
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากดั 
****************************** 

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ กาํหนดจดัการอบรมสมาชิกสหกรณ์ฯ เรือง 

“สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันสมาชิกต้องปรับตัวอย่างไร” ในวนัเสาร์ที 

22 และวนัอาทิตย์ที 23 เมษายน 2560 ณ โรงแรมไนซ์บีช ตําบลเพ อําเภอ

เมือง จงัหวดัระยอง 

สหกรณ์ฯ มีความยินดีขอเชิญสมาชิกฯ ทุกท่านเขา้ร่วมการอบรมใน

ครังนีโดยพร้อมเพียงกนั  ทงันี สมาชิกสามารถลงชือเขา้ร่วมไดที้ จุด 8 

และทีทาํการสหกรณ์ฯ หรือแจง้รายชือเขา้ร่วมการอบรมไดที้กรรมการ

สหกรณ์ฯ ทุกท่าน หรือ โทร. 035-672127- 9,  3343 (สายใน) หรือมือถือ 

095-5176507 ทงันี ภายในวนัที 14 เมษายน 2560 

  

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

16 มีนาคม 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการศึกษาอบรมสมาชิก รุ่นที 1 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

เรือง “สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันสมาชิกต้องปรับตัวอย่างไร” 

วันที 22 - 23 เมษายน 2560 

ณ โรงแรมไนซ์บีช ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

************************************ 

หลักการและเหตุผล ปัจจุบนัภาวะดอกเบียเงินฝากธนาคารยงัอยู่ในช่วงลดตาํลง ทาํให้ธนาคารออกผลิตภณัฑ์การ

ลงทุนทางเลือกนอกเหนือจากผลิตภณัฑเ์งินฝาก เช่น กองทุนรวม พนัธบตัร หุ้นกู้ ตราสารหนี เป็นตน้ ซึงถือเป็น

โอกาสทีดีทีทาํใหผู้อ้อมเงินมีทางเลือกในการออมหรือลงทุน นอกเหนือจากเงินฝาก เพือใหไ้ดผ้ลตอบแทนมากกว่า

เงินฝาก การลงทุนมีทงัระยะสัน-กลาง-ยาว ซึงไดผ้ลตอบ (Yield) ต่างกนั แต่จะมีเรืองความเสียงเข้ามาเกียวขอ้ง 

สมาชิกสหกรณ์ฯ บางคนหนัไปเล่นหุน้ถอนเงินฝาก ลาออกถอนทุนเรือนหุ้นไปซือหุ้นกู้กบัธนาคาร ซึงทางเลือก

ดงักล่าวเป็นทางเลือกสําหรับประชาชนทวัไปทีตอ้งหาผลตอบแทนทาํให้เงินออมมีมูลค่าเพิมมากขึน แต่สําหรับ

สมาชิกสหกรณ์ฯ มีทางเลือกทีดีกว่าอยู่แล้วเพราะสหกรณ์ฯ ให้บริการด้านเงินฝากอตัราดอกเบียสูงกว่าธนาคาร 

บริการสินเชือในอตัราดอกเบียทีตาํกวา่ธนาคาร และจ่ายผลตอบแทนการถือหุน้ (เงินปันผล) ในอตัราทีสูงกวา่เงิน

ฝากธนาคารหลายเท่า สิงทีสําคญัคือ “ไม่มีความเสียง” เพือใหส้มาชิกเขา้ใจ สหกรณ์ฯ จึงจดัอบรมสัมมนาสมาชิก

เกียวกบัเรืองนีขึน ทงันี เพือให้สมาชิกได้ตระหนักถึงการปรับตวัเรืองการใช้จ่ายเงินในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 

และเห็นถึงความสําคญัของการเก็บออมแบบยงัยืน รวมทงัเขา้ใจถึงหลกัการสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึงกนัและกนั 

โดยการลงทุนถือหุน้ร่วมกนัเพือใหส้มาชิกไดต้ระหนกัถึงการปรับตวัเรืองการใชจ่้ายเงินในสภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั 

และเห็นถึงความสําคญัของการเก็บออมแบบยงัยืน รวมทงัเขา้ใจถึงหลกัการสหกรณ์ในการช่วยเหลือ โดยการลงทุน

ถือหุน้ร่วมกนัเพือใหส้มาชิกทีเดือดร้อนได้กูเ้งินในอตัราดอกเบียทีตาํ เมือสิน ปีบญัชีสหกรณ์ฯ มีผลกาํไรสุทธิ จึง

นาํผลกาํไรนนัมาแบ่งปันแก่สมาชิกอยา่งยุติธรรมในรูปของเงินปันผล และเงินเฉลียคืน นอกจากนีสหกรณ์ฯ ไดน้าํ

หลกัการใชชี้วติมาแนะนาํแก่สมาชิก เพือให้สมาชิกไดใ้ช้เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติทีดีต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพือใหส้มาชิกไดร้ับทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั 

 2. เพือใหส้มาชิกไดป้รับตวัในการใช้จา่ยเงินใหเ้ขา้กบัสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั 

 3. เพือใหส้มาชิกตระหนกัถึงการเก็บออมเงินอย่างยงัยืน 

 4. เพือใหส้มาชิกเห็นความสําคญัในการลงทุนกบัสหกรณ์ 

 5. เพือใหส้มาชิกมีแนวทางการดาํเนินชีวติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 6. เพือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสมาชิก กรรมการ และเจา้หนา้ที ทีเขา้ร่วมการอบรม 

 

 

 



วัน เวลา และสถานทีจัดการอบรมสัมมนา 

 วนัเสาร์ที 22 และวนัอาทิตยท์ี 23 เมษายน 2560 ณ โรงแรมไนซ์บีช เลขที 81/4 ถนนหาดแม่รําพึง (กน้อ่าว) 

ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21160 

 

หัวข้อวิชาและวิทยากร 

 1. “หลกัการใชชี้วติ” บรรยายโดย ทีมงานคุณมยุรี  ดิฐภกัดีชล 

 2. สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนัสมาชิกตอ้งปรับตวัอย่างไร โดยวทิยากรจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย จาํกดั 

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา 

 สมาชิก กรรมการ และเจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ จาํนวน 50 คน 

 

ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 1. สมาชิกไดรั้บทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั 

 2. สมาชิกไดป้รับตวัในการใชจ่้ายเงินใหเ้ขา้กบัสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั 

 3. สมาชิกตระหนกัถึงการเก็บออมเงินอยา่งยงัยืน 

 4. สมาชิกเห็นความสําคญัในการลงทุนกบัสหกรณ์ 

 5. สมาชิกมีแนวทางการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 6. สมาชิก กรรมการ และเจา้หนา้ที ทีเขา้ร่วมการอบรมมีความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัและกนัมากขึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กําหนดการจัดการศึกษาอบรมสมาชิก รุ่นที 1 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

เรือง “สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันสมาชิกต้องปรับตัวอย่างไร” 

วันที 22 - 23 เมษายน 2560 ณ โรงแรมไนซ์บีช ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

**************************** 

วัน และเวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

22 เมษายน 2560   

เวลา 06.00 น. ออกเดินทางจากหนา้ทีทาํการสหกรณ์ออมทรัพย ์  

เวลา 12.00 น. ถึงสถานทีอบรมสมัมนา  

เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

เวลา 13.00 - 13.15 น. พธีิเปิดการอบรมสมัมนา นายสุวฒัน์  แกว้เฮียง 

ประธานกรรมการ 

เวลา 13.15 - 15.00 น. “หลกัการใช้ชีวิต” ทีมงาน คุณมยรีุ  ดิฐภกัดีชล 

เวลา 15.00 - 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง  

เวลา 15.15 - 16.00 น. บรรยาย (ต่อ)  

เวลา 16.00 - 18.30 น. เขา้ห้องพกั และพกัผ่อนตามอธัยาศยั (เล่นนาํทะเล)  

เวลา 18.30 - 22.00 น. รับประทานอาหารเยน็ และสันทนาการ นายสายณัห์  แผนประดิษฐ ์

เลขานุการ 

เวลา 22.00 น. นอนหลบัฝันดี  

 

วัน และเวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

23 เมษายน 2560   

เวลา 07.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเชา้  

เวลา 08.30 - 10.00 น. “สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันสมาชิกตอ้งปรับตวัอยา่งไร” วิทยากรจาก ชสอ. 

เวลา 10.00 - 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง  

เวลา 10.15 - 11.30 น. บรรยาย (ต่อ)  

เวลา 11.30 - 11.45 น. พธีิปิดการอบรมสมัมนา นายเฉลย  ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

เวลา 11.45 - 12.00 น. ถ่ายรูปร่วมกนั  

เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

เวลา 13.00 น. ทศันะศกึษา และเดินทางกลบัจงัหวดัอ่างทองโดยสวสัดิภาพ  

 

 


