
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท ให้แก่

สมาชิกเกษียณอาย ุ3 ราย 

 วันที 28 มีนาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรการ นายสายัณห์  แผ นประดิษ ฐ์ 

เลขานุการ และนายรวิพงษ์  ศุภศรี กรรมการ เข้า

ร่วมงานเลียงสังสรรค์การเกษียณอายุของนางบุญชู           

พิกุลขาว สมาชิกแผนกพีออน ณ ร้อนอาหารเล็ก-

บ้านรอ พร้อมมอบสร้อยคอทองคาํ หนัก 1 บาท 

มูลค่า 20,800 บาท 

 วันที 2 เมษายน 2559 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ และนายเฉลย  ชมบุหรัน รอง-

ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เข้า ร่วมงานเลียง

สังสรรค์การเกษียณอายุของนายสังวาลย ์ ปรีชาชาติ

สมาชิกแผนกเวอร์คชอพ  ณ  ร้านอาหารอร่อยเลียง - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือง พร้อมมอบสร้อยคอทองคาํ หนกั 1 บาท มูลค่า 

20,800 บาท 

วันที 15 เมษายน 2559 นายสุวฒัน์  แกว้เฮียง 

ประธานกรรมการ มอบสร้อยคอทองคาํ หนัก 1 

บาท มูลค่า 21,300 บาท ให้แก่นางสาวฉออ้น  ศรี-

วฒันาธรรม สมาชิกห้องปฏิบติังานเคมี ทีแผนกฯ 

เนืองจากไม่ไดจ้ดังานเลียงเกษียณอาย ุ

สหกรณ์ฯ จัดทําแผนกลยทุธ์ประจาํปี 2559 - 2560 

วนัที 19 - 20 มีนาคม 2559 สหกรณ์ออม-

ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด จัดการ

สัมมนา เรือง “การจดัทาํแผนกลยทุธ์ ประจาํปี 2559 

- 2560” ณ สมฤดีรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก โดยมี

นายสุ วฒัน์  แก้วเฮียง ประ ธานกรรมการ เป็น              

กก                        (อ่านต่อหน้า 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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ประธานฯ มอบสรอ้ยคอทองคาํ หนัก 1 บาท  
ใหแ้ก่นางบุญชู  พิกุลขาว เนืองจากเกษียณอายุ 

ประธานฯ มอบสรอ้ยคอทองคาํ หนัก 1 บาท  
ใหแ้ก่นายสงัวาลย ์ ปรีชาชาต ิเนืองจากเกษียณอายุ 
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เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศรี    เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ    มงคลหวา หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวน้ําเชื้อ เจาหนาที่บัญช ี

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

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) ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³�Ï àÂÕèÂÁä¢�ÊÁÒªÔ¡»�ÇÂ 

¹ÒÂÇÃÇÔ·Â�  ¤íÒÊÐÍÒ´ á¼¹¡Ê»�¹¹Ôè§ ¼ÅÔµ 

¹ÒÂÇÑªÃ¡Ã³�  ¾ÃÃ³àÃ³Ù á¼¹¡Ê»�¹¹Ôè§ ¼ÅÔµ 

¹ÒÂ¡ÄÉ®Ò  ¾Ç§ÈÔÃÔ á¼¹¡Í�Í¡«ÔÅÅÒÃÕè ¼ÅÔµ 

¹ÒÂÍíÒ¹Ò¨ Ñ̈¹·Ã�ÁÒ á¼¹¡ÇÔÊâ¤Ê ¼ÅÔµ 
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สหกรณ์ฯ จัดทําแผนกลยุทธ์ประจําปี 2559 - 2560 

(ต่อจากหน้า 1) 

ประธานพิธีเปิดการสัมมนา  

การสัมมนามีวตัถุประสงค์เพือให้คณะ-

กรรมการฯ และเจา้หน้าทีสหกรณ์มีความเข้าใจใน

จุดมุ่งหมายของการจดัทําแผนกลยุทธ์ทีสหกรณ์ฯ 

จะจดัทาํขึนมาใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพือให้

คณะกรรมการฯ และเจา้หน้าทีสหกรณ์ได้รับทราบ

จุดอ่อน จุดแข็ง ของสหกรณ์ในสถานการณ์ของ

บริษทัใน 2 ปีขา้งหน้า เพือให้คณะกรรมการฯ และ

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ ได้รับทราบผลการดําเนินงาน

ประจาํปี 2557 - 2558 เพือให้คณะกรรมการฯ และ

เจา้หนา้ทีสหกรณ์ ไดร่้วมกนักาํหนดวิสัยทศัน ์พนัธ-

กิจ เป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ประจาํปี 2559 -

2560 สําหรับเป็นกรอบในการดําเนินงานขอ ง

สหกรณ์ฯ เพือให้คณะกรรมการฯ และเจา้หน้าที

สหกรณ์ฯ ไดร่้วมกนักาํหนดแผนงานของสหกรณ์ฯ 

ทีสามารถไปปฏิบติัไดจ้ริง และสอดคลอ้งกับแผน- 

กลยทุธ์ของสหกรณ์ทีกาํหนดขึนใหม่ และเพือสร้าง

ความสามัคคี เ ป็นอันหนึงอันเ ดียวกันระ หว่าง

กรรมการฯ และเจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ 

วันที 19 มีนาคม 2559 หล ังพิธีเ ปิดการ

สัมมนา นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ รองประธานฝ่าย-

การเงิน ทาํหน้าทีเป็นผูด้าํเนินรายการ การประชุม

กลุ่มใหญ่ เรือง “จุดอ่อน จุดแข็งของสหกรณ์ฯ          

ในส ถ าน การ ณ์ ข อ งบ ริษัท ใน  2  ปีข้า งห น้ า ” 

ในภาคบ่าย นายสมพล ตนัติสันติสม ผูจัดัการสมา-

คมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร

บรรยาย เรือง “กระบวนการ และขันตอนในการ-

จดัทาํแผนกลยุทธ์ให้ประสบความสําเร็จ” หลงัจาก

นนั นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู้จดัการสหกรณ์ฯ  

เป็นวทิยากร บรรยาย เรือง “สรุปผลการดาํเนิน        

งานตามแ ผ นกลยุทธ์ปร ะจ ํา ปี  25 5 7 - 255 8 ”  

ในตอนเย็นเป็นงานเลียงสังสรรค์ผู ้เข้าร่วมการ

สัมมนา 

วันที 20 มีนาคม 2559 ก่อนการสัมมนาใน

วนัทีสอง ได้มีการมอบของรางวลัให้แ ก่ผู ้ร่วม

กิจกรรมในคืนวนัที 19 มีนาคม 2559 หลงัจากนนั

ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาไดแ้บ่งกลุ่ม เป็น 3 กลุ่ม เพือ

ร่วมกนักาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ และ

แผนกลยทุธ์ประจาํปี 2559 - 2560 หลงัจากการประ-

ชุมกลุ่มย่อย เป็นประชุมกลุ่มใหญ่ เพือรับรองการ

กาํหนด “วิสัยทศัน ์พนัธกิจ เป้าประสงค์ และแผน-

กลยุทธ์ประจาํปี 2559 - 2560” โดยมีนายสุวฒัน์  

แก้วเฮยีง ประธานกรรมการ เป็นผูด้าํเนินรายการ  

หลงัเสร็จสินการสัมมนาจดัทาํแผนกลยุทธ์ 

ประจาํปี 2559 - 2560 นายเฉลย ชมบุหรั น รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ไดเ้ป็นประธานในพิธี

ปิดการสัมมนา 

กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมกับสํานักงานสหกรณ์

จังหวดัอ่างทอง 

 วนัที 18 มีนาคม 2559 นายสุวฒัน์  แกว้เฮยีง 

ประธานกรรมการ นายสาย ัณห์  แผ นประดิษฐ์ 

เลขานุการ นางละออ  แกว้สาระ นายอนุรักษ์  ทอง-

โตนด และนายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา กรรมการ เขา้

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเชือมโยง

เครือข่ายสหกรณ์ ณ หอ้งประชุมสํานกังานสหกรณ์-

จงัหวดัอ่างทอง ชนั 3 ซึงจดัโดยสํานกังานสหกรณ์-

จงัหวดัอ่างทอง 
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นายก สสอป. และกรรมการ ทําการบรรยายให้แก่

คณะกรรมการฯ และสมาชิก สอ.ซิงเกอร์ 

วนัที 25 มีนาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พักตร์  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมา-          

ชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) 

นายธญัญา สายสิน อุปนายก คนที 1 และนางลดัดา 

ไช ย สิ ทธิ  เหรัญญิก  เ ดินทางไปบรรยา ยเ รือ ง

“สสอป.” ให้แก่คณะกรรมการฯ และสมาชิกสห-

กรณ์ออมทรัพย์พนกังานซิงเกอร์ จาํก ัด เลขที 72 

อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชนั 17 ถนนเจริญกรุง 

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ การบรรยาย

ดงักล่าวนอกจากจะมีคณะกรรมการฯ และสมาชิก

รับฟังแล้ว สหกรณ์ฯ ไดถ้่ายทอดเสียงการบรรยาย

ผ่านเสียงตามสาย และถ่ายทอดภาพและเสียงผ่าน

อินเตอร์เน็ต รวมทงัถ่ายทอดไปยงัหน่วยงานอืนทีอยู่

นอกอาคารแห่งนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. และกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมงาน 15 ปี 

สอ.สร. ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จํากัด ทีแก่งคอย 

วนัที 25 มีนาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พักตร์  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมา-       

ชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) 

และทีปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน- 

ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จาํก ัด นายวรัิต  ชูจิตต์ กรรม- 

การ  ส สอป. นายสุว ัฒน์  แก้วเฮียง  ประธาน -

กรรมการฯ นายเฉลย  ชมบุหรั น รองประธานฝ่าย-

ประชาสัมพนัธ์ และนายธนกฤต วโรตนม์ กรรม-

การฯ เข้าร่วมงานเลียงสังสรรค์เนืองในโอกาส

ครบรอบ 15 ปี การก่อตงัสหกรณ์ออมทรัพย์สห-

ภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จาํกัด ณ บริเวณ

สนามกีฬา บริษทั ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จาํกดั อ.แก่ง-

คอ ย จ .ส ระบุ รี  โดยมีส หกรณ์ จังห ว ัดส ระบุ รี          

เป็นประธานเปิดงาน 

ทงันี นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ และนายสุวฒัน์ 

แก้วเฮียง ประธานกรรมการฯ ได้รับเชิญให้กล่าว

แสดงความยินดีในการจดังานครังนี โดยก่อนการ

ปราศรัย นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง ไดม้อบของทีระลึก

ใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริ-

ลิคไฟเบอร์ จาํกัด พร้อมเงินสนับสนุนบตัรโต๊ะจีน 

ราคา 2,500 บาท ดว้ย 

นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่วมการประชุมใหญ่ 

สอ. พนักงานถุงเท้าไทย จํากัด ทีสมุทรปราการ 

  วนัที 30 มีนาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นางลดัดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก นายวรัิต ชูจิตต์ กรรม-

การฯ เขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จํากัด ณ 

หอ้งประชุม บริษทั ถุงเท้าไทย จาํกดั เลขที 29/1 หมู่ 

4 ซอยเกิดเยียม ถนนปู่เจา้สมิงพราย ต.สําโรงกลาง 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ทงันี ก่อนการ

ประชุมใหญ่ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ 

ไดบ้รรยายสรุปเรือง “การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมา- 
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ฉบบัที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 

 
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์-

สถานประกอบการ” ใหแ้ก่สมาชิกทีเขา้ประชุมดว้ย 

กรรมการ และเจ้าหน้าทีฯ ร่วมงานเลียงส่งสหกรณ์

จังหวัดอ่างทอง 

 วนัที 30 มีนาคม 2559 นายสุวฒัน์  แกว้เฮยีง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ  วายุพักตร์ รอง-

ประธานฝ่ายการเงิน นายสายณัห์  แผนประดิษฐ์ 

เลขานุการ นางเกษมศรี  เมฆหมอก  ผู้จดัการ และ

นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ เจ้าหน้าทีการเงิน เข้า

ร่วมงานเลียงส่งนายนรุทธิ  อุทธา สหกรณ์จงัหวดั-

อ่างทอง ณ สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง เนือง

ในโอกาสย้ายไปรับราชการในตาํแหน่งสหกรณ์

จงัหวดัอุบลราชธานี 

ทังนี  นายสุ วัฒ น์  แ ก้ วเ ฮีย ง  ประ ธาน -

กรรมการ ไดท้าํการมอบของทีระลึก (หมอนผา้ห่ม

ตราสหกรณ์ฯ) ให้แก่ท่านสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง

และกล่าวปราศรัยแสดงความยินดีทีไดรั้บตาํแหน่ง

ใหม่  ทงันี นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ ไดร่้วมมอบของที

ระลึกของชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทองใหด้ว้ย 

นายก สสอป. และกรรมการ ให้ความรู้แก่กรรมการ

สอ.ไทเท็กซ์ เอเซียร์ จํากัด ที จ.ชลบุรี  

วนัที 31 มีนาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พักตร์  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมา-       

ชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) 

นายช ัยยา ตีบไธสงค์ กรรมการฯ นายสุพล มหา-

วรรณ กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สห-

กรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย (สส.ชสอ.) และนายสมพล ตนัติสันติ-

สม เดินทางไปแนะนาํ สสอป. และ สส.ชสอ. ใหแ้ก่

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทเท็กซ์ เอเซียร์ 

จํากัด ต.ทุ่งสุขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยมีนาย

สุพรรณ  คาํทอง ประธานฯ และคณะกรรมการฯ ให้

การตอ้นรับ นอกจากการแนะนาํ 2 สมาคมฯ แล้ว 

กรรมการ สสอป. ได้เชิญชวนให้สหกรณ์ออม-

ทรัพย์ไทเท็กซ์ เอเ ซียร์ จาํกัด สมคัรเข้าเป็นศูนย์

ประสานงานของ สสอป. ด้วย และสองฝ่ายได้

แลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกบัการดาํเนินงานของ

สองสมาคมฯ อยา่งกวา้งขวาง 

 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. และกรรมการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ 

สามัญประจําปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ ทีชลบุรี 

วนัที 1 เมษายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พักตร์  นายก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมา-          

ชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบ (สสอป.) นาย

ธัญญา  สายสิน อุปนายก คนที 1 และนายวิรัต  ชู-

จิตต์ กรรมการฯ เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่ 

สามญัประจาํปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์อาจิกาว่า- 

แอนด์ ซี เอส ไอ และดับบลิว ซี พี จาํก ัด ณ โรง-

อาหาร บริษัท อาจิกาว่า แอนด์ ซี เอส ไอ และ 

ดบับลิว ซี พี จาํกดั ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

โดยมีนายภาสกร ผดัหล้า ประธานกรรมการฯ เป็น

ประธานในทีประชุม และนายดาํรงค์ ทิพยน์างรอง 

ผูจ้ดัการสหกรณ์ ร่วมดาํเนินการประชุม 

หลงัเสร็จสินวาระการประชุม นายศรีโพธิ - 
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วายุพักตร์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวปราศรัยต่อที

ประชุม และแนะนําสมาคมฯ พอสังเขป จากนัน 

นายธัญญา  สายสิน ไดท้ําการแนะนําสมาคมฯ ให้

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทีเขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบ และ

ตอบขอ้ซกัถามดว้ย ทงันี สหกรณ์ฯ ไดม้อบกระเช้า

ของขวญัใหแ้ก่สมาคมฯ ดว้ย 

รองประธานฯ ร่วมงานเลียง สอ.พนักงานกะรัต-

สุขภัณฑ์ 

 วนัที 1 เมษายน 2559 นายเฉลย  ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เขา้ร่วมงานเลียง 

สังสรรค์  “สหกรณ์ก้าวหนา้ สหภาพก้าวไกล รวมใจ

เป็น 1” ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกะรัต-

สุขภัณฑ์ จํากัด ณ สนามกีฬา บริษัท โคห์เลอ ร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) จ.สระบุรี 

สหกรณ์ฯ ม อบเงินสินไหมทดแทนให้แก่สมาชิก

เนืองจากบิดาเสียชีวิต 

 วนัที 7 เมษายน 2559 สหกรณ์ฯ มอบเงิน

สินไหมทดแทนประกนัชีวติกลุ่มใหแ้ก่นายณรงคช์ยั  

ทวีคูณ สมาชิกแผนกวสิโคส ผลิต จาํนวน 50,000 

บาท (ห้าหมืนบาทถว้น) เนืองจากนายถวิล  ทวีคูณ  

บิดาเสียชีวิต โดยนายณรงคช์ยั  ทวคีูณ ไดน้าํบิดามา

สมคัรเขา้ทาํประกนัชีวติกลุ่มกับทางสหกรณ์ฯ และ

เสียเบียประกนัเอง 

กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือน สอร. 

 วนัที 10 เมษายน 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ และนายมานะกูล  พรรณ-

เรณู กรรมการ เข้าร่วมประชุมประจาํเดือน ครังที 

4/2559 สหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู ้ใช้แรงงาน 

(สอร.) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน-

รัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั กรุงเทพฯ  

รองประธานฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ เข้าร่วมประชุม

ประจาํเดือนชมรมสหกรณ์จงัหวัดอ่างทอง 

 วนัที 18 เมษายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางนาถ มงคล-

หวา้ หัวหน้าฝ่ายทวัไป เขา้ร่วมการประชุมประจาํ-

เดือนเมษายน 2559 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์-

จงัหวดัอ่างทอง ณ ห้องประชุมสหกรณ์จงัหวดั-

อ่างทอง โดยมี พ.ต.อ.พีรพนัธ์ุ จนัทร์เทียน ประธาน

ชมรมฯ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

 

 

 

 

 

 

   

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ เดือนมีนาคม 2559 มีมติ

รับรองรายรับ - รายจ่ายชมรม ฯ ประจาํเดือนมีนาคม 

2559 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนกุมภาพนัธ์ 

2559 จํานวน 154,097.14 บาท รายรับ 3,000 บาท 

รายจ่าย 3,130 บาท และเงินคงเหลือยกไปเดือน

มีนาคม 2559 จาํนวน 153,967.14 บาท ติดตามผล

การประชุมครังก่อน 1 เรือง คือ การจาํหน่ายนาํดืม 

นาํอดัลมใน “งานบุญใหญ่อ่างทอง เมืองวเิศษ” ทีวดั

ม่วง โดยชมรมฯ มีรายได้ 350 บาท เนืองจากขาย

ของไดน้อ้ย และมีรายจา่ยค่าคนขายวนัละ 300 บาท 

ทีประชุมมีมติใหม้อบเงิน 10,000 บาท ซึงได้รับจาก

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้แก่สํานัก-

งานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง เป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
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งานวนัสหกรณ์แห่งชาติ และประธานฯ ขอให้

พิจารณาจดักิจกรรมเพือหารายไดใ้หแ้ก่ชมรมฯ ดว้ย 

นายก สสอป. และกรรมการฯ  ทําการประชุมร่วม 4 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที ชสอ. 

วนัที 8 เมษายน 2559 นายศรีโพธิ  วายุ-

พักตร์  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมา-        

ชิกสหกรณ์ออมทรัพ์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายชุมพล ภูมิพนัธ์ ผูช้่วยเลขานุการ นางลดัดา ไชย-

สิทธิ เหรัญญิก นายสมจิตร์  แสนโคตร ผู ้ช่วย-

เหรัญญิก และนายนุกูล  ยงัสี กรรมการผูจ้ดัการ เขา้

ร่วมการประชุมร่วม 4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 

ซึงไ ด้แ ก่  สมาคมฌาปนกิจส งเ คราะห์สมา ชิ ก

สหกรณ์ออมทรัพยร์าชการรัฐวสิาหกิจไทย (สสอ.- 

รรท.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์-

ออมทรัพย์ทหาร (สสอ ท.)  ส มาคมฌาปนกิจ-

สงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ตาํรวจ (สสอต.) และ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) โดยมีนางสุมาลี 

ยุกตานนท์ นายก สสอ.รรท. เป็นประธานในที

ประชุม ทงันี พลเรือโทบงกช ผาสุข นายก สสอท. 

และพลตํารวจตรีสมเกี ยรติ ธรรมนิยาย นายก 

สสอต. เข้าร่วมประชุมดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ทีประชุมมีมติกําหนดแนวทางการทาํงาน

ร่วมกนัของ 4 สมาคมฯ มีมติกําหนดการประชุม

ใหญว่สิามญั ครังที 1/2559 วนัองัคารที 19 เมษายน 

2559 สรุปผลการประสานงาน สส.ชสอ. และการ

ปรับสมาชิกภาพราย นายยม ทองมาก (สมาชิก 

สสอป.) ออกจากการเป็นสมาชิกสมทบ สสอ.รรท. 

นายก สสอป. และคณะกรรมการฯ ทําการประชุม

ประจาํเดือนเมษายน 2559 

วนัที 9 เมษายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ พร้อมกับกรรมการ 

สสอป. และเจ้าหน้าที สสอป.  ทําการประชุ ม

คณะ กรรมก ารด ํา เ นินการ  ส มาคมฌาป นกิ จ -

สงเ คร าะห์ส มา ชิกส หกรณ์ อ อมทรัพย์สถาน -

ประกอบการ ชุดที 3 ครังที 16 ประจาํเดือนเมษายน 

2559 ณ หอ้งประชุม 302 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย-์

แห่งประเทศไทย จาํกดั โดยมีนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีประธานฯ ในทีประชุม 

และนางสาวสมหมาย สราญจิตร์ ผู ้ตรวจบัญชี

สมาคมฯ เขา้ร่วมการประชุมดว้ย โดยทีประชุมทาํ

การรับทราบและพิจาณาเรืองต่าง ๆ รวม 6 วาระ 

รวมทงัหมด 26 เรือง 

ผู้จัดการ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ทีสิงห์บุรี 

 วนัที 20 เมษายน 2559 นางเกษมศรี  เมฆ-

หมอ ก ผู ้จัดการ เ ข้า ศึกษ าดู งาน ณ ส หกร ณ์ -

การเกษตรท่าช้าง จาํกัด จ.สิงห์บุรี ซึงเป็นสหกรณ์

ดีเด่นระดบัภาค ประจาํปี 2559 เพือศึกษาดูงานดา้น

การเชือมโยงธุรกิจ การดําเนินงานแบบเศรษฐกิจ
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พอเพียง และจดัโครงการศึกษาดูงานโดยสํานกังาน-

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

ประธานฯ และเลขาฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ

หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต 

 วนัที 22 เมษายน 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ และนายสายณัห์  แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือ

หุน้ บริษทั สหประกันชีวิต จาํกดั (มหาชน) ประจาํ 

ปี 2559 ณ หอ้งประชุม ชนั 8 โรงแรมโฟร์วงิส์ แยก-

กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ 

กรรมการฯ เข้าร่วมเสวนา ทีกรุงเทพฯ 

 วนัที 23 เมษายน 2559 นายลิขิต  มีบาํรุง 

เหรัญญิก นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย และนายธนกฤต  

วโรตนม์ กรรมการ เข้าร่วมเสวนา เรือง “100 ปี

สหกรณ์ : จุดเปลียนแห่งการพฒันาขบวนการสห-

กรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ” ณ ห้อ ง 

EC.5205 ชนั 2 อาคารปฏิบติัการคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

กรรมการฯ เข้าร่วมอบรม ทีกาญจนบุรี 

 วนัที 26 - 29 เมษายน 2559 นายสายณัห์  

แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นางละออ  แกว้สาระ และ

นางสาวณฐัริญา  อนุสิ กรรมการ เข้าร่วมการอบรม 

หลักสูตร “กรรมการดํา เนินการใหม่” รุ่นที 21        

ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอ ร์ท อ .เ มือ ง                  

จ.กาญจนบุรี ซึงจดัโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-

แห่งประเทศไทย จาํกดั 

สหกรณ์ฯ มอบเงนิช่วยทําบุญงานอุปสมบทสมาชิก 

 วนัที 27 มีนาคม 2559 นายสุวฒัน์  แกว้เฮยีง 

ประธานกรรมการ เข้าร่วมงานอุปสมบทของนาย  

กฤษณะ  ธาดาวตัรภรณ์ สมาชิกแผนกวสิโคส ผลิต 

ณ วดัโพธิทูล อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงิน

ทาํบุญ 500 บาท 

กรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เยียมไข้

สมาชิกป่วย 7 ราย 

วันที 29 มีนาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก และ

นายรวิพงษ์  ศุภศรี กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้

สมาชิกป่วย 3 ราย คือ 

 - นายวชัรกรณ์  พรรณเรณู สมาชิกแผนก

สปินนิ ง ผลิต ณ บ้านพัก ต.ศาลาแ ดง อ.เ มือง          

จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่ 

 - นายอนันต์  พยอมแย้ม  สมาชิกแผนก

เซ็นทรัล ซ่อมบาํรุง  ณ บา้นพกั ต.เอกราช อ.ป่าโมก                   

จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่ 

 - นายประเทือง  อากาศเย็น สมาชิกแผนก

สปินนิง ผลิต ณ บา้นพกั ต.หวัไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

เนืองจากป่วยไตอกัเสบ 

  

 

 

 

 

 

 

วันที 5 เมษายน 2559 นายลิขิต  มีบํารุง 

เหรัญญิก นายพงษ์ศักดิ  คงมี และนายพีระภัทร  

ลอยละลิว กรรมการ เดินทางไปเยยีมไขน้ายกฤษฎา  

พวงศิริ สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี ผลิต ณ บา้นพัก  

ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยหลอด-

ลมอกัเสบ 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 

 
วันที 8 เมษายน 2559 นายลิขิต มีบาํรุง เห-

รัญญกิ และนายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั กรรมการ เดินทาง

ไปเ ยียมไข้นายอํานาจ  จนัทร์มา สมาชิกแผนก

วสิโคส ผลิต ณ บา้นพกั ต.หวัไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

เนืองจากตาติดเชือ 

 วันที 11 เมษายน 2559 นายพีระภทัร  ลอย-

ละลิว และนายธนกฤต  วโรตนม ์กรรมการ เดินทาง

ไปเยียมไข้นายวรวิทย์  คาํสะอาด สมาชิกแผนก

สปินนิง ผลติ ณ บา้นพกั ต.หวัไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

เนืองจากเกิดอุบติัเหตุรถชนเสาไฟฟ้า 

วันที 22 เมษายน 2559 นายศรีโพธิ  วายุ-

พักตร์  รอ งประธานฝ่ายการเ งิน และนายลิขิต              

มีบํารุง เหรัญญิก เดินทางไปเยียมไข้นายพิพฒัน์  

แย้มอุบล สมาชิกแผนกสปินนิ ง ผลิต ทีบ้านพัก         

อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยธุยา 

อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิกป่วยทงั

7 ราย สหกรณ์ฯ ได้ทําการซือของเยียมไข้ให้แก่

สมาชิกทุกคน เป็นเงิน คนละ 300 บาท 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดา

สมาชิก 

วนัที 4 เมษายน 2559 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นางละออ แก้วสาระ กรรมการ 

และนางสาวนุชนารถ แก้วนาํเชือ เจา้หน้าทีบัญชี  

เ ป็น เ จ้าภาพส วดพร ะอภิธรร มศ พมาร ดาน าย

สมหมาย อธิลาภ สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็น-

พนักงาน ณ บ้านพกั ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

พร้อมช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

สหกรณ์ฯ มอบสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมเงินฝาก 

ให้แก่สมาชิกเนืองจากภรรยาคลอดบุตร 

 วันที  4  มีนาคม  2559  นางนาถ  มงคลหวา้  

หวัหนา้ฝ่ายทวัไป มอบสมุดบญัชีเงินฝากพร้อมเงิน-

ฝาก จาํนวน 500 บาท ให้แก่นายยุทธนา  ช่างคิด 

สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต เนืองจากภรรยาคลอด-

บุตร 

 วันที 8 เมษายน 2559 นางนาถ  มงคลหวา้ 

หวัหนา้ฝ่ายทวัไป มอบสมุดบญัชีเงินฝากพร้อมเงิน-

ฝาก จํานวน 500 บาท ให้แ ก่นางสาวพรพรรณ  

กระจ ังทอ ง สมาชิกแ ผนกห้อ งปฏิบ ัติงานเ คมี 

เนืองจากคลอดบุตร 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพือการกศุล รวม 3 ราย 

 วันที 17 มีนาคม 2559 สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน

ทาํบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพือหารายได้ทาํนุบาํรุง

พระพุทธศาสนา และสมทบทุนจดัซือเตียงทาํฟัน

ให้ก ับโรงพยาบาลเนินสง่า ร่วมกบัสหกรณ์ออม-

ทรัพยส์าธารณสุขชยัภูมิ จาํกดั จาํนวน 500 บาท 

 วันที 9 เมษายน 2559 สหกรณ์ฯ สนับสนุน

เงินในการจดักิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สหภาพ-

แรงงานไทยเรยอน จาํนวน 5,000 บาท 

 วันที 12 เมษายน 2559 สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน

สนบัสนุนกิจกรรมดา้นสือแลกเปลียนให้กบัองค์กร

แรงงานพิพิธภณัฑแ์รงงานไทย จาํนวน 5,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สหกรณ์ฯ ช่วยเงินทาํบุญงานศพมารดา 

นายสมหมาย  อธิลาภ 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 

 
  

 

มีคาํถาม ? จากสมาชิก ว่า ทาํไม ?สหกรณ์

จึงจ่ายเงินปันผลแค่ 4.30 % แต่จ่ายเงินเฉลียคืนตงั 

5% ทําไมสมาชิกทีถือหุ้นได้รับการผลตอบแทนน้อย

กว่าสมาชิกทีกู้เงนิ ? 

ขอชีแ จงว่า ก ารจัดสรร กําไ รสุทธิโดย

จดัสรรคืนกลบัสู่สมาชิกทีถือหุ้นเป็นเงินปันผลใน

อตัราร้อยละ 4.30 แห่งมูลค่าหุ้นทีชําระแล้ว นั น

หมายถึง สมาชิกนําเงินมาถือหุ้นกับสหกรณ์ 100 

บาท ไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงินปันผล 4.30 บาท 

ส่วนเงินเฉลียคืน หมายถึง เงินทีสมาชิกเสียดอกเบีย

ให้แก่สหกรณ์ในรอบปี 100 บาท ไดรั้บคืน 5 บาท 

หรือหากมองจากการเสียดอกเบียเป็น %  สมาชิกเสีย

ดอกเบียให้สหกรณ์ 6 % ต่อปี สหกรณ์ฯ จ่ายเงิน

เฉลียคืน 5 % เท่ากบัสมาชิกเสียดอกเบียเท่ากบั 5.95 

ต่อปี ( 6.00% - 0.05%)  เงิน 100 บาท ทีสมาชิกถือ

หุน้กลบัสหกรณ์ฯ เป็นเงินทีสมาชิกนาํมาลงทุนไว้

ครบ 1 ปี ไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินปันผล แต่เงิน

เฉลียคืนเป็นเงินทีสมาชิกชําระดอกเบียแก่สหกรณ์ฯ 

ตามอัตราดอกเบียเงินกู้ของสหกรณ์ฯ มาภายในปี

บัญชี  สหกรณ์ฯ จ่ายคืนให้ เ ป็นเ หมือนการลด

ดอกเบียนนัเอง ซึงสมาชิกตอ้งทาํความเขา้ใจวา่เป็น

เงินคนละส่วนกนัทุนเรือนหุน้ทีสมาชิกนํามาลงทุน

ตราบใดทีสหกรณ์ฯ มีผลการดาํเนินงานไดก้ําไร-

สุทธิ หุน้ของสมาชิกจะยงัสามารถถอนคืนไดต้ลอด 

คือ เป็นเงินของสมาชิก โดยให้สหกรณ์ฯ นาํเงินมา

บริหารเพือหาผลตอบแทนคืนแก่สมาชิกผู ้ถือหุ้น 

สําหรับดอกเบียเงินกู้เป็นเงินทีสมาชิกตอ้งจ่ายตาม

ระเบียบวา่ดว้ยเงินกู ้โดยสหกรณ์กาํหนดอตัราดอก - 

เบีย  คือ เงินกู้สามญัใช้บุคคลคาํประกัน อตัราดอก-

เบียร้อยละ 6.00 ต่อปี เงินกู้สามญัทีกู้ไม่เกินมูลค่า

หุ้นหรือเงินฝาก อตัราดอกเบียร้อยละ 5.50 ต่อปี 

เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน อตัราดอกเบียร้อยละ 6.00 ต่อปี 

เงินกู้พิเศษเพือการเคหะ อตัราดอกเบียร้อยละ 5.50 

ต่อปี และเงินกู้พิเศษประเภทอืนๆ ทีไม่ใช่เพือการ

เคหะ อตัราดอกเบียร้อยละ 6.00 ต่อปี ดงันนัจะนาํมา

เปรียบเทียบกันไม่ได้ว่า จ่ายเงินปันผลน้อยกว่า

จ่ายเงินเฉลียคืน 

เมือสินปีบญัช ี2558 สหกรณ์ฯ จดัสรรกาํไร

สุทธิ เพือจ่ายเงินปันผลร้อยละ 4.30 แห่งมูลค่าหุ้นที

ชาํระแลว้ เป็นเงินจาํนวน 12,771,164.00 บาท เป็น

เงินเฉลียคืนดอกเบีย ร้อยละ 5 เป็น เงินจาํนวน 

810,395.00 บาท รวมเป็นเงิน 13,581,559 บาท เป็น

เงินทีสหกรณ์ฯ จดัสรรใหเ้ป็นส่วนของสมาชิกร้อย-

ละ 82.36 ของกาํไรสุทธิทงัสิ น 16,489,661.54 บาท 

จะเห็นวา่เงินเฉลียคืนทงัสินเพียง 810,395.00 บาท 

หรือ ร้อยละ 4.91 ของกาํไรสุทธิ สหกรณ์ฯ จดัสรร

คืนให้แก่สมาชิกทีจ่ายดอกเบียให้สหกรณ์ฯ เพราะ

รายได้จากดอกเบียรับเงินให้กู้แก่สมาชิก เป็นผล

กาํไรของสหกรณ์ฯ จึงควรเฉลียคืนกลับสู่สมาชิก

ดว้ยเช่นกนั 

 อีกคําถามหนึง คือ ทําไม? สหกรณ์ฯ จึงจ่าย

เงินกู้ ให้สม าชิก เยอะมาก และขยายวงเ งินกู้จาก 

1,300,000 บาท เป็น 1,500,000 บาท  

 ขอชีแจง ว่า สหกรณ์ฯ ไดท้าํการปรับตาราง

เงินกู้สามญัใหม่ โดยสมาชิกไดรั้บสิทธิการกู้เพิมขึน 

ทงันี เนืองจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า สมาชิก

ทีมีอายุสมาชิกครบ 3 ปี ส่วนใหญ่จะมีหุ้นมากกว่า 

20,000 บาท  เพราะมีเงินเดือนรวมค่าครองชีพเริมตงั
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ฉบบัที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 

 
ที 14,000 บาท จึงต้องถือหุ้นตามเกณฑ์คือเดือนละ 

1,000 บาท จึงปรับตารางตงัแต่อายุสมาชิก 3 ปี มีหุน้ 

25,000 บาท สามารถกู้ได ้100,000 บาท จากเดิมตอ้ง

มีหุน้ 20,000 บาท กูไ้ด ้80,000 บาท และปรับตาราง

ไปจนถึงอายุสมาชิก 9 ปี สําหรับตารางตงัแต่อาย ุ10 

ปีขึนไปคงเดิม และขยายยอดเงินกู้สูงสุดเป็นจาํนวน 

1,500,000 บาท ซึงสมาชิกหลายท่านเกิดความวิตก-

กงัวลวา่สหกรณ์ฯ ปล่อยให้กู้จาํนวนมากไปหรือไม่ 

การปรับขยายยอดกู้สหกรณ์ฯ ก็ปรับทุนเรือนหุ้น

เพิมเช่นเดียวกนั คือ อายุสมาชิก 16 ปี มีหุน้ 280,000 

บาท กูไ้ด ้1,400,000 บาท ถา้มีหุ้น 300,000 บาท จึง

จะกู้ได้ 1,500,000 บาท เมือคาํนวณหักเงินกู้แล้ว

สมาชิกตอ้งมีเงินเหลือใชจ่้ายไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

ต่อเดือน ดงันัน สมาชิกทีมีเงินเดือนให้สหกรณ์ฯ 

หกัไม่พอตามเกณฑ์นีจะต้องลดยอดกู้ลงตามสิทธิ 

สาเหตุสําคัญทีสหกรณ์ฯ ต้องปรับเปลียนตารางการกู้

ใหม่ คือ สมาชิกได้รับความเดือดร้อนจํานวนมาก ทํา

หนังสือขอให้คณะกรรมการพิจารณาการขอกู้ ก่อน

ได้รับสิทธิจํานวนหลายรายในการประชุมแต่ละครัง 

และเหตุผลทีพบ คือ ตารางเงินกู้ไม่สอดคล้องกัน

ระหว่างทุนเรือนหุ้นสะสม กับอายุการเป็นสมาชิก 

ทาํให้ต้องปรับตารางใหม่ในช่วงทีไม่สอดคล้อง 

ส่วนการขยายเงินกู้ส่วนหนึง เพือช่วยสมาชิกที

เดือดร้อนและมีกําลงัส่งชาํระหนีไดต้ามระเบียบที

สหกรณ์ฯ กําหนด ส่วนหนึงเพือนําเงินทีเหลือมา

ช่วยเหลือสมาชิกแทนทีจะนํา เ งินไปลงทุนกับ

สถาบนัการเงิน หรือสหกรณ์อืน รวมทงัการนําเงิน

ฝากกบัสหกรณ์อืนดว้ย เพือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนมา

จ่ายเ งินปันผลและจ่ายเ งินเฉลียคืนดอกเบียแก่

สมาชิก สําหรับสมาชิกทีไดสิ้ทธิตามตารางเงินกู้ที

สหกรณ์ฯ กาํหนดไว ้หากไม่เขา้หลกัเกณฑเ์หลือเงิน

ในซองเดือนละ 5,000 บาท ก็ตอ้งลดยอดกูล้งเพือให้

เขา้หลกัเกณฑ์ ดงันนั สมาชิกจึงวางใจไดว้่า จะไม่มี

ผลกระทบแต่อย่างไร เมือสหกรณ์ฯ มีทุนดาํเนินงาน

มากขึน เป็นเรืองปกติทีจะขยายเงินกู้เพิมขึนเพือ

รองรับความตอ้งการของสมาชิก แต่ก็ต้องยาํเตือน

สมาชิกทีไม่มีความเดือดร้อน หรือมีความจาํเป็นตอ้ง

กู้เงิน ถึงแม้จะได้รับสิทธิกู้ก็ตาม การกู้ทุกครังที

ไดรั้บสิทธิโดยไม่มีความความจาํเป็น จะทาํใหย้อดกู้

สูงขึน เงินเดือนทีไดร้ับเพิมขึนก็ตอ้งมาจ่ายดอกเบีย

เพิมขึน เงินทีกู้ได้ไปก็ไปใช้จ่ายในสิงทีไม่จาํเป็น 

หรือเมือเกษียณอายุต้องนําเงินค่าหุ้นช ําระหนีจน

หมดไม่เหลือเงินกลับไป อยากให้สมาชิกคิดถึง

ช่วงเวลาทีเหลืออยูห่ลงัเกษียณดว้ยว่า จะหาเงินจาก

ไหนมาใชจ่้าย ? 

 “ออมเงิน และกู้เมือจําเป็น” คือ หลักในการ

เป็นสมาชิ กส หกรณ์ออมทรัพย์  นอ กจาก “การ

ช่วยเหลือซึงกนัและกนั”  เมือเริมเป็นสมาชิกการถือ

หุ้นเป็นการออมแบบนาํเงินมาลงทุน การฝากเงิน

เป็นการออมเพือเก็บเงินไวใ้ช้จา่ยเมือจาํเป็นและเป็น

การช่วยเหลือสมาชิกดว้ยกนั เพราะสหกรณ์ฯ จะนาํ

เงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิกทีเก็บออม ให้

สมาชิกทีเดือดร้อนกู ้เมือไดร้ับดอกเบียจากสมาชิกที

กู ้สหกรณ์ฯ ก็นาํรายไดม้าตอบแทนสมาชิกทีถือหุ้น

เป็นเงินปันผล และจ่ายดอกเบียให้แก่สมาชิกทีฝาก

เงิน เมือมีกาํไรมากขึน สิงทีสมาชิกจะไดรั้บเพิมขึน 

คือ สวสัดิการต่างๆ ทีสหกรณ์ฯ จดัเพิมขึนให้แก่

สมาชิ กทุกคน จึงขอให้สมาชิกมันใจได้ว่า การ

ดําเ นิน ง าน ของ สห กรณ์ มุ่ ง หวั ง จะบริ การ และ

ช่วยเหลือสมาชิกทุกคนอย่างแท้จริง 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 

 
 

 

สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนพฤษภาคม 2559 มาพบกบั ท่านสมาชิก และ

ท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ 

ขออนุโมทนาบุญกบั คุณอรอนงค์  ทองพูล 

ทีทาํการบวชเณรลูกชายทีวดัช้างในช่วงปิดเทอม

ใหญ่ครับ ..... ขอแสดงความยินดีกบั คุณ

ศิรินทิพย์ ม่วงศรีจันทร์ และคุณกานต์ชนิต  หาญกล้า 

ทีไดเ้ดินทางไปดูงานบริษทัแม่ทีประเทศอินเดีย ทัง 

2 ท่านประทบัใจมากเนืองจากไดรั้บการตอ้นรับและ

ดูแลอยา่งอบอุ่นมากครับ ..... ขอแสดงความ

ยินดีกับ คุณวิลาวรรณ ชุ่มหฤทัย ทีไดร้ับการยา้ยที

ทาํงานจากแผนกสปินนิง ผลิต ไปทาํงานทีแผนก

ทรัพยากรบุคคล ดีใจดว้ยนะครับ ก็หวงัวา่สุขภาพ

จะดีขึนต่อไปครับเพราะไม่ต้องทาํงานหนกัอีก

แล้วครับ ..... ยางรถยนต์แตกอาทิตย์เวน้

อาทิตย์ สําหรับ คุณชัยรัตน์  กลินยีสุ่น  แถมต้อง

เปลียนนาํมนัเกียร์อีก งานนีก็ต้องเสียเงินสิครับคุณ

ตุย้ ..... ช่วงวนัสงกรานต์ทีผ่านมา คุณศุภ-

กิตต์  ทิพย์สิงห์ กลับไปบ้านของภรรยาทีภาคใต ้

นอกจากเยียมญาติแล้ว ยงัใช้เวลาว่างในการตกเบ็ด

ได้ปลาช่อนพืนบ้านเป็นจาํนวนมากด้วยครับ .....

 เป็นแฟนตวัจริงของสายณัห์ สัญญา สําหรับ 

คุณชูชีพ  ดัดผดุง เพราะทีเฟสบุ๊คของคุณชูชีพมีลิ งค์

เพลงของนกัร้องคนโปรดอยู่หลายเพลงเลยครับ .....

 ขอแสดงความเสียใจก ับ คุณจุฑารัตน์  

กลินจันทร์ ทีขบัรถยนต์ประสบอุบติัเหตุยางแตก 

ทาํให้เจา้ตวัได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แต่รถเสียหาย

เยอะ เป็นกาํลงัใจให้นะครับ ..... ประสบ

อุบตั ิเหตุรถจกัรยายนต ์ถ ูกรถย นต์เ ฉียว ทําให้

แขนขวาหกั หมอให้ คุณพิพัฒน์  แย้มอุบล หยุดพกั

รักษ าต วัเ ป็น เ ว ลาหนึ งเ ด ือน  วนัทีกร รม กา ร

สหกรณ์ฯ และกรรมการสหภาพฯ ไปเยียมคุณ

พิพฒัน์ใจดีแจกหมวกให้กรรมการฯ ทงัหกคนด้วย

ครับ .....  ขอขอบคุณเพือนสมาชิก 3 ท่านที

ทาํการเพิมค่าหุ้นกับสหกรณ์ฯไดแ้ก่ คุณนิติพัฒน์  

บุญแต้  คุณเนตรนิภาพรรณ์  ทองอ่อน และคุณศรี-

ประไพ  มุฑาวัฒนอมร ขอให้ทุกท่านมีหุ้นในวนั

เกษียณอาย ุเป็นลา้นบาทนะครับ ..... ขอ

แสดงความเสียใจกับ คุณไชยพันธน์  ทรัพย์สิทธิ ที

สูญเสียคุณลุงไปเมือปลายเดือนเมษายนทีผ่านมา 

ครับ ..... ขอขอบคุณ คุณพงษ์สว่าง  สีแก้ว-

สิว ทีไดส้มคัรเขา้เ ป็นสมาชิก สสอป. ในเดือน

เมษายนทีผ่านมาครับ ..... เช่นเดียวกนั

ขอขอบคุณ คุณนิรันดร์  โพธิปิน ทีได้นาํคุณแม่มา

สมคัรเข้าเป็นสมาชิก สสอป. เรียบร้อยแลว้ครับ.....

 เดินทางไปชมทุ่งทานตะวนัของอ่างทอง

มาแลว้สําหรับ คุณสุกัญญา  ศุภศิลป์ และครอบ-

ครัว ทุกคนมีแต่รอยยิ มกบัดอกทานตะวนัทีสวย-

งามครับ .....  

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรีโพธิ  วายุ-

พักตร์ ทีได้รับการเลือกตงัเป็นประธานกรรมการ 

สหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด และ 

สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านบ่อแร่ จํากัด เป็นวาระที

สอง ทงัสองสหกรณ์ฯ ครับ ..... เช่นเดียวกนั 

ขอแสดงความยินดีกบั คุณไพศาล  ทับไทย  คุณศิริ-

ศักดิ  ทรงวฒิุเลิศ คุณสุทัศน์  เอียมแสง และคุณอัชณา  

วายพัุกตร์ ทีไดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการสหกรณ์

บริการฯ เช่นเดียวกนัครับ ..... เป็นกรรมการ
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ฉบบัที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 

 
สหกรณ์บริการฯ มาครบสองวาระติดต่อกัน และ

ต้องหยุดพักการเป็นกรรมการฯ อย่างน้อย 1 ปี 

สําหรับ คุณสหเทพ  รักวงษ์วาน และคุณละออ   แก้ว-

สาระ ขอบคุณสําหรับการทุ่มเทการทาํงานให้แก่

สหกรณ์ตลอดระยะเวลา 4 ปี ทีผ่านมา ..... 

ขอขอบคุณ คุณพรชัย  แก้วสาระ ทีทาํหน้าทีผู ้ช่วย

กรรมการผูจ้ดัการสหกรณ์บริการฯ อย่างเขม้แข็ง

ตลอดเวลา 2 ปีทีผ่านมา แต่ด้วยภารกิจส่วนตวัมีมาก

ทาํใหคุ้ณพรชยัไม่ไดส้มคัรเป็นกรรมการฯ ต่ออีก 1 

วาระครับ ..... มีเฟสบุ๊คส์เป็นของตวัเองแลว้ 

สําหรับ คุณเสน่ห์  ศรีเสงียม (สปินนิง ผลิต) เพือน

สมาชิกท่านใดอยากเป็นเพือนคลิกเขา้ไปเลยครับ ใช้

ชือจริง นามสกุลจริงเป็นภาษาไทยครับ ….. 

ลูกชายเขา้โรงเรียนแลว้ สําหรับนอ้งทราย คุณวิภาดา  

ทองประไพ ไม่รู้วา่วนัแรกลูกชายจะร้องหาคุณแม่

หรือเปล่าครับ .....  เดินทางกลบับา้นโดย

เครื องบิน เพือไปงานบวช หลานชายทีสงขลา 

นอกจากได้ทาํบุญแล้ว คุณพัชริดา  มีบํารุง ยงัไดมี้

โอกาสเยียมญาติๆ อ ีกดว้ยครับ ..... นีก็

เดินทางเหมือนกัน สําหรับน้องเปรียว คุณนฤมล  

เฉลิมรมย์ เดินทางไปเทียวกระบี และภูเก็ต ตาม

ลาํพงัคนเดียว ได้ข่าวว่าน้องเปรียวมีความสุขมาก

เลยครับ .....  

ส่งลูกสาวคนเล็กเข้าเรียนทีโรงเรียนกิน

นอนเพือฝึกวอลเลยบ์อล สงสัยว่า  คุณปภาวิน  อัฐ-

มาภรณ์ ตอ้งการใหลู้กสาวเป็นนกักีฬาเหมอืนคณุพ่อ

แน่เลยครับ ..... ฝนตกตอ้นรับวนักรรมการ-

สากล ชุ่มฉํากันทั วหน้า แต่คุณสมนึก  จิตตวิปูน 

บอกวา่ดีใจทีฝนตก แต่ก็เสียใจดว้ย เพราะบา้นพงัไป

เ ล็ ก น้อ ย  แ ถ ม ต้น ก ล้วย หัก ไ ป หล า ย ต้น ค รั บ  

….. ขอแสดงความยินดีกบั คุณนําอ้อย  อุ่น-

จิต ทีกําลังมีน้องคุนสุดทอ้งให้กับน้องนาโน และ

นอ้งนานา ในเร็ววนันีครับ ..... เห็นเป็นคน

ตวัใหญ่นึกว่าจะไม่ไดเ้ล่นกีฬา เพิงทราบมาวา่  คุณ

ฉัตรชัย  เทียงทวี เล่นแบดมินตันเป็นประจาํครับ 

ขอใหสุ้ขภาพแขง็แรงนะครับ  .....  นอกจาก

จะคุมกิจการของพ่อแลว้ คุณสมศักดิ  ทับไทย ยงัหา

รายไดด้ว้ยการขายรถจกัรยานยนต์มือสองดว้ยครับ 

เพือนสมาชิกท่านใดอยากมีรถติดต่อคุณสมศักดิได้

นะครับ ..... ช่วงวนัสงกรานต์ทีผ่านมา คุณ

หิรัญ  ชมเชิด  เดินทางไปเยียมลูกสาวทีจ ังหว ัด

เชียงราย เจา้ตัวบอกว่ามีความสุขมากทีสุดเลยครับ 

..... ลูกชายสองคนโตเป็นหนุ่มแล้ว แถม

หล่อดว้ย คุณแม่กําไร  สัญญเดช บอกว่า ไม่ขออะไร

จากลูก ขอให้เป็นคนดีก็พอครับ ..... เงียบ

หายไปนาน สําหรับ คุณเมตตา  แต่งเครือมาศ หนึง

ในอดีตผู้ร่วมก่อตงัสหกรณ์ฯ ว่าง ๆ แวะมาเยียม 

นอ้ง ๆ บา้งนะครับ ..... ขอแสดงความยินดี

กบั คุณกฤษณ์  เย็นทรวง  ทีไดส่้งลูกสาวเข้าเรียนใน

โ ร ง เ รี ย นจุ ฬ าภ ร ณ์  ล พ บุ รี  ซึ ง เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น

วิทยาศาสตร์  ภู มิภาค สอนให้เด็กนักเ รียนเป็น

นกัวทิยาศาสตร์ นกัวจิยั นกัประดิษฐ์ ในอนาคตครับ 

..... ฝากประชาสัมพนัธ์มาจาก คุณเฉลย  ชม-

บุหรัน ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ

แรงงานไทยเรยอน จาํกดั เข้าร่วมการอบรมสมาชิก 

ครังที 1 เรือง “สมาชิกกับการมีส่วนในการสร้าง

ความเข้มแขง็ และมนัคงของสหกรณ์” ในวนัที 29 - 

30 พฤษภาคม 2559 ทีอมัพวา แจง้ชือไดที้กรรมการ

สหกรณ์ฯ ครับ ..... พบกันฉบับหน้า .... .

  สวัสดีครับ ..... 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน เมษายน 2559 (MONTHLY REPORTS APRIL 2016) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION  SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,187 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 323,892,250.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 11,573,704.25 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 5,880,559.55 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 5,614,579.62 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  11,839,684.18 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 107,304,223.64 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 2,376,643.51 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 3,679,310.88 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  106,001,556.27 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 6,505,500.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 409,824.99 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 133,124.99 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  6,782,200.00 บาท Baht 

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

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 1,016,991.01 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 11 บัญชี)  Deposits at Banks 17,913,980.97 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 127,555,808.16 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 294,683,228.16 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 31,335,700.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 30,738,553.48 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   295,280,374.68 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 3,848,342.47 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 5,299,022.25 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - เมษายน 2559  Revenues from January - April 2016 6,148,936.35 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - เมษายน 2559  Expenses from January - April 2016 1,244,370.07 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 4,904,566.28 บาท Baht 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 332 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 

 
 

 

»ÃÐ¸Ò¹Ï ÁÍº¢Í§¢ÇÑãË� ÊÍ.ÊÃ.ä·ÂÍ¤ÅÔÅÔ¤ä¿àºÍÃ� ¨¡. 
ã¹âÍ¡ÒÊ¤ÃºÃÍº 15 »� (25 ÁÕ.¤. 59) 

¹ÒÂÈÃÕâ¾¸Ôì ÇÒÂØ¾Ñ¡µÃ� ¡Å�ÒÇáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õã¹§Ò¹
¤ÃºÃÍº 15 »� ÊÍ.ÊÃ.ä·ÂÍ¤ÃÔÅÔ¤Ï (25 ÁÕ.¤. 59) 

ÊË¡Ã³�Ï ÁÍºÊÃ�ÍÂ¤Í·Í§¤íÒ Ë¹Ñ¡ 1 ºÒ· ãË�á¡�
¹Ò§ÊÒÇ©Í�Í¹  ÈÃÕÇÑ²¹Ò¸ÃÃÁ (15 àÁ.Â. 59) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ àÂÕèÂÁä¢�¹ÒÂ¾Ô¾Ñ²¹�  áÂ�ÁÍØºÅ  
ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡Ê»�¹¹Ôè§ ¼ÅÔµ (22 àÁ.Â. 59) 

¹ÒÂÊÒÂÑ³Ë�  á¼¹»ÃÐ´ÔÉ°� ¹Ò§ÅÐÍÍ  á¡�ÇÊÒÃÐ áÅÐ¹Ò§ÊÒÇ³Ñ°ÃÔÒ  Í¹ØÊÔ à¢�ÒÃ�ÇÁ¡ÒÃÍºÃÁ ËÅÑ¡ÊÙµÃ �¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
ãËÁ�� ¡Ñº ªÊÍ. ·ÕèâÃ§áÃÁà¿ÅÔ¡«� ÃÔàÇÍÃ�á¤Ç� ÃÕÊÍÃ�· Í.àÁ×Í§ ¨.¡Ò¨¹ºØÃÕ (26 - 29 àÁ.Â. 59) 


