
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาทให้แก่

สมาชิกเกษียณอายุ 9 ราย 

วันที 2 มกราคม 2559 นายเฉลย  ชมบุหรัน 

รองประธานฝ่ายการเงิน และนายวิรัต  ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ทาํการมอบสร้อยคอ

ทองคาํหนกั 1 บาท มูลค่า 18,800 บาท คนละ 1 เส้น

ให้แก่ นายหิรัญ นาเมือง และนายสมยศ  เป้าต้น 

สมาชิกแผนกแวร์เฮ้าท์ เนืองจากเกษียณอายุ โดย

มอ บให้ในงาน เ ลี ยงสั งส รรค์การเ กษียณอ า ย ุ                

ทีร้านอาหารอุ่นไอรัก อ.เมือง จ.อ่างทอง 

วันที 8 มกราคม 2559 นายกฤษณชัย  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายเฉลย  ชมบุหรัน 

รอ งประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต์ รอ ง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั 

นางสาวไข่มุกข์  จนัทโคตร์ นายอนุรักษ์  ทองโตนด  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และ นายรวิพงษ์  ศุภศรี ร่วมกนัทาํการมอบสร้อยคอ 

ทองคาํหนกั 1 บาท มูลค่า 19,400 บาท คนละ 1 เส้น 

ใหแ้ก่ นางปัทมพร ศรีสว่าง และนายสวรรค์ ยุวัฒนา 

สมาชิกแผนกวสิโคส ผลิต เนืองจากเกษียณอายุโดย

มอบให้ในงานเลียงสังสรรค์การเกษียณอายุทีหน้า

ตึกบริหาร บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)          

อ.เมือง จ.อ่างทอง 

วันที 8 มกราคม 2559 นายกฤษณชัย  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายเฉลย  ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนายรวพิงษ ์ ศุภศรี 

กรรมการ ร่วมกนัทาํการมอบสร้อยคอทองคาํหนกั 1 

บาท มูลค่า 19,400 บาท ให้แก่นายประภาส  พิกุล-

ขาว สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต เนืองจากเกษยีณอายุ

โดยมอบให้ในงานเลียงสังสรรค์การเกษียณอายุที

ร้านอาหารอร่อยเลียงเมือง อ.เมือง จ.อ่างทอง 

 วันที 9 มกราคม 2559 นายกฤษณชัย  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ ทาํการมอบสร้อยคอ

ทองคาํหนัก 1 บาท มูลค่า 19,400 บาท ให้แก่นาย

อุไร  สุคนธา สมาชิกแผนกเซ็นทรัล ซ่อมบํารุง 

เ นืองจากเ กษียณอายุ  โดยมอบ ให้ในงานเลียง

สังสรรค์ ทีบา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

 (อ่านต่อหน้า 3) 
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เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศรี    เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ    มงคลหวา หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวน้ําเชื้อ เจาหนาที่บัญช ี

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงนิ 

นางสาวดวงกมล   แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ             นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

 นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

 นายพีระภัทร  ลอยละล่ิว 

 นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา นางสาวณัฐริญา  อนุสิ 

 นายมานะกูล  พรรณเรณู นางละออ  แกวสาระ 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ    วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายเฉลย      ชมบุหรั่น  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ   เลขานุการ 

นายลิขิต มีบํารุง เหรัญญิก 

นายพีระภัทร ลอยละล่ิว กรรมการ 

นายพงษศักดิ์ คงม ี กรรมการ 

นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

นายมานะกูล พรรณเรณ ู กรรมการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย กรรมการ 

นางละออ แกวสาระ กรรมการ 

นายธนกฤต วโรตนม กรรมการ 

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 34 (2559) การประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 
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สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท (ต่อจาก

หน้า 1) 

วันที 10 มกราคม 2559 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายเฉลย  ชมบุหรัน 

รองประธานฝ่ายการเงิน และนายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ ร่วมกันมอบสร้อยคอทองคํา

หนกั 1 บาท มูลค่า 19,400 บาท ให้แก่นางกิตติมา  

ดิษฐสระ สมาชิกแผนกอัลซิลลารี ผลิต เนืองจาก

เกษียณอายุ โดยมอบให้ในงานเลียงสังสรรค์การ

เกษียณอายุ ทีสโมสรพนักงาน บริษทั ไทยเรยอน

จาํกดั (มหาชน) อ.เมือง จ.อ่างทอง 

 วันที 12 มกราคม 2559 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ ทาํการมอบสร้อยคอ

ทองคาํหนัก 1 บาท มูลค่า 19,300 บาท ให้แก่นาย

จาํเรียง ป้อมลอย สมาชิกแผนกสปินนิง ซ่อมบาํรุง 

เ นืองจากเกษียณอายุ โดยมอบ ให้ในงานเลียง

สังสรรค์การเกษียณอายุ ทีบา้นพกั ต.โรงช้าง อ.ป่า-

โมก จ.อ่างทอง 

 วันที 15 มกราคม 2559 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายเฉลย  ชม-

บุหรั น และนายวิรัต  ชูจิตต์ รองประธานฯ ร่วมกนั

ทําการมอบสร้อยคอทองค ําหนัก 1 บาท มูลค่า 

19,100 บาท ให้แก่นายมงคล ดุษณีย ์สมาชิกแผนก

สปินนิง ซ่อมบาํรุง เนืองจากเกษียณอายุ โดยมอบให้

ในงานเลียงสังสรรค์การเกษียณอายุ ทีร้านอาหาร

ปินโต อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

ทีประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 

4.30 และเงินเฉลียคืนร้อยละ 5.00 

  วนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2559 สหกรณ์ฯ ได้

จดัการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2558 ณ สโมสร

พนกังาน บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) โดยมี

นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ

ทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม และมีกรรมการ

ร่วมดาํเนินการประชุมใหญ่ คือ นางสาวพรรษพร 

แสงประพาฬ เลขานุการ นางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผูจ้ ัดการ โดยมีนายนรุทธิ  อุทธา สหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ 

พร้อมกับมีผู้แทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

อ่างทอง ผูแ้ทนสหกรณ์ฯ ในจงัหวดัอ่างทอง และ

สมาชิกฯ เขา้ร่วมประชุมใหญ่ตามสมควร 

ทีประชุมใหญ่มีมติในเรืองต่าง ๆ ดงันี คือ 

1. ทาํการไวอ้าลยัแก่สมาชิกทีเสียชีวิตในปี 

พ.ศ. 2558 โดยเป็นสมาชิกสามญั 1 ท่าน และสมา-

ชิกสมทบ 8 ท่าน 

2. รับทราบเรืองการมอบสร้อยคอทองคํา

หนกั 1 บาท ให้แก่สมาชิกทีเกษียณอายุในปี พ.ศ. 

2558 รวม 15 ท่าน และมอบสร้อยคอทองคาํหนกั 2 

สลึง 1 ท่าน เป็นเงิน 299,650 บาท 

3. รับทราบจาํนวนสมาชิก ณ วนัสินปี 2557 

จาํนวน 1,096 คน สมาชิกเข้าใหม่ ปี 2558 จาํนวน 

116 คน และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ฯ ดว้ยเหตุ

ต่าง ๆ 55 คน สมาชิกคงเหลือ 1,157 คน (สมาชิก

สามญั 943 คนสมาชิกสมทบ 214 คน) 

4. ทาํการรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 

สามญัประจาํปี 2557 

5. รับทราบผลการดําเนินงานสหกรณ์ฯ 

ประจาํปี 2558 

6. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ

ประจาํปี 2558 ของนางสาวณัฐิยา สร้อยทรัพย ์ผู ้-

ตรวจสอบกิจการ 
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7. มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํ- 

ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย ์

480,047,136.02 บาท ทุนเรือนหุ้น 311.89 ลา้นบาท 

ทุนสํารอง 26.51 ล ้านบาท กําไรสุทธิประจาํปี 

16,489,661,54 บาท 

8. อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิรายการ        

ต่าง ๆ ตามข้อบงัคับสหกรณ์ฯ โดยจ่ายเงินปันผล

ร้อยละ 4.30 และเงินเฉลียคืน ร้อยละ 5.00 

9. ก ําหนดวงเงินกู้ยืมและคําประกันของ

สหกรณ์ฯ ประจาํปี 2559 เป็นเงิน 135 ลา้นบาท 

10. รับทราบแผ นงาน และงบประมาณ

รายรับ - รายจ่าย ประจาํปี 2559 โดยประมาณการ

รายรับ จาํนวน 26,535,000 บาท ประมาณการราย 

จ่าย จาํนวน 8,312,866 บาท 

11. มีมติตดัจาํหน่ายหนีสูญ 2 ราย คือ นาย 

บินาย  ปานเดย์ จาํนวนเงิน 200,054.50 บาท และ 

นางสาวนภาพร  พรพระ จาํนวนเงิน 42,620 บาท 

  12. มีมติเลือกตงันางสาวณฐิัยา สร้อยทรัพย ์

เป็นผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี 2559 

13. ทาํการเลือกตังประธานกรรมการและ

กรรมการแทนผูที้หมดวาระ ดงันี คือ 

- ประธานกรรมการ ได้แก่ นายสุวัฒ น์   

แก้วเฮียง 

- กรรมการ 7 คน ได้แก่ นางสาวณัฐริญา  

อนุสิ  นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายสาย ัณห์ แผน-

ประดิษฐ์  นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย  นายมานะกูล  

พรรณเรณู นางละออ แก้วสาระ และนายธนกฤต 

วโรตนม์ 

ทงันี หลงัจากการเลิกประชุม สหกรณ์ฯ ได ้

ทาํการจ่ายเงินปันผล  และเงินเฉลียคืน ใหแ้ก่สมาชิก 

ทีเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ดว้ย 

สหกรณ์ฯ มอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่

สมาชิก รวม 6 คน 

  วนัที 29 มกราคม 2559 หล ังพิธี เปิดการ

ประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2558 นายนรุทธิ อุทธา 

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทองได้รับเชิญให้ทาํการมอบ

ประกาศนียบตัร และเงินรางวลั 1,000 บาท ให้แก่

สมาชิกสหกรณ์ระดบัดี ประจาํปี 2558 รวม 6 คน 

ได้แก่ นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง สมาชิกแผนกบริหาร 

(วิสโคส ผลิต) นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์ สมาชิก

แผนกอ็อกซิลลารี  ผลิต นางปัทมพร ศรีส ว่าง 

สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน นางเพ็ญศรี 

สินธุประสิทธิ สมาชิกแผนกอลัซิลลารี ผลิต นางสุนี 

ชูจิตต์ สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน และ 

นางศิริพร ศรีสุวรรณธนู สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต 

 อนึ ง ในการ คัด เ ลือกกรรม การฯ แ ละ 

เจา้หนา้ทีดีเด่นใน ปี พ.ศ. 2558 ไม่มีกรรมการฯ และ 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ได้รับการคดัเลือก เนืองจาก

ไดรั้บคะแนนไม่ถึงเกณฑที์กาํหนดไว ้

สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ลําดับ 2 จาก

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง 

วนัที 27 ธันวาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ รองประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค-

กลาง และทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายเฉลย ชมบุหรัน 

รองประธานฝ่ายการเงิน นายลิขิต มีบาํรุง และนาย

เสน่ห์  ชุ่มหฤทยั กรรมการฯ เข้าร่วม “โครงการ

นาํเสนอนวตักรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ปี 

2558 และการประกวดเผยแพร่ผลงานนวตักรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง”  ณ โรงแรมสมฤดี        
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 329 ประจําเดือน กมุภาพนัธ 2559 

 
รีสอร์ท ซอยสาริกา - นางรอง 44 ต.สาลิกา อ.เมือง 

จ.นครนายก ซึงจดัโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์-

ภาคกลาง และไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณใน

การจดังานจากชุมนุมสหกรณ์อ อมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั จาํนวน 100,000 บาท 

การประกวด และเผยแพร่ผลงาน มีนาย        

สุรัตน์  จนัทร์วนัเพ็ญ ประธานชมรมสหกรณ์ออม-

ทรัพยภ์าคกลาง กล่าวต้อนรับผูร่้วมงาน นายเสกสรร

โสภารัตน์ กรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการ

พิเศษ ชุมนุมนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จาํก ัด เป็นประธานเปิด ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ 

ประธาน ชสอ. บรรยายเรือง “นโยบายการบริหาร-

งานของ ชสอ.” และต่อด้วยการนาํเสนอผลงาน

นวตักรรมสหกรณ์ ของ 5 สหกรณ์ฯ ไดแ้ก่ 

  1. สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทย-

เรยอน จาํกัด เสนอเรือง “การสํารวจ และการประ-

เมินหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการสินเชือ” 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฟูรู-

กาวาเมททลั (ประเทศไทย) จาํกัด เสนอเรือง “กล-

ยุทธ์การบริหารจดัการสหกรณ์ในสภาวะสหกรณ์

ขาดสภาพคล่อง” 

 

 

 

 

 

 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด 

เสนอ เรือง “Magic Mirror” 

  4. สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทย - 

อคริลิคไฟเบอร์ จาํกดั เสนอเรือง “สหกรณ์ส่งเสริม-

เกษตรพอเพียง ลดรายจ่าย เพิมรายได ้ดีต่อสุขภาพ” 

5. สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัสุโขทยั - 

ธรรมาธิราช จาํกดั นาํเสนอเรือง “เงินฝากออมทรัพย์

เกษียณสุข” 

  ผลการต ัดสินการประกวด “นวัตกรรม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ประจาํปี 2558” มีดงันี  

  1) รางวลันวตักรรมดีเด่น ลาํดับ 1 ได้แก่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิ-

ราช จาํกดั เรือง “เงินฝากออมทรัพยเ์กษียณสุข” 

2)รางว ัล นว ัตกร รมดี เ ด่นล ําดับ  2 ไ ด ้           

2 สหกรณ์ฯ คือ 

- สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเร-

ยอน จาํก ัด เรือง “การสํารวจ และการประเมิน

หลกัทรัพยข์องคณะกรรมการสินเชือ”  

- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยันาท จาํกัด เรือง 

“Magic Mirror” 

ทีปรึกษา สอ.ผู้แทนสหกรณ์บริการฯ ร่วมก่อตังชุมนุม

สหกรณ์บริการไทย จํากัด  

 วนัที 24 ธันวาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พัก ตร์  ทีปรึกษ าส หก รณ์ฯ  ในฐ านะ ประธาน

กรรมการสหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน

จาํกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามญัครังแรก ชุม-

นุมสหกรณ์บริการไทย จาํกัด ณ ห้องประชุมรัชนี- 

แจ่มจาํรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนน

พิชยั กรุงเทพฯ โดยมีผูแ้ทนสหกรณ์ผู ้ก่อตงัเขา้ร่วม

การประชุม 9 สหกรณ์ฯ และผูแ้ทนสหกรณ์บริการฯ 

ทีประสงค์จะเป็นชุมนุมฯ 100 กว่าสหกรณ์ฯ เข้า

ร่วมการ ประชุม ทีประชุมมีมติเ ลือ กตังผู ้แทน

สหกรณ์ผูก้่อตงัรวม 9 คน เป็นคณะกรรมการดาํเนิน 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 329 ประจําเดือน กมุภาพนัธ 2559 

 
การชุมนุมชุดแรก 

อนึง นายศรีโพธิ  วายุพักตร์  ประธาน-

กรรมการสหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน

จาํกัด ซึงเป็น 1 ใน 9 สหกรณ์บริการฯ ผูร่้วมจดัตงั

ชุมนุมสหกรณ์บริการไทย จาํกัด ไดรั้บการเลือกตงั

เป็นคณะกรรมการชุมนุมฯ ชุดแรกดว้ย 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการสัมมนากับ ชสอ. 

 วนัที 25 ธันวาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และผู ้เชียวชาญประจาํ

คณะกรรมการพฒันาและเสริมสร้างความรู้ด้าน

วชิาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จาํกดั เขา้ร่วมการสัมมนา เรือง “แนวทางการพฒันา 

ชสอ. และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย”์ ณ ห้อง

ประชุม 701 สํานกังาน ชสอ. ถนนนครอินทร์         

ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

การสัมมนามีวตัถุประสงค์เพือระดมความ

คิด เ ห็นจากทีปรึกษ ากิตติมศัก ดิ  ผู ้แทนชม รม

สหกรณ์ออมทรัพย์ 8 ภาค และคณะกรรมการ

ดาํเนินการของ ชสอ. ในการกาํหนดแนวทางการ

พฒันา ชสอ. และแนวทางในการพฒันาขบวนการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ การสัมมนามี ดร.เฉลิมพล ดุล-

สัมพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิด

การสัมมนาและบรรยายเรือง “แนวทางในการพฒั-

นา ชสอ.” การเสวนา เรือง “การเชิญชวนสหกรณ์

ออมทรัพย์เข้าเป็นสมาชิก ชสอ.” และการมาทํา

ธุรกรรมของสหกรณ์สมาชิก กบั ชสอ. ฯลฯ โดย 

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ และนายเสกสรร โสภารัตน ์

กรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ และ 

การนํา เ ส นอ  “ความคืบหน้าโ คร งกา รพัฒ นา

โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย”์ โดย ดร.ปรีชา สิทธิ - 

กรณ์ ไกร  ทีปรึกษาคณะ กรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นายกสมาคม สสอป. ร่วมงานเลียงสังสรรค์วันขึน        

ปีใหม่ ชสอ. ทีนนทบรีุ 

  วนัที 25 ธันวาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เขา้

ร่วมงานเลียงสังสรรค์วนัขึนปีใหม่ชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศ ไทย จํากัด ณ โรงแรม

ริชมอ นด์ ถนนรัตนาธิ เ บศ ร์ จ.นนทบุ รี  โดย มี           

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ เป็นประธานเปิดงาน โดย

รูปแบบการจดังานเป็นงานคาวบอย ร็อคแอนด์โรล 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสมาคม สสอป. และกรรมการ ร่วมการประชุม

ใหญ่วิสามัญ ครังที 4/2558 ของ สส.ชสอ. 

วนัที 29 ธันวาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ ก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายสํารวย รอดวงษ์ อุปนายก คนที 1 นายสมจิตร 

แสนโคตร์ ผูช่้วยเหรัญญิก และนายวิรัต ชูจิตต์ 

กรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ วิสามญั ครังที 

4/2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก

ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ 

ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 329 ประจําเดือน กมุภาพนัธ 2559 

 
ประเทศไทย จาํกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี   

ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายกสมาคมฯ เป็นประธานใน

ทีประชุม 

ทีประชุมรับทราบจาํนวนสมาชิกสมาคมฯ 

ณ วนัที 25 ธันวาคม 2558 จาํนวน 229,176 คน 

จาํนวนสมาชิกทีสมคัรตงัแต่รอบ 1/2558 - รอบ 

12/2558 จาํนวน 17,088 คน จาํนวนสมาชิกเสียชีวิต

ตงัแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 จาํนวน 1,781 

คน มีมติทาํการแก้ไขขอ้บงัคบัสมาคมฯ ขอ้ 17. เพือ

ลดการหกัเงินสงเคราะห์ศพ จากศพละ 2.66 บาท 

เหลือศพละ 2.63 บาท 

นายกสมาคม สสอป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

กําหนดทีโออาร์ ของ สส. ชสอ. 

วนัที 29 ธันวาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เขา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการกําหนดทีโออาร์การ

ก่อ ส ร้ างอ าค าร สํ านัก งาน ส มา คม ฌ าปนกิ จ-

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เพือรับทราบการ

ออกแบบอาคารสํานกังาน สส. ชสอ. ของบริษัท        

ไตรพีระ จาํกดั 

นายกสมาคม สสอป. ร่วมงานเลียงสังสรรค์วันขึนปี

ใหม่กับ สส. ชสอ. 

  วนัที 29 ธันวาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ เข้าร่วมงานเลียง

สังสรรค์วนัขึนปีใหม่ 2559 ของสมาคมฌาปกิจ-

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ร้านอาหารธรรมชาติ          

อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีกรรมการ และเจา้หน้าที

สมาคมฯ และทีปรึกษาเข้าร่วมงานเป็นจาํนวนมาก 

และไดท้ําการจบัสลากของขวญัระหวา่งผู ้เข้าร่วม

งานดว้ย 

สหกรณ์ฯ มอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ แก่สหกรณ์

จังหวดัฯ และสํานักตรวจบัญชีฯ 

 วนัที 7 มกราคม 2559 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายวรัิต  ชูจิตต์ รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ ไดท้าํการมอบกระเชา้ของขวญั และ

ขอรับพรปีใหม่จากนายนรุทธิ  อุทธา สหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง และนางสาวปนัดดา ศรีเงินยวง 

หัวหน้าสํ านักงานตร วจบัญชี ส หกรณ์ จังหว ัด

อ่างทอง เนืองในโอกาสวนัขึนปีใหม่ 2559 โดยมอบ

กระเชา้ของขวญั มูลค่ากระเชา้ละ 915 และ 718 บาท 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพือร่วมทอดกฐิน และการกุศล 

รวม  4 ราย เป็นเงนิ 3,000 บาท 

 วันที 7 มกราคม 2559 บริจาคเงินสนับสนุน

โครงการหาอุปกรณ์ส่ง เส ริมการศึก ษาให้แ ก่

โรงเ รีย นวดัหนองผักชี  อ .หนองแค จ.สระบุรี 

จาํนวน 500 บาท โดยบริจาคผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จาํกดั  

วันที 7 มกราคม 2559 บริจาคเงินสนบัสนุน 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 329 ประจําเดือน กมุภาพนัธ 2559 

 
ศูนย์การเรีย นรู้และฝึกอาชีพคนพิการ ร่วมกับ

สมาคมสหพนัธ์คนพิการแห่งประเทศไทย จาํนวน 

500 บาท 

 วันที 25 มกราคม 2559 บริจาคเ งินเพือ

สมทบทุนในการจดักิจกรรม “วนัรวมใจให้กาชาด 

ประจําปี  2559” ร่วมกับสํานักสหกรณ์จังหวัด

อ่างทอง เป็นเงิน 1,000 บาท 

 วันที 27 มกราคม 2559 บริจาคเ งินเพือ

สมทบทุนการสร้างพระอนุสาวรียพ์ระบิดาแห่งการ

สหกรณ์ไทยร่วมกบัสหกรณ์วดัจนัทร์ จาํก ัด อ.เมือง 

จ.พิษณุโลก จาํนวน 1,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

เหรัญญิก และหัวหน้าฝ่ายทัวไป ร่วมการฝึกอบรมที

เชียงใหม่ 

 วนัที 13 - 15 มกราคม 2559 นายลิขิต มี-

บาํรุง เหรัญญิก และนางนาถ  มงคลหวา้ หัวหน้า-

ฝ่ายทั วไป เ ดิ นทางไปร่วมการฝึ กอ บรม เ รือ ง 

“กรรมการดาํเนินการ” ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึงจดัโดย ชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  

รองประธานฯ เข้าร่วมการประชุมชมรมสหกรณ์

จังหวดัอ่างทอง 

วนัที 17 มกราคม 2559 นายวิรัต  ชูจิตต์ 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เขา้ร่วมการประชุม

ประจาํเดือนธันวาคม 2558 คณะกรรมการชมรม

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานกังาน

สหกรณ์จังหวดัอ่างทอง โดยมี  พ.ต.อ.พีระพันธ์  

จนัทร์เทียน ประธานชมรมฯ ทาํหน้าทีประธานในที

ประชุม และมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 13 คน 

 ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ เดือนพฤศจิกายน 2558 มีมติ

รับรอ งรายรับ - รายจ่ายชมรมฯ ประจํา เ ดือ น

พฤศจิกายน 2558 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

พฤศจิกายน 2558 จาํนวน 59,738.12 บาท รายจ่าย 

300 บาท และเงินคงเหลือยกไปเดือนธันวาคม 2558 

จาํนวน 59,438.12 บาท ติดตามผลการประชุมครัง

ก่อน 2 เรือง รับทราบการเชือมโยงธุรกิจระหว่าง

สหกรณ์สมาชิกชมรมฯ ติดตามความคืบหนา้ในเรือง

การจดั งานวนัสหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี  2559 

รับทราบเรืองทีสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง

แจง้ใหท้ราบ 

รองประธานฝ่ายการเงิน ร่วมโครงการสานสัมพันธ์

ลูกค้า ธกส. ทีนครราชสีมา 

 วนัที 21 มกราคม 2559 นายเฉลย  ชม-

บุหรั น รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมโครงการ

สานสัมพันธ์กับลูกค้าสถาบัน A-Link เชือมโยง

ธุรกิจกับธนาคาร เพือ การ เกษ ตรแ ละส หกรณ์

การเกษตร สาขาอ่างทอง ทีจงัหวดันครราชสีมา 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพมารดาสมาชิก 3 ราย 

วันที 5 มกราคม 2559 นายกฤษณชัย  สินธุ-

ประสิทธิ  ประธานกรรมการฯ นางสาวไข่มุกข์   

จนัทโคตร์ และนายสุทัศน์ เอียมแสง เดินทางไป 

เป็นเจ้าภาพสวดศพมารดานางสาวบุญลือ จนัพลา 

สมาชิกแผนกห้องปฏิบติัการเคมี  ทีวดัจาํปาหล่อ  - 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 329 ประจําเดือน กมุภาพนัธ 2559 

 
อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

วันที 14 มกราคม 2559 นายกฤษณชยั สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายวรัิต ชูจิตต์ รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางสาวไข่มุกข์ 

จันทโคตร์ เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระ

อภิธรรมศพมารดานายองอาจ จนัทร์เปรม สมาชิก

แผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ทีวดัปราสาท           

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

วันที 19 มกราคม 2559 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายกฤษณชัย สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายเฉลย  ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต์ รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาวพรรษพร  แสง-

ประพาฬ  เลขานุการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก 

นางละออ แก้วสาระ นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั นางสาว 

ไข่มุกข์ จนัทโคตร์ นายอนุรักษ์  ทองโตนด นาย

สุ ทัศ น์   เ อี ยมแ ส ง  นายณัฐ ภู มิ   สุ วร รณ วงศ า 

กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ นาง

นาถ  มงคลหวา้ หวัหนา้ฝ่ายทวัไป นางสาวนุชนารถ  

แก้วนาํเชือ นางสาวฐิติพร  ควรบาํเรอ และนางสาว

ดวงกมล  แก้วสุกใส เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพ

สวดพระอภิธรรมศพสามีนางปานแก้ว บุญสํารวย 

สมาชิกแผนกเจ้าหน้าที  ทีว ัดนําอ าบ ต .ย่านซือ          

อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

กรรมการสหกรณ์ฯ เยยีมไข้สมาชิกป่วย 5 ราย 

วันที 9 มกราคม 2559 นายสุทศัน์ เอียมแสง 

กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้นายเฉลิม ปรีชาชาติ 

สมาชิกแผนกแวร์เฮา้ท์ทีบา้นพัก ต.สายทอง อ.ป่า-

โมก จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นโรคเบาหวาน 

วันที 15 มกราคม 2559 นายพีระภทัร  ลอย - 

ละลิว กรรมการฯ เดินทางไปเยยีมไขน้างศิริพร  ศรี- 

สุวรรณธนู สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต ทีบ้านพัก       

ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตดัมดลูก 

วันที 30 มกราคม 2559 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายลิขิต  มีบาํรุง และนายรวพิงษ ์ 

ศุภศรี กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่วย 3 

ราย คือ 

- นางสาวสุดารัตน์  ม่วงคง สมาชิกแผนก

ห้องปฏิบตัิการเคมี ทีบา้นพกั ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก  

จ.อ่างทอง เนืองจากกระดูกไหปลาร้าหกั 

- นางส าววิภาวรรณ์  เอียมสอาด สมาชิก

แผนกห้องปฏิบัติการเคมี ทีบ้านพัก อ.บางบาล         

จ.พระนครศรีอยธุยา เนืองจากเป็นโรคไขห้วดัใหญ่ 

- นายศราวุธ  เทียงท้องคุ้ง สมาชิกแผนก

ไฟฟ้า ทีบ้านพกั อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง เนืองจาก

ประสบอุบติัเหตุจากการทาํงาน 

อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิกป่วยทงั

5 ราย สหกรณ์ฯ ได้ทําการซือของเยียมไข้ให้แก่

สมาชิกทุกคน เป็นเงิน คนละ 300 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการฯ เยีย่มไขนางสาวสดุารัตน  มวงคง 

สมาชิกแผนกหองปฏิบตักิารเคมี  

(30 มกราคม 2559) 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 329 ประจําเดือน กมุภาพนัธ 2559 

 
 

 

ผ่านไปอีกหนึงปีแล้ว สําหรับการประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เมือวนัที 29 

มกราคม 2559 ซึงปีนี สหกรณ์ฯ ได้สมัครใจโอนกลับ

ผู้สอบบัญชีภาครัฐ  โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ขอให้สหกรณ์ฯ เวียนคืนการตรวจสอบบญัชีแทน

การจดัจา้ง เพือให้สมาชิกมั นใจและสหกรณ์ฯ มี

ความโปร่งใสมากยิงขึน สหกรณ์ฯ จึงสมคัรใจให้

สํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์อ่างทอง เป็น

ผูส้อบบญัชี ในช่วงแรกคาดวา่ปีนีสหกรณ์ฯ น่าจะ

จัดประชุมใหญ่สามญัประจาํปีในเดือนมกราคม 

2559 ไม่ทนั เนืองจากสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์

อ่างทองมีภาระต้องตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ภาค

เกษตรและสหกรณ์ทีมีทุนดาํเนินงานไม่ถึง 100 ลา้น

บาท อย่างไรก็ตามฝ่ายจดัการไดเ้ร่งดาํเนินการจดัทาํ

บญัชีจนเสร็จทนัตามเวลาทีกําหนด ประกอบกับ

ไดรั้บความร่วมมือจากผูส้อบบญัชี คุณปัญญา  แสง-

นาค  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ เข้า

ตรวจสอบบญัชี ใหจ้นเสร็จเรียบร้อยดี ทาํให้สมาชิก

ไดรั้บเงินปันผลไดเ้ร็วขึน ผลการดาํเนินงานประจาํปี 

2558 สหกรณ์ฯ มีกําไรสุทธิ 16,489,661.54 บาท 

เพิมขึนจากปีก่อน 309,781.65 บาท หรือเพิ มขึน 

1.8 8% ในขณ ะ ทีทุนเ รือ นหุ้น ส มาชิ ก เ พิ มขึ น 

22,640,460 บาท นนัหมายถึง สหกรณ์ฯ ต้องจัดสรร

เงินคืนเป็นผลตอบแทนแก่สมาชิกในรูปของเงนิปันผล

เพิมขึนจํานวนมาก โดยในปี 2558 นี คณะกรรมการ

ดาํเ นินการได้พิจารณาให้จดัสรรเป็นเงินปันผล

ให้แก่สมาชิกในอัตราทีเ พิมขึนจากปีก่อน คือ ปี 

2557 อตัราเงินปันผล 4.25 เพิมเป็น 4.30 คิดเป็นร้อย

ละ 77.45 ของกาํไรสุทธิประจาํปี และจ่ายเงินเฉลีย

คืนดอกเบียใหแ้ก่สมาชิกในอตัราร้อยละ 5 หรือคิด

เป็นร้อยละ 4.91 ของกําไรสุทธิประจาํปี เท่ากับ

สมาชิกได้รับผลตอบแทนโดยตรงคิดเ ป็นร้อยละ 

82.36 ของกําไรสุทธิ เท่ากบักําไร 100 บาท สมาชิก

ได้รับผลตอบแทน 82.36 บาท ส่วนผลตอบแทน

ทางอ้อม คือ เงินทีสหกรณ์ฯ จดัสรรไวเ้ป็นเงิน

สํารองคิดเป็นร้อยละ 10.31 ของกาํไรสุทธิประจาํปี  

เป็นเงินรักษาระดบัอตัราเงินปันผลร้อยละ 0.27 ของ

กาํไรสุทธิประจาํปี เป็นทุนสาธารณประโยชน์คิด

เป็นร้อยละ 0.97 ของกาํไรสุทธิประจาํปี และเป็น

เงินทุนสวสัดิการสมาชิกเกษียณอายุคิดเป็นร้อยละ 

1.52 ของกาํไรสุทธิประจาํปี การดาํเนินงานจนไดรั้บ

ผลกําไรสุทธิประจําปี จึงถือได้ว่าสมาชิกได้รับ

ประโยชน์สูงสุดจริง ๆ  

 ในปี 2558 สหกรณ์ฯ มีสภาพคล่องสูง 

เนืองจากสมาชิกไดน้าํเงินมาซือหุ้น และฝากเงินเพิม 

หลังจากทีเกิดผลกระทบต่อเนืองจากการยืนข้อ

เรียกร้องของสหภาพแรงงานไทยเรยอน ในปี 2556 

จนถึงปี 2557 สมาชิกลาออก และถอนเงินฝาก ไป

กว่า 100 ลา้นบาท ซึงถือเป็นผลดีทีสมาชิกกลบัมา

เก็บออมกบัสหกรณ์ฯ เช่นเดิมสหกรณ์ฯ จึงต้องนาํ

เงินทีเหลือไปลงทุนเพือเพิมรายได้ และเนืองจาก

ปริมาณธุรกิจด้านเงินให้กู้แก่สมาชิกลดลงจากปี

ก่อน 3,805,164.12 บาท จงึทาํใหร้ายไดด้อกเบียจาก

เงินให้กู้แ ก่สมาชิกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือ

ประมาณการรายรับทีสหกรณ์ฯ ตังไว ้มีผลทาํให้

กาํไรเพิมขึนไม่มากนกั ส่วนหนึงมาจากสหกรณ์ฯ มี

รายจ่ายเพิ มขึนจากการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 
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ลูกหนีสหกรณ์การเกษตรสามโก้ จ ํากัด โดยที

สหกรณ์ฯ ไม่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการที

สหกรณ์การเกษตรสามโก ้จาํกดั มีปัญหาภายในของ

สหกรณ์ ทาํให้กาํไรลดลงจาํนวน 654,567.97 บาท 

ซึงสหกรณ์ฯ ได้ติดตามหนีโดยตลอดและขอให้

สหกรณ์การเกษตรสามโก ้จาํกดั นาํหลกัทรัพยม์าคาํ

ประกันหนีเพิมนอกจากคณะกรรมการคาํประกัน 

ซึงก็ได้รับความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรสามโก้ 

จํากัด ได้นําโฉนดทีดินจํานวน 3 แปลงมาจํานองเป็น

ประกันหนีเงินกู้ให้  คณะกรรมการและผู้จดัการ ได้

เข้าร่วมประชุมเพือหาวิธีแก้ไขปัญหากับสหกรณ์

การเกษตรสามโก้ จํากดั เมือเดือนธันวาคม 2558 

และไดแ้จง้ถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนกับสหกรณ์ฯ 

ไดรั้บคาํตอบจากคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร

สามโก้ จาํกัด ว่าจะดาํเนินการชําระหนีให้ก่อนปิด

บญัชีของสหกรณ์ฯ คือ ภายในวนัที 31 ธันวาคม 

2558 เพือมิใหส้หกรณ์ฯ ไดรั้บผลกระทบในการตงั

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ แต่สุดทา้ยสหกรณ์การเกษตร

สามโก ้จาํกัด ไม่สามารถหาเงินมาชาํระหนีไดต้าม

สัญญา ขณะนีสหกรณ์การเกษตรสามโก้ จาํกัด อยู่

ระหวา่งจาํหน่ายทรัพยสิ์นเพือนาํเงินมาชําระหนีแก่

สหกรณ์ฯ โดยประกาศขายเครืองจกัรของโรงสีขา้ว

และโรงผลิตปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ด ในราคาประเมินดงันี 

เครืองจกัรโรงสีข้าวขนาดกาํลงัการผลิต 24 ตนั ต่อ

วนั ราคาประเมิน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) 

และเครืองจกัรโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเ ม็ด ราคา

ประเมิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

สหกรณ์ฯ มีหนีเงินกู้จาํนวน 2,698,342.47 บาท มี

เ งิ นฝ ากจ ํานวน 60,8 30.4 3 บาท หากส หกรณ์

การเกษตรสามโก้ จํากัด สามารถจําหน่ายทรัพย์สินได้

สหกรณ์ฯ คาดว่าจะได้รับชําระหนี และเงินฝากได้ทัง

จํานวน 

 สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณท่านสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง คุณนรุทธิ  อุทธา ขอบคุณประธานชมรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง คุณสุรัตน์  จันทร์วัน-

เพ็ญ ขอบคุณนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สสอป. คุณศรีโพธิ วายพัุกตร์ และ คุณชัยยา ตีบไธสง 

ทีมาบรรยาถึงประโยชน์ของการสมัครเข้าเป็น

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอป.ขอบคุณ

ผู้เข้าร่วมประชุมจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัด และ

จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ขอบคุณ

ผู้แทนจากสหกรณ์อืนทีเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ประจําปีในครังนี และทีขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณ

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านทีเข้าร่วมประชุมใหญ่กับ

สหกรณ์ฯ ทงันี เป็นไปตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ขอ้ที 

34. เรืองสิทธิหน้าทีในฐานะสมาชิก (1) เข้าร่วม

ประชุมใหญ่ เพือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียง

ลงคะแนน ซึงปีนีสหกรณ์ฯ จดัการเลือกตงัตาํแหน่ง

ประธานกรรมการ และเลือกต ังคณะกรรมการ

ดําเ นินการจํานวน 7 ท่าน แ ละหลังจากจบการ

ประชุมสหกรณ์ฯ ไดจ่้ายเงินปันผลและเงินเฉลียคืน

ใหแ้ก่สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย ถือเป็นเงินรางวลั

อีกก้อนหนึงทีสมาชิกสามารถเก็บเป็น “เงินออม” 

เพือใชจ่้ายระหวา่งปีไดต้่อไป  
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 329 ประจําเดือน กมุภาพนัธ 2559 

 
 

 

สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มาพบกบั ท่านสมาชิกและ

ท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ 

  วนัเด็กแห่งชาติทีผ่านมา คุณพยอม ลอย-

ละลิว พาหลานๆ ไปเลียงทีร้านเอ ็มเคสุกี  บิกซี

อ่างทอง ไม่ทราบวา่ป้าจันซือของขวญัอะไรให้ 

เด็กๆ ดว้ยหรือเปล่าครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ

สมาชิกสหกรณ์ฯ 4 ท่าน ทีนาํบุคคลในครอบครัวมา

สมคัรเป็นสมาชิก สสอป. และไดรั้บการคุ ้มครอง

ตงัแต่ วนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2559 คือ คุณกิตติมา ดิษฐ-

สระ (นอ้งสาว) คุณดวงฤทัย หอเลิศธรรม (บิดา) คุณ

รัตนา  มหันตริยะ (บิดา) และคุณพรพรรณ กระจัง-

ทอง  (แ ม่ข อ งส ามี )  ###๙ ๙ ๙ ### ส อ ง ทีม ง า น                  

ซีเอสอาร์ของบริษทั คุณบรรเทิง จําเริญใหญ่ และ

คุณมานะกูล  พรรณเรณู ยงัคงปฏิบติัหน้าทีได้อย่าง

เ ข ้มแ ข ็ง  อ อ กพบป ะ แ ละ ให ้ความ ช่ว ยเ หล ือ

ช าวบ า้นอ ยู ่เ ป็น ประ จํา  ข อ ตบ มือ ให ้ครับ ###

๙๙๙###  ขอตอ้นรับน้องครีม ลูกสาวของ คุณสม-

พิศ บัวระย ับ  ทีมาทํา การฝึกงานกบัสหกรณ์ฯ 

ตงัแต่เดือนมกราคมทีผ่านมาครับ ###๙๙๙### พา

ครอบครัวไปเทียวนาํตกแก่งสามชันทีนครนายก 

คุณจิราภรณ์  ทรัพย์อุภัย บอกว่าสนุกแต่ช่วงนัน

หนาวมากเลยครับ ###๙๙๙###  ทาํบุญเนืองในวนั

คล้ายวนัเกิด และทาํบุญร้านเจา้สัวแอนติค & คอฟ-

ฟี ไปเมือวนัที 23 มกราคม ขอให้ คุณภาดล  ไชย-

รักษ์  ม ีสุขภาพ แ ข ็งแ ร ง แ ล ะ กิจกา รข อ งร ้าน

เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไปครับ ###๙๙๙###  

กิจการจาํหน่ายขา้วกล่องไฮโซของ คุณพีระภัทร  

ลอยละลิว กําลงัดําเนินไปดว้ยดี ล่าสุดเจา้ตวัทํา

โบวช์ัวร์ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ทางเฟสบุ๊คด้วย

คร ับ ###๙ ๙ ๙ ### เ ป็น ไ ข ้ แ ล ะ ไ อ อ ยู ่ห ลาย วนั 

สําหรับ คุณนุช นารถ  แก้วนําเชือ ตอนนีหายเป็น

ปกติแล้ว ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่กลบัมาเป็นอีก

นะครับ ###๙๙๙### หล งัจากทีรับเงินค่าคอม-

มิสชนัจากประกัน คุณนัฐพงษ์ บําเทิง ก็ไปพกัผ่อน

ทีบางแสนอย่างมีความสุข อย่าลืมแบ่งเงินมาฝาก

กบัสหกรณ์ฯ  บ้างนะครับ ###๙๙๙### มีเฟสบุ๊ค

เป็นของต ัวเองแลว้ ท่านใดตอ้งการเป็นเพือนกบั 

คุณสามารถ  ไทยเดช สมคัรได้เลยครับ ###๙๙๙###  

สมาชิกห้องปฏิบตัิการเคมี ป่วยพร้อมกัน 2 ท่าน 

คือ คุณสุดารัตน์  ม่วงคง และ คุณวิภาวรรณ์  เอียม-

สอาด สําหรับน ้องเก๋  คงหยุด เ ป็นเดือ นเพราะ

กระดูกไหปลาร้าหกั ส่วนคุณวิกลบัมาทาํงานได้

แล้วเพราะเป็นไข ้หวดัใหญ่ครับ ก็ขอให้ทังสอง

ท่านสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วครับ  

  เปลียน พ.ศ. ใหม่ น ้องดาว คุณดวงกมล  

แก้วสุกใส ก็เปลียนทรงผมใหม่ โดยตดัผมให้สันลง 

หลายท่านชมวา่ ผมทรงใหม่ก็ดูน่ารักดีครับ ###

๙๙๙### อยู่ระหว่างการหยุดพกัรักษาตวั เพราะทาํ

การผ่าตดั ขอให้ คุณศิริอร สอ้านวงศ์ หายเป็นปกติ 

และสุขภาพสมบูรณ์แข ็งแรงโดยเร็วครับ ###

๙๙๙### หลังจากทีกลบัไปอยู่บ้านทีสุโขทยั ทาํให้

ไม่ไดพ้บกับ คุณละเมียด คุณมาลา ป่าพฤกษา นาน

เลยครับ หวงัว่าทงัสองท่านคงสบายดีนะครับ ###

๙๙๙### สองตายาย คุณยินดี คุณเฉลิมศรี  กลัน-

ฉอ้อน ปั นรถจกัรยานออกกาํลงักายทุกวนั บางครัง

ปันไปถึงพุทธอุทยานหลวงปู่ทวด ก็ขอให้สุขภาพ

แ ข ็งแ ร งน ะค ร ับ  ###๙ ๙ ๙ ### ส อ งพี น ้อ ง ค ุณ
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 329 ประจําเดือน กมุภาพนัธ 2559 

 
ไข่มุกข์ คุณกิติศักดิ จันทโคตร์ พาคนในครอบครัว

ไปร ับปร ะท านช าบูผ กั หวาน ทีร้า นก๋วย เ ตีย ว

ผ กัหวาน ทีอ ย ุธยา  ไม ่ทร าบวา่งาน นีใครเ ป็ น

เจา้ภาพครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกบั 

คุณบุญลือ คุณวิรัช จันพลา ทีสูญเสียคุณแม่ไปเมือ

ตน้เดือนมกราคมทีผ่านมา ###๙๙๙### ขอแสดง

ความเสียใจกบั คุณปานแก้ว บุญสํารวย และคุณ  

พรทิพย์ ภู่เผือก ทีสูญเสียสามี และคุณพ่อไปเมือ

เร็วๆ นี  อย่างไรก็ตามคุณวริัต  บุญสํารวย อดีต

สมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นสมาชิก สสอป. ดว้ย ทงัสอง

ท่านจึงได้รับเงินสงเคราะห์ จาํนวน 600,000 บาท 

ดว้ยครับ ###๙๙๙###  ขอขอบคุณ คุณวัชระ ป่า-

พฤ กษา ทีนําน ้องสาวมาส มคัรเข ้าเ ป็นสมาชิก

สมทบสหกรณ์ และเช่นเดียวกัน ขอขอบคุณ คุณ

วรรณดี  แก้ว เฮีย ง  ทีนําน ้อ ง เขยมาส มคัรเ ป็น

สมาชิกสมทบกบัสหกรณ์ ทงันีสหกรณ์ฯ ไดจ้ดัทาํ

ประกันชีวิตกลุ่มให้สมาชิกสมทบทงัสองท่านดว้ย 

เ นืองจากถือหุ ้น100 ,00 0 บาทขึ นไปครับ ###

๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกบัเจา้หน้าทีสหกรณ์

ทงั 5 ท่าน ทีไดร้ับการปรับค่าจา้งประจาํปี 2559 

คนละ 1.5 ขนัทุกคน ###๙๙๙### ขยนัมาทาํงาน

เป็นพิเศษ สําหรับ คุณฐิติพร  ควรบําเรอ ไดสิ้ทธิลา

หยุดพกัผ่อนประจาํปี 2558 รวม 10 วนัครึง แต่ใช้

สิทธิลาไปเพียง 2 วนั อย่างนีตอ้งตบมือให้ครับ 

  ผ่านพ้นไปด้วยดี สําหรับการประชุมใหญ่ 

สามญั ประจาํปี 2558 เมือวนัที 29 มกราคม 2559 

ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่าน ทีเขา้ร่วมการประชุม

ให ญ ่ใน ปี นี อ ย ่าง พ ร้อ ม เ พ ีย งก นั  ###๙ ๙ ๙ ### 

เดินทางมาลงคะแนนเสียงเลือกตงัประธานฯ และ

กรรมการฯ ตามทีไดส้ัญญาไว ้สําหรับ คุณทุเรียน 

ฤทธิฤดี ขอตบมือให้เลยครับ ###๙๙๙### ส่วน คุณ

พยุงศัก ดิ   เ วช โช  เ ด ินทางมาจาก  อ .ท ่าตะโ ก           

จ.นครสวรรค์ เพือลงคะแนนเสียงเลือกตงั และอยู่

ประชุมใหญ่ดว้ยครับ ###๙๙๙### ขอชืนชม คุณ

กฤษณชัย  สินธุประสิทธิ ทีทาํหน้าทีประธานในที

ประชุมใหญ่ ไดอ้ย่างสมบูรณ์ และขอขอบคุณทีได้

ทาํหน้าทีประธานฯ ในสองปีทีผ่านมาอย่างเต ็ม

กําลงัครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณกรรมการ 3 

ท่าน ทีไดท้าํงานมาครบ 4 ปี และตอ้งหยุดพกัการ

เป็นกรรมการฯ ในปีนี คือ  คุณวิรัต  ชูจิตต์  คุณ

พรรษพร แสงประพาฬ และคุณสุทัศน์ เอียมแสง 

ขอบคุณสําหรับความทุ่มเท และตงัใจทาํงานให้แก่ 

สหกรณ์ฯ  ตลอดระยะเวลา 4  ปี ทีผ่านมา  ###

๙๙๙###  ขอตอ้นรับกรรมการ 7 ท่านทีไดรั้บการ

เลือกตังเป็นกรรมการในปีนี โดยเฉพาะ คุณณัฐ-

ริญา อนุสิ  ไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ 

เป็นครังแรกครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดี

กบั คุณศรีโพธิ  วายุพักตร์ ทีไดรั้บการเลือกตังเป็น

รองประธานฝ่ายการเง ินอีกวาระหนึงครับ ###

๙๙๙### ขอเป็นกําลงัใจให้แก่ผูส้มคัรเขา้รับการ

เลือกตังทั ง 7  ท่านทีไม่ไดร้ ับการเล ือกตังจาก

ส ม าชิก  แ ม ว้ ่า บาง ท่า นจะ ส ม คัร ม าแ ล ว้  2  ปี

ติดต่อกนัก็ตาม ไม่เป็นไรครับโอกาสขา้งหน้ายงัมี 

###๙๙๙### สหกรณ์ฯ กําหนดจดัสัมมนาจดัทํา

แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ฯ ประจาํปี 2559 - 2560 

ในวนัที 19 - 20 มีนาคม 2559 ตอ้งการ สมาชิก เข้า

ร่วมการทาํแผนกลยุทธ์ 12 ท่าน สมาชิกท่านใด

สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมครังนี สอบถามรายละเอียด

เพิมเติมได้ทีผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ ###๙๙๙### พบกัน

ฉบับหน้า ###๙๙๙###  สวัสดีครับ ###๙๙๙### 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 329 ประจําเดือน กมุภาพนัธ 2559 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน มกราคม 2559 (MONTHLY REPORTS JANUARY 2016) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION  SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,169 คน Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 314,390,130.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 10,270,564.90 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 3,173,482.18 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 2,515,266.09 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  10,928,780.99 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 104,522,929.78 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 4,003,620.02 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 4,159,246.77 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  104,367,303.03 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทนุการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 5,778,900.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 381,867.74 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 91,467.74 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  6,069,300.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 28,213,169.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 1,355,796.01 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 40,060,000.00 บาท Baht 

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

  

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี)  Deposits at Banks 17,838,854.39 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 114,793,442.26 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 293,259,937.62 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 25,261,650.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 28,687,413.32 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   289,834,174.30 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 4,011,673.98 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 1,090,938.50 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม 2559  Revenues from January 2016 1,252,800.46 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม 2559  Expenses from January 2016 430,610.38 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 822,190.08 บาท Baht 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 329 ประจําเดือน กมุภาพนัธ 2559 

 
 

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท ใหแกนายประภาส  พิกุลขาว สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต  

นายสวรรค  ยุวัฒนา และนางปทมพร  ศรีสวาง สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต เนื่องจากเกษียณอายุ  

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท ใหแก

นายอุไร  สุคันธา สมาชิกแผนก 

เซ็นทรัล ซอมบํารุง เนื่องจากเกษียณอายุ  

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท 

ใหแก นางกิตติมา  ดิษฐสระ สมาชิกแผนก        

อัลซิลลารี่ ผลิต เนื่องจากเกษียณอายุ  

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท  

ใหแกนายจําเรียง  ปอมลอย สมาชิกแผนกสปนนิ่ง 

ซอมบํารุง เนื่องจากเกษียณอายุ  

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท  

ใหแก นายมงคล  ดุษณีย สมาชิกแผนกสปนนิ่ง 

ซอมบํารุง เนื่องจากเกษียณอายุ  


