
  

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท ใหแก

สมาชิกเกษียณอายุ 

วันที ่2 เมษายน 2561 นายสุทัศน เอ่ียมแสง 

กรรมการ ทําการมอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท 

(มูลคา 20,150 บาท) ใหแกนายสมาน อุดมพืช 

สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต เนื่องจากเกษียณอายุ โดย

มอบใหในงานเลี้ยงสังสรรคการเกษียณอายุที่สโมสร

พนักงานบริษัทไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 
 

 
 

นายกสสอป. มอบเงินสงเคราะห 600,000 บาท 

ใหแกผูรับผลประโยชนของนายสุรชัย เครือรัตน 

วันที ่4 เมษายน 2561 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และนายวิรัต ชู

จิตต กรรมการฯ ทําการมอบเงินสงเคราะหศพจํานวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) ของสมาคมฯ 

ใหแกนายอธิปตย เครือรัตน และนางณัฐฐิณีย หอม

โทน บุตรและเปนผูรับผลประโยชนของนายสุรชัย 

เครือรัตน อายุ 59 ป สมาชิกสมาคมฯ รอบ 1/2554 

ซึ่งเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งลําไสใหญ โดยทําการมอบ

ในงานฌาปนกิจศพที่วัดทองคุง ต.โพสะ อ.เมือง

อางทอง จ.อางทอง 

อน่ึง นายเฉลย ชมบุหร่ัน กรรมการฯ ทําการ

มอบเงินสินไหมทดแทนการประกันชีวิตกลุมสมาชิก

สหกรณฯ จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) 

ใหแกนางปทมพร เครือรัตน ภรรยาของนายสุรชัย 

เครือรัตน สมาชิกสมทบ ซึ่งเสียชีวิต ทั้งนี้สหกรณฯ 

ทําประกันชีวิตกลุมใหแกสมาชิกสหกรณฯ ทุกคน 

โดยสหกรณฯ จายเบี้ยประกันใหแกบริษัทประกันชวีติ

แทนสมาชิกฯ 

ผูจัดการเขารวมการอบรม เรื่อง การดําเนินคดีของ

สหกรณดวยตนเอง ที่ ชสอ. 

วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2561 นางเกษมศรี  

เมฆหมอก ผูจัดการ เขารวมการอบรมโครงการ “การ

ดําเนินคดีของสหกรณดวยตนเอง” ณ อาคารชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

 (อานตอหนา 3) 

 

ปที่ 32 ฉบับที่ 356 ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ    
 นายมานะกูล พรรณเรณู  

กองบรรณาธิการ 
 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร   นายเฉลย ชมบุหรั่น  

 นายสุทัศน เอ่ียมแสง    น.ส.พรรษพร แสงประพาฬ 

 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา 

 นายวิรัต ชูจิตต           นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว 

 นายไชยพันธน ทรพัยสุทธิ 

       อารดเวิรค   นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃªǾ ·Õè 36 (¾.È. 2561) 

นายลิขิต มีบํารุง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร  รองประธานฝายการเงิน 

นายมานะกูล  พรรณเรณู  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ  เลขานุการ 

นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ เหรัญญิก 

นายเฉลย ชมบุหรั่น กรรมการ 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ 

นางสาวณัฐริญา อนุสิ กรรมการ 

นายพงษศักดิ์ คงมี กรรมการ 

 
à¨�ÒË¹�Ò·ÕèÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�Ï 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเช้ือ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่การเงิน 

   

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ à´Ô¹·Ò§ä»àÂÕèÂÁä¢� 

¹ÒÂ¾§É�»³µ à»�¹ºØ ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡Ê»�¹¹Ôè§ ¼ÅÔµ 

·Õè Ã¾.ÃÒª¸Ò¹Õ ¨.¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ (9 àÁ.Â. 61) 

¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃÏ ÁÍºÊÁØ´ºÑªÕà§Ô¹½Ò¡ãË�á¡� 

¹Ò§ÊÒÇ¸¹ÇÑ¹µ� Í�¹äªÂÐ ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ºÃÔËÒÃ (ÊâµÃ�) 

à¹×èÍ§¨Ò¡¤ÅÍ´ºØµÃ (10 àÁ.Â. 61) 

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹Ï áÅÐ¼Ù�̈ Ñ´¡ÒÃà¢�ÒÃ�ÇÁ 

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªÁÃÁÊË¡Ã³�̈ Ñ§ËÇÑ´Í�Ò§·Í§ 

³ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊË¡Ã³�̈ Ñ§ËÇÑ´Í�Ò§·Í§ (17 àÁ.Â. 61) 
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ผูจัดการเขารวมการอบรม เรื่อง การดําเนินคดีของ

สหกรณดวยตนเอง ที่ชสอ. (ตอจากหนา 1) 

อ. บางกรวย จ. นนทบุรี  ซ่ึงจัดโดยชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

โครงการอบรมดังกลาวเปนโครงการนํารอง 

เพ่ือใหสหกรณสามารถดําเนินการทางศาลโดยมีทนาย

พี่เลี้ยงแนะนําและทําดวยตนเอง วิทยากรที่ทําการ

อบรม ไดแก นายณฐกร แกวดี นายปรเมศวร อินทร

ชุมนุม นายปราโมทย สรวมนาม และมีสหกรณเขา

รวมอบรม 50 สหกรณ ณ สํานักงาน ชสอ. 

นายกสสอป. เขารวมการประชุมใหญ สหกรณออม

ทรัพยสหภาพแรงงานไทยอครีลิคไฟเบอร จํากัด ที่ 

อ.แกงคอย 

วันที ่23 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และรองประธาน

ฝายการเงิน สหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานไทยเร

ยอน จํากัด และนายวิรัต ชูจิตต กรรมการสมาคมฯ 

และกรรมการสหกรณฯ เขารวมการประชุมใหญ 

สามัญประจําป 2560 สหกรณออมทรัพยสหภาพ

แรงงานไทยอครีลิคไฟเบอร จํากัด ณ รานอาหารของ

บริษัทไทยอครีลิคไฟเบอร จํากัด อ.แกงคอย จ.สระบรีุ 

โดยมีนายนักสิทธิ์ คุมชนะ ประธานกรรมการ ทํา

หนาที่ประธานในที่ประชุม นายศรีโพธิ์ วายุพักตร 

นายกสมาคมฯ ไดกลาวแนะนําสมาคมฯ และมอบ

นาฬิกาสมาคมฯ ใหแกสมาชิกฯ ที่เขารวมการประชุม

ใหญดวย 

ณ วันที ่31 มกราคม 2561 สหกรณฯ มีสมาชิก 

408 คน ทุนเรือนหุน 80.27 ลานบาท เงินรับฝาก 

48.50 ลานบาท ทุนสํารอง 7.02 ลานบาท ทุนสะสม

ตามขอบังคับ 592,066.64 บาท เงินใหกูแกสมาชิก 

108.26 ลานบาท เงินฝาก ชสอ. 20.53 ลานบาท 

ทรัพยสินรวม 14,296 ลานบาท กําไรสุทธิประจําป 

2560 จํานวน 5,558,752.59 บาท ที่ประชุมใหญมีมติ

อนุมัติจายเงินปนผล รอยละ 5.25 และจายเงินเฉลี่ย

คืน รอยละ 6.00 สหกรณฯ บริจาคเงินใหแก สหภาพ

แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํานวน 40,000 บาท 

ประธานฯ และ เลขานุการเขารวมการประชุมใหญ 

สามัญประจําป 2560 สอ.สร.ไทยคูราโบ จํากัด 

วันที่  25 มีนาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ และนายสายัณห แผนประดิษฐ 

เลขานุการ เขารวมการประชุมใหญสามัญประจําป 

2560 สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยคูราโบ 

จํากัด ณ โรงอาหารบริษัท ไทยคูราโบ จํากัด อ.คลอง

หลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายสุรัตน จันทรวันเพ็ญ 

ประธานฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 สหกรณมีสมาชิก 

597 คน และมีสินทรัพย 181,658,016.69 บาท การ

ดําเนินงานในป 2560 สหกรณขาดทุน 4,123,908.62 

บาท นําเงินสํารองจายชดเชยการขาดทุน ที่ประชุมมี

มติอนุมัติ จ ายห น้ีสง สั ยจะสูญ  100% จํานวน 

5,870,540.44 บาท มีมติไมจายเงินปนผลและเงิน

เฉลี่ยคืน และมีมติใหขายอาคารสหกรณซ่ึงเปนอาคาร

หอพักในราคา 60 ลานบาท 

นายกสสอป. และกรรมการฯ ทําการแนะนําสมาคม

กับคณะกรรมการ สอ. โอเช่ียนกลาส จํากัด ที่บางปู 

วันที ่28 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และนางลัดดา 

ไชยสิทธ์ิ กรรมการฯ เดินทางไปแนะนําสมาคมฯ และ

เชิญชวนใหสมัครเปนศูนยประสานของ สสอป. แก

คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยโอเชี่ยนกลาส จํากัด 

เลขที่ 365 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร 02 324 0422-4 
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โดยมีนายธนู โพธิ์ทอง ประธานกรรมการฯ และ

คณะกรรมการฯ ใหการตอนรับ 

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร นายกสมาคมฯ ทําการ

แนะนําสมาคมฯ กับคณะกรรมการสหกรณฯ โดยมี

นางลัดดา ไชยสิทธิ์ กรรมการฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติม และ

ไดรวมกันมอบนาฬิกาสมาคมฯ ใหแกสหกรณฯ ดวย 
 

 
 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 ประชุมคร้ังที่ 6 

(วาระพิเศษ) เพ่ืออนุมัติแผนกลยุทธสหกรณฯ 

วันที่  27 มีนาคม 2561 คณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเร

ยอน จํากัด ชุดที่ 36 ทําการประชุมคร้ังที่  6 (วาระ

พิเศษ) เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดทําแผนกลยุทธ

สหกรณฯ ประจําป 2561 - 2565 โดยนายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และ

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการสหกรณฯ เขารวมการ

ประชุมดวย 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดทําแผนกลยุทธ

สหกรณฯ ประจําป 2561 - 2565 และเร่ืองตางๆ 

หลายเร่ือง 

คณะกรรมการอํานวยการทําการประชุม คร้ังที่ 3 

(วาระพิเศษ) 

วันที่  28 มีนาคม  2561 คณะกรรมการ

อํานวยการ ชุดที่ 36 ทําการประชุม คร้ังที่ 3 (วาระ

พิเศษ) ณ หองประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดย

มีนายลิขิต มีบํารุง ประธานกรรมการฯ ทําหนาที่

ประธานในที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบคําชี้แจงของผูแทนธนาคาร

ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทุนธนชาต จํากัด 

(มหาชน) ในเร่ืองการลงทุนในกองทุนตางๆ มีมติ

อนุมัติจายเงินกูสามัญเปนกรณีพิเศษใหแกสมาชิก 1 

ราย มอบหมายใหกรรมการ 2 ทานไปรวมการประชุม

ใหญสามัญประจําป สหกรณออมทรัพยพนักงานถุง

เทาไทย จํากัด จ.สมุทรปราการ มีมติเห็นชอบให

เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือใหเงินกูแก

สหกรณออมทรัพยหนวยงานราชการในจังหวัด

อางทอง จํานวน 20 ลานบาท ฯลฯ 

รองประธานฝายการเงินเขารวมการประชุมใหญ 

สอ. พนักงานถุงเทาไทย จํากัด ที่สมุทรปราการ 

วันที ่29 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร 

รองประธานฝายการเงิน เขารวมการประชุมใหญ 

สามัญประจําป 2560 สหกรณออมทรัพยพนักงานถุง

เทาไทย จํากัด ณ หองประชุมรวมใจ บริษัทถุงเทา

ไทย จํากัด เลขที่ 29/1 หมูที่ 4 ซอยเทศบาลสําโรงใต 

10 ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

โดยมีนายชัยยา ตีบไธสง ประธานกรรมการฯ ทํา

หนาที่ประธานในที่ประชุม ทั้งน้ี นายเสด็จ บุนนาค 

กรรมการ สสอป. กลาวปราศรัยแนะนําสมาคมฯ และ

มอบนาฬิกาสมาคมฯ จํานวน 9 เรือนใหแกสมาชิก

สมาคมฯ ดวย 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 สหกรณ มี

สมาชิก 441 คน ทุนเรือนหุน 11.64 ลานบาท ทุน

สํารอง 1.14 ลานบาท เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ 

3.50 ลานบาท ฝากหุน ชสอ.สหกรณอื่น 3.20 ลาน

บาท เงินฝากประจํา ชสอ. 6 ลานบาท สินทรัพยรวม 

13.74 ลานบาท กําไรสุทธิประจําป 2560 จํานวน 
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602,820.14 บาท ที่ประชุมใหญ มีมติอนุมัติจายเงิน

ปนผลรอยละ 3.5 และเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 10 

รองประธานฝายการเงิน และเหรัญญิกเขารวมการ

ประชุมใหญ สอ.พนักงานกะรัตนสุขภัณฑ จํากดั 

วันที ่30 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร 

รองประธานฝายการเงิน และนายกฤษณชัย สินธุ

ประสิทธิ์ เหรัญญิก เขารวมการประชุมใหญ สามัญ 

ประจําป 2560 สหกรณออมทรัพยพนักงานกะรัต

สุขภัณฑ จํากัด ณ โรงอาหารโรงงาน 4 บริษัท โคห

เลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขที่ 32 หมู 1 

ต.ตาลเดี่ยว อ.แกงคอย จ.สระบุรี 18110 โดยมี

นางสาวสวรรยา ผดาวัลย ประธานกรรมการฯ ทํา

หนาที่ประธานในที่ประชุม 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 สหกรณฯ มี

สมาชิก 1,593 คน ทุนเรือนหุน 181.68 ลานบาท ทุน

สํารอง 11.07 ลานบาท ทุนสะสมตามขอบังคับ 

ระเบียบและอื่นๆ 935,244.86 บาท เงินใหกูแก

สมาชิกทั้งป 314.53 ลาน เงินฝากจากสมาชิก 43.47 

ลานบาท สินทรัพยรวม 255.02 ลานบาท กําไรสุทธิ

ประจําป 2560 จํานวน 16,920,247.59 บาท ที่

ประชุมใหญ มีมติอนุมัติจายเงินปนผล รอยละ 5.85 

เงินเฉลี่ยคืน รอยละ 14 และมีมติโอนเงินรอจายคืน

เกินกวา 10 ป จํานวน 107,554.03 บาท เขาเปนทุน

สํารองของสหกรณ 

นายกสสอป. และกรรมการฯ เขารวมการประชุม

รวม 5 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่นนทบุร ี

วันที ่5 เมษายน 2561 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ นายพัชรพล 

วิชัยประเสริฐ อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3 เขารวมการ

ประชุมรวม 5 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ซึ่งไดแก 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย

ราชการไทย (สสอ.รท.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ของสมาชิกสหกรณออมทรัพย รัฐวิสาหกิจไทย 

(สสอร.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ

ออมท รัพยทหาร (สสอท . )  สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหของสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจ 

(สสอต.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) โดยมี 

สสอร.  เปนเจ าภาพจัดการประชุม และ นาย

สมเกียรติ อมตะธงชัย นายกสสอร. ทําหนาที่ประธาน

ในที่ประชุม 

รองประธานฝายประชาสัมพันธ และผูจัดการฯ เขา

รวมฟงวิดีโอคอนเฟอรเรนท จากกรมสงเสริมฯ 

วันที ่5 เมษายน 2561 นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝายประชาสัมพันธ และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจัดการ ในฐานะคณะทํางานสงเสริมธรร

มาภิบาลของสหกรณเขารวมฟง วิดีโอคอนเฟอรเรนท 

จากกรมสงเสริมสหกรณ ณ หองประชุมสํานักงาน

สหกรณจังหวัดอางทอง 

การฟงวิดีโอคอนเฟอรเรนทดังกลาว เปนการ

ฟงการชี้แจงหลักเกณฑการประเมินสหกรณสีขาวดวย

ธรรมาภิบาล 9 หลัก  และวิ ธีการตรวจประเมิน

สหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาลของคณะทํางาน 2 

คณะจากสวนกลาง 

ประธานกรรมการ และกรรมการฯ เขารวมการ

ประชุมใหญสามัญผูถือหุน บริษัท สหประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561 

วันที ่5 เมษายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง ประธาน

กรรมการ และนายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการ เขารวม

การประชุมใหญสามัญผูถือหุน บริษัท สหประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561 ณ หองประชุมชั้น 8 

โรงแรมเดอะแกรนด  โฟรวิงส คอนเวนชั่น ถนนศรี

นครินทร เขตบางกะป กรุงเทพฯ 
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ประธานฯ และเลขานุการเขารวมการประชุมใหญ  

สอ. สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล จํากัด 

วันที่  7 เมษายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ และนายสายัณห แผนประดิษฐ 

เลขานุการ เดินทางไปรวมการประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2560 สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานสห

กิจวิศาล จํากัด ณ รานอาหารบริษัท สหกิจวิศาล 

จํากัด อ.แกงคอย จ.สระบุรี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณมีสมาชิก 

175 คน ทุนเรือนหุน 15.81 ลานบาท กําไรสุทธิประจําป 

จํานวน 1,203,617.92 บาท ที่ประชุมมีมติจายเงินปน

ผล รอยละ 5.50 และเงินเฉลี่ยคืน รอยละ 7.50 
 

 
 

นายกสสอป. และกรรมการฯ เขารวมการประชุม

ใหญ สอ. อาจีกาวาฯ ที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

วันที ่9 เมษายน 2561 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม

ทรัพย  (สสอป. )  และนายญาณพัตน  คุมตะโก 

กรรมการสมาคมฯ เขารวมการประชุมใหญสามัญ 

ประจําป 2560 สหกรณออมทรัพยอาจีกาวา แอนด 

เอสซีไอ และดับบลิวซีพี จํากัด เลขที่ 49 หมู 9 ถนน

สุขประยูร ต. มาบโปง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 

ณ โรงอาหารบริษัทอาจีกาวา แอนด เอสซีไอเมทัล

เทค จํากัด โดยมีนายศุภชัย มวงปลอด ประธาน

กรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 สหกรณฯ มี

สมาชิก 169 คน ทุนเรือนหุน 13.67 ลานบาท ทุน

สํารอง 728,983.57 บาท ทุนสะสมตามขอบังคับ 

ระเบียบ และอื่นๆ 198,840 บาท เงินใหกูแกสมาชิก 

10.42 ลานบาท สินทรัพย 15.83 ลานบาท กําไรสุทธิ

ประจําป 1,214,482.51 บาท ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

จายเงินปนผล รอยละ 7.65 เงินเฉลี่ยคืน รอยละ 

5.00 

คณะกรรมการและผูจัดการใหการตอนรับกรรมการ 

สอ.ผูผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิฯ จํากัด 

วันที ่12 เมษายน 2561 นายสมชาย ไชยมาตย 

ป ระธานก รรม การส หกรณ อ อม ทร ัพ ย ผู ผ ล ิต

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จํากัด 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.เมือง จ.ชลบุรี นาย

สาวิทย ทิพยรันต รองประธานฝายการเงิน และ

นายเฉลย สุขหิรัญ ที่ปรึกษาสหกรณฯ เดินทางมา

พบกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ไดแก นาย

ลิข ิต  ม ีบําร ุง ประธานกรรมการฯ นายศรีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ นายก

ฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก นายเฉลย ชม

บุหร่ัน นายสุทัศน เอี่ยมแสง และนางเกษมศรี เมฆ

หมอก ผู จัดการสหกรณ เ พื ่อแลกเปลี ่ยนความ

คิด เห ็นเรื ่องการบริหารงานสหกรณฯ และการ

บริหารเงินทุนของสหกรณ และการเชื่อมโยงธุรกิจ

ระหวางสหกรณ 

คณะกรรมการอํ านวยการฯ  ทําก ารประชุม

ประจําเดือนเมษายน 2561 

วันที่  12 เมษายน 2561 คณะกรรมการ

อํานวยการ ชุดที่ 36 ไดแก นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร 

รองประธานฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝ ายประชาสัมพันธ  นายสายัณห 
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แผนประดิษฐ เลขานุการ และนายกฤษณชัย สินธุ

ประสิทธ์ิ เหรัญญิก ทําการประชุมคร้ังที่ 4 โดยมีนาย

ศรีโพธ์ิ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน ทําหนาที่

ประธานในที่ประชุม และมีนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจัดการรวมการประชุมดวย 

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 36 คร้ังที ่3 วันที่ 28 

มีนาคม 2561 ติดตามผลการประชุมคราวกอน 4 

เร่ือง ติดตามผลการแกไขการดําเ นินงานตามที่

ผูตรวจการสหกรณฯ ใหคําแนะนํา มีมติใหนําเร่ือง

การขอกูเงินจากสหกรณออมทรัพยฯ แหงหน่ึงใหที่

ประชุมคณะกรรมการดําเ นินการเปนผู พิจารณา

อนุมัติ มีมติใหฝากเงิน 20 ลานกับ ชสอ.ซึ่งครบ

กําหนดฝากในวันที่ 25 เมษายน 2561 ตอไปอีกรอบ 

คณะกรรมการอํานวยการฯ ทําการอบรมสมาชิก

ใหม ประจําเดือนเมษายน 2561 

วันที ่12 เมษายน 2561 นายศรีโพธิ ์วายุพักตร 

รองประธานฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝายประชาสัมพันธ และ นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจัดการสหกรณฯ รวมกันทําการอบรม

สมาชิกใหมของสหกรณฯ ประจําเดือนเมษายน 2561 

รวม 5 คน เพ่ือใหสมาชิกใหม มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ เขาใจถึงสิทธิ

ประโยชนที่จะไดรับจากสหกรณฯ ทั้ง น้ีสหกรณฯ 

มอบหมอนตราสหกรณใหแกสมาชิกที่เขารวมการ

อบรมทุกคน 

คณะกรรมการ การศึกษาและประชาสัมพันธทําการ

ประชุมประจําเดือนเมษายน 2561 

วันที่  16 เมษายน 2561 คณะกรรมการ

การศึกษาและประชาสัมพันธ ชุดที่ 36 ทําการประชุม

คร้ังที่  4 โดยมีนายมานะกูล พรรณเรณู ทําหนาที่

ประธานในที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ ชุดที่ 36 

คร้ังที่  3 วันที่  20 มีนาคม 2561 ติตตามผลการ

ประชุมคราวกอน 3 เร่ือง โดยทําการพิจารณา

รายละเอียดของการจัดการสัมมนาใหแกสมาชิกใน

เดือนพฤษภาคม 2561 มีมติใหเลื่อนการจัดตลาดนัด

ขายสินคาสหกรณฯ คร้ังแรกในวันที่ 22 พฤษภาคม 

2561 และทําการสรุปแผนกลยุทธของสหกรณฯ 

เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ 

กรรมการฯ รวมการประชุมคณะกรรมการชมรม

สหกรณจังหวัดอางทอง ประจําเดือนเมษายน 2561 

วันที ่17 เมษายน 2561 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร 

รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจัดการ เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง ประจําเดือนเมษายน 

2561 ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัด

อางทอง โดยมีนายมานะกูล พรรณเรณู ประธาน

ชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ที่ ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุ ม

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประจําเดือนมีนาคม 

2561 รับรองรายรับ - รายจายของชมรมฯ ประจําเดือน

มีนาคม 2561 รับทราบความคืบหนาในการจัดการ

อบรมกรรมการฯ และ เจาหนาที่สหกรณสมาชิก

ชมรมฯ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รับทราบความ

คืบหนาการแกไขปญหาของสหกรณการเกษตรสามโก 

จํากัด ฯลฯ 

คณะกรรมการฯ และเจาหนาที่สหภาพ - สหกรณ 

รวมตักบาตร ขาวสาร อาหารแหงกับบริษัทฯ 

วันที่ 17 เมษายน 2561 คณะกรรมการ และ 

เจัาหนัาที่สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเร

ยอน และสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเร

ยอน จํากัด ไดแก นายลิขิต มีบํารุง ประธานสหกรณฯ 
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นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว (รองประธานสหภาพฯ และ

กรรมการสหกรณฯ) นายสุทัศน เอ่ียมแสง (เลขานุการ

สหภาพฯ และกรรมการสหกรณฯ) นางนาถ มงคลหวา 

หัวหนาฝายทั่วไป (สหกรณฯ) นางสาวฐิติพร ควร

บําเรอ เจาหนาที่ธุรการ (สหกรณฯ) นางนํ้าออย อุน

จิตร เจาหนาที่อาวุโส (สหภาพฯ) และนางปานแกว 

บุญสํารวย เจาหนาที่สหภาพฯ เขารวมการตักบาตร

ขาวสาร อาหารแหง เน่ืองในวันสงกรานต ประจําป 

2561 ณ บริเวณหนาตึกบริหาร บริษัท ไทยเรยอน 

จํากัด (มหาชน) อ.เมือง จ.อางทอง ซ่ึงจัดโดยฝาย

บริหารของบริษัทฯ 

ป ร ะ ธ าน ก ร ร มก า รฯ  เ ข า ร ว ม ก า ร ป ร ะชุ ม

ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ สอร. 

วันที่  22 เมษายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ เขารวมการประชุมประจําเดือน 

ค ร้ังที่  4/2561 สหพันธสหกรณออมทรัพยผู ใช

แรงงาน (สอร.) ณ สโมสรการไฟฟานครหลวง ชั้น 2 

เขตการไฟฟานครหลวงวัดเลียบ ถนนจักรเพชร แขวง

วังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี มูลนิธิ

ไพศาลธวัชชัยนันทเปนเจาภาพจัดการประชุม 

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพบิดา มารดา สมาชิก

ที่เสียชีวิต 3 ราย 

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝายประชาสัมพันธ นายสายัณห แผน

ประดิษฐ เลขานุการ นายอนุรักษ ทองโตนด นายสม

ยศ นันตาวัง กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจัดการสหกรณ และนางสาวดวงกมล แกวสุกใส 

เจาหนาที่เงินกู เดินทางไปเปนเจาภาพฟงพระสวดศพ

นายสุรชัย เครือรัตน สมาชิกสมทบ และเปนบิดาของ

นางณัฐฐิณีย  หอมโทน สมาชิกสหกรณฯ  แผนก

บริหาร (แผนกสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย) ณ วัด

ทองคุง ต.โพสะ อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง และชวย

เงินทําบุญ 500 บาท 

วันที่ 15 เมษายน 2561 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร 

รองประธานฝายการเงิน และนายสุทัศน เอ่ียมแสง 

กรรมการฯ เดินทางไปเปนเจาภาพฟงพระสวดศพ

บิดานายธนกิจ อยูสุข สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต ที่

บานพัก ต.จําปาหลอ อ.เมือง จ.อางทอง และมอบ

เงินชวยทําบุญ 500 บาท 

วันที่  20 เมษายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการฯ 

นางนาถ มงคลหวา นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ 

เจาหนาที่สหกรณฯ และนางปานแกว บุญสํารวย 

เจาหนาที่สหภาพฯ เดินทางไปเปนเจาภาพฟงพระ

สวดศพมารดานายพงศวรินทร พิณสุวรรณ สมาชิก

แผนกสปนนิ่ง ผลิต ณ วัดใหมปากบาง อ.มหาราช 

จ.พระนครศรีอยุธา และชวยเงินทําบุญ 500 บาท 
 

 
 

กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 3 ราย 

วันที่  27 มีนาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายสุทัศน เอี่ยมแสง และนายณัฐ

ภูมิ สุวรรณวงศา เดินทางไปเยี่ยมไขนางสาววิภาดา 

ทองประไพ สมาชิกแผนกหองปฏิบัติการเคมี ที่

บานพัก อ.ไชโย จ.อางทอง เน่ืองจากเปนไขหวัดใหญ 
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วันที่  9 เมษายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ นายสุทัศน เอ่ียมแสง 

และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยม

ไขนายพงษปณต เปนบุญ สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต 

ที่โรงพยาบาลราชธานี เน่ืองจากความดันสูง  

วันที่ 30 เมษายน 2561 นายสุทัศน เอี่ยมแสง 

นายสมยศ นันตา วัง และนายพงษศักดิ์  ค ง มี 

กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนายเฉลิม ปรีชาชาติ 

สมาชิกแผนกแวรเฮาท ที่บานพัก ต.สายทอง อ.ปาโมก 

จ.อางทอง 

ในการเดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกทั้ง 3 ราย

สหกรณฯ ซ้ือของเยี่ยมไขมอบใหรายละ 300 บาท 

ผูจัดการฯ มอบสมุดบัญชีเงินฝากใหแกสมาชิก 

วันที่ 10 เมษายน 2561 นางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจัดการฯ มอบสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยมูลคา 

500 บาท ใหกับนางสาวธนวันต อนไชยะ สมาชิก

แผนกบริหาร (สโตร) เน่ืองจากคลอดบุตรใหม 

สหกรณฯ มอบของที่ระลึกใหแกสมาชิกที่ทําการ

มงคลสมรส 2 ราย 

วันที่ 16 เมษายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ ทําการมอบของที่ระลึก (หมอถุง

ขาวไฟฟา มูลคา 500 บาท) ใหแกนายกิตติวัฒน 

กลอมสุภาพ สมาชิกแผนกอินทรูเมนท โดยมอบใหใน

งานฉลองมงคลสมรสที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติ

วิทยาภูมิ” อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 

วันที่ 16 เมษายน 2561 นายเฉลย ชมบุหร่ัน 

กรรมการฯ ทําการมอบของที่ระลึก (หมอหุงขาว

ไฟฟา มูลคา 500 บาท ใหแกนายสัณหพจน สาชอฟา 

สมาชิกแผนกบอยเลอรเฮาท เน่ืองจากทําการมงคล

สมรส โดยมอบใหในงานมงคลสมรส ณ บานเลขที่ 20 

หมู 3 ต.นรสิงห อ.ปาโมก จ.อางทอง 

สหกรณฯ บริจาคเงินเพ่ือการกุศล 2 ราย เปนเงิน 

2,000 บาท 

วันที่ 30 มีนาคม 2561 บริจาคเงินเพ่ือรวม

เปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคีเพ่ือการศึกษา โรงเรียน

วัดเนินสะเดา ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 

จํานวน 1,000 บาท 

วันที่ 17 เมษายน 2561 บริจาคเงินใหแก

ชมรมสหกรณจังหวัดอางทองเพ่ือสนับสนุนการจัด

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต “สหกรณสุขสันต 

วันสงกรานต ประจําป 2561” จํานวน 1,000 บาท 

คณะกรรมการ และเจาหนาที่ฯ รวมใหการตอนรับ

คณะกรรมการ ชสอ. 

วันที่ 25 เมษายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธ์ิ วายุ พักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝ ายประชาสัมพันธ  นาย วิ รั ต  ชู จิต ต 

กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ ให

การตอนรับคณะกรรมการฯ และเจาหนาที่ฯ ชสอ. 

รวม 8 คน นําโดย นายสถิตยชัย วรานนทวนิช รอง

ประธานกรรมการ นายสุรัตน จันทรวันเพ็ญ ประธาน

คณะกรรมการเชื่อมโยงเครือขายและกิจการพิเศษ 

ดร.สามัคคี เดชกลา กรรมการเชื่อมโยงเครือขายและ

กิจการพิเศษ นายเสนอ วิสุทธนะ กรรมการ ชสอ. 

นายนลธวัช สมาธิ รองผูจัดการใหญ นางสาววราพร 

สุดโต ผูจัดการฝายสงเสริมสหกรณ และนางสุธารัตน 

โสภา หัวหนาแผนกระบบสหกรณออมทรัพย ซึ่ง

เดินทางมาขอขอมูลเพ่ิมเติม เนื่องจากสหกรณฯ เขา

รวมการประกวดสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 

2560  (ป ระ เ ภท ส วัสดิ ก าร )  ขอ ง  ช สอ .ทั้ ง น้ี 

คณะกรรมการสหกรณฯ และผูจัดการไดรวมกัน

นําเสนอขอมูลสหกรณเพิ่มเติมและตอบขอซักถาม

จากกรรมการฯ และเจาหนาที่ ชสอ. ดวย 
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  เดอืนพฤษภาคม 2561 สมาชกิสหกรณฯ 3 

ทานเสยีชีวติในเวลาที่ใกลเคยีงกัน  

วันที ่3 พฤษภาคม 2561 คุณสุนทร หุนกลํ่า 

สมาชิกสหกรณฯ แผนกซีวิล เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คุณทวี เจริญสุข 

สมาชิกสหกรณฯ แผนกพนสภาพการเปนพนักงาน 

เสียชีวิตเน่ืองจากเปนโรคมะเร็งปอด 

วันที่  1 2 พฤษภาคม 2561 คุณ สุวัฒน 

สุวรรณโชติ สมาชิกสหกรณฯ แผนกสปนน่ิง ผลิต 

เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ 

การเสียชีวิตของสมาชิกสหกรณฯ ทั้ง 3 ทาน 

นํามาซ่ึงความโศกเศราและเสียใจของคนในครอบครัว

และเพ่ือนรวมงานของสมาชิกทั้ง 3 ทานเปนอยาง

มาก โดยเฉพาะการเสียชีวิตของคุณสุนทร หุนกล่ํา 

และคุณสุวัฒน สุวรรณโชติ ที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ

เปนเร่ืองที่เกิดขึ้นอยางกะทันหัน ไมมีใครคาดคิดกัน

มากอน และทั้งสองทานอายุยังนอย มีภรรยาและ

บุตรที่ตองดูแลดวย 

สําหรับการเสียชีวิตของคุณทวี เจริญสุข ก็

เปนเร่ืองที่นาเห็นใจเปนอยางมากเนื่องจากคุณทวี 

เจริญสุข อยูกับคุณแมที่อายุ 94 ป ตามลําพังเพียง

สองคน เมื ่อค ุณทวี เจริญสุข เส ียช ีวิตค ุณแม ก็

เหมือนตัวคนเดียวเพราะไมมีลูกอยูดวย แตก็เชื่อวา

หลานๆ ของคุณแมคงชวยดูแลคุณแมแทนคุณทวี 

เจริญสุขที่จากไป 

คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยฯ  และ 

คณะกรรมการมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ได

เดินทางไปเปนเจาภาพฟงพระสวดศพสมาชิกที่

เสียชีวิตทั้ง 3 ทาน โดยสหกรณออมทรัพยฯ ไดชวย

เงินทําบุญใหแกครอบครัวของคุณสุนทร หุนกล่ํา เปน

เงิน 3,000 บาท เน่ืองจากอายุสมาชิกยังไมถึง 5 ป 

สําหรับครอบครัวของคุณทว ีเจริญสุข และคุณสุวัฒน  

สุวรรณโชติ สหกรณออมทรัพยฯ ชวยเงินทําบุญ เปน

เงินครอบครัวละ 5,000 บาท โดยมูลนิธิสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน ชวยเงินทําบุญใหกับครอบครัวทั้ง 

3 ทาน เปนเงินครอบครัวละ 500 บาท 

สําหรับสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ไทยเรยอน เปนเจาภาพสวดศพคุณสุนทร หุนกล่ํา 

และคุณสุวัฒน สุวรรณโชติ และชวยเงินทําบุญให

ครอบครัวของสมาชิกทั้งสองครอบครัว เปนเงิน

ครอบครัวละ 800 บาท สวนคุณทว ีเจริญสุข สหภาพ

แรงงานฯ ไมไดเปนเจาภาพสวดศพ เน่ืองจากไดพน

จากการเปนสมาชิกสหภาพฯ เพราะการเกษียณอายุ 

สําหรับพนักงานที่ยังทํางานอยูในขณะนี้ ซ่ึงมีจํานวน

หนึ่งที่ไมไดสมัครเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานฯ 

หากเสียชีวิต หรือบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตร

เสียชีวิต สหภาพแรงงานฯ ก็จะไมเดินทางไปเปน

เจาภาพฟงพระสวดใหเชนกัน 
 

 
 

นอกจากการไปเปนเจาภาพสวดศพใหแก

สมาชิกที่เส ียชีวิตแลว สหกรณออมทรัพยสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จําก ัด ย ังม ีสวัสด ิการใหแก

ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต ดังน้ี คือ สหกรณฯ 
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จัดทําประกันชีวิตกลุมใหแกสมาชิกสหกรณฯ ทุก

คน และสมาชิกสมทบที ่ม ีหุ นตั ้งแต 100 ,000 

บาทขึ้นไป โดยสหกรณฯ เปนผู จายเงินค าเบี ้ย

ประกันใหแกสมาชิกทุกคน สมาชิกสหกรณฯ ที่

เสียชีวิตจะไดรับเงินสินไหมทดแทน เปน 2 กรณี 

ค ือ  หากเส ียช ีว ิตตามปกต ิ ทายาทได ร ับ เง ิน

ส ินไหมทดแทน จํานวน 50 ,000 บาท หาก

เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ ทายาทไดรับเงินสินไหม

ทดแทน 200,000 บาท 

สําหร ับ ในป  พ .ศ .  2561 สหกรณ ฯ  ทํ า

ประกันชีวิตใหแกสมาชิก จํานวน 1,011 คน โดย

เสียคาเบี้ยประกันใหกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 

จําก ัด  (มหาชน) เปนเง ินทั ้งสิ ้น 478,273 บาท 

นอกจากนั้น สหกรณฯ ไดเปดโอกาสใหสมาชิกนํา

บุคคลในครอบครัวมาสมัครทําประกันชีว ิตกลุ ม

ร วมก ับสหกรณ โดยสมาช ิกเปนผู ชํา ระคาเบี ้ย

ประกันใหกับบุคคลที่นํามาสมัครทําประกันชีวิตใน

อัตราเดียวกับที่สหกรณฯ จายใหกับบริษัทประกัน

ช ีวิต ซึ ่ง ในป พ.ศ. 2561 มีสมาชิกนําบุคคลใน

ครอบครัวมาสมัครทําประกันชีวิตกลุ มรวมทั ้งสิ ้น 

60 คน ทั้งน้ี การสมัครเขารวมทําประกันชีวิตกลุม

กับสหกรณฯ สมาชิกสามารถนําบุคคลในครอบครัว

มาสมัครเปนสมาชิกไดทั้งตลอดทั้งป โดยกรมธรรม

การประกันชีวิตกลุมสมาชิก จะเริ่มตั้งแตวันที่ 1 

พฤษภาคมของทุกป ผู ที่สมัครเขาทําประกันชีวิต

กลุมหลังวันที ่ 1 พฤษภาคมจะเสียค าเบี้ยประกัน

เฉลี่ยตามระยะเวลาที่สมัครเขาเปนสมาชิกในรอบ

ปนั้นๆ สําหรับสมาชิกที่เสียชีวิตทั้ง 3 คน ทายาท

ของแตละคนไดรับเงินสินไหมทดแทน ดังน้ี 

1.  คุณสุนทร หุ นก ลํ่า ทายาทได รับเ งิน

สินไหมทดแทน จํานวน 200,000 บาท เน่ืองจาก

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในโรงงาน 

2. คุณทวี เจริญสุข ทายาทไดรับเงินสินไหม

ทดแทน จํานวน 50,000 บาท เนื่องจากเสียชีวิต

จากการเจ็บปวย 

3. นายสุวัฒน สุวรรณโชติ ทายาทไดรับเงิน

สินไหมทดแทน จํานวน 200,000 บาท เนื่องจาก

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

การเปนสมาชิกสหกรณฯ ยังทําใหสมาชิกมี

ส ิทธ ิสม ัครเข า เป น  สมาช ิกสมาคมฌาปนก ิจ

สง เคราะห สมาช ิกสหกรณออมทร ัพย สถ าน

ประกอบการ (สสอป.) โดยผูสมัครเปนสมาชิกตอง

มีอายุไมเกิน 57 ป เสียคาสมัคร 100 บาท เงินคา

บํารุงปละ 50 บาท และจายเงินสงเคราะหลวงหนา 

4,500 บาท รวมเปนเงิน 4,650 บาท สมาช ิก 

สสอป. เสียชีวิต ผูรับเงินสงเคราะหจะไดรับเงิน

สงคราะห 600,000 บาท ทั้งน้ี สมาคมฯ หักเงินคา

จัดการรอยละ 4 ของเงิน 600,000 บาท เปนเงิน 

24,000 บาท ผูร ับผลประโยชนจะไดรับเงินสุทธิ 

จํานวน 576,000 บาท เงินจํานวนดังกลาวเปนเงิน

ที ่จะชวยสรางความมั ่นคงใหแกครอบครัวของ

สมาชิก และในกรณีที่สมาชิกผูเสียชีวิตมีหนี้เงินกูกับ

สหกรณฯ ผูรับผลประโยชนสามารถนําเงินที่ไดรับ

จากสมาคมฯ มาชําระหนี ้กับสหกรณฯ ทําใหผูค้ํา

ประกันไมไดรับความเดือดรอนในการชําระหนี้แทน

ผูกูเงิน สําหรับสมาชิกที่เสียชีวิตทั้ง 3 ทานไมได

เป นสมาชิก สสอป. จึง ไมได รับเง ินสงเคราะห

ดังกลาว  

ถาแตละทานเปนสมาชิก สสอป. บุคคลใน

ครอบครัวก็จะได ร ับเง ินสงเคราะหจากสมาคมฯ 

จํานวน 576,000 บาท เงินจํานวนนี้สามารถนําไป

ชําระหน้ีสหกรณฯ หรือเปนเงินสําหรับใหครอบครัว

ใชจายเพื่อการดํารงชีพหลังจากการเสียชีวิตของ

บุคคลในครอบครัวดังกลาว 
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สวัสด ีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา 

เดือนพฤษภาคม 2561 มาพบกับ ทานสมาชิกและ

ทานผูอานทุกทานแลวครับ 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสัณหพจน สาชอ

ฟา สมาชิกแผนกบอยเลอรเฮาท และคุณกิตติวัฒน 

กลอมสุภาพ สมาชิกแผนกอินทรูเมนท ที ่เขารวม

พิธีมงคลสมรสในวันที่ 16 เมษายนในวันเดียวกัน 

ขอ ให ช ีว ิต สมรสขอ งสมาช ิกทั ้ง สองท านม ีแต

ความสุขตลอดไป มีหลานอุมโดยเร็วครับ ###

๙๙๙### ขออน ุโมทนาบ ุญก ับ  ค ุณวราภรณ 

จ ินดานาถ ที ่ไดบวชเณรใหก ับลูกชายทั ้งสองคน

ครับ ###๙๙๙### ไดรับบัญชีเง ินฝากพรอมกับ

เงินฝาก จํานวน 500 บาทไปแลว สําหรับ คุณธน-

วันต อ นไชยะ เนื่องในโอกาสที ่คลอดบุตรครับ 

###๙๙๙### ชวงเทศกาลสงกรานตที่ผานมา คุณ

กานตชนิต หาญกลา พรอมกับสามีไปเที ่ยววัน

สงกรานตที่บานคุณยาที่อุทัยธานีดวยความสุขครับ 

###๙๙๙### ขออนุโมทนาบ ุญกับ คุณส ุว ัฒน 

คุณวรรณดี แกวเฮียง และเพ่ือน ๆ ที่ไมไดเอยนาม 

เน่ืองในโอกาสที่ไดทําบุญโรงทานกวยเตี๋ยวราดหนา 

50 กิโลกรัม ที่วิหารหลวงพอสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ไปเมื่อ

เร็ว ๆ นี้ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ 

คุณนฤมล สวนแกวมณี  เนื่องในโอกาสที่ทํางาน

กับบริษัทมาครบ 10 ป เม่ือวันที่ 27 เมษายนที่ผาน

มาครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณ

ยุจิรา ผดุงผล ที่ไดรับ “แหวนเพชร” เปนของขวัญ

วันเก ิดเ มื ่อปลาย เด ือนเมษายนที ่ผ านมา ###

๙๙๙ ### ขอ แสด งความ ย ินด ีก ับ  ค ุณมงคล 

ดุษณีย  ที ่เด ินทาง ไปทําพิธ ีห มั ้นลูกชายก ับวาที่

เจาสาวที่จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานแตงงานเมื่อไรสง

ขาวกันบางนะครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ

ยินดีกับ คุณพยุงศักดิ์ คุณประไพ เวชโช เนื่องใน

โอกาสที่ไดจัดพิธีมงคลสมรสใหกับลูกชายเม่ือปลาย

เด ือนเมษายนที่ผ านมาครับ ###๙๙๙###  งาน

มงคลสมรสลูกชายคุณพยุงศักดิ์ เวชโช เพ่ือนๆ ตาง

ชม 3 สาวไทยเรยอน คือ คุณสุภาพ ไพจิตรจินดา 

คุณเพ็ญศรี ส ินธุประสิทธิ ์ และคุณไขมุกข จันท

โคตร วาแต งตัวสวยงามกันทุกคน สวยพอๆ กับ

เจาสาวในงานเลยครับ ###๙๙๙### ฝากขาวมา

จาก คุณส ุว ัฒน  แก วเฮ ียง  รองประธานมูลน ิธิ

สหภาพแรงงานไทยเรยอน ขอเชิญเพ่ือนสมาชิกทุก

ทาน เขารวมการอบรมกับมูลนิธิฯ เร่ือง “การสราง

ความสุขใหแกตนเอง” ในวันที ่ 2 - 3 มิถุนายน 

2561 ที ่จ ังหวัดฉะเช ิง เทราครับ  ###๙๙๙### 

แสดงความยินดีกับ คุณสมนึก จิตตวิปูน เนื่องใน

โอกาสเปดรานเสริมสวย “ออเจาบิวตี ้” โดย มี

หลานสาวและคุณแมของหลานเปนชางประจําราน 

ราคาเปนกันเองครับ ###๙๙๙### เพราะลูกสาว

ไมกล ับบ านมาเยี ่ยมคุณพ อ ค ุณแม ในวันหย ุด

ประจําสัปดาห ทําเอา คุณแมเกษมศรี เมฆหมอก 

ตองต ัดพอลูกสาวผานเฟซบุ ก ล ูกสาวต องย ืนยัน

ผานเฟซบุกวาวันอาทิตยหนากลับมาหาคุณแมอยาง

แนนอน ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณ

วรวรรณ ขําศิริ เนื่องในโอกาสทําบุญขึ้นบานใหม

ครับ ไดขาววาบานหลังใหญและสวยงามมากครับ 

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณธนกิจ อยูสุข ที่

สูญเสียคุณแมไปเมื่อเดือนเมษายน ###๙๙๙###  

ขอแสดงความเส ียใจกับ คุณสมควร ยกยอง ที่

สูญเสียคุณแมไปเมื่อกลางเด ือนพฤษภาคม ###
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๙๙๙###  ขอแสดงความเสียใจกับ คุณยุทธภูมิ 

เทพวงษ ที ่ส ูญเสียคุณแมไปในเวลาใกลเคียงกัน

คร ับ  ###๙๙๙### ขอแสด งความ เส ีย ใจก ับ

ครอบครัว “หุนกล่ํา” และเพื่อนๆ แผนกซีวิล ที่ได

ส ูญ เ ส ีย  ค ุณส ุนท ร หุ นก ลํ่า  ไป เมื ่อต น เ ด ือน

พฤษภาคมที่ผานมาครับ ###๙๙๙### ขอแสดง

ความเสียใจกับ ครอบครัว “เจริญสุข” และเพื่อน

สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ที่สูญเสีย คุณทวี เจริญ-

สุข ในเวลาใกลเคียงกัน ###๙๙๙### ขอแสดง

ความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนสมาชิกแผนก

สปนนิ่ง ผลิต ที ่ส ูญเสีย คุณสุว ัฒน ส ุวรรณโชติ  

เม่ือกลางเดือนพฤษภาคมที่ผานมา ###๙๙๙###  

ขอใหดวงวิญญาณของสมาชิกสหกรณฯ ทั้ง 3 ทาน

สูชาติภพที่ด ีด วยครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ 

คุณวันชัย  ฉ ัตรแหลม ค ุณสัณห ศ ิริมงคล คุณ

สมควร ประดับศรี และ คุณณัฐวุฒิ สุขประเสริฐ 

ที ่ไ ด ทํ ากา รเ พิ ่มค าหุ น ก ับสหกรณ ฯ  ใน เด ือ น

เมษายนที ่ผานมา ขอใหทุกทานมีหุ นเปนจํานวน

มากในวันเกษียณอายุดวยนะครับ ###๙๙๙### 

ขอขอบคุณ คุณนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ ที่นําคุณแม 

แล ะต ัว เ อง ส ม ัค ร เ ข า เ ป น สม าช ิก  สส . ช ส อ . 

เรียบรอยแลว หลังจากที่ทั้งสองทานไดสมัครเปน

สมาช ิก  สสอป .  มากอนหนา นี ้แล ว คร ับ  ###

๙๙๙### ขอแสดงความย ินด ีก ับ  ค ุณอ ัชณา 

วายุพักตร ที ่มีเหลนคนแรกจากหลานชายและ

นํามา เลี ้ย งที ่บ านที ่อ างทองด วย  งานนี ้ย าอ อย

เ ห นื ่อ ย ต อ นแ ก แ น น อ น ค ร ับ  ###๙ ๙ ๙ ### 

นอกจากขับรถใหโรงงานแลว คุณถวิล แกนแกว 

ยังทําวงดนตรีรวมกับลูกชายดวย ฝากเพ่ือนสมาชิก

ช ว ย ก ันส น ับ สน ุนด วยนะคร ับ  ###๙๙๙ ### 

เกษียณอายุงานไปอีกคน สําหรับ คุณสุรพล บุญ-

เก ิด  ขอให ช ีว ิตหล ังการเกษ ียณม ีแต ความส ุข

ตลอดไปนะครับ ###๙๙๙### โรงเรียนเปดเทอม

แลว ลูกสาวสองคนของ คุณไพฑูรย โลทอง ไป

โรงเรียนดวยความเต็มใจ ดีใจกับคุณพอดวยครับ 

###๙๙๙### เพ่ือนสมาชิกที่เขาไปชมเฟซบุกของ 

คุณชัยรัตน กลิ่นยี่สุน จะเห็นโพสตการขายสินคา

ของแฟนคุณชัย รัตน ฝากเพื่อนๆ ชวยกันอุดหนุน

บางนะครับ 

น่ังเคร่ืองบินไปเที่ยวกระบี่กับครอบครัว คุณ

สามารถ ไชยเดช บอกวานาน ๆ มาคร้ัง จึงขออยู

เที่ยวกระบี่หลายวันหนอยครับ ###๙๙๙### ชีพ

จรลงเทา ตองเดินทางไกล คุณเพิ่มพูลพัชร จวง-

พานิช เดินทางไปเยี่ยมลูกสาวที่อเมริกาเปนอาทิตย 

เ ห นื ่อยห น อย นะค ร ับพี ่โ อ ง  ###๙๙๙### ที่

ปรึกษาสหกรณฯ คุณมยุรี ดิฐภักดีชล เดินทางไป

อเมริกาเหมือนกัน แตไปรวมงานมงคลสมรสของ

คุณบาจาจ อดีตประธานบริษัทฯ กลับมามีของฝาก

มาใหนองๆ เจาหนาที่สหกรณฯ บางไหมครับ ###

๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรีประภา 

แสงสวาง ที ่นองเตชิตล ูกชายคนโตเขาเรียนชั ้น 

ประถมศึกษาปที่ 1 แลว และยังหลอเหมือนคุณพอ

ดวย ###๙๙๙### คุณสมศักดิ์ เสนะวีระกุล พา

ภรรยาไปเที่ยวทะเลหัวหินเมื่อตนเดือนพฤษภาคม

ที่ผานมา ไดขาววาทั้งคูมีความสุขเปนอยางมากเลย

ครับ ###๙๙๙### คุณกิตติศักดิ์ จันทโคตร พา

ภรรยาและลูกสาวไปทานอาหารที ่รานชาบู บูตึ ๊ง 

อางทอง งานน้ีปาออย คุณไขมุกข จันทโคตร ไมได

ไปกับหลานไดอยางไร? ###๙๙๙### พบกันฉบับ

หนา ###๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙### 
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รายงานกิจการประจาํเดือน เมษายน 2561 (MONTHLY REPORTS APRIL 2018) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,212 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 351,108,910.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 14,904,475.51 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 4,468,922.65 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 4,329,434.99 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  15,043,963.17 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 120,559,550.09 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 4,997,927.41 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 2,552,580.88 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  123,004,896.62 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 8,502,900.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 500,282.67 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 1,413,682.67 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  7,589,500.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 31,773,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 970,765.29 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 50,060,000.00 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 20,615,116.40 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 126,255,317.07 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 309,888,130.56 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 49,471,736.75 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 51,213,327.83 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   308,146,539.48 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน Loans to other cooperatives 30,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 5,558,775.75 บาท Baht 

14. รายได้เดือน มกราคม - เมษายน 2561 Revenues from January - April 2018 6,467,249.09 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือน มกราคม - เมษายน 2561 Expenses from January - April 2018 1,574,768.63 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 4,892,480.46 บาท Baht 
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¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐà¨�ÒË¹�Ò·ÕèÏ à¢�ÒÃ�ÇÁ§Ò¹ �ÊË¡Ã³�ÊØ¢ÊÑ¹µ� ÇÑ¹Ê§¡ÃÒ¹µ�»ÃÐ¨íÒ»� 2561� ³ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊË¡Ã³� Ñ̈§ËÇÑ´Í�Ò§·Í§ 
Ñ̈´â´ÂÊÑ¹¹ÔºÒµÊË¡Ã³�¨Ñ§ËÇÑ´Í�Ò§·Í§ áÅÐ ªÁÃÁÊË¡Ã³� Ñ̈§ËÇÑ´Í�Ò§·Í§ (17 àÁ.Â. 61) 

 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐà �̈ÒË¹�Ò·Õè à´Ô¹·Ò§ä»à»�¹à �̈ÒÀÒ¾ÊÇ´È¾ 
ÁÒÃ´Ò¹ÒÂ¾§È�ÇÃÔ¹·Ã� ¾Ô³ÊØÇÃÃ³ (Ê»�¹¹Ôè§ ¼ÅÔµ) 

³ ÇÑ´ãËÁ�»Ò¡ºÒ§ ¨.¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ (20 àÁ.Â. 61) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ à´Ô¹·Ò§ä»àÂÕèÂÁä¢�¹ÒÂà©ÅÔÁ »ÃÕªÒªÒµÔ (áÇÃ�àÎ�Ò·�) 
·Õèº�Ò¹¾Ñ¡ µ.ÊÒÂ·Í§ Í.»�ÒâÁ¡ ¨.Í�Ò§·Í§ 

à¹×èÍ§¨Ò¡à»�¹¹ÔèÇ (30 àÁ.Â. 61) 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐà �̈ÒË¹�Ò·Õè ãË�¡ÒÃµ�Í¹ÃÑº¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐà �̈ÒË¹�Ò·Õè ªÊÍ. 
ã¹¡ÒÃ¢Í¢�ÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ à¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ñ´àÅ×Í´ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�´Õà �́¹ »ÃÐ í̈Ò»� 2561 

¢Í§ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�áË�§»ÃÐà·Èä·Â í̈Ò¡Ñ´ (25 àÁ.Â. 61) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


