
    

 

 

 

 

 

 

 
 

สหกรณฯ ปรับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

ทุกวงเงินเพิ่มข้ึน รอยละ 0.25 บาท 

 นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร รองประธานฝาย

การเงินเปดเผยวา ในการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ ชุดที่  41 ครั้งท่ี 25 เม่ือวันที่ 27 มกราคม 

2557 คณะกรรมการสหกรณฯ ไดมีมติใหปรับอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ทุกวงเงิน รอยละ 

0.25 ตอป ทําใหอัตราดอกเบี้ยใหม เปนดังน้ี คือ  

 “ เงินฝากต้ังแต 300 บาท – 499,999.99 บาท  

อัตราดอกเบ้ีย รอยละ  2.25  ตอป 

 เงินฝากต้ังแต 500,000 บาท – 999,999.99 

บาท  อัตราดอกเบ้ีย รอยละ  2.50  ตอป 

  เงิฝากต้ังแต 1,000,000 บาท – 1,999,999.99 

บาท  อัตราดอกเบ้ีย รอยละ  2.75  ตอป 

 เงินฝากต้ังแต 2,000,000  บาท ข้ึนไป อัตรา

ดอกเบี้ย รอยละ  3.00  ตอป 

 ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี 28 มกราคม 2557  ” 

 “ การปรับอัตราดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นดังกลาว 

เปนไปตามสภาวะดอกเบ้ียในตลาดการเงินของ

ประเทศ และเพื่อใหสมาชิกไดประโยชนเพิ่มมาก

ยิ่งขึ้น ” นายศรีโพธ์ิ กลาวในที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาทใหแก

สมาชิกเกษียณอายุ 

 วันที่  25 มกราคม 2557 นายเฉลย  ชม-

บุหรั่น ประธานสหกรณฯ และ นายวิรัต  ชูจิตต รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ รวมกันมอบสรอยคอ

ทองคํา หนัก 1 บาท มูลคา 19,325 บาท (หนึ่งหม่ืน

เกาพันสามรอยยี่สิบหาบาทถวน)ใหแก นายวราวุธ  

คันธมาศ สมาชิกแผนกบอยเลอรเฮาท เน่ืองจาก

เกษียณอาย ุ  

กรรมการฯ และเจาหนาท่ีสหกรณฯ เขารวมการ

สัมมนากับชสอ. ท่ีระยอง  

วัน ท่ี  3  – 5  มกราคม 2557  นาย ศรีโพ ธ์ิ  

วายุพักตร รองประธานฝายการเงินและนายวิรัต ชูจิตต 

 ( อานตอหนา 3)  
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     รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 31 (2556) 

นายเฉลย  ชมบุหรั่น ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายวิรัต  ชูจิตต       รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห  แผนประดิษฐ เลขานุการ 

นายสุวัฒน  แกวเฮียง  เหรัญญิก 

นายมานะกูล  พรรณเรณู      กรรมการ 

นายพยุงศักด์ิ  เวชโช           กรรมการ 

นายลิขิต  มีบํารุง            กรรมการ 

นายพงษศักด์ิ  คงม ี  กรรมการ 

นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล    กรรมการ 

นายอนุรักษ  ทองโตนด    กรรมการ 

นายสุทัศน  เอี่ยมแสง   กรรมการ 

นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ กรรมการ 

นางศรีประภา  แสงสวาง  กรรมการ 

นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว      กรรมการ 

 

เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯ 

     นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

    นางนาถ  มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

    นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเช้ือ บัญชี 

    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส ธุรการ 

   นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ เงินฝาก 
 

กองบรรณาธิการ    

บรรณาธิการ        นายวิรัต ชูจิตต 

กองบรรณาธิการนายศรีโพธิ์ วายุพักตร 

 นายมานะกูล พรรณเรณู นายสุทัศน เอี่ยมแสง 

 นางศรีประภา แสงสวาง นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว

 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 กรรมการสหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา     

หนัก 1 บาท แกสมาชิกที่เกษียณอายุในป พ.ศ. 2556 

จํานวน 14 คน เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2556 
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กรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ เขารวมการ

สัมมนากับชสอ. ที่ระยอง (ตอจากหนา 1 ) 

รองประธานฝายประชาสัมพันธ นายสุทัศน  เอ่ียม-

แสง กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก  ผูจัดการ 

และ นางสาวนุชนารถ  แกวน้ําเชื้อ เจาหนาท่ีการเงิน

เดินทางไปการสัมมนา เรื่อง “ ชสอ. พบสหกรณภาค 

ครั้งที่  2 “ ณ โรงแรมบรุคไซด  วัลเลย  อ.  เมือง         

จ. ระยอง ซึ่งจัดโดยชมรมสหกรณออมทรัพยภาค

กลางและ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก 

โดยการสนับสนุนของ ชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด 

 การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อใหสหกรณ

ออมทรัพยท่ีเขารวมสัมมนาไดรับทราบถึงภารกิจ

ของ ชสอ. และแนวนโยบายของ ชสอ. ตลอดจนผล

กา ร ดํ า เนิน งานที่ ผ า น มา  เพื่ อรับ ทรา บ ปญหา 

อุปสรรค ขอคิดเห็น และความตองการบริการดาน

ตางๆ จากสหกรณออมทรัพยท่ีเขารวมการสัมมนา 

และเพื่อสรางความสัมพันธอันดีรวมกันระหวาง 

ชสอ.  กับ ชมรมสหกณณออมทรัพยภาค และ

สหกรณออมทรัพยสมาชิก 

 โ ด ย น า ย ศ รี โ พ ธ์ิ  ว า ยุ พั ก ต ร  ใน ฐ า น ะ

ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลางไดกลาว

ตอนรับผูเขารวมการสัมมนากอนพิธีเปดและรวม

เปนวิทยากรในนามคณะกรรมการพัฒนาและ

เสริมสรางความรูดานวิชาการในระหวางการสัมมนา 

ร องป ระธานฝายการ เ งิน เข ารวมก ารป ร ะชุ ม

ประจําเดือนคณะกรรมการชมรม สอ.ภาคกลาง 

 วั น ท่ี  5  ม ก ร า ค ม  2 5 5 7  น า ย ศ รี โ พ ธ์ิ  

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนายวิรัต ชู-

จิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธไดเขารวมการ

ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชมรมสหกรณ

ออมทรัพยภาคกลาง ณ โรงแรมบรุคไซด วัลเลย      

รีสอรท อ.เมือง จ.ระยองโดยมีนายศรีโพธ์ิ วายุพักตร 

ประธานชมรมฯ ทําหนาท่ีประธานในทีป่ระชุม และ

มีผูเขารวมประชุม 11 คน 
 

 

 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ประจําเดือนธันวาคม 2556  มีมติรับทราบผลการ

จัดการสัมมนาโครงการ “ ชสอ. พบสหกรณออม

ทรัพยภาค ครั้งที่ 2 ” ในวันท่ี 4 – 5 มกราคม 2557 

รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก มี

มติกําหนดรายละเอียดการจัดการอบรม เรื่อง “ การ

บริหารเงินกูอยางมีประสิทธิภาพ ” ในวันที่ 17 – 18 

มกราคม 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย ปารค อ. ปากชอง 

จ. นครราชสีมา พิจารณษกําหนดรายละเอียดการ

จัดการอบรม หลักสูตร “ สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อ

รองรับการเขาสู AEC”  และ การประชุมใหญ สามัญ

ประจํา ป  2556  ของชมรมฯ ใน วันท่ี  14  – 15 

กุมภาพันธ 2557 และ มีมติใหกรรมการฯ จัดทํา

แผนงานเรื่องการรณรงคหาสมาชิกชมรมฯ เพิ่ม 

กรรมการ ชสอ. เขาตรวจสุขภาพประจําปท่ีชุมนุมฯ 

 วั น ท่ี  7  ม ก ร า ค ม  2 5 5 7  น า ย ศ รี โ พ ธ์ิ 

วายุพักตร กรรมการชสอ. เดินทางไปรวมการตรวจ

สุขภาพประจําปของคณะกรรมการดําเนินการ ที่-

ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาท่ีชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัดสํานักงาน

ชุมนุมฯ ถนนนครอินทร  อ. บางกรวย จ.นนทบุรี 

กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาและเสริมสรางความรูดานวิชาการ 2 คร้ัง   
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วันท่ี 7 มกราคม 2557นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร 

กรรมการชสอ. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ 

พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม รู ด า น วิ ช า ก า ร 

ประจําเดือนมกราคม 2557 ณ หองประชุม 302 

สํานักงาน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ-

ไทย จํากัด ถนนนครอินทร  อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 

กรรมการ ชสอ.  เข ารวมประชุมคณะกรรมการ

เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ 

 วันที่  1 4  มกรา คม 255 7   นา ย ศรี โพ ธ์ิ  

วายุพักตร  กรรมการชสอ. เขารวมการประชุม

คณะกรรมการเสริมสรางความรวมมือระหวาง

ประเทศ ณ หองประชุม 302 อาคารสํานักงาน  

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

ถนนนครอินทร  อ. บางกรวย จ. นนทบุร ี
 

 

ร อ ง ป ร ะ ธ า น ฯ  แ ล ะ  ผู จั ด ก า ร ร ว ม ป ร ะ ชุ ม

ประจําเดือน ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง 

              วัน ท่ี  1 6  ม กร า ค ม 2 5 5 7  น า ย ศ รี โ พ ธ์ิ  

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจัดการ เขารวมการประชุมประจําเดือน

กรกฏาคม 2556 คณะกรรมการชมรมสหกรณ

จังหวัดอางทอง ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณ

จังหวัดอ างทองโดยมีนายศรีโพ ธ์ิ   วายุพักตร 

ประธานชมรมฯ ทําหนาที่เปนประธานในท่ีประชุม 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ ประจําเดือนธันวาคม 2556

รับรองรายรับ - รายจ ายชมรมฯ ประจํา เดือน

ธันวาคม 2556 โดยมีเงินคงหลือยกมาจากเดือน

พฤศจิกายน 2556 จํานวน 69,941.56 บาท ไมมี

รายรับ รายจาย 709 บาท และเงินคงเหลือยกไปเดือน

มกราคม 2557 จํานวน 69,232.56 บาท  ติดตามผล

การประชุมคราวกอน รวม 2 เรื่อง รับทราบการ

เชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณสมาชิก และรับทราบ

เรื่องที่สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทองแจงใหทราบ

หลายเร่ือง มีมติกําหนดรายละเอียดของการจัดงานวัน

สหกรณแหงชาติประจําป 2557 ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 

2557 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลางและ

กรรมการสหกรณฯ รวมอบรมท่ีปากชอง 

 วันท่ี 16 – 18 มกราคม 2557 นายศรีโพธ์ิ  

วายุพักตร ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาค

กลาง นายวิรัต  ชูจิตต รองประธานกรรมการฝาย

ประชาสัมพันธ  นายพยุงศักดิ์  เวชโช กรรมการ นาง

นาถ  มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป และ นางสาว 

ดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาที่ฝายธุรการเดินทางไป

รวมการอบรม เรื่อง “การบริหาร เ งินกูอยางมี

ประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมฮอลิเดย ปารค รีสอรท  

เขาใหญ อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา ซึ่งจัดโดย

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง และไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด  โดยมีผูเขารวมการอบรม 35 
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คน ท้ังน้ื นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร ประธานชมรม

สหกรณออมทรัพยภาคกลางทําหนาท่ีประธานใน

การเปดการอบรม 

 การอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวม

การอบรมไดรับความรูเก่ียวกับการบริหารเงินกูอยาง

มีประสิท ธิภาพ และ ความรู เ รื่ องหนา ท่ีความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการในการบริหารเงินกู  

เพื่อใหไดรับความรูเรื่องการปองกันความเสี่ยงใน

การใหสินเชื่อ และแนวโนมเศรษฐกิจ การเงิน และ

ดอกเบ้ีย ป 2557 เพื่อใหไดแลกเปล่ียนความรูและ

ประส บบกา รณ ใน การ บ ริห า ร เ งินกู  และ เพื่ อ

เสริมสรางความสัมพันธอันดีตอกัน 

กรรมการ ชสอ.  เข ารวมประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ ชสอ. ท่ีหอประชุมกองทัพนเรือ 

วันที่  2 0  มกรา คม 255 7   นา ย ศรี โพ ธ์ิ  

วายุพักตร กรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เขารวมการประชุม

คณะกรรม การ ชุมนุมสหกรณออ มทรัพยแห ง

ประเทศไทย ชุดท่ี 41 ครั้งท่ี 11 ณ หองวิชัยประสิทธ์ิ 

1 หอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ

โดยมีนายเฉลิมพล ดุลยสัมพันธ ประธาน ชสอ. ทํา

หนาท่ีประธานในที่ประชุม และมีกรรมการเขารวม

ประชุม 15 คน และเจาหนาท่ี ชสอ. 5 คน 

กรรมการ ชสอ. เขารวมการสัมมนาและงานเล้ียง

ขอบคุณสหกรณท่ีลงทุนในชสอ. บนเรืออังสนา 

วันที่  2 0  มกรา คม 255 7   นา ย ศรี โพ ธ์ิ  

วายุพักตร กรรมการดําเนินการ ชสอ. เขารวมการ

สัมมนาและงานเลี้ยงขอบคุณสหกรณท่ีลงทุนใน 

ชสอ. บนเรืออังสนา โดยลองไปในแมน้ําเจาพระยา 

จากหอประชุมกองทัพเรือ โดยมี ดร. กอบศักดิ์ ภู-

ตระกูล นักเศรษฐศาสตรผูเชี่ยวชาญดานการเงินและ

ตลาดทุน ผูชวยผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพ เปน

วิทยากรบรรยาย เรื่อง " ทิศทางเศรษฐกิจไทยกับการ

บริหารการเงินสหกรณออมทรัพยภายใตประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน " โดยมีผูแทนสหกรณสมาชิกเขา

รวมงาน 55 สหกรณ และมีผูเขารวมงาน 120 คน 

การจัดงานครั้งน้ีเพื่อเปนการเล้ียงขอบคุณ

สหกรณสมาชิกและเปนการมอบของขวัญใหกับผู

ลงทุนในชวงเทศกาลตอนรับปใหมอีกท้ังทําความ

เข า ใจ  และ สร า งคว ามเชื่ อ ม่ัน ใน ควา มม่ัน คง

ของ ชสอ. ในเรื่องขาวตาง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการชสอ. และกรรมการสหกรณฯ รวมอบรมท่ี

กาญจนบุรี 

 วันท่ี 21 – 24 มกราคม 2557 นายพีระภัทร  

ลอยละล่ิว และ นางศรีประภา  แสงสวาง กรรมการ

สหกรณฯ เดินทางไปรวมการอบรม หลักสูตร         

“กรรมการดําเนินการใหม รุนที่ 17” ณ โรงแรมเฟ-

ลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท อ. เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งจัด

โดยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด (ชสอ.)  โดยมีผูเขารวมการอบรมร 117 คน  
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 การอบรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อผูเขา

การอบรมมีความเขาใจถึงบทบาท ภาระหนาที่ และ

ความรับผิดชอบของกรรมการดําเนินการในฐานะ

ผูบริหารสหกรณออมทรัพย  มีความรูและสามารถ

บริหารงานสหกรณออมทรัพยได 

อน่ึง นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร คณะกรรมการ

พัฒนาและเสริมสรางความรูดานวิชาการ ของชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัดได

เดินทางไปรวมดูแลการอบรม ดวย 

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพบิดาสมาชิก 

 วันท่ี 26 มกราคม 2557 นายเฉลย  ชมบุหรั่น 

ประธานสหกรณฯ นายวิรัต  ชูจิตต รองประธานฝาย

ประชาสัมพันธนายสุวัฒน  แกวเฮียง เหรัญญิก และ  

นายอนุรักษ  ทองโตนด เดินทางไปเปนเจาภาพสวด

ศพบิดานางสาวนกยูง รักขาว สมาชิกแผนกสปนนิ่ง 

ผลิต ท่ีวัดสุวรรณเจดีย  อ. มหาราช จ.อยุธยา และ

ชวยเงินทําบุญ 500 บาท 

ประธานสหกรณฯ และ ผูจัดการเขารวมโครงการ

สานสัมพันธกับ ธกส. 3 จังหวัดในภาคอีสาน 

 วันท่ี  28 – 29 มกราคม 2557 นายเฉลย     

ชมบุหรั่น ประธานสหกรณฯ และ นางเกษมศรี   

เมฆหมอก ผูจัดการ เดินทางไปรวมโครงการสาน

สัมพันธกับลูกคาสถาบัน “A – Link เชื่อมโยงธุรกิจ 

ป  56” กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขาอางทอง ณ จังหวัดนครราชสีมา 

บุรีรัมย   และสระแกว  โดยมีผู เขารวมโครงการ      

33 คน มาจากสหกรณและกลุมเกษตรกร 

ส ห ก ร ณ ฯ   จ า ย เ งิ น ค า อ า ห า ร ก ล า ง วั น ใ ห แ ก     

นักศึกษาฝกงาน  

วันท่ี 31 มกราคม 2557 นายเฉลย  ชมบุหรั่น

ประธานสหกรณฯ ทําการมอบเงินคาอาหารกลางวัน

แก นางสาวบังเอิญ  กลอมเกล้ียง นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี แผนกคอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัยราช-

ภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเขาฝกงานกับสหกรณฯ 

ระหวางวันท่ี 11 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 มกราคม 

2557 เปนเงิน 2,725 บาท 

ท้ังนี้ สหกรณฯ จายคาอาหารกลางวันแก

นักศึกษาท่ีเขารับการฝกงาน วันละ 50 บาทตอคน 
 

 

สหกรณฯ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อปุยอินทรีย 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  จํานวน 500 บาท 

 วันท่ี 22 มกราคม 2557 สหกรณฯ ทําการ

บริจาคเงิน จํานวน 500 บาท เพ่ือสมทบทุนซ้ือปุย

อินทรียใหแกโรงเรียนบานคลองสง อําเภอละแม 

จังหวัดชุมพร สําหรับใชในโครงการเกษตรทฤษฏี

ใหมท่ีไมใชสารเคมี ซ่ึงโรงเรียนทําการปลูกพืชผัก

สวนครัวสําหรับอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนของ

โรงเรียน 
 

 

สหกรณฯ มอบบัญชีเงินฝากใหแกสมาชิกที่ภรรยา

คลอดบุตร 3 ราย 

 สหกรณฯ ทําการมอบสมุดเงินฝากออม

ทรัพยพรอมกันเงินฝาก จํานวน 500 บาทใหแก

สมาชิกที่ภรรยาคลอดบุตร รวม 3 ราย คือ 

 วันท่ี  15 มกราคม 2557  มอบใหแกนาย         

นําชัย ภูระหงส สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต 

 วันท่ี  21 มกราคม 2557 มอบใหแกนาย     

ศุภกิตย  ทิพยสิงห  สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต 

 วันท่ี  30 มกราคม 2557 มอบใหแกนาย  

ณัฎธพงศ  กล่ินบุหงา สมาชิกแผนกบอยเลอรเฮาท 



 7         ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  28 ฉบับที่ 305 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2557 

 
 
 

 

 หลังจากท่ีสหภา พแรงงานไทยเรยอน

สามารถตกลงกับบริษัทไทยเรยอนจํากัด (มหาชน) 

ในเรื่องขอพิพาทแรงงานกันที่ทําใหสหภาพฯ ทําการ

นัดหยุดงานและบริษัททําการปดงานถึง 121 วันใน

คืนวันท่ี 15 มกราคม 2557 และสองฝายไดจัดทํา

ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางกันในวันท่ี 20 มกราคม 

2557 และไดยุติการนัดหยุดงานและการปดงานใน

วันกลาวดวย  บริษัทไดทยอยรับพนักงานกลับเขา

ทํางานต้ังแตวันท่ี 20 มกราคมเปนตนมา คาดวา

ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ พนักงานทุกคนจะกลับ

เข าทํางานได ท้ังหมด เนื่องจากจนถึงตนเดือน

กุมภาพันธ บริษัทสามารถเดินสายการผลิตไดเพียง

เครื่องเดียวเทาน้ัน  ท้ังๆ ท่ีตามแผนงานท่ีวางไว

จะตองเดินไดสามสายการผลิตแลวก็ตาม ชวงเวลาท่ี

พนักงานบางสวนยังไมไดกลับเขาทํางานทุกคนจะ

ไดรับคาจางตามปกติดวย   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ชวงเวลาท่ีสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ซึ่งสวน

ใหญเปนสมาชิกสหกรณฯ ดวยทําการนัดหยุดงาน

น้ัน ไดเกิดผลกระทบกับสหกรณฯ เปนอยางมาก

สหกรณฯ อยูในสภาวะที่ถูกพายุฝนกระหนํ่าทับโถม

ดวยลมพายุพัดซ้ําอยางรุนแรง ในชวงเวลาต้ังแตวันท่ี 

18  กั นยา ยน 25 56  - วัน ท่ี  20  มกรา คม 25 57   

สหกรณฯ ไมสามารถหักเงินคาหุน หักหน้ีเงินกู 

ดอกเบ้ีย เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร และเงินฝาก

รายเดือนจากสมาชิกที่นัดหยุดงานไดเลย มีเพียง

พนักงานจํานวนหน่ึงที่ไมไดเขารวมนัดหยุดงานที่

สหกรณฯ หักเงินไดตามปกติซึ่งก็ไดรับเงินเขามา

เพี ย ง เดือน ละ หนึ่ งล า น บา ท เท า น้ั น  จ า กป ก ติ  

สหกรณฯ จะไดหักเงินคาหุน เงินตนเงินกูดอกเบี้ย 

เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร และเงินฝากรายเดือน

จากสมาชิก เปนเงินเดือนละ 7.7 ลานบาท นอกจาก

หักเงินดังกลาวไมไดแลว สมาชิกยังถอนเงินฝากท้ัง

เงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ ออกจาก

สหกรณ เปนจํานวนเงิน 81 ลานบาท สมาชิกลาออก

จากสหกรณฯ จํานวน 44 คน ทําใหสหกรณฯ ตอง

จายเงินคาหุนคืนใหแกสมาชิกเปนจํานวนเงิน 23 

ลานบาท สมาชิกอาจเกิดความสงสัยวา แลวสหกรณ

ฯ เอาเงินที่ไหนมาจายคืนใหแกสมาชิกที่ถอนเงิน

ฝากและถอนหุนคืนจากสหกรณฯ เพราะเงินสวน

ใหญของสหกรณอยูไดปลอยใหสมาชิกกูไป เงินที่

สหกรณฯ จายคืนแกสมาชิกไปโดยที่ไมไดผลันผอน

เวลาในการคืนเงินใหแกสมาชิกเลย ก็คือ เงินที่ไดมา

จากการถอนเงินฝากที่สหกรณฯ นําไปฝากไวกับ

สหกรณฯ อ่ืน หรือฝากไวกับชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด หรือการขอคืนเงินกูที่

สหกรณไดนําไปใหสหกรณฯ อ่ืนกู กลับคืนมา การ

ท่ีสหกรณฯ สามารถรักษาสภาพคลองทางการเงินได
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เปนอยางดี ทําใหสมาชิกทุกคนที่ถอนเงินฝากหรือ

ลาออกจากสมาชิกสหกรณฯ ไดรับเงินฝากและคา

หุนคืนทันทีเม่ือมาถอนเงินฝากหรือลาออกจาก

สหกรณฯ และคณะกรรมการสหกรณฯ อนุมัติให

ลาออก ถือวาเปนความสําเร็จที่สําคัญของสหกรณฯ 

เปนอยางมาก  ท้ังน้ี ตองขอบคุณสหกรณที่รับฝาก

เงิน หรือกูเงินจากสหกรณฯ ไปที่ไดใหความรวมมือ

กับสหกรณฯ เปนอยางดีในการคืนเงินฝากหรือเงินกู

ใหแกสหกรณฯ ตามท่ีสหกรณฯ รองขอไป เพราะ

หากไมไดรับความรวมมือจากสหกรณฯ หรือชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยจํากัดแลว  

สหกรณฯ อาจไมมีเงินจายคืนใหแกสมาชิกที่ถอน

เงินฝากหรือลาออกจากสหกรณฯ ในชวงท่ีมีการนัด

หยุดงาน  ซึ่งอาจทําใหสมาชิกสวนใหญตกใจกลัววา

สหกรณฯ จะขาดสภาพคลองและสหกรณฯ ลมได  

สมาชิกก็จะพากันมาลาออกหรือถอนเงินกันมากกวา

น้ี  ทําใหเกิดปญหาแกสหกรณฯ มากยิ่งขึ้นจนถึงขั้น

วิกฤติไดอยางที่ทุกคนกลัวกัน  

 คณะกรรมการสหกรณฯขอขอบคุณสมาชิก

จํานวนมากที่มีความเช่ือม่ันในสหกรณฯ และเขาใจ

วาภาวะการนัดหยุดงานเปนเรื่องที่จะเกิดขึ้นแค

ชวงเวลาหน่ึงเทาน้ัน และสองฝายจะตองหาทางยุติ

ปญหาการนัดหยุดงาน การปดงานไดในที่สุด ทําให

สมาชิกจํานวนมากไม ทําการถอนเงินฝาก และ

ลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ และที่นายินดีก็

คือ หลังจากยุติการนัดหยุดงานแลว สมาชิกก็เริ่มนํา

เงินมาฝากกับสหกรณเหมือนเชนเคย  รวมท้ังสมาชิก

ท่ีถอนเงินออกไปชวงนัดหยุดงานก็เร่ิมนําเงินกลับเขา

มาฝากดวย  เม่ือสมาชิกเขาทํางานแลว ทุกคนก็จะ

ไดรับคาจางจากบริษัทตามปกติ โดยพนักงานฝาย

บริหารไดรับคาจางต้ังแตงวดการจายคาจางสิ้นเดือน

มกราคม และพนักงานที่รับคาจางเดือนละสองครั้ง 

จะไดรับคาจางงวดแรกในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557  

ซึ่งทําใหสหกรณฯ สามารถหักเงินคาหุน เงินตน

เงินกู ดอกเบี้ยเงินกู เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร 

และ เงินฝากรายเดือนไดตามปกติ  สําหรับ เงินคา

หุน เงินตนเงินกู เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร และ

เงินฝากรายเดือนของสมาชิกที่สหกรณฯไมไดหักมา

เปนเวลาสี่เดือน สหกรณฯ จะไมมีการหักยอนหลัง 

ซึ่ งจ ะ มี ผ ล ทํา ให งว ดก า รชํ า ร ะห น้ี เ งิน กู  แ ล ะ

ระยะเวลาการครบ 36 เดือนของเ งินฝากเพื่อ

การศึกษาบุตรของสมาชิกยึดระยะการครบกําหนด

ออกไปอีกสี่เดือน ซึ่งไมเกิดความเสียหายแกสมาชิก

แตอยางไร  สวนดอกเบ้ียเงินกูคางจายของสมาชิกท่ี

คางชําระกับสหกรณเปน เวลา 4 เดือนนั้น  คณะ

กรรมการฯ ไดมีมติใหหักคืนแกสหกรณฯ ใหครบใน

เวลา 6 เดือน ทั้งนี้  เพื่อทําใหยอดการหักเงินของ

สมาชิกลดลง และเปนการบรรเทาความเดือรอนของ

สมาชิกที่จะไมตองถูกหักเงินจากสมาชิกในแตละ

เดือนหรือแตละงวดเปนจํานวนมากดวย 

 สํ าหรับ กา รจ าย เ งินกู ให แกสมาชิกซึ่ ง

สหกรณฯ ไดงดจายเงินกูใหแกสมาชิกในชวงท่ีทํา

การนัดหยุดงานน้ัน คณะกรรมการฯ ไดมีมติใหทํา

การจายเงินกูทุกประเภทใหแกสมาชิกต้ังแตวันท่ี 7 

กุมภาพันธ เปนตนไป ขอเชิญสมาชิกทุกทานใช

บริการได นับแตน้ีไป สหกรณฯ ของเราเปนเหมือน

ฟาหลังฝน ที่จะมีแตความสดช่ืน สวยงาน สภาวะทุก

อยางของสหกรณจะเปนเหมือนเดิมอยางแนนอน 
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 ผมเพิ่งไปงานสวดศพอดีตสมาชิกสหภาพ

แรงงานไทยเรยอนสองทานมาเม่ือเร็ว ๆ น้ี ในฐานะ

ท่ีเปนกรรมการมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน  

เนื่องจากมูลนิธิฯ จะเปนเจาภาพสวดอดีตสมาชิก

สหภาพฯ ท่ีเสียชีวิต  นอกจากการเปนเจาภาพสวด

ศพ แล ว  มูลนิ ธิฯ  จะชวย เ งิน ทํา บุญแกท าย า ท

ผู เสียชีวิตเปนเงินคนละ 500 บาท ในกรณีที่อดีต

สมาชิกสหภาพฯ ทานน้ันยังเปนสมาชิกสหกรณฯ 

ของเราอยูและทายาทมีสิทธิไดรับสินไหมทดแทน

จากกรมธรรมประ กันชี วิตกลุมจากสหกรณฯ 

สําหรับอดีตสมาชิกสหภาพฯ ที่เสียชีวิตและไมได

เปนสมาชิกสหกรณฯ ทําใหไมไดรับสินไหม

ทดแทนการเสียชีวิตจากสหกรณฯ  มูลนิธิฯ ก็จะชวย

เงินทําบุญแกทายาท เปนเงินคนละ 1,000 บาท  

อดีตสมาชิกสหภาพฯ สองทานท่ีผมไปเปน

เจาภาพสวดศพในนามมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเร-

ยอนในครั้งน้ี ทานแรกไมไดเปนสมาชิกสหกรณฯ 

เนื่องจากไดลาออกจากการเปนสมาชิกสหภาพฯ 

หลังจากท่ีไดเกษียณอายุไปไดระยะหนึ่ง  สวนทานที่

สองแมจะเกษียณอายุไป 15 ป แตก็ยังเปนสมาชิก

สหกรณฯ อยูจนถึงปจจุบัน   ดังนั้น  กรรมการ

สหกรณฯ จึงไดเดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพดวย  

และไดชวยเงินทําบุญแกภรรยาของผูเสียชีวิต ซึ่งก็ยัง

เปนสมาชิกสหกรณฯ อยูเชนกันแมจะเกษียณอายุไป

นาน 10 กวาปแลว เปนเงิน จํานวน 5,000 บาท  

นอกจากนั้นยังมีสิทธิไดรับเงินสินไหมทดแทนการ

เสียชีวิตจากการทําประกันชีวิตกลุมของสหกรณฯ

เปนเงิน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) ดวย  ซึ่ง

หากผูเสียชีวิตไมไดเปนสมาชิกสหกรณฯ เหมือนกับ

อดีตสมาชิกสหภาพฯ ทานแรก ก็จะไมไดรับเงิน

ประกันชีวิตกลุมแตอยางไร 

การทําประกันชีวิตกลุมของสหกรณฯ นั้น 

สหกรณฯ เปนผูจายเบี้ยประกันชีวิตกลุมใหแก

สมาชิกสหกรณฯ ทุกคนเปนประจําทุกป เปนเงินป

ละสี่แสนกวาบาท  หากสมาชิกเสียชีวิตตามปกติ 

ทายาทจะไดรับเงินสินไหมทดแทน จํานวน 50,000 

บาท แตถาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ ทายายจะไดรับ

เ งิ น สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น  จํ า น ว น  2 0 0 , 0 0 0  บ า ท  

นอกจากน้ัน ถาสมาชิกประสบอุบัติเหตุจนสูญเสีย

อวัยวะบางสวน หรือทุพพลภาพ  สมาชิกก็จะไดรับ

เงินสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวนหน่ึงซึ่งจะมาก

หรือนอยขึ้นอยูกับการสูญเสียอวัยวะของทาน  ซึ่ง

เคยมีสมาชิกของสหกรณฯ ทานหนึ่งไดรับเงิน

สินไหมทดแทนการทุพพลภาพจากบริษัทประกัน

ชีวิตจํานวน 150,000 บาท มาแลว  
 

การที่ผมไดนําเรื่องของอดีตสมาชิกฯ สอง

ทานมาเลาใหทานฟงก็อยากจะบอกกับสมาชิก

สหกรณ ทุกทานวา การเปนสมาชิกสหกรณฯ นั้น 

ทานไดรับสวัสดิการตางๆ จากสหกรณต้ังแตเริ่มเขา

ทํางานกับโรงงานจนถึงวันที่ทานเสียชีวิต แตถาทาน

ลาออกจากสหกรณฯ แลว สวัสดิการตางๆ ท่ีทานมี

สิทธิไดรับก็จะหมดไปดวย  จึงอยากเชิญชวนให

ทานเปนสมาชิกตอเน่ืองตลอดไป แมวาทานจะ

เกษียณอายุไปแลวก็ตาม สําหรับทานท่ีไดลาออก

จากการเปนสมาชิกไปแลว หากทานยังทํางานอยู 

ทานก็สามารถกลับมาเปนสมาชิกใหมไดเชนกัน 
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา 

เดือนกุมภาพันธ 2557 มาพบกับ ทานสมาชิก และ 

ทานผูอานทุกทานแลวครับ ๑๑๒๒๑๑ 

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสหกรณฯ ทุก

ทานที่สามารถยุติขอพิพาทแรงงานกับบริษัทได และ

สมาชิกสวนใหญกลับเขามาทํางานตามปกติแลว 

๑๑๒๒๑๑ แมวาสมาชิกสหกรณฯ จะหยุดงานไปถึงสี่

เดือน แตในปน้ี สหกรณฯ สามารถจายเงินปนผล

ใหแกสมาชิกได รอยละ 4.25 เทาเดิม และจายเงิน

เฉล่ียคืนเพิ่มขึ้น เปน รอยละ 5.00 เพิ่มข้ึน รอยละ 

0.75 ครับ ๑๑๒๒๑๑ ปน้ี กรรมการสหกรณฯ 3 ทาน 

ดํารงตําแหนงมาครบ 2 วาระ 4 ป และตองหยุดพัก

การเปนกรรมการฯ อยางนอย 1 ป คือ คุณเฉลย  ชม-

บุหรั่น  คุณสายัณห  แผนประดิษฐ และ คุณพยุง-

ศักด์ิ เวชโช ขอบคุณทุกทานที่ทํางานใหสหกรณฯ 

มาอยางยาวนาน ขอใหมีความสุขในชวงพักการเปน

กรรมการมาก ๆ ครับ ๑๑๒๒๑๑ เปดกิจการใหมอีก

อยางหน่ึง สําหรับ คุณชัยรัช  ศิริพจนานนท คือ 

บริการรับซักรีดเสื้อผาที่กรุงเทพฯ ไดขาววาเจาตัวลง

มือทําเองเลย เพื่อน ๆ ฝากความคิดถึงไปดวยนะครับ 

๑๑๒๒๑๑ แมวาจะเกษียณไปแลวหลายป แต คุณ

เมตตา  แตงเครือมาศ สุขภาพยังแข็งแรงเหมือนเดิม 

และมีความสุขตามอัตถภาพครับ ๑๑๒๒๑๑ ไมสบาย

ต้ังแตตนป  สํ าหรับ   คุณป ร ะทวน  สัญญะวิรี 

เน่ืองจากน้ําในหูไมเทากัน ทําใหตองเขาโรงพยาบาล

หลายวัน ๑๑๒๒๑๑ เชนเดียวกับ คุณ ไชยพันธน 

ท รั พ ย สุ ท ธิ  ป ว ย เ ป น โ ร ค ไ ข ห วั ด ต อ ง น อ น

โรงพยาบาลเชนกัน ขอใหทั้งสองทานสุขภาพ

แข็งแรงโดยเร็วครับ ๑๑๒๒๑๑ เดินทางไปรวมการ

อบรม หลักสูตร กรรมการดําเนินการใหม  คุณพีระ-

ภัทร  ลอยละลิ่ว  ดูเหมือนเด็กไปเลย  เพราะคนที่เขา

รวมการอบรมสวนใหญเปนผูใหญกันเกือบท้ังหมด 

๑๑๒๒๑๑ แมตัวจะอยูกาญจบุรี แตใจ คุณศรีประภา 

แสงสวาง ก็อยูกับลูกชายที่ปาโมกตลอดเวลา  เพราะ

ง า น น้ี ต อ ง ห า ง ลู ก ถึ ง สี่ วั น ที เ ดี ย ว  ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ 

เชนเดียวกัน คุณสุพัฒน  แสงมณี ลูกสาวกําลังโตวัน

โตคืนและนารักมาก ทําเอาคุณพอ ตองรีบกลับบาน

หลังเลิกงานทุกวันครับ ๑๑๒๒๑๑  ใชเวลาวางไปตก

ปลา ลาสุด คุณปรีชา บุญมาก ตกไดปลากรายหนัก 3 

กิโลกรัม งานน้ีทานปลาไปไดหลายม้ือเลย 

 สมาชิกสหกรณฯ มีวันคลายวันเกิดในเดือน

มกราคมหลายทาน เชน คุณกมลชนก  อธิลาภ คุณ

พรรษพร  แสงประพาฬ (1 ม.ค.) คุณอุบล  นิลทคช 

(14 ม. ค.)  คุณสมปอง ภูระหงษ (25 ม.ค.) คุณณัฐ-

ริญา  อนุสิ (26 ม.ค.) ขอใหทุกทานสุขภาพแข็งแรง

ชีวิตมีแตความสุขตลอดไปครับ ๑๑๒๒๑๑ ลูกสาว

แ ฝ ด ท้ั ง ส อ ง ค น ไ ม ส บ า ย ต อ ง เ ข า รั ก ษ า ตั ว ที่

โรงพยาบาลทั้งคู ทําเอา คุณอภิชาติ  ทองประสาน 

และภรรยาตองนอนเฝาลูกสาวท้ังคู ถึงเวลานี้คงหาย

เปนปกติแลวนะครับ  ๑๑๒๒๑๑ เพราะไฟฟาที่บาน

ดับ ทําให คุณพรพรรณ  บุญกลา (มอส) ตกบันได

บาน โชคดี ท่ีไม เปนอะไรมาก ถือวา เปนคราว

เคราะหก็แลวกัน ๑๑๒๒๑๑ เพื่อนๆ เห็นรูปที่ คุณ

จุฑารัตน  กลิ่นจันทร ถายกับสาวๆ ลงในเฟสบุค

แลว  ทําเอาหลายคนแอบอิจฉาคุณออไมไดเลยครับ  

๑๑๒๒๑๑  ใชเวลาในวันหยุดไปปดทองฝงลูกนิมิตร
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ท่ีวัดขุนอินทรประมูลกับคุณที่รูใจ คุณจันทรตรีญา  

มาลาพงษ เอาบุญมาฝากเพื่อน ๆ ทุกคนดวยครับ 

๑๑๒๒๑๑  เปนคนขยันทํากับขาวมาก ทุกครั้ ง ท่ี

ทํากับขาวม้ือพิเศษ คุณเปล คุณอรพรรณ  สมตัว 

ถายรูปลงเฟสบุคเปนประจํา ทําเอาเพื่อน ๆ อยาก

ทานไปดวย ๑๑๒๒๑๑  ฝ มือวาดภาพลายเสนตัว

การ ตูนของ คุณนิพนธ   คุมเจริญ  สวยงามมาก 

เพื่อนคนใดตองการเห็นขอเจาตัวดูได เลยครับ 

๑๑๒๒๑๑ ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิรินภา  ศรี-

สุวรรณธนู ท่ีเขารับปริญญาจากมหาวิทยาลัยรังสิต

ไปเม่ือเร็ว ๆ น้ี ๑๑๒๒๑๑ ชวงตรุษจีน คุณเพิ่มพูล-

พัชร  จวงพานิช  เดินสายไหวพระเพื่อความเปน      

ศิรมงคลของตนเองและครอบครัว ขอใหเฮงๆ นะ

ครับ  ๑๑๒๒๑๑ เดินทางไปเท่ียวเทศกาลเชียงราย

ดอกไมบานมาแลว สําหรับ คุณจุฑามาศ  จารุ-

อรรจนภัทร และ คุณสมพร  สุวรรณผดุง ไดขาววา

ถายรูปสวย ๆ มามากเลยครับ ๑๑๒๒๑๑ ไดงานใหม

ท่ีระยองแลว สําหรับ คุณสรายุทธ  แจงวิจารณ และ 

คุณมณีวรรณ  นอยคลาย  ไดขาววาไดเงินเดือน

มากกวาท่ีเดิมมากเลยครับ  อยางไรก็ขอใหยังคงเปน

สมาชิกสหกรณตอไปนะครับ ๑๑๒๒๑๑ ไปทาน

กวยเต๋ียว ตลาดโตรุงท่ีสระบุรี  ทั้งสามคนแมลูก คุณ

วราภรณ  จินดานาถ ทานไป 15 ชาม ทําไมเยอะ

ขนาดน้ันครับ ตองถามเจาตัวดูเองครับ 

 ยังคงเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนอยูเปน

ประจําสําหรับ คุณกฤษณ  เย็นทรวง ลาสุด เจาตัว

พรอมกับครอบครัวเขารวมการแขงขันท่ีอยุธยาครับ 

ยอดเยี่ยมจริงๆ ครับ  ๑๑๒๒๑๑ ขอแสดงความยินดี

กับ คุณเพิ่มพูลพัชร  จวงพานิช  ท่ีหลานคลอดลูก

ชายทําใหกลายเปนทวดท่ีอายุนอยท่ีสุดในกลุมเครือ

ญาติครับ ๑๑๒๒๑๑  พาครอบครัวไปไหวพระท่ีวัด

ขุนอินทประมูล ขออนุโมทนาบุญกับ คุณถวัลย  

ศิลปประดิษฐ  และ ลูกสาว คุณชัชรินทร  ศิลป-

ประดิษฐ  ดวยครับ ๑๑๒๒๑๑ ขอแสดงความยินดีกับ 

ประธานกรรมการสหกรณฯ คนใหม คุณกฤษณชัย  

สินธุประสิทธ  ขอใหประสบความสําเร็จในการ

บริหารองคกรของเราใหเจริญเติบโตตอไปนะครับ  

๑๑๒๒๑๑  เพื่อน ๆ ท่ีเขาไปดูภาพยนตเฟสบุคของ

คุณเฉลิมศรี  กลั่นฉะออน ตางชมกันวา มีภาพสวยๆ 

ของคุณนิดมากมายหลายรูปเลยครับ  ผิดกับของคน

อ่ืน ๆ ท่ีบางทีมีแตรูปเพื่อน ๆ ไมคอยมีรูปของตัวเอง

เลย ๑๑๒๒๑๑ เชนเดียวกับภาพยนตเฟสบุคของ คุณ

ภควรรณ  เขตนอก ท่ีมีทั้งรูปคุณแม และลูกสาวที่

น ารัก เชน เ ดียว กัน ครับ   ๑๑๒๒๑๑  หลังจากที ่ 

สหภาพฯ ยุติขอพิพาทแรงงานกับบริษัทไดตอนตี

สองครึ่ง เชาวันรุงข้ึน มีสมาชิกทานหน่ึงนําเงินมา

ฝากกับสหกรณ จํานวน 3 ลานบาท ขอขอบคุณเปน

อยางยิ่งครับ  ๑๑๒๒๑๑ ชวงวันตรุษจีนท่ีผานมา คุณ

จารุณี   จิตตะมาก  ทําการอวยพรวันตรุษจีนให 

เพื่อนๆ ผานทางเฟสบุคทุกคน ทันสมัยจริงๆ ครับ

๑๑๒๒๑๑  ตองเดินทางตลอดเพื่อไปปฏิบัติหนาท่ีใน

ฐานะกรรมการชุมนุมฯ และองคกรอ่ืนๆ คุณศรีโพธ์ิ  

วายุพักตร ฝากบอกเพื่อนสมาชิกวาบางครั้งอาจจะ

ไมไดเขารวมงานของสมาชิกบางทานก็ขออภัยดวย

ครับ  ๑๑๒๒๑๑ ผานพนไปดวยดี สําหรับการประชุม

ใหญสามัญประจําป 2556 ของสหกรณฯ ขอขอบคุณ

ทุกทานท่ีเขารวมการประชุมใหญครับ๑๑๒๒๑๑  พบ

กันใหมฉบับหนา  สวัสดีครับ 
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6 วิธีการฝกสมอง 

   

หลายตอหลายคนมักจะคิดถึงการมีสุขภาพ

กายท่ีดีเปนอยางแรก จึงละเลยหรือลืมฝกสมองในแง

ของความสามารถและความคิดสรางสรรค วันน้ีเรามี 

6 วิธีการฝกสมองเพื่อพัฒนาความสามารถและ

ความคิดสรางสรรคสําหรับคุณ ดวย “นิวโรบิกส” 

เสมือน การฝกยิมนาสติกใหกับสมอง จะชวยบริหาร

เซลลสมองใหสดช่ืนและมีชีวิตชีวายิ่งข้ึน 

  1. หลีกหนีความจําเจ การหลีกหนีความ

จําเจ เปนแกนแทของแนวคิดนิวโรบิกส เพราะการ

ทําอะไรซ้ํา ๆ นอกจากจะ

ทําใหเกิดความเบ่ือหนาย

แลว สมองก็รูสึกเบื่อได

เ ช น กั น  ฉ ะ น้ั น จึ ง ค ว ร

แสวงหาอะไรใหมๆ ทํา

บาง แมเพียงเล็กนอยแตจะ

ส า ม า ร ถ ช ว ย ใ ห เ ซ ล ล

ป ร ะ ส า ท เ กิ ด ก า ร ผ อ น

คลายหายเครียดจากงานประจําไดคะ 

2. เปลี่ยนความถนัดสวนตัว คนถนัดมือขวา 

ก็หันมาลองใชมือซายดูบาง หรือหากถนัดซาย ก็

ลองใชมือขวาแทน ไมวาจะหวีผม แปรงฟน หรือ

เขียนหนังสือ ซึ่งการไดเปล่ียนแปลงอะไรที่ซ้ําซาก

จําเจน้ัน ไมเพียงแคสนุกสนาน แตยังทําใหสมอง

สวนตางๆ แอ็กทีฟขึ้น แลวคุณก็จะพบวาการไดทํา

อะไรกลับดานน้ันมันไมยากเย็นเหมือนที่คิดไวเลย 

  3. หาทางเดินใหม ๆ พยายามหาทางใหมๆ 

เดินเลน หลีกหนีเสนทางเกาที่นาเบ่ือ ไมวาจะเปน

ทางไปออฟฟศหรือทางกลับบาน ทําไมไมลองเดิน

ผานสวนสาธารณะ หรือเปล่ียนไปใชเสนทางอ่ืนที่

ไมเคยไปดูบางละคะ การทําเชนน้ีนอกจากจะชวยให

สมองของคุณไดมีโอกาสคิดแลว คุณยังไดพบกับสิ่ง

ใหมๆ อยูตลอดเวลาอีกดวย 

  4. เสริมความทรงจําดวยกล่ิน ขณะที่พูด

โทรศัพทหรืออานหนังสือควรสูดดมกล่ินนํ้ามัน

หอมระเหยไปดวย เชน กล่ินแอปเปล กล่ินม้ินตหรือ

กล่ินมะนาว เพราะกล่ินดังกลาวจะมีสวนชวย

กระตุนใหความจําในรายละเอียดดียิ่งขึ้น 

  5. รับประทานอาหารรสชาติแปลกๆ ทุกวัน  

ถ า มี ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น

อาหารที่แปลกไปจากเดิม 

จะทําใหประสาทรับรส

ทํางา นไดดี ข้ึน ไม เ ช่ือ

ล อ ง ไ ป ท า ง อ า ห า ร ที่

ร า น อ า ห า ร เ วี ย ต น า ม 

ญ่ีปุน จีน หรืออินเดียดู

บางสิ  กล่ินและรสชาติ

ของอาหาร ท่ีแปลกแตกตางไปจะพลอยทําใหสมอง

ของคุณรูสึกเหมือนไดไปทองเท่ียวในสถานท่ีแปลก

ใหมนั้นดวย 

  6.  ปดประสาทรับเสียง ลองใชสําลี หรือที่

อุดหูโดยเฉพาะ เพื่อฝกใชแตประสาททางสายตา

และทางจมูกดูสักพัก ไมแนนะคุณอาจคนพบ

ความสามารถพิเศษแปลกใหมท่ีคุณไมคิดวาจะมีอยู

ในตัวเองก็เปนได 
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ตามขอบังคับสหกรณ หมวดที่ 6 สมาชิก

สมทบขอ 48 กําหนดวา “สหกรณอาจรับสมาชิก

สมทบไดตามที่เห็นสมควรโดยตองสมัครเขาเปน

สมา ชิกสมทบ ดวยคว ามสมัครใจแ ละ มีควา ม

ประสงคจะใชบริการตางๆ ของสหกรณเปนการ

ประจํา” 
          สมาชิกสมทบคือใคร? สมาชิกสมทบคือ 

บุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 49 

และสมัครใจเปนสมาชิกสหกรณ  โดยมีความ

ประสงคจะทําธุรกิจหรือใชบริการจากสหกรณเปน

ประจํา 

คุณสมบัติของบุคคลที่จะสมัครเปนสมาชิกสมทบ 

1. เปนผู เห็นชอบในวัตถุประสงคของ

สหกรณฯ 

2.(ก)  เปนลูกจ าง ช่ัวคราวสัง กัดบริ ษัท 

ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) หรือบุคคลท่ีทํางาน

เก่ียวของกับบริษัทในฐานะคูสัญญาของบริษัทฯ 

   (ข) เปนลูกจางประจําหรือลูกจางช่ัวคราว

ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

   (ค )  เปนบุ คคลในคร อบ ครัวส มา ชิก

สหกรณฯ และบรรลุนิติภาวะ ไดแก บิดา มารดา     

คูสมรส บุตร 

 3. เปนผูท่ีมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

 4. เปนผูมีความประสงคจะทําธุรกิจ หรือใช

บริการจากสหกรณฯ 

            บุคคลท่ีมีคุณสมบัติขางตนหากตองการ

สมัครเปนสมาชิกสมทบของสหกรณฯ ตองยื่นใบ

สมัครกับสหกรณตามแบบท่ีกําหนดโดยเสียคาสมัคร 

30 บาทและมีสมาชิกสหกรณไมนอยกวา 1 คน 

รับรอง สมาชิกสมทบตองซื้อหุนครั้งแรกอยางนอย 

10 หุน ๆ ละ 10 บาท และมีสิทธิซื้อหุนครั้งตอไปไม

นอยกวาครั้งละ 20 หุน (200 บาท) 

เปนสมาชิกสมทบแลวมีสิทธิอะไรบาง? 

1. สามารถกูเงินจากสหกรณไดไมเกินรอย

ละ 90 ของคาหุนท่ีมีอยูกับสหกรณฯ (โดยเสีย

ดอกเบ้ียตํ่ากวาสถาบันการเงินอ่ืน) 

2. มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณฯ และมีสิทธิ

เขารวมกิจกรรมตางๆ กับสหกรณฯ เชน การเขารวม

อบรมและสัมมนาท่ีสหกรณฯ จัดขึ้น ฯลฯ 

3. มีสิทธิเขารวมการประชุมใหญสามัญ

ประจําปของสหกรณฯ แตไมมีสิทธิในการนับชื่อเขา

เปนองคประชุมใหญ ไมมีสิทธิสมัครเปนกรรมการ

ดําเนินการและไมมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงใน

เรื่องใด ๆ ในที่ประชุมใหญ 

 4. สมาชิกสมทบท่ีถือคาหุนตั้งแต 1000,000 

บาท ข้ึนไปสหกรณฯ จะทําประกันชีวิตกลุมให 

 จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกทานท่ียังไมไดนํา

บุคคลในครอบครัวของทานมาสมัครเปนสมาชิก

สมทบกับสหกรณฯ มาสมัครเปนสมาชิกสมทบโดย

พรอมเพียงกัน ท้ังน้ี เพื่อรับสิทธิประโยชนตาง ๆ 

จากสหกรณฯ  เรายินดีรับทานดวยความเต็มใจย่ิง 
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รายงานกิจการประจําเดอืน มกราคม 2557 (MONTHLY REPORTS JANUARY 2014) 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด 

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 

       คงเหลือส้ินเดือน Balance  

4.  เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา      Special deposit from last month  

      ฝากระหวางเดือน Deposit in this month 

      ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month 

     คงเหลือส้ินเดือน  Balance  

5.  เงินรับฝากเพ่ือทุนการศึกษาบตุร 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 ชุมนมุสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

      Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

      Thailand Limited (FSCT) 

9.  เงินฝากธนาคาร  (9 ธนาคาร รวม 12 บัญชี)     Deposits at Banks 

10. เงินฝากสหกรณอ่ืน 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. เงินใหกูแกสหกรณอ่ืน     Loans to other co-operatives 

13. ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู     Interest received from Loans 

14. รายไดตั้งแตเดือนมกราคม 2557 Revenues from January 2014 

15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม 2557 Expenses from January 2014 

16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย   Total income (Approximated) 

1,098 

285,115,240.00 

6,572,730.50 

424,203.94 

1,179,403.39 

5,817,531.05 

72,163,968.79 

4,529,000.54 

4,984,452.49 

71,708,516.84 

5,846,720.00 

272,849.67 

368,619.67 

5,750,950.00 

22,763,537.60 

393,564.54 

 

 

30,000,000.00 

23,564,807.24 

15,206,793.05 

324,503,362.31 

13,357,850.00 

32,556,732.50 

305,304,479.81 

32,961,570.84 

389,737.25 

553,789.36 

241,950.54 

311,838.82 

 

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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สหกรณฯ มอบเงินคาอาหารกลางวันใหกับ

นักศึกษาฝกงาน นางสาวบังเอิญ  กลอมเกล้ียง 

(วันท่ี 31 มกราคม 2557) 

นายพีระภัทร  ลอยละล่ิว และ นางศรีประภา  แสงสวาง กรรมการฯ เขารวมการอบรม หลักสูตร “กรรมการ

ดําเนินการใหม รุนที่ 17” ที่กาญจนบุรี ( 21 – 24 มกราคม 2557) 

  

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพบิดานางสาวนกยูง รักขาว  

สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต ที่วัดสุวรรณเจดีย  จ.อยุธยา  

และชวยเงินทําบุญ 500 บาท (วันท่ี 26 มกราคม 2557) 

สหกรณฯ มอบของที่ระลึกใหกับสมาชิกที่มียอดเงินฝาก และหุนจํานวนมาก 


	6 วิธีการฝึกสมอง



