสั ง สรรค ที่
บานพัก ต.สายทอง อ.ปาโมก จ.อางทอง โดยมีนาย
สายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ ไปรวมงานดวย
กรรมการฯ สมาชิ ก และเจ า หน า ที่ ศึ กษาดู ง านสอง
สหกรณฯ ที่กรุงเทพฯ
วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2555 นายเฉลย ชม
บุ หรั่ น ประธานสหกรณ ฯ นายศรี โพธิ์ วายุ พั ก ตร
รองประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต รองประธาน
ฝ า ยประชาสั ม พั น ธ นายสายั ณ ห แผนประดิ ษ ฐ
เลขานุการ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิกนายมานะ
กูล พรรณเรณู นายพยุงศักดิ์ เวชโชนางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ กรรมการ นายสุรสิงห บงกชเกิด นาย
ลิ ขิ ต มี บํ า รุ ง สมาชิ ก และนางเกษมศรี เมฆหมอก
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รักษาการผูจัดการ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการสหกรณ
ออมทรั พ ย 2 สหกรณ ฯ คื อ สหกรณ อ อมทรั พ ย
พนั ก งานยาสู บ จํ า กั ด เลขที่ 184 สํ า นั ก งานใหญ
โรงงานยาสูบ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 และสหกรณออมทรัพย
กรมป าไม จํ ากั ด เล ขที่ 61 ถ นนพหล โย ธิ น
พ ห ล โ ย ธิ น แ ข ว ง ล า ด ย า ว เ ข ต จ ตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร 10900
สํ า หรั บ การศึ ก ษาดู ง านสหกรณ อ อมทรั พ ย
พนักงานยาสูบ จํากัด กรรมการฯ ไดทําการศึกษาดู
งานเรื่อง การเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณตางประเภท
และ กิ จกรรมด า นสั ง คมของสหกรณ (ซี เอสอาร )
สวนการศึกษาดูงานของสหกรณออมทรัพยกรมปา
ไม จํากัด กรรมการฯ ไดทําการศึกษาดูงานเรื่อง การ
ใหบริการของสหกรณแกสมาชิก สวัสดิการสมาชิก
บริ ก ารสหกรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส คื อ โคออฟโฟน
สหกรณออนไลน สหกรณเอทีเอ็ม ฯลฯ
อนึ่ ง สหกรณ ฯ ได นํารู ป เหมื อนสมเด็ จพระ
เกษไชโย ขนาดใหญ มูลคา รูปละ 1,500 บาท มอบ
เป น ที่ ร ะลึ ก ให แ ก ส องสหกรณ ฯ ด ว ย และสอง
สหกรณ ฯ ได ม อบของที่ ร ะลึ ก ให แ ก ส หกรณ ฯ
เชนกัน
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สหกรณ ฯ เป นเจ า ภาพสวดศพสมาชิ กและช วยเงิ น
ทําบุญ 5,000 บาท
วันที่ 6 ธันวาคม 2555 นายฉลย ชมบุหรั่น
ประธานสหกรณ ฯ นายศรี โ พธิ์ วายุ พั ก ตร รอง
ประธานฝา ยการเงิน นายวิ รัต ชู จิตต รองประธาน
ฝายประชาสัมพันธ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก
นายพยุงศักดิ์ เวชโช นายณัฐวุฒิ ศรีวิไล นายอนุรักษ
ทองโตนด นายสุทัศ น เอี่ ยมแสง และนางเกษมศรี
เมฆหมอก รักษาการผูจัดการ เดินทางไปเปนเจาภาพ
สวดศพนายสมยศ พูลใจ สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต
ที่ เ สี ย ชี วิ ต ที่ วั ด ราชป ก ษี (นก) อ.เมื อ ง จ.อ า งทอง
และมอบเงิ นช วยทํ าบุ ญแกท ายาท (บุ ตรชาย) เป น
เงิน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
สหกรณ ฯ ให การตอนรั บกรรมการฯ และเจ าหนา ที่
ชมรมสหกรณกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2
วันที่ 8 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการและ
เจาหนาที่สหกรณสมาชิกชมรมสหกรณออมทรัพย
กรุ ง เทพมหานคร เขตพื้ น ที่ 2 จํ า นวน 40 คน ได
เดิ นทางมาศึ ก ษาดูง านสหกรณ ออมทรัพ ย ส หภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํ า กั ด โดยดู ง านที่ สํ า นั ก งาน
สหกรณฯ จากนั้นไดเดินทางไปรับฟงคําบรรยายที่
ศูนย เรี ย นรู ข องบริ ษั ท ไทยเรยอน จํ า กั ด (มหาชน)
และรับประทานอาหารกลางวันที่สโมสรพนักงานฯ
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ในการเยี่ ย มชมกิ จการของสหกรณ ฯ นาย
เฉลย ชมบุหรั่น ประธานสหกรณฯ ไดทําการกลาว
ตอนรับผูมาเยี่ยมชมกิจการ นางเกษมศรี เมฆหมอก
รักษาการผูจัดการ บรรยายเรื่อง “การใหบริการและ
การจั ด สวั ส ดิ ก ารให แ ก ส มาชิ ก ” นายศรี โ พธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน ทําการบรรยาย
เรื่อง “การบริหารสหกรณที่ประสบความสําเร็จเปน
ที่พึ่ ง พาแก ส มาชิ ก ได ” โดยมี นายวิ รัต ชู จิตต รอง
ประธานฝายการเงิน นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก
นายพยุ ง ศั ก ดิ์ เวชโช นางสมหมาย ทั บ ไทย นาย
เสนห ชุมหฤทัย นายธนาธิษณ ปนแกว นายสมชาย
ศรีประทุมรักษ ผูตรวจสอบกิจการ และนางสาวฐิติ
พร ควรบํ า เรอ เจ า หน า ที่ ธุ ร การ ร ว มกั น ให ก าร
ตอนรับ
สหกรณ ฯ ประสบความสํ า เร็ จ ในการจั ด การอบรม
สมาชิกที่วังน้ําเขียว
วั น ที่ 9 - 10 ธั น วาคม 2555 สหกรณ ฯ ได
จั ดการอบรมสมาชิ ก สหกรณ ฯ รุ น ที่ 2 เรื่ อง “การ
สรางความสุขและมั่นคงใหแกครอบครัว ” ณ บุไทร
คันทรีวิว ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา
โดยมีสมาชิกเขารวมการอบรม 46 คน
การอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกได
ทราบแนวทางการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารมี
ครอบครัวที่เปนสุขและมั่นคง เพื่อใหสมาชิกไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการดําเนิน
ชีวิตที่มีความสุข และมั่นคง เพื่อใหสมาชิกไดรับ
ทราบแนวทางการออมเงิ น เพื่ อ ความมั่ น คงของ
ครอบครัวในอนาคต เพื่อใหสมาชิกไดรับทราบ
ฐานะ แนวทางการดําเนินงานของสหกรณฯ และเกิด
ความเชื่อมั่นศรัทธาและภาคภูมิใจในสหกรณฯ และ
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เพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งสมาชิ ก
กรรมการฯ และเจาหนาที่ฯ ที่เขารวมการอบรม
หัวขอการอบรมไดแก เรื่อง “ความภาคภูมิใจ
ของพวกเรา” บรรยายโดย นายเฉลย ชมบุ ห รั่ น
ประธานสหกรณ ฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
รั ก ษาการผู จั ด การ ดํ า เนิ น รายการโดย นายศรี
โพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน เรื่อง “ออม
เงินอยางไรใหมีเงินเปนลาน” บรรยายโดย พันตรี ดร.
กวี วงศ พุ ฒิ ผู อํ านวยการอาวุ โส สถาบั นพั ฒนา
วิสัยทัศนนักบริหาร และเรื่อง “การสรางความสุขและ
มั่นคงใหแกครอบครัว” บรรยายโดย นายวรเทพ ไว
ทยาวิโรจน นักสหกรณแหงชาติ ประจําป 2545
ส ม า ชิ ก
กรรมการฯ และ
เจ า หน า ที่ ส หกรณ ฯ
ส ว นใหญ ที่ เ ข า ร ว ม
การอบรมในครั้ ง นี้ มี
ความพอใจและ
ประทั บ ใจและได รั บ
ความรู ความเขาใจใน
เรื่ อ งที่ ไ ด เ ข า รั บ การ
อบรมในครั้ ง นี้ เ ป น
อยางมาก
กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 5 ราย
วันที่ 26 พฤศจิ กายน 2555 นายเฉลย ชม
บุหรั่น ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รอง
ประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต รองประธานฝาย
ประชาสัมพันธ และนายพยุงศักดิ์ เวชโช เดินทางไป
เยี่ยมไขสมาชิกปวย 2 ราย คือ
- นายจําเนียร ศรีวัฒนาธรรม สมาชิกแผนก
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สปนนิ่ง ผลิต ที่บานพัก ต. โพสะ อ.เมือง จ.อาง ทอง
เนื่องจากขอเทาแพลง
- นายไพทูรย โลหทอง สมาชิกแผนกสปนนิ่ง
ผลิต ที่บานพัก ต.จําปาหลอ อ.เมือง จ.อางทอง (ใกล
กั บ วั ด ล า ด เ ค า ) เ นื่ อง จ า ก ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ
รถจักรยานยนตชนกับรถยก
วั น ที่ 12 ธั นวาคม 2555 นายศรี โ พธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายสายัณห แผน
ประดิ ษ ฐ เลขานุ ก าร และนางสาวพรรษพร แสง
ประพาฬ กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนายสมชาย
กลิ่นเกษร สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ณ โรงพยาบาล
อางทอง อ.เมือง จ.อางทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
รถจั กรยานยนต ตก
ถนน
วั น ที่ 1 5
ธันวาคม 2555 นาง
นาถ มงคลหว า
หั ว หน า ฝ า ยทั่ ว ไป
ทําการเยี่ยมไข นาย
ธี ระ ศั ก ดิ์ ทวี สุ ข
สมาชิ ก แผนกอ็ อ ก
ซิลลารี่ ผลิต ที่ที่ทํา
การสหกรณฯ เนื่องจากเปนโรคอีสุกอีใส
วั นที่ 22 ธั นวาคม 2555 นายศรี โพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายพยุงศักดิ์ เวช
โช กรรมการฯ และนางสาวฐิ ติ พ ร ควรบํ า เรอ
เจาหนาที่ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมไข นายเกียรติศักดิ์ มี
คํ า สมาชิ ก แผนกบริ ห าร (วิ ส โคส ซ อ มบํ า รุ ง ) ที่
โรงพยาบาลอางทอง เนื่องจากเปนผาตัดกระดู กทั บ
เส น ซึ่ งในการเดินทางไปเยี่ ยมไข สมาชิกสหกรณ ฯ
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ได มอบของเยี่ ยมไข มอบให สมาชิ ก เป นเงิ น คนละ
300 บาท
กรรมการฯ และสมาชิก เขา รว มการสัม มนากับ
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลางที่แกงคอย
วัน ที่ 15 - 16 ธัน วาคม 2555 นายศรีโ พธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และกรรมการ
ชมรมสหกรณ อ อมทรัพ ยภาคกลาง นายพยุง ศัก ดิ์
เวชโช กรรมการสหกรณฯ และ นายสุร สิง ห
บงกชเกิด สมาชิก ฯ เดิน ทางไปรว มการสัม มนา
เรื ่อ ง “สหกรณอ อมทรัพ ยไ ทยกับ ประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซี่ย น (AEC) ป 2558” ณ หาดสอง
แคว รีส อรท อ. แกง คอย จ.สระบุรี ซึ ่ง จัด โดย
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง
ก า ร ส ัม ม น า มีว ัต ถ ุป ร ะ ส ง คเ พื ่อ ใ ห
ผูเขารวมการสัม มนาไดมีค วามรู ความเขา ใจเรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นมากขึ ้น และรับ รู
ผลกระทบที่จ ะเกิด ขึ้น กับ สหกรณอ อมทรัพ ยเ มื่อ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น ในป พ.ศ. 2558
ร ว ม ทั ้ง ท ร า บ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร แ กไ ข ปญ ห า
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นเพื่อใหผูเขารวมการสัมมนา
ไดรับ ทราบบทบาทของ ชสอ. ตอ การสนับ สนุน
และพัฒ นาชมรมสหกรณอ อมทรัพ ยภ าค เพื่อ ให
ผู เ ขา รว มการสัม มนาไดร ับ ทราบแนวทางของ
ชมรมสหกรณอ อมทรัพ ยภาคกลางกับ การพัฒ นา
สมาชิก ชมรมฯ เพื่อ ใหผูเ ขา รว มการสัม มนาได
รว มกัน เสนอความเห็น เรื ่อ ง ชสอ. และชมรม
สหกรณออมทรัพ ยภาคกลางที่ส มาชิก ตองการให
เปน ตอ ผูบ ริห ารทั้ง สององคก ร เพื่อ ใหผูเ ขา รว ม
การสัม มนาทราบแนวทางในการนํ า เสนอรา ง
พ.ร.บ.สหกรณ ฉบับขบวนการสหกรณใ หรัฐสภา
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พิจ ารณา และเพื ่อ ใหผู เ ขา รว มการสัม มนาเกิด
ความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน อันจะนํามา
ซึ่งความรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมสหกรณ
รวมกันในอนาคต
การจัด สัม มนาดัง กลา วมี นายกก ดอน
สํ า ราญ ประธานกรรมการ ชุม นุม สหกรณอ อม
ทรัพ ยแ หง ประเทศไทย จํ า กัด ทํ า หนา ที ่เ ปน
ประธานในพิธีเ ปด การสัม มนา และเปน วิท ยากร
บรร ย าย เรื ่อ ง “บท บาท ของ ช ส อ. ตอ ก า ร
สนับ สนุน และพั ฒ นาชมรมสหกรณอ อมทรัพ ย
ภาค” การบรรยาย เรื่อ ง “ชมรมสหกรณอ อม
ทรัพ ยภ าคกลางกับ การพัฒ นาสมาชิก ชมรมฯ”
บรรยายโดยนายศรีโ พธิ ์ วายุพ ัก ตร กรรมการ
ชมรมสหกรณอ อมทรัพ ยภ าคกลาง และการ
บรรย า ย เรื ่อ ง “ส ห ก รณอ อ มทรัพ ยไ ทย กับ
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเชีย น (AEC) ป 2558”
บ ร ร ย า ย โ ด ย ศ . ด ร . เ ก รีย ง ศัก ดิ ์ เ จ ริญ ว ง ศ
นัก วิช าการอาวุโ ส มหาวิท ยาลัย ฮารว ารด และ
การประชุม กลุ ม ยอ ย เรื ่อ ง “ชสอ. และชมรม
สหกรณออมทรัพ ยภาคกลางที่ส มาชิก ตองการให
เปน” ดําเนินรายการโดย นายเอนก เนีย มเทศ รอง
ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง
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รองประธานฯ และ รั กษาการ ผู จั ดการร วมประชุ ม
ประจําเดือนชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง
วันที่ 20 ธันวาคม 2555 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก
รั กษาการผู จั ดการ เข าร วมการประชุ มประจํ าเดื อน
ธันวาคม 2555 คณะกรรมการชมรมสหกรณ จังหวั ด
อ างทอง ณ ห องประชุ มสํ า นั กงานสหกรณ จั งหวั ด
อางทอง โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร ประธานชมรมฯ
ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ ครั้ งที่ 11/2555 ประจํ าเดื อน
พฤศจิ กายน 2555 รั บ รองรายรั บ - รายจ า ยชมรมฯ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยมีเงินคงเหลือยกมา
จากเดื อนตุลาคม 2555 จํานวน 94,868.85 บาท ไม มี
รายรับ และรายจาย และเงินคงเหลือยกไปเดือนตุลาคม
2555 จํ านวน 94,868.85 บาท ติ ดตามผลการผลการ
ประชุมคราวกอน 3 เรื่อง รับทราบการเชื่อมโยงธุรกิจ
ระหว า งสหกรณ ส มาชิ ก มี ม ติ ใ ห จั ด การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ วาระพิ เศษในวั น ที่ 11
มกราคม 2556 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดงานวันสหกรณ
แหงชาติ ประจําป 2556 มีมติใหนํากระเชาของขวัญไป
ร วมอวยพร ส.ส. และนายกองค การบริ หารจั งหวั ด
อ างทอง และให นําอาหารไปร วมเลี้ ยงประชาชนใน
วันที่ 5 มกราคม 2555 ที่ที่ทําการองคการบริหารสวน
จั งหวั ดอ างทองและมี มติ รั บทราบเรื่ องที่ สํ านั กงาน
สหกรณจังหวัดอางทองแจงใหทราบหลายเรื่อง
รองประธานฝายการเงินรวมการประชุมคณะกรรมการ
สอ. สร. แพนเอเซียฯ ที่สิงหบุรี
วันที่ 20 ธันวาคม 2555 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝ ายการเงิน เดินทางไปร วมการประชุ ม
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ประจําเดือนธันวาคม 2555 กับคณะกรรมการสหกรณ
ออมทรั พย สหภาพแรงงานแพนเอเซี ย เปเปอร ไทย
จํากัด ณ หองประชุมขุนสรรค อาคารสํานักงานบริษัท
นอนอรสเค สคู (ประเทศไทย) จํากัด อ.เมือง จ.สิงหบุรี
ในฐานะที่ปรึกษาของสหกรณฯ ดังกลาว
ในการประชุมครั้งนี้นอกจากวาระการประชุม
ตามปกติ แ ล ว ที่ ป ระชุ ม ได ทํ า การรั บ รองงบดุ ล
สหกรณประจําปสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และ
กําหนดวันประชุมใหญ สามัญประจําป 2555 ในวันที่
30 มกราคม 2556 โดยจะเสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อขอ
อนุมัติจายเงินปนผล รอยละ 5.2 และจายเงินเฉลี่ยคืน
รอยละ 5.5
สหกรณฯ มอบของที่ระลึกแกสมาชิก
วั นที่ 22 ธั นวาคม 2555 นางเกษมศรี เมฆ
หมอก รักษาการผูจัดการ มอบของที่ระลึก (กระติกน้ํา
รอน) มูลคา 570 บาทใหแก นางสาวสุจิตรา สามทอง
สมาชิ กแผนกบริ หาร (บั ญชี ) ที่ บ านพั ก ต.โพธิ์ ม วง
พันธ อ.สามโก จ.อางทอง เนื่องจากทําการมงคลสมรส
กรรมการฯ เดิ นทางไปร วมงานสั งสรรค วันป ใหม กั บ
สมาชิกที่โรงงานหนองแค
วันที่ 27 ธั นวาคม 2555 นายเฉลย ชมบุ หรั่ น
ประธานสหกรณ ฯ นายวิรัต ชู จิตต รองประธานฝ าย
การเงิน นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ และนาย
สุวั ฒน แก วเฮี ยง เหรั ญญิ ก เดิ นทางไปร วมงานเลี้ ยง
สังสรรควั นขึ้นปใหม ประจําป 2556 ที่บริ ษัทไทยเร
ยอน จํากัด (มหาชน) โรงงานหนองแค และไดทําการ
พบปะเยี่ยมเยือนสมาชิกสหกรณฯ ที่โรงงานหนองแค
ดวย ทั้งนี้ ฝายบริหารบริษัทไดเชิญกรรมการสหกรณฯ
และกรรมการสหภาพฯ ไปรวมงานเลี้ยงสังสรรควั น
ขึ้นปใหมที่โรงงานหนองแคเปนประจําทุกป
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สมาชิกทุกทานคงเคยไดยินคําวา “สมาชิก
แผนกพน สภาพการเปน พนัก งาน” กัน มาบา งใช
ไหมครับ หลายคนฟงแลวในตอนตนก็คงงง ๆ กัน
วา “พนสภาพการเปนพนักงาน” แลวทําไมยังเปน
สมาชิกสหกรณฯ ไดอีก เพราะสมาชิกรุนเกา ๆ คง
จํ า กัน ไดวา เมื ่อ สมาชิก ไดล าออกจากงาน หรือ
เกษียณอายุจากการเปนพนักงานของบริษัท ไทยเร
ยอน จํากัด (มหาชน) แลว ทุกคนตองพนสภาพการ
เปนสมาชิกสหกรณฯ ดวย เนื่องจากคุณสมบัติของ
ผูที่จะเปนสมาชิกสหกรณฯ ตามขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอนจํากัด ขอ 31
(3) ก. กํา หนดวา “เปน พนัก งานของบริษัท ไทยเร
ยอน จํ า กัด (มหาชน) หรือ เปน เจา หนา ที ่ข อง
สหกรณนี้” ดังนั้น เมื่อสมาชิกสหกรณฯ พนสภาพ
จากการเปนพนัก งานของบริษัท ไมวา จะเปนการ
ลาออกจากงาน หรือ ถูก ใหอ อกจากงาน หรือ
เกษีย ณอายุ ทุก คนจึง ตอ งพน จากการเปน สมาชิก
สหกรณฯ ไปดวย
จากการที ่ค ณะกรรมการสหกรณฯ ได
เดิน ทางไปศึก ษาดูง านที ่ส หกรณอ อมทรัพ ย
สหภาพแรงงานรัฐ วิส าหกิจ การไฟฟา นครหลวง
จํา กัด ทํา ใหท ราบวา สมาชิกสหกรณฯ ที่พนสภาพ
การเปน พนัก งา นของการไฟฟา นครหลวงยัง
สามารถเปนสมาชิกสหกรณฯ ตอไปไดอีก แมวาจะ
ออกจากงานแลวก็ตาม โดยไดมีก ารกํา หนดสิท ธิ
ของสมาชิก ที ่อ อกจากงานแล ว ใหย ัง เปน สมาชิก
ของสหกรณฯ ตอไปได ดว ยการแกไ ขขอบัง คับ
ของสหกรณออมทรัพยฯ เพื่อใหสมาชิกที่ออกจาก
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งานแลว ยัง เปน ส มา ชิก ส หก รณฯ ตอ ไดอ ีก
เนื ่อ งจากสหกรณอ อมทรัพ ย ส หภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จํากัด ตองการให
ความชว ยเหลือ แกส มาชิก ที ่อ อกจากงานให
สามารถเปน สมาชิก สหกรณ ฯ ตอ ไป เพื ่อ ที ่จ ะ
ไดร ับ สิท ธิป ระโยชน และสวัส ดิก ารตา ง ๆ จาก
สหกรณฯ ตอ ไป เนื่อ งจากสมาชิก เหลา นั้น เปน ผู
รว มกัน จัด ตั ้ง สหกรณอ อมทรัพ ยฯ ขึ ้น มา และที่
สํา คัญ สหกรณฯ ตองการใหสมาชิกที่ออกจากงาน
แลว ยัง ไดร ับ ผลตอบแทนการลงทุน จากสหกรณฯ
ในอัตราที่สูงกวาสถาบันการเงินอื่น ไมวาจะเปนเงิน
ปน ผล หรือ ดอกเบี้ย เงิน ฝากจากสหกรณฯ ก็ต าม
และการที่สมาชิกสหกรณฯ ที่ออกจากงานแลว ยัง
เปนสมาชิกสหกรณฯ ตอไป ยังทําใหทุนดําเนินงาน
ของสหกรณฯ ไมล ดลงเพราะการถอนเงิน คา หุ น
หรือเงินฝากจํานวนมากออกไปจากสหกรณ รวมทั้ง
ทุนดํา เนินการของสหกรณฯ จะเพิ่ม ขึ้นจากการที่
สมาชิกสหกรณฯ ที่ออกจากงานนําเงินที่ไดรับจาก
หนวยงานที่จา ยใหแ กพ นัก งานที่เกษีย ณอายุ เชน
เงิน ชดเชยการเลิก จา ง เงิน บํ า เหน็จ เงิน กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่น ๆ มาซื้อหุนเพิ่มหรือฝาก
ไวก ับ สหกรณฯ เพื ่อ ตอ งการผลประโยชนต อบ
แทนที่สูง
หลัง จากกลับ การศึก ษาดูง านดัง กลา ว
คณะกรรมการสหกรณฯ ไดม ีม ติใ หเ สนอตอ ที่
ประชุม ใหญเ พื ่อ ขอแกไ ขขอ บัง คับ สหกรณอ อม
ทรัพ ยส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด โดยเพิ่ม
ขอความในขอบังคับสหกรณ ฯ ขอ 31 (6) ดังนี้
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(6) ผูที่เปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพ ย
อยางตอเนื่องไมนอยกวา 3 ป โดยไมถอนหุนคืน แม
จะพนจากการเปนพนักงานบริษัทไทยเรยอนจํากัด
แล ว ก็ ต าม หรื อ พนั ก งานสหกรณ ห รื อ เจ า หน า ที่
สหภาพแรงงานไทยเรยอน
ที ่ป ระชุม ใหญ สามัญ ประจํ า ป 2544 เมื ่อ
วันที่ 14 กุม ภาพันธ 2544ไดมีม ติอนุมัติใ หทํา การ
แกไขขอบังคับสหกรณขอ 31 โดยเพิ่มขอความใน
(6) ดัง กลา วไวใ นขอบัง คับ สหกรณฯ จึง ทําใหนับ
แตนั ้น มา สมาชิก สหกรณฯ ที ่พ น สภาพการเปน
พนักงานของบริษัทและเปนสมาชิกไมนอยกวา 3 ป
ทุก คนจึง ไมต อ งลาออกจากสหกรณฯ หรือ พน
สภาพการเปน สมาชิก สหกรณฯ สามารถเป น
สมาชิกสหกรณฯ ของเราตอไปไดจนถึงทุกวันนี้

ปจจุบัน สหกรณฯ แบง สมาชิก เปนแผนก
ตา ง ๆ รวมเปน 29 แผนก ตามโครงสรา งแผนก
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สหกรณฯ มี
สมาชิก จํ า นวน 1,128 คน โดยเปนสมาชิก สามัญ
1,004 คน และสมาชิก สมทบ 124 คน มีท ุนเรือ น
หุน 300,425,440 บาท มีเงินรับฝาก 144,652,297.80
บ า ท แ ล ะ ม ีเ ง ิน ใ ห กู ค ง เ ห ล ือ อ ยู ที ่ส ม า ช ิก
276,149,995.84 บาท สําหรับแผนกที่มีสมาชิกและ
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ทุน เรือ นหุ น สูง 4 ลํ า ดับ แรกของสหกรณ ไดแ ก
แผนกสมาชิก พน สภาพการเปน พนัก งาน แผนก
บริห าร แผนกสปน นิ ่ง ผลิต แผนกสมาชิก สมทบ
อดีต ที ่ผา นมาหลายสิบ ปส มาชิก แผนกบริห ารซึ ่ง
ประกอบดวยหัวหนางานและพนักงานที่รับคาจา ง
เดือนละ 1 ครั้ง จะเปนสมาชิก ฯแผนกที่มีเงินคาหุน
สูง สุด มาโดยตลอด โดยมีส มาชิก แผนกสปน นี ่ง
ผลิตเปนแผนกที ่มีเ งินคา หุน มากเปน ลํ า ดับ ที่ส อง
แตในระยะ 3 - 4 ปที่ผานมาซึ่งสมาชิกสหกรณฯ ได
เกษียณอายุกันมากขึ้นจึงทําใหขณะนี้ สมาชิกแผนก
พนสภาพการเปนพนักงานของบริษัท เปนแผนกที่
สมาชิกที่มีเงินคาหุนสูงสุดของสหกรณฯ ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2555 มีส มาชิก 180 คน มีท ุน เรือ นหุ น
จํ า นวน 96,916,800 บาท โดยมีส มาชิก แผนก
บริหารมีคาหุนสูงเปนลําดับที่สอง คือมีสมาชิก 154
คน มีทุนเรือนหุน 53,417,850 บาท
การที ่จํ า นวนสมาชิก และเงิน คา หุ น ของ
สมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนัก งานมีเพิ่มขึ้น
เปนจํานวนสูงสุดของสมาชิกฯ แสดงใหเห็นวาพี่ ๆ
ที่เ กษีย ณอายุห รือ ออกจากงานไปแลว และทุก คน
ไมไดทํางานที่ไทยเรยอนแลว แตทุกคนก็ยังเชื่อมั่น
และศรัทธาตอสหกรณฯ ของเราอยางมั่นคง พี่ทุกคน
ไมมีใ ครถอนเงินคา หุนหรือเงิน ฝากที่มีอยูไ ปฝาก
ธนาคาร และหลายคนนําเงินที่ไดรับจากบริษัทหลัง
การเกษีย ณอายุม าซื ้อ หุ น พิเ ศษเพิ ่ม ขึ ้น อีก ดว ย
ในขณะ ที ่พี ่ ๆ อีก หล าย คนยัง ทํ า หนา ที ่เ ปน
กรรมการสหกรณฯ เพราะมีเวลาใหแ กส หกรณฯ
อยางเต็มทีดวย ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนเปนอยางยิ่งครับ
ที ่ย ัง ไมทิ ้ง และยัง อยู กับ นอ ง ๆ และสหกรณฯ ของ
พวกเรา
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา
เดือ นมกราคม 2556 มาพบกับ ทา นสมาชิก และ
ทานผูอานทุกทานแลวครับ
ดาวนร ถยนตป า ยแดงใหล ูก สาวแลว
สําหรับ คุณสมกิจ ชาญเขตรการณ สวนการสงคา
งวดลูก สาวรับ ผิด ชอบเองครับ @@###@@ ขอ
แสดงความยินดีกับ นองออม คุณฐิติพร ควรบําเรอ
ที่ไ ดเ ขา รับ พระราชทานปริญ ญาบัต ร และไดรับ
การบรรจุเปนเจาหนาที่สหกรณฯ ในเวลาใกลเคียง
กันดวยครับ @@###@@ เกิดวันเดียวกันในวันที่ 5
ธันวาคม 2555 สําหรับสมาชิกสหกรณฯ สองทาน
คือ คุณ ดุษ ฎี ศรีส อาด (หนอ ย) และ คุณเฉลิม พล
โคตรมี (เกลา) ขอใหชีวิตมีแตความสุข และสุขภาพ
แข็งแรง คิดสิ่งใดใหไดสมใจปรารถนาทุกประการ
ครับ @@###@@ ขอแสดงความยิน ดีก ับ คุณ
อัชณา วายุพักตร ที่กําลังพยายามเลิกดื่มกาแฟมาได
เดือ นกวา แลว จากที ่เ คยดื ่ ม วัน ละ 3 แกว ตอนนี้
แทบไมไ ดดื ่ม เลย ก็ข อใหส ุข ภาพแข็ง แรงครับ
@@###@@ เดินทางไป มา ระหวา งหนองแคกับ
อา งทองเปน ประจํ า สํ า หรับ คุณ ปรัช ญา วรสิท ธิ์
เนื่องจากภรรยายังทํางานอยูที่โรงพยาบาลอางทอง
อยูค รับ @@###@@ มีภาระในการดูแลภรรยาที่
ปว ยอยู สํ า หรับ คุณ ปรีช า ตรีก าลนนท ไดข า ววา
ตอนนี ้ภ รรยาใกลจ ะหายเปน ปกติแ ลว ขอเอาใจ
ชวยใหหายปวยและมีสุขภาพแข็ง แรงโดยเร็วดวย
ครับ @@###@@ ลงทุนปลูกตนแกนตะวัน คนละ
3 ไร สํา หรับ คุณ เฉลีย ว สัง ขเ งิน และ คุณ อํา นวย
พรวิริยกุล โดยทั้งสองทานจางคนปลูกและดูแลให
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โดยที่เจาตัวไมตองทําอะไรเลย เนื่องจากไมมีเวลา
ไปดูแ ล ก็ข อใหก ิจ การใหมข องทั ้ง สองทา น
ประสบความสํ า เร็จ ดว ยดีน ะครับ @@###@@
กลับ มาทํ า งานแลว หลัง จากลาคลอดไป 90 วัน
นองเจี๊ยบ คุณนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ บอกวามีอาการ
หลงลูก ชาย จนไมอยากกลับ มาทํา งานเลย คุณแม
มือใหมก็เปนอยา งนี้แหละครับ @@###@@ หลัง
การเกษีย ณ ปา นอย คุณ พูน ศรี สมรอบรู รับ ภาระ
ในการเลี้ย งหลานแทนลูกที่ตองทํา งานสัปดาหล ะ
5 วัน ถึง จะเหนื่อ ยแตก็มีค วามสุข ใชไ หมครับ ปา
@@###@@ ไปเที่ยวเวียดนามมาแลว สําหรับ คุณ
พิสิษฐ ยิ้มวิลัย ไมทราบวาซื้ออะไรมาฝากลูกนอง
ในแผนกบางครับ
ขอแสดงความเสีย ใจกับ ครอบครัว “พูล
ใจ” เพื ่อ นสมาชิก แผนกวิส โคส ผลิต และแอน
ซินลารี่ ผลิต ที่ไดสูญเสีย คุณสมยศ พูลใจ ไปเมื่อ
เร็ว ๆ นี้ ขอใหด วงวิญ ญาณของคุณ สมยศจงไปสู
สุข คติดวยครับ @@###@@ บุต รชาย ของคุณสม
ยศ พูลใจ ไดรับเงินสงเคราะหศพ จํานวนหกแสน
กวา บาท เนื ่อ งจากคุณ สมยศ พูล ใจ สมัค รเปน
สมาชิก สมาคม ฌาปนกิจ ส งเคราะหส มาชิก
สหกรณส ถานประกอบการครับ @@###@@
ใกลป ลูก บา นหลัง ใหมราคาประมาณหนึ่ง ลา นหา
แสนกวาบาทเสร็จแลว แมจะเหน็ดเหนื่อย แตเมื่อ
บา นเสร็จ คุณ วิรัต คุณ สุนี ชูจิต ต คงหายเหนื่อ ย
อยา งแนน อน @@###@@ ขับ รถมอเตอรไ ซด
รว มกับ เพื่อ นๆ ไปเที่ย วเขาเขีย วกัน ไดขา ววา แม
จะเหน็ด เหนื ่อ ย แต คุณ สุพ จน สดแสงจัน ทร ก็
สนุก และมีค วามสุข มากครับ @@###@@ ออก
จากโรงพยาบาลมาพัก ผอ นรัก ษาตัว ที ่บ า นแลว
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สํา หรับ คุณ เกีย รติศัก ดิ์ มีคํา หลัง จากเขา รับ การ
ผา ตัด หมอนรองกระดูก เปน ครั ้ง ที ่ส อง ขอให
สุข ภาพแข็ง แรงหายเปน ปกติโ ดยเร็ว นะครับ
@@###@@ กลับ มาทํา งานไดแลว หลัง จากการ
ลาพัก รัก ษาตัว เพราะเปนโรคหัว ใจมาเปนเวลา 5
เดือ นกวา ก็ข อให คุณ สมจิต ร พัฒ นะมงคล หาย
เปนปกติโดยเร็วดวยครับ @@###@@ ทํา หนา ที่
ดูแลกิจ การปม น้ํา มัน ปตท. อยา งใกลชิด สํา หรับ
คุณ พลสรร กลิ่นระรวย งานนี้แมเจา ตัวจะเหนื่อ ย
แ ตก ็ม ีค ว า ม ส ุข ที ่ไ ดทํ า ง า น ใ หแ กส ว น ร ว ม
@@###@@ เปด รา นขายกาแฟที่ปม น้ํา มัน ปตท.
แลว เพื ่อ เปน การสรา งอาชีพ รองรับ หลัง การ
เกษียณ ก็ขอใหกิจการรานกาแฟของ คุณพรพรรณ
อน ไชยะ ดํา เนิน ไปดว ยดี มีลูก คา เยอะๆ นะครับ
@@###@@ หลังการเกษียณ คุณพวงทอง หมีทอง
ถูก นอ งสาวชวนไปชว ยขายของที ่ อ.ปาย จ.
แมฮองสอน ไมทราบวาปาแตวจะไปไหมครับ แต
ถาไปอยูจริงคงมีความสุขไมนอยเลยนะครับ
ผา นพน ไปดว ยดีสํา หรับ การจัด อบรม
สมาชิก สหกรณฯ ที ่ อ.วัง น้ํ า เขีย ว ขอขอบคุณ
สมาชิก ทุก ทา นที่เ ขา รว มการอบรมกับ สหกรณฯ
ในครั้ง นี้ @@###@@ การอบรมสมาชิก ครั้ง นี้ มี
สมาชิกที่ไมเคยเขารวมการอบรมกับสหกรณฯ เขา
รว มการอบรมหลายทา น เชน คุณ สุนทร เกตุน าค
คุณ จิตลดา ชวดตระกูล คุณ นฤมล เฉลิม รมย คุณ
แขนง มีส มศัก ดิ ์ และ คุณ ฉลอง ศิล ปป ระดิษ ฐ
ขอขอบคุณทุกทานมา ณ ที่นี้ด วยครับ @@###@@
ประทับ ใจกับ วิท ยากรที ่ม าบรรยายมาก สํ า หรับ
คุณไชยพันธน ทรัพยสุทธิ บอกวาปหนาจะมารวม
การอบรมกับ สหกรณฯ อีก ครับ @@###@@
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ในชวงเย็นสหกรณฯ พาสมาชิกไปชมผาเก็บตะวัน
ทุก คนบอกวา ทัศ นีย ภาพสวยงามมาก หลายคน
ถา ยรูป กัน เยอะมาก โดยเฉพาะ คุณ ไชยพัน ธน
ทรัพ ยสุท ธิ @@###@@ ยิง หนัง สติ๊ก โดยใชเมล็ด
มะคา โมงเปน ลูก กระสุน เพื่อ เปน การปลูก ปา ไป
หลายลูก มาก สํา หรับ คุณศรีโ พธิ์ วายุพัก ตร แลว
อยา ลืม ไปดูผลงานการปลูก ปา ของตนเองนะครับ
@@###@@ สว นสํ า หรับ งานเลี ้ย งภาคกลางคืน
สนุก สนานมาก เพราะสมาชิก แผนกบัญ ชีทุก คน
ออกมารองเพลงกันทุกคน คนละหลายเพลง ไมวา
จะเปน คุณ ประนอม ตระกูล ทิพ ย คุณ สาวิก า ป น
ตระกูล คุณสมพร สุวรรณผดุง คุณกชพร อุดมพงษ
และ คุณอัจ ฉราพรรณ ยาจิต @@###@@ เพิ่ง เห็น
ปา โอง คุณ เพิ่ม พูล พัช ร จว งพานิช รอ งเพลงเปน
ครั้ง แรกในงานนี้ ปา รองเพลงเจา พอ เซี่ย งไฮแ ละ
เพลงอื ่น ๆ ไดป ระทับ ใจมากครับ @@###@@
สําหรับนักรองชายก็มีหลายคนครับ เชน คุณสมบัติ
นิ่ม สนอง คุณสุพ จน บุญเกิด และ คุณสุทัศ น เอี่ย ม
แสง ทุกคนรองเพลงไดไพเราะครับ
สหกรณฯ กํา หนดวันประชุม ใหญ สามัญ
ประจํา ป 2555 ในวัน ที่ 31 มกราคม 2556 ขอเชิญ
สมาชิก ลงคะแนนเสี ย งเลือ กตั ้ง คณะกรรมการ
สหกรณฯ แทนกรรมการฯ ที่หมดวาระที่โรงงาน
อา งทอง เวลา 06.30 น. - 15.30 น. และ ที่โรงงาน
หนองแค เวลา 08.00 น. - 12.00 น. โดยพรอมเพียง
กัน และขอเชิญ ทุก ทา นเขา รว มการประชุม ใหญ
ในเวลา 17.00 น. ณ สโมสรพนักงาน (คลับเฮาท)
หลัง จากเลิก ประชุม สหกรณฯ จะจา ยเงิน ปน ผล
และเงิน เฉลี ่ย คืน แกส มาชิก ที ่เ ขา รว มประชุม ทุก
ทานครับ พบกันฉบับ @@###@@ หนาสวัสดีครับ
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คณะกรรมการสหกรณ ฯ ได กํ า หนดวั น
ประชุมใหญ สามัญประจําป 2555 ของสหกรณออม
ทรั พ ยฯ ในวั นพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 เวลา
17.00 น. ณ สโมสรพนักงานบริษัทไทยเรยอน จํากัด
(มหาชน) โดยมี ว าระ การประชุ ม ส ว นใหญ
เชนเดียวกับการประชุมใหญทุกปที่ผานมา แตในปนี้
จะมีการเพิ่มวาระการขอแกไขขอบังคับสหกรณออม
ทรัพย สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด ขึ้ นมาอี ก
หนึ่งวาระ โดยการแกไขขอบังคับสหกรณฯ ในครั้งนี้
เป น การแก ไ ขข อ บั ง คั บ สหกรณ ฯ ให ส อดคล อ งกั บ
พ.ร.บ. สหกรณ พ. ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ. ศ. 2553
สําหรับ รายละเอี ยดของการแกไ ขสหกรณฯ จะได
แจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนาตอไป สําหรับวาระ
การประชุ ม ที่ สํ า คั ญ อื่ น ๆ ได แ ก การอนุ มั ติ ง บ
การเงิ น งบดุ ล ประป 2555 การจั ดสรรกํ า ไรสุ ท ธิ
ประจําป การเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณฯ แทน
กรรมการที่ ห มดวาระ 7 คน โดยหลั ง จากป ด การ
ประชุมใหญแลว สหกรณฯ จะทําการจายเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกที่เขารวมการประชุม
ใหญเหมือนทุกปที่ผานมาดวย
จากการที่สหกรณฯ ไดเปดรับสมัครผูสมัคร
เข า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการแทนกรรมการที่
หมดวาระการดํารงตําแหนงรวม 7 คน ในวันที่ 17 22 ธันวาคม 2555 นั้น ปรากฏวาเมื่อครบกําหนดวัน
เป ด รั บ สมั ค รผู ส มั ค รเข า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น
กรรมการดํ า เนิ นการ มี ผู ส มั ค รเข า รั บ การเลื อกตั้ ง
รวม 13 คน ตามหมายเลขและรายชื่อผูสมัคร ดังนี้
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หมายเลข
ชื่อ - นามสกุล
แผนก
1. นายศรีโพธิ์ วายุพักตร พนสภาพฯ
2. นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว วิสโคส ผลิต
3. นายลิขิต มีบํารุง
อินสทรูเมนท
4. นายสุรสิงห บงกชเกิด พนสภาพฯ
5. นายเสนห ชุมหฤทัย
แอลซิลลารี่ ผลิต
6. นายมานะกูล พรรณเรณู พนสภาพฯ
7. นายพรชัย แกวสาระ
บริหาร(อ็อกซิลลารี่ ผลิต)
8. นายสุวัฒน แกวเฮียง
บริหาร (วิสโคสผลิต)
9. นางศรีประภา แสงสวาง บริหาร (ควบคุมเวลา)
10. นายพงษศักดิ์ คงมี
อินสทรูเมนท
11. นายธงชัย นาคทับที
(บริหาร) ดับเพลิง
12. นางพรพรรณ อนไชยะ
พนสภาพฯ
13. นางสาวสุธวารี พุทธิบุตร สปนนิ่ง ผลิต
สหกรณ ฯ จะแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
จัดการเลือกตั้ง จํานวน 15 คน เพื่อทําหนาที่จัดการ
เลื อ กตั้ ง กรรมการฯ ใหม โดยจะเป ด ให ส มาชิ ก
ลงคะแนนเสียทําการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่
31 มกราคม 2556 เวลา 06.30 น. - 15.30 น. ณ
บริเวณแผนกควบคุมเวลา และเวลา 08.00 น. - 12.00
น. ณ โรงงานหนองแค ทั้ ง นี้ สมาชิ ก แต ล ะท า น
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได 7 หมายเลข จึงขอ
เชิญชวนสมาชิก ทุกทานไปใชสิท ธิในการเลือกตั้ ง
กรรมการฯ โดยพรอมเพียงกัน
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รายงานกิจการประจําเดือน ธันวาคม 2555 (MONTHLY REPORTS DECEMBER 2012)
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THE THAI RAYON LABOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE, LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรือนหุน Share capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา Savings deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ้นเดือน
Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา Special deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ้นเดือน
Balance
5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ้นเดือน
Balance
6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามขอบังคับ Reserve according to by-laws, regulation and other
8. ถือหุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 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. เงินฝากสหกรณอนื่
Deposits in other Co-operatives
11. เงินใหกแู กสมาชิก ยอดยกมา Loans to members from last month
 ใหกูระหวางเดือน Loans to members in this month
 รับชําระคืนระหวางเดือน Loans repayment from members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน Total Loans to members
12. เงินใหกแู กสหกรณอนื่ Loans to other co-operatives
13. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู Interest received from Loans
14. รายไดตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 Revenues from January - December 2012
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 Expenses from January - December 2012
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)

1,128
300,425,440.00
8,657,757.69
5,533,086.52
3,438,747.72
10,752,096.49
121,178,368.80
10,218,317.00
4,269,944.59
127,126,741.21
6,489,530.00
393,662.18
109,732.18
6,773,460.00
21,025,282.60
653,274.25

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

30,000,000.00
33,820,315.02
81,695,495.84
281,869,674.34
18,799,500.00
24,519,178.50
276,149,995.84
59,380,512.14
15,655,959.75
85,551,690.79
69,025,095.83
16,526,594.96

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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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐà¨ÒË¹Ò·ÕèÊË¡Ã³ÊÁÒªÔ¡ªÁÃÁÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
à¢µ¾×é¹·Õè 2 àÂÕèÂÁªÁ¡Ô¨¡ÒÃÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÏ (ÇÑ¹·Õè 8 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555)

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³Ï áÅÐà¨ÒË¹Ò·ÕèÏ ÁÍº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ãË¡ÑºÊÁÒªÔ¡·Õè
½Ò¡à§Ô¹ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡¡ÑºÊË¡Ã³Ï (ÇÑ¹·Õè 26 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555)

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³Ï ÁÍºÊÃÍÂ¤Í·Í§¤íÒË¹Ñ¡ 1 ºÒ· áÅÐ 50 ÊµÒ§¤
ãËá¡ÊÁÒªÔ¡à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØ 2 ÃÒÂ ¤×Í ¹ÒÂÊÁºØ ÊÕ¹µØ áÅÐ ¹.Ê.ÊØ¸¹
Ô Õ ÃØ¨¹àÇªª
ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ºÃÔËÒÃ (ÊâµÃ) (ÇÑ¹·Õè 27 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555)

