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สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท ใหแก
สมาชิกเกษียณอายุ
วันที่ 2 เมษายน 2561 นายสุทัศ น เอี่ย มแสง
กรรมการ ทํ าการมอบสร อยคอทองคําหนัก 1 บาท
(มู ล ค า 20,150 บาท) ให แ ก น ายสมาน อุ ด มพื ช
สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต เนื่องจากเกษียณอายุ โดย
มอบใหในงานเลี้ย งสังสรรคการเกษียณอายุที่สโมสร
พนักงานบริษัทไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

นายกสสอป. มอบเงินสงเคราะห 600,000 บาท
ใหแกผูรับผลประโยชนของนายสุรชัย เครือรัตน
วันที่ 4 เมษายน 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยส ถานประกอบการ (สสอป.) และนายวิรัต ชู
จิตต กรรมการฯ ทําการมอบเงินสงเคราะหศพจํานวน

ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

600,000 บาท (หกแสนบาทถ วน) ของสมาคมฯ
ใหแ กนายอธิปตย เครือรัตน และนางณัฐฐิณีย หอม
โทน บุ ตรและเปนผู รับ ผลประโยชน ข องนายสุ รชั ย
เครือรัตน อายุ 59 ป สมาชิกสมาคมฯ รอบ 1/2554
ซึ่งเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งลําไสใหญ โดยทําการมอบ
ในงานฌาปนกิ จ ศพที่ วั ด ท องคุ ง ต.โพสะ อ.เมื อ ง
อางทอง จ.อางทอง
อนึ่ง นายเฉลย ชมบุห รั่น กรรมการฯ ทําการ
มอบเงินสินไหมทดแทนการประกันชีวิตกลุมสมาชิก
สหกรณฯ จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
ให แ ก นางปท มพร เครือรัต น ภรรยาของนายสุรชั ย
เครือรัต น สมาชิ กสมทบ ซึ่งเสียชีวิต ทั้งนี้ สหกรณ ฯ
ทํ า ประกั นชี วิ ต กลุ ม ให แ ก ส มาชิ กสหกรณ ฯ ทุก คน
โดยสหกรณฯ จายเบี้ยประกันใหแกบริษัทประกันชีวติ
แทนสมาชิกฯ
ผูจัดการเขารวมการอบรม เรื่อง การดําเนินคดีของ
สหกรณดวยตนเอง ที่ ชสอ.
วั น ที่ 16 - 17 มี นาคม 2561 นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจัดการ เขารวมการอบรมโครงการ “การ
ดําเนินคดีของสหกรณดวยตนเอง” ณ อาคารชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
(อานตอหนา 3)
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ÃÒÂª×Íè ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃªØ´·Õè 36 (¾.È. 2561)

นายลิขิต
มีบ ํารุง
ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห
แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายกฤษณชัย
สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก
นายเฉลย
ชมบุหรั่น
กรรมการ
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
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

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ à´Ô¹·Ò§ä»àÂÕÂ
è Áä¢
¹ÒÂ¾§É»³µ à»¹ºØ ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡Ê»¹¹Ôè§ ¼ÅÔµ
·Õè Ã¾.ÃÒª¸Ò¹Õ ¨.¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ (9 àÁ.Â. 61)

à¨ÒË¹Ò·ÕÊè Ë¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÏ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายทั่วไป
เจาหนาที่บญ
ั ชี
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่การเงิน

¼Ù¨Ñ´¡ÒÃÏ ÁÍºÊÁØ´ºÑªÕà§Ô¹½Ò¡ãËá¡
¹Ò§ÊÒÇ¸¹ÇÑ¹µ Í¹äªÂÐ ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ºÃÔËÒÃ (ÊâµÃ)
à¹×èÍ§¨Ò¡¤ÅÍ´ºØµÃ (10 àÁ.Â. 61)

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายมานะกูล พรรณเรณู

กองบรรณาธิการ
 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร  นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสุทัศน เอี่ยมแสง  น.ส.พรรษพร แสงประพาฬ
 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา
 นายวิรัต ชูจิตต
 นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹Ï áÅÐ¼Ù¨ Ñ´¡ÒÃà¢ÒÃÇÁ
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªÁÃÁÊË¡Ã³¨Ñ§ËÇÑ´ÍÒ§·Í§
³ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊË¡Ã³¨Ñ§ËÇÑ´ÍÒ§·Í§ (17 àÁ.Â. 61)
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ผูจัดการเขารวมการอบรม เรื่อง การดําเนินคดีของ
สหกรณดวยตนเอง ที่ชสอ. (ตอจากหนา 1)
อ. บางกรวย จ. นนทบุ รี ซึ่ง จั ดโดยชุม นุ มสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
โครงการอบรมดั ง กล า วเป นโครงการนํ า ร อ ง
เพื่อใหสหกรณสามารถดําเนินการทางศาลโดยมีทนาย
พี่เ ลี้ย งแนะนํา และทํ าด วยตนเอง วิท ยากรที่ทํ าการ
อบรม ไดแก นายณฐกร แกวดี นายปรเมศวร อินทร
ชุมนุ ม นายปราโมทย สรวมนาม และมีสหกรณ เข า
รวมอบรม 50 สหกรณ ณ สํานักงาน ชสอ.
นายกสสอป. เขารวมการประชุมใหญ สหกรณอ อม
ทรัพยสหภาพแรงงานไทยอครีลิคไฟเบอร จํากัด ที่
อ.แกงคอย
วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และรองประธาน
ฝายการเงิน สหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานไทยเร
ยอน จํากัด และนายวิรัต ชูจิต ต กรรมการสมาคมฯ
และกรรมการสหกรณ ฯ เข า ร วมการประชุ ม ใหญ
สามั ญ ประจํ าป 2560 สหกรณ อ อมทรั พ ย ส หภาพ
แรงงานไทยอครีลิคไฟเบอร จํากัด ณ รานอาหารของ
บริษัทไทยอครีลิคไฟเบอร จํากัด อ.แกงคอย จ.สระบุรี
โดยมี นายนั ก สิ ท ธิ์ คุ มชนะ ประธานกรรมการ ทํ า
หน าที่ป ระธานในที่ ป ระชุ ม นายศรี โ พธิ์ วายุ พักตร
นายกสมาคมฯ ไดก ลา วแนะนํ าสมาคมฯ และมอบ
นาฬิกาสมาคมฯ ใหแกสมาชิกฯ ที่เขารวมการประชุม
ใหญดวย
ณ วันที่ 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 เงินใหกูแ กส มาชิก
108.26 ล า นบาท เงิ นฝาก ชสอ. 20.53 ล านบาท
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ทรัพยสินรวม 14,296 ล านบาท กําไรสุท ธิป ระจํา ป
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 เลขานุการเขารว มการประชุมใหญ
สามัญประจําป 2560 สอ.สร.ไทยคูราโบ จํากัด
วั น ที่ 25 มี น าคม 2561 นายลิ ขิ ต มี บํ า รุ ง
ประธานกรรมการฯ และนายสายัณห แผนประดิษ ฐ
เลขานุ การ เขาร วมการประชุมใหญ ส ามั ญประจํ า ป
2560 สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยคูราโบ
จํากัด ณ โรงอาหารบริษัท ไทยคูราโบ จํากัด อ.คลอง
หลวง จ.ปทุ ม ธานี โดยมี น ายสุ รัต น จั น ทรวั นเพ็ ญ
ประธานฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณมีสมาชิก
597 คน และมีสินทรัพย 181,658,016.69 บาท การ
ดําเนินงานในป 2560 สหกรณขาดทุน 4,123,908.62
บาท นําเงินสํารองจายชดเชยการขาดทุน ที่ประชุมมี
มติ อ นุ มั ติ จ า ย หนี้ ส ง สั ย จะสู ญ 100% จํ า นวน
5,870,540.44 บาท มีม ติไมจ ายเงินป นผลและเงิ น
เฉลี่ยคืน และมีมติใหขายอาคารสหกรณซึ่งเปนอาคาร
หอพักในราคา 60 ลานบาท
นายกสสอป. และกรรมการฯ ทําการแนะนําสมาคม
กับคณะกรรมการ สอ. โอเชี่ยนกลาส จํากัด ที่บางปู
วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม
ทรั พย ส ถานประกอบการ (สสอป.) และนางลั ด ดา
ไชยสิทธิ์ กรรมการฯ เดินทางไปแนะนําสมาคมฯ และ
เชิญชวนใหส มัค รเปนศูนย ประสานของ สสอป. แก
คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยโอเชี่ยนกลาส จํากัด
เลขที่ 365 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอ
เมือ ง จั ง หวั ด สมุ ทรปราการ โทร 02 324 0422-4
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โดยมี น ายธนู โพธิ์ ท อง ประธานกรรมการฯ และ
คณะกรรมการฯ ใหการตอนรับ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร นายกสมาคมฯ ทําการ
แนะนําสมาคมฯ กับคณะกรรมการสหกรณ ฯ โดยมี
นางลัดดา ไชยสิทธิ์ กรรมการฯ ใหขอมูลเพิ่มเติม และ
ไดรวมกันมอบนาฬิกาสมาคมฯ ใหแกสหกรณฯ ดวย

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 ประชุมครั้งที่ 6
(วาระพิเศษ) เพื่ออนุมัติแผนกลยุทธสหกรณฯ
วั น ที่ 27 มี น าคม 2561 คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ออมทรั พยสหภาพแรงงานไทยเร
ยอน จํ ากั ด ชุ ด ที่ 36 ทํ าการประชุ มครั้ งที่ 6 (วาระ
พิ เ ศษ) เพื่ อพิ จ ารณาอนุ มั ติ การจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ
สหกรณฯ ประจําป 2561 - 2565 โดยนายลิขิต มีบํารุง
ประธานกรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการสหกรณฯ เขารวมการ
ประชุมดวย
ที่ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจัด ทํ า แผนกลยุ ท ธ
สหกรณ ฯ ประจํา ป 2561 - 2565 และเรื่ องต างๆ
หลายเรื่อง
คณะกรรมการอํานวยการทํ าการประชุม ครั้ง ที่ 3
(วาระพิเศษ)
วั น ที่ 28 มี น าคม 2561 คณะกรรมการ
อํานวยการ ชุดที่ 36 ทําการประชุม ครั้งที่ 3 (วาระ
พิเศษ) ณ หองประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดย
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มีน ายลิ ขิ ต มี บํ า รุ ง ประธานกรรมการฯ ทํ าหนา ที่
ประธานในที่ประชุม
ที่ประชุมรับ ทราบคําชี้แจงของผูแ ทนธนาคาร
ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทุนธนชาต จํากัด
(มหาชน) ในเรื่ อ งการลงทุ นในกองทุ น ต า งๆ มี ม ติ
อนุมัติจายเงินกูสามัญเปนกรณีพิเศษใหแกสมาชิก 1
ราย มอบหมายใหกรรมการ 2 ทานไปรวมการประชุม
ใหญส ามัญประจําป สหกรณอ อมทรั พยพนักงานถุ ง
เทา ไทย จํ า กั ด จ.สมุ ท รปราการ มี ม ติ เ ห็ นชอบให
เสนอต อ คณะกรรมการดํ าเนิ น การเพื่ อใหเ งิ นกู แ ก
สหกรณ อ อมทรั พ ย ห น ว ยงานราชการในจั ง หวั ด
อางทอง จํานวน 20 ลานบาท ฯลฯ
รองประธานฝายการเงินเข ารว มการประชุม ใหญ
สอ. พนักงานถุงเทาไทย จํากัด ที่สมุทรปราการ
วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝ ายการเงิ น เข า รว มการประชุ ม ใหญ
สามัญประจําป 2560 สหกรณออมทรัพยพนักงานถุง
เทาไทย จํา กัด ณ หอ งประชุ มรวมใจ บริ ษั ทถุ งเท า
ไทย จํากัด เลขที่ 29/1 หมูที่ 4 ซอยเทศบาลสําโรงใต
10 ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุ ทรปราการ
โดยมี น ายชัย ยา ตี บ ไธสง ประธานกรรมการฯ ทํ า
หนาที่ ประธานในที่ป ระชุม ทั้ง นี้ นายเสด็จ บุ นนาค
กรรมการ สสอป. กลาวปราศรัยแนะนําสมาคมฯ และ
มอบนาฬิ กาสมาคมฯ จํานวน 9 เรื อนใหแ กส มาชิ ก
สมาคมฯ ดวย
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 สหกรณ มี
สมาชิก 441 คน ทุนเรือ นหุน 11.64 ลา นบาท ทุ น
สํารอง 1.14 ล านบาท เงิ นให กูแ ก ส มาชิ กคงเหลื อ
3.50 ลานบาท ฝากหุน ชสอ.สหกรณอื่น 3.20 ลาน
บาท เงินฝากประจํา ชสอ. 6 ลานบาท สินทรัพยรวม
13.74 ล านบาท กํ าไรสุ ทธิ ป ระจํ าป 2560 จํ านวน
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602,820.14 บาท ที่ประชุมใหญ มีมติอนุมัติจายเงิน
ปนผลรอยละ 3.5 และเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 10
รองประธานฝายการเงิน และเหรัญญิก เขารว มการ
ประชุมใหญ สอ.พนักงานกะรัตนสุขภัณฑ จํากัด
วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝ ายการเงิ น และนายกฤษณชั ย สิ น ธุ
ประสิทธิ์ เหรัญญิก เขาร วมการประชุ มใหญ สามัญ
ประจํ า ป 2560 สหกรณ ออมทรั พย พ นั กงานกะรั ต
สุขภัณฑ จํากัด ณ โรงอาหารโรงงาน 4 บริษัท โคห
เลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขที่ 32 หมู 1
ต.ตาลเดี่ ย ว อ.แก ง คอย จ.สระบุ รี 18110 โดยมี
นางสาวสวรรยา ผดาวัล ย ประธานกรรมการฯ ทํ า
หนาที่ประธานในที่ประชุม
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 สหกรณ ฯ มี
สมาชิก 1,593 คน ทุนเรือนหุน 181.68 ลานบาท ทุน
สํ า รอง 11.07 ล า นบาท ทุ น สะสมตามข อ บั ง คั บ
ระเบี ย บและอื่ น ๆ 935,244.86 บาท เงิ นให กู แ ก
สมาชิกทั้งป 314.53 ลาน เงินฝากจากสมาชิก 43.47
ลานบาท สินทรัพยรวม 255.02 ลานบาท กําไรสุทธิ
ประจํ า ป 2560 จํ า นวน 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 เขารว มการประชุ ม
รวม 5 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่นนทบุรี
วันที่ 5 เมษายน 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ นายพัชรพล
วิชัยประเสริฐ อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3 เขารวมการ
ประชุมรวม 5 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ซึ่งไดแก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
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ราชการไทย (สสอ.รท.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ของสมาชิ ก สหกรณ อ อมทรั พ ย รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไทย
(สสอร.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรั พ ย ท หาร (สสอท.) สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห ข องสมาชิ ก สหกรณ อ อมทรั พ ย ตํ า รวจ
(สสอต.) และ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห ส มาชิ ก
สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) โดยมี
สสอร. เป น เจ า ภาพจั ด การประชุ ม และ นาย
สมเกียรติ อมตะธงชัย นายกสสอร. ทําหนาที่ประธาน
ในที่ประชุม
รองประธานฝายประชาสัมพันธ และผูจัดการฯ เขา
รวมฟงวิดีโอคอนเฟอรเรนท จากกรมสงเสริมฯ
วันที่ 5 เมษายน 2561 นายมานะกูล พรรณเรณู
รองประธานฝ ายประชาสั มพั นธ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจัดการ ในฐานะคณะทํางานสงเสริมธรร
มาภิบาลของสหกรณเขารวมฟง วิดีโอคอนเฟอรเรนท
จากกรมส ง เสริ มสหกรณ ณ ห องประชุ มสํา นั ก งาน
สหกรณจังหวัดอางทอง
การฟงวิดีโอคอนเฟอรเ รนทดังกลาว เปนการ
ฟงการชี้แจงหลักเกณฑการประเมินสหกรณสีขาวดวย
ธรรมาภิ บ าล 9 หลั ก และวิ ธี ก ารตรวจประเมิ น
สหกรณ สีข าวด ว ยธรรมาภิ บ าลของคณะทํ างาน 2
คณะจากสวนกลาง
ประธานกรรมการ และกรรมการฯ เข าร ว มการ
ประชุมใหญสามั ญผูถือหุน บริษัท สหประกันชีวิ ต
จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561
วันที่ 5 เมษายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง ประธาน
กรรมการ และนายสุทัศน เอี่ยมแสง กรรมการ เขารวม
การประชุ มใหญสามัญผูถื อหุ น บริ ษัท สหประกันชีวิ ต
จํ ากั ด (มหาชน) ประจํ าป 2561 ณ ห องประชุมชั้ น 8
โรงแรมเดอะแกรนด โฟร วิ ง ส คอนเวนชั่ น ถนนศรี
นครินทร เขตบางกะป กรุงเทพฯ
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ประธานฯ และเลขานุก ารเขารวมการประชุมใหญ
สอ. สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล จํากัด
วั น ที่ 7 เมษายน 2561 นายลิ ขิ ต มี บํ า รุ ง
ประธานกรรมการฯ และนายสายัณห แผนประดิษฐ
เลขานุ ก าร เดิ นทางไปร วมการประชุ ม ใหญ ส ามั ญ
ประจําป 2560 สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานสห
กิ จวิ ศ าล จํ า กั ด ณ ร านอาหารบริ ษัท สหกิ จ วิ ศ าล
จํากัด อ.แกงคอย จ.สระบุรี
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2560 สหกรณ มีส มาชิ ก
175 คน ทุนเรือนหุน 15.81 ลานบาท กําไรสุทธิประจําป
จํานวน 1,203,617.92 บาท ที่ประชุมมีมติจายเงินป น
ผล รอยละ 5.50 และเงินเฉลี่ยคืน รอยละ 7.50

นายกสสอป. และกรรมการฯ เขารว มการประชุ ม
ใหญ สอ. อาจีกาวาฯ ที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
วันที่ 9 เมษายน 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม
ทรั พ ย (สสอป.) และนายญาณพั ต น คุ ม ตะโก
กรรมการสมาคมฯ เข า รวมการประชุ ม ใหญส ามั ญ
ประจําป 2560 สหกรณออมทรัพยอาจีกาวา แอนด
เอสซีไอ และดับบลิวซีพี จํากัด เลขที่ 49 หมู 9 ถนน
สุขประยูร ต. มาบโปง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ณ โรงอาหารบริษั ทอาจี กาว า แอนด เอสซีไอเมทั ล
เทค จํ า กั ด โดยมี น ายศุ ภ ชั ย ม วงปลอด ประธาน
กรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
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ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 สหกรณ ฯ มี
สมาชิก 169 คน ทุนเรือ นหุน 13.67 ลา นบาท ทุ น
สํ ารอง 728,983.57 บาท ทุ นสะสมตามข อบั ง คั บ
ระเบียบ และอื่นๆ 198,840 บาท เงินใหกูแ กส มาชิก
10.42 ลานบาท สินทรัพย 15.83 ลานบาท กําไรสุทธิ
ประจํา ป 1,214,482.51 บาท ที่ ประชุม มีม ติอนุมัติ
จ ายเงิ น ป นผล ร อยละ 7.65 เงิ นเฉลี่ย คื น ร อยละ
5.00
คณะกรรมการและผูจัดการใหการตอนรับกรรมการ
สอ.ผูผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิฯ จํากัด
วันที่ 12 เมษายน 2561 นายสมชาย ไชยมาตย
ประธานก รรม การส หกรณอ อม ทรัพ ยผู ผ ลิต
เครื ่อ งปรับ อากาศมิต ซูบ ิช ิ (ประเทศไทย) จํ า กัด
นิค มอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.เมือง จ.ชลบุรี นาย
สาวิท ย ทิพ ยรัน ต รองประธานฝา ยการเงิน และ
นายเฉลย สุข หิรัญ ที่ป รึกษาสหกรณฯ เดินทางมา
พบกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ไดแก นาย
ลิข ิต มีบํ า รุง ประธานกรรมการฯ นายศรีโ พธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายมานะกูล
พรรณเรณู รองประธานฝา ยประชาสัมพันธ นายก
ฤษณชัย สิน ธุป ระสิท ธิ ์ เหรัญ ญิก นายเฉลย ชม
บุห รั่น นายสุทัศน เอี่ยมแสง และนางเกษมศรี เมฆ
หมอก ผู จัด การสหกรณ เพื ่อ แลกเปลี ่ย นความ
คิด เห็น เรื ่อ งการบริห ารงานสหกรณฯ และการ
บริหารเงินทุนของสหกรณ และการเชื่อมโยงธุร กิจ
ระหวางสหกรณ
คณะก รรมก ารอํ า นวยก ารฯ ทํ า ก ารประชุ ม
ประจําเดือนเมษายน 2561
วั น ที่ 12 เมษายน 2561 คณะกรรมการ
อํานวยการ ชุด ที่ 36 ได แ ก นายศรี โพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝ ายการเงิ น นายมานะกูล พรรณเรณู
รองประธานฝ า ย ประชาสั ม พั น ธ นายสายั ณ ห
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แผนประดิ ษฐ เลขานุ การ และนายกฤษณชั ย สิน ธุ
ประสิทธิ์ เหรัญญิก ทําการประชุมครั้งที่ 4 โดยมีนาย
ศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน ทําหนาที่
ประธานในที่ป ระชุม และมี นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจัดการรวมการประชุมดวย
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 3 วันที่ 28
มี นาคม 2561 ติ ด ตามผลการประชุ มคราวก อ น 4
เรื่ อ ง ติ ด ตามผลการแก ไ ขการดํ า เนิ น งานตามที่
ผูต รวจการสหกรณ ฯ ให คํา แนะนํ า มี มติ ใหนํา เรื่ อ ง
การขอกู เงินจากสหกรณ ออมทรัพยฯ แหง หนึ่ง ให ที่
ประชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การเป น ผู พิ จ ารณา
อนุ มั ติ มี ม ติ ใ ห ฝ ากเงิ น 20 ล า นกั บ ชสอ.ซึ่ ง ครบ
กําหนดฝากในวันที่ 25 เมษายน 2561 ตอไปอีกรอบ
คณะกรรมการอํ านวยการฯ ทําการอบรมสมาชิ ก
ใหม ประจําเดือนเมษายน 2561
วันที่ 12 เมษายน 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝ า ยการเงิ น นายมานะกู ล พรรณเรณู
รองประธานฝ ายประชาสัมพั นธ และ นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจัด การสหกรณ ฯ รวมกันทําการอบรม
สมาชิกใหมของสหกรณฯ ประจําเดือนเมษายน 2561
รวม 5 คน เพื่ อให สมาชิก ใหม มีค วามรูค วามเข าใจ
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ นงานของสหกรณ เข า ใจถึ งสิ ท ธิ
ประโยชน ที่ จะได รั บ จากสหกรณ ฯ ทั้ ง นี้ ส หกรณ ฯ
มอบหมอนตราสหกรณ ให แ ก ส มาชิ กที่ เ ข าร วมการ
อบรมทุกคน
คณะกรรมการ การศึกษาและประชาสัมพันธทําการ
ประชุมประจําเดือนเมษายน 2561
วั น ที่ 16 เมษายน 2561 คณะกรรมการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ ชุดที่ 36 ทําการประชุม
ครั้ ง ที่ 4 โดยมี น ายมานะกู ล พรรณเรณู ทํ า หน า ที่
ประธานในที่ประชุม
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ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ ชุดที่ 36
ครั้ ง ที่ 3 วั น ที่ 20 มี น าคม 2561 ติ ต ตามผลการ
ประชุ ม คราวก อ น 3 เรื่ อ ง โดยทํ า การพิ จ ารณา
รายละเอี ยดของการจั ด การสัมมนาให แ ก สมาชิ กใน
เดือนพฤษภาคม 2561 มีมติใหเลื่อนการจัดตลาดนัด
ขายสินคาสหกรณฯ ครั้งแรกในวันที่ 22 พฤษภาคม
2561 และทํ า การสรุ ป แผนกลยุ ท ธ ข องสหกรณ ฯ
เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
กรรมการฯ ร ว มการประชุ ม คณะกรรมการชมรม
สหกรณจังหวัดอางทอง ประจําเดือนเมษายน 2561
วันที่ 17 เมษายน 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจัด การ เข า รวมการประชุมคณะกรรมการบริ ห าร
ชมรมสหกรณ จังหวัด อางทอง ประจําเดือนเมษายน
2561 ณ ห อ งประชุ ม สํ า นั ก งานสหกรณ จั ง หวั ด
อา งทอง โดยมี นายมานะกู ล พรรณเรณู ประธาน
ชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารชมรมฯ ประจํ า เดื อนมี นาคม
2561 รับรองรายรับ - รายจายของชมรมฯ ประจําเดือน
มีนาคม 2561 รับ ทราบความคื บ หน า ในการจั ดการ
อบรมกรรมการฯ และ เจ า หน า ที่ ส หกรณ ส มาชิ ก
ชมรมฯ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รับทราบความ
คืบหนาการแกไขปญหาของสหกรณการเกษตรสามโก
จํากัด ฯลฯ
คณะกรรมการฯ และเจ าหนาที่ สหภาพ - สหกรณ
รวมตักบาตร ขาวสาร อาหารแหงกับบริษัทฯ
วันที่ 17 เมษายน 2561 คณะกรรมการ และ
เจัาหนัาที่สหภาพแรงงานอุ ตสาหกรรมสิ่งทอไทยเร
ยอน และสหกรณ ออมทรัพยส หภาพแรงงานไทยเร
ยอน จํากัด ไดแก นายลิขิต มีบํารุง ประธานสหกรณฯ
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นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว (รองประธานสหภาพฯ และ
กรรมการสหกรณฯ) นายสุทัศน เอี่ยมแสง (เลขานุการ
สหภาพฯ และกรรมการสหกรณฯ) นางนาถ มงคลหวา
หั วหนา ฝา ยทั่วไป (สหกรณ ฯ ) นางสาวฐิ ติ พร ควร
บําเรอ เจาหนาที่ธุรการ (สหกรณฯ) นางน้ําออย อุน
จิตร เจาหนาที่อาวุโส (สหภาพฯ) และนางปานแก ว
บุญสํารวย เจาหนาที่ส หภาพฯ เขารวมการตักบาตร
ขาวสาร อาหารแหง เนื่องในวันสงกรานต ประจําป
2561 ณ บริเวณหนาตึก บริห าร บริษั ท ไทยเรยอน
จํา กัด (มหาชน) อ.เมื อง จ.อา งทอง ซึ่ งจั ด โดยฝา ย
บริหารของบริษัทฯ
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า รฯ เ ข า ร ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ สอร.
วั น ที่ 22 เมษายน 2561 นายลิ ขิ ต มีบํ า รุ ง
ประธานกรรมการ เขา ร วมการประชุ มประจําเดื อน
ครั้ ง ที่ 4/2561 สหพั น ธ ส หกรณ อ อมทรั พ ย ผู ใ ช
แรงงาน (สอร.) ณ สโมสรการไฟฟานครหลวง ชั้น 2
เขตการไฟฟานครหลวงวัดเลียบ ถนนจักรเพชร แขวง
วังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี มูล นิธิ
ไพศาลธวัชชัยนันทเปนเจาภาพจัดการประชุม
สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพบิดา มารดา สมาชิก
ที่เสียชีวิต 3 ราย
วันที่ 2 เมษายน 2561 นายมานะกูล พรรณเรณู
รองประธานฝ า ยประชาสัมพันธ นายสายัณห แผน
ประดิษฐ เลขานุการ นายอนุรักษ ทองโตนด นายสม
ยศ นั นตาวั ง กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู จัด การสหกรณ และนางสาวดวงกมล แก วสุ กใส
เจาหนาที่เงินกู เดินทางไปเปนเจาภาพฟงพระสวดศพ
นายสุรชัย เครือรัตน สมาชิกสมทบ และเปนบิดาของ
นางณั ฐ ฐิ ณี ย หอมโทน สมาชิ ก สหกรณ ฯ แผนก
บริหาร (แผนกสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย) ณ วัด
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ทองคุง ต.โพสะ อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง และชวย
เงินทําบุญ 500 บาท
วันที่ 15 เมษายน 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝ ายการเงิ น และนายสุทั ศน เอี่ย มแสง
กรรมการฯ เดิ นทางไปเป นเจ า ภาพฟ งพระสวดศพ
บิดานายธนกิจ อยูสุข สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต ที่
บานพัก ต.จํ าปาหลอ อ.เมื อง จ.อางทอง และมอบ
เงินชวยทําบุญ 500 บาท
วัน ที่ 20 เมษายน 2561 นายลิ ขิ ต มี บํ า รุ ง
ประธานกรรมการ นายสุทัศน เอี่ยมแสง กรรมการฯ
นางนาถ มงคลหว า นางสาวฐิ ติ พ ร ควรบํ า เรอ
เจ า หน า ที่ ส หกรณ ฯ และนางปานแก ว บุ ญ สํ า รวย
เจาหนาที่สหภาพฯ เดินทางไปเปนเจาภาพฟง พระ
สวดศพมารดานายพงศวรินทร พิณสุวรรณ สมาชิก
แผนกสปนนิ่ง ผลิต ณ วัด ใหมป ากบาง อ.มหาราช
จ.พระนครศรีอยุธา และชวยเงินทําบุญ 500 บาท

กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 3 ราย
วัน ที่ 27 มี น าคม 2561 นายลิ ขิ ต มี บํ า รุ ง
ประธานกรรมการ นายสุทัศน เอี่ยมแสง และนายณัฐ
ภูมิ สุวรรณวงศา เดินทางไปเยี่ย มไขนางสาววิภ าดา
ทองประไพ สมาชิ ก แผนกห อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี ที่
บานพัก อ.ไชโย จ.อางทอง เนื่องจากเปนไขหวัดใหญ
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วั น ที่ 9 เมษายน 2561 นายลิ ขิ ต มี บํ า รุ ง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ า ยประชาสั มพั นธ นายสุทั ศ น เอี่ ย มแสง
และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยม
ไขนายพงษปณต เปนบุญ สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต
ที่โรงพยาบาลราชธานี เนื่องจากความดันสูง
วันที่ 30 เมษายน 2561 นายสุทัศน เอี่ยมแสง
นาย สมย ศ นั น ตาวั ง และนาย พงษ ศั ก ดิ์ คงมี
กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ย มไขนายเฉลิม ปรีชาชาติ
สมาชิกแผนกแวรเฮาท ที่บานพัก ต.สายทอง อ.ปาโมก
จ.อางทอง
ในการเดิ น ทางไปเยี่ ย มไข ส มาชิ ก ทั้ ง 3 ราย
สหกรณฯ ซื้อของเยี่ยมไขมอบใหรายละ 300 บาท
ผูจัดการฯ มอบสมุดบัญชีเงินฝากใหแกสมาชิก
วันที่ 10 เมษายน 2561 นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจัด การฯ มอบสมุ ด บั ญ ชีเ งิ นฝากออมทรั พยมูล ค า
500 บาท ให กับ นางสาวธนวัน ต อ นไชยะ สมาชิ ก
แผนกบริหาร (สโตร) เนื่องจากคลอดบุตรใหม
สหกรณ ฯ มอบของที่ ระลึ กให แ กสมาชิ ก ที่ ทําการ
มงคลสมรส 2 ราย
วั นที่ 16 เมษายน 2561 นายลิ ขิ ต มี บํ า รุ ง
ประธานกรรมการฯ ทําการมอบของที่ระลึก (หมอถุง
ข า วไฟฟ า มู ล ค า 500 บาท) ให แ ก น ายกิต ติ วั ฒ น
กลอมสุภาพ สมาชิกแผนกอินทรูเมนท โดยมอบใหใน
งานฉลองมงคลสมรสที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติ
วิทยาภูม”ิ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
วันที่ 16 เมษายน 2561 นายเฉลย ชมบุหรั่น
กรรมการฯ ทํ าการมอบของที่ ระลึ ก (หม อหุ ง ข า ว
ไฟฟา มูลคา 500 บาท ใหแกนายสัณหพจน สาชอฟา
สมาชิกแผนกบอยเลอรเฮาท เนื่องจากทําการมงคล
สมรส โดยมอบใหในงานมงคลสมรส ณ บานเลขที่ 20
หมู 3 ต.นรสิงห อ.ปาโมก จ.อางทอง
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สหกรณฯ บริจ าคเงินเพื่อการกุศล 2 ราย เปนเงิน
2,000 บาท
วันที่ 30 มี นาคม 2561 บริจาคเงินเพื่ อรวม
เปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียน
วัดเนิ นสะเดา ต.บางเคีย น อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค
จํานวน 1,000 บาท
วั นที่ 17 เมษายน 2561 บริ จาคเงิ นใหแ ก
ชมรมสหกรณ จัง หวั ด อา งทองเพื่ อสนั บ สนุนการจั ด
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต “สหกรณสุขสันต
วันสงกรานต ประจําป 2561” จํานวน 1,000 บาท
คณะกรรมการ และเจาหนาที่ฯ รว มใหการตอนรับ
คณะกรรมการ ชสอ.
วันที่ 25 เมษายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง
ประธานกรรมการ นายศรี โ พธิ์ วายุ พั ก ตร รอง
ประธานฝ ายการเงิ น นายมานะกูล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ า ย ประชาสั ม พั น ธ นาย วิ รั ต ชู จิ ต ต
กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ ให
การต อนรับ คณะกรรมการฯ และเจาหน าที่ฯ ชสอ.
รวม 8 คน นําโดย นายสถิตยชัย วรานนทวนิช รอง
ประธานกรรมการ นายสุรัตน จันทรวันเพ็ญ ประธาน
คณะกรรมการเชื่ อมโยงเครื อ ขา ยและกิจการพิเ ศษ
ดร.สามัคคี เดชกลา กรรมการเชื่อมโยงเครือขายและ
กิจการพิ เศษ นายเสนอ วิสุ ท ธนะ กรรมการ ชสอ.
นายนลธวัช สมาธิ รองผูจัดการใหญ นางสาววราพร
สุดโต ผูจัดการฝายสงเสริมสหกรณ และนางสุธารัตน
โสภา หั วหน า แผนกระบบสหกรณ อ อมทรั พย ซึ่ ง
เดินทางมาขอขอมูลเพิ่มเติม เนื่องจากสหกรณฯ เขา
รวมการประกวดสหกรณออมทรัพยดี เดน ประจํา ป
2560 (ป ระเ ภท สวั สดิ ก าร ) ขอ ง ช สอ .ทั้ ง นี้
คณะกรรมการสหกรณ ฯ และผู จั ด การได ร วมกั น
นํา เสนอขอ มู ลสหกรณเ พิ่มเติมและตอบข อซัก ถาม
จากกรรมการฯ และเจาหนาที่ ชสอ. ดวย
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เดือนพฤษภาคม 2561 สมาชิกสหกรณฯ 3
ทานเสียชีวติ ในเวลาที่ใกลเคียงกัน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 คุณสุนทร หุนกล่ํา
สมาชิกสหกรณฯ แผนกซีวิล เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คุณทวี เจริญสุ ข
สมาชิกสหกรณฯ แผนกพน สภาพการเป นพนัก งาน
เสียชีวิตเนื่องจากเปนโรคมะเร็งปอด
วั น ที่ 12 พฤษภาค ม 2561 คุ ณ สุ วั ฒ น
สุว รรณโชติ สมาชิ กสหกรณฯ แผนกสป น นิ่ ง ผลิ ต
เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ
การเสียชีวิตของสมาชิกสหกรณฯ ทั้ง 3 ทาน
นํามาซึ่งความโศกเศราและเสียใจของคนในครอบครัว
และเพื่อนรวมงานของสมาชิกทั้ง 3 ทานเปนอยาง
มาก โดยเฉพาะการเสีย ชีวิต ของคุณสุ นทร หุนกล่ํ า
และคุณสุวัฒน สุวรรณโชติ ที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ
เปนเรื่องที่เกิดขึ้นอยางกะทันหัน ไมมีใครคาดคิดกัน
มาก อน และทั้ง สองท านอายุ ยั ง นอย มี ภ รรยาและ
บุตรที่ตองดูแลดวย
สํา หรับ การเสีย ชีวิต ของคุ ณทวี เจริญ สุข ก็
เปนเรื่องที่นา เห็นใจเปนอยางมากเนื่อ งจากคุณทวี
เจริญสุข อยูกับ คุณแมที่อายุ 94 ป ตามลํา พังเพีย ง
สองคน เมื ่อ คุณ ทวี เจริญ สุข เสีย ชีวิต คุณ แมก็
เหมือนตัวคนเดียวเพราะไมมีลูกอยูดวย แตก็เชื่อวา
หลานๆ ของคุณ แมค งชวยดูแ ลคุณแมแ ทนคุณทวี
เจริญสุขที่จากไป
คณะกรรมการสหกรณ อ อมทรั พ ย ฯ และ
คณะกรรมการมูลนิ ธิส หภาพแรงงานไทยเรยอน ได
เดิ น ทางไปเป น เจ า ภาพฟ ง พระสวดศพสมาชิ ก ที่
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เสียชีวิตทั้ง 3 ทาน โดยสหกรณออมทรัพยฯ ไดชวย
เงินทําบุญใหแกครอบครัวของคุณสุนทร หุนกล่ํา เปน
เงิน 3,000 บาท เนื่องจากอายุสมาชิกยัง ไมถึ ง 5 ป
สําหรับครอบครัวของคุณทวี เจริญสุข และคุณสุวัฒน
สุวรรณโชติ สหกรณออมทรัพยฯ ชวยเงินทําบุญ เปน
เงิ น ครอบครั ว ละ 5,000 บาท โดยมู ล นิ ธิส หภาพ
แรงงานไทยเรยอน ชวยเงินทําบุญใหกับครอบครัวทั้ง
3 ทาน เปนเงินครอบครัวละ 500 บาท
สํา หรั บ สหภาพแรงงานอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ
ไทยเรยอน เปน เจ าภาพสวดศพคุณสุ นทร หุ นกล่ํ า
และคุ ณสุ วั ฒ น สุวรรณโชติ และช วยเงิ นทํ าบุญ ให
ครอบครั ว ของสมาชิ ก ทั้ ง สองครอบครั ว เป น เงิ น
ครอบครัวละ 800 บาท สวนคุณทวี เจริญสุข สหภาพ
แรงงานฯ ไมไดเปนเจาภาพสวดศพ เนื่องจากไดพน
จากการเปนสมาชิกสหภาพฯ เพราะการเกษียณอายุ
สําหรับพนักงานที่ยังทํางานอยูในขณะนี้ ซึ่งมีจํานวน
หนึ่ งที่ไม ได ส มัค รเข าเปน สมาชิ กสหภาพแรงงานฯ
หากเสี ย ชี วิ ต หรื อ บิ ด า มารดา คู ส มรส หรื อบุ ต ร
เสี ย ชี วิ ต สหภาพแรงงานฯ ก็ จะไม เ ดิ นทางไปเป น
เจาภาพฟงพระสวดใหเชนกัน

นอกจากการไปเปน เจา ภาพสวดศพใหแ ก
สมาชิกที่เ สีย ชีวิต แลว สหกรณออมทรัพยส หภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํ า กัด ยัง มีส วัส ดิก ารใหแ ก
ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต ดังนี้ คือ สหกรณฯ
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จัดทําประกันชีวิตกลุมใหแกสมาชิกสหกรณฯ ทุก
คน และสมาชิก สมทบที ่ม ีหุ น ตั ้ง แต 100,000
บาทขึ ้น ไป โดยสหกรณฯ เปน ผู จา ยเงิน คา เบี ้ย
ประกัน ใหแ กส มาชิก ทุก คน สมาชิก สหกรณฯ ที่
เสีย ชีวิต จะไดรับ เงิน สิน ไหมทดแทน เปน 2 กรณี
คือ หากเสีย ชีว ิต ตามปกติ ทายาทไดร ับ เงิน
สิน ไหมทดแทน จํ า นวน 50,000 บาท หาก
เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ ทายาทไดรับ เงินสินไหม
ทดแทน 200,000 บาท
สํ า หรับ ในป พ.ศ. 2561 สหกรณฯ ทํ า
ประกัน ชีวิต ใหแ กส มาชิก จํา นวน 1,011 คน โดย
เสียคาเบี้ยประกันใหกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จํ า กัด (มหาชน) เปน เงิน ทั ้ง สิ ้น 478,273 บาท
นอกจากนั้น สหกรณฯ ไดเ ปด โอกาสใหส มาชิกนํา
บุค คลในครอบครัว มาสมัค รทํ า ประกัน ชีว ิต กลุ ม
รว มกับ สหกรณ โดยสมาชิก เปน ผู ชํ า ระคา เบี ้ย
ประกันใหกับบุค คลที่นํามาสมัค รทําประกันชีวิต ใน
อัตราเดียวกับ ที่ส หกรณฯ จา ยใหกับ บริษ ัท ประกัน
ชีวิต ซึ ่ง ในป พ.ศ. 2561 มีส มาชิก นํ า บุค คลใน
ครอบครัว มาสมัค รทํ า ประกัน ชีวิต กลุ ม รวมทั ้ง สิ ้น
60 คน ทั้งนี้ การสมัค รเขารวมทํา ประกันชีวิต กลุม
กับสหกรณฯ สมาชิกสามารถนําบุคคลในครอบครัว
มาสมัครเปนสมาชิกไดทั้งตลอดทั้งป โดยกรมธรรม
การประกัน ชีวิตกลุมสมาชิก จะเริ่มตั้ง แตวันที่ 1
พฤษภาคมของทุก ป ผู ที่ส มัค รเขา ทํา ประกันชีวิต
กลุม หลังวันที ่ 1 พฤษภาคมจะเสีย คาเบี้ย ประกัน
เฉลี่ย ตามระยะเวลาที่ส มัค รเขา เปนสมาชิกในรอบ
ปนั้นๆ สํา หรับ สมาชิกที่เ สีย ชีวิต ทั้ ง 3 คน ทายาท
ของแตละคนไดรับเงินสินไหมทดแทน ดังนี้
1. คุ ณ สุ น ทร หุ น กล่ํ า ทายาทได รั บ เงิ น
สิ นไหมทดแทน จํ านวน 200,000 บาท เนื่ องจาก
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในโรงงาน
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2. คุณทวี เจริญสุข ทายาทไดรับเงินสินไหม
ทดแทน จํา นวน 50,000 บาท เนื ่องจากเสีย ชีวิต
จากการเจ็บปวย
3. นายสุวัฒน สุวรรณโชติ ทายาทไดรับเงิน
สิน ไหมทดแทน จํา นวน 200,000 บาท เนื่องจาก
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การเปนสมาชิก สหกรณฯ ยัง ทํา ใหส มาชิก มี
สิท ธิส มัค รเขา เปน สมาชิก สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหส มาชิก สห กรณอ อมท รัพ ยส ถ าน
ประกอบการ (สสอป.) โดยผูส มัครเปนสมาชิกตอง
มีอายุไมเกิน 57 ป เสีย คา สมัค ร 100 บาท เงินคา
บํารุงปละ 50 บาท และจายเงินสงเคราะหลวงหนา
4,500 บาท รวมเปน เงิน 4,650 บาท สมาชิก
สสอป. เสีย ชีวิต ผูรับ เงิน สงเคราะหจะไดรับ เงิน
สงคราะห 600,000 บาท ทั้งนี้ สมาคมฯ หักเงินคา
จัด การรอยละ 4 ของเงิน 600,000 บาท เปนเงิน
24,000 บาท ผูร ับ ผลประโยชนจ ะไดรับ เงินสุท ธิ
จํานวน 576,000 บาท เงินจํานวนดังกลาวเปนเงิน
ที ่จ ะชว ย สรา งความมั ่น คงใหแ กค รอบครัว ของ
สมาชิก และในกรณีที่ส มาชิกผูเสีย ชีวิตมีหนี้เงินกูกับ
สหกรณฯ ผูรับ ผลประโยชนส ามารถนําเงินที่ไดรับ
จากสมาคมฯ มาชํา ระหนี ้กับ สหกรณฯ ทํา ใหผูค้ํา
ประกันไมไดรับ ความเดือดรอนในการชํา ระหนี้แ ทน
ผูกูเ งิน สําหรับ สมาชิก ที่เสียชีวิตทั้ ง 3 ทานไมไ ด
เปน สมาชิก สสอป. จึง ไมไ ดรับ เงิน สงเคราะห
ดังกลาว
ถา แตล ะทา นเปนสมาชิก สสอป. บุค คลใน
ครอบครัวก็จ ะไดร ับ เงิน สงเคราะหจ ากสมาคมฯ
จํานวน 576,000 บาท เงินจํานวนนี้ส ามารถนํา ไป
ชําระหนี้สหกรณฯ หรือเปนเงินสําหรับใหครอบครัว
ใชจายเพื ่อการดํา รงชีพ หลัง จากการเสีย ชีวิต ของ
บุค คลในครอบครัวดังกลาว
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สวัส ดีค รับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับ ประจํ า
เดือนพฤษภาคม 2561 มาพบกับ ทานสมาชิกและ
ทานผูอานทุกทานแลวครับ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสัณหพจน สาชอ
ฟา สมาชิกแผนกบอยเลอรเฮาท และคุณกิตติวัฒน
กลอ มสุภ าพ สมาชิกแผนกอิน ทรูเ มนท ที ่เ ขา รวม
พิธีมงคลสมรสในวันที่ 16 เมษายนในวันเดีย วกัน
ขอใหช ีว ิต สมรสขอ งสมาชิก ทั ้ง สอง ทา นมีแ ต
ความสุข ตลอดไป มีห ลานอุ ม โดยเร็ว ครับ ###
๙๙๙### ขออนุโ มทนาบุญ กับ คุณ วราภรณ
จิน ดานาถ ที ่ไ ดบ วชเณรใหก ับ ลูก ชายทั ้ง สองคน
ครับ ###๙๙๙### ไดรับ บัญ ชีเ งิน ฝากพรอ มกับ
เงินฝาก จํานวน 500 บาทไปแลว สําหรับ คุณธนวัน ต อน ไชยะ เนื่อ งในโอกาสที ่ค ลอดบุต รครับ
###๙๙๙### ชวงเทศกาลสงกรานตที่ผานมา คุณ
กานตช นิต หาญกลา พรอ มกับ สามีไ ปเที ่ย ววัน
สงกรานตที่บานคุณยาที่อุทัย ธานีดวยความสุข ครับ
###๙๙๙### ขออนุโ มทนาบุญ กับ คุณ สุว ัฒ น
คุณวรรณดี แกวเฮียง และเพื่อน ๆ ที่ไมไดเอยนาม
เนื่องในโอกาสที่ไดทําบุญโรงทานกวยเตี๋ยวราดหนา
50 กิโลกรัม ที่วิห ารหลวงพอสําเร็จศักดิ์สิท ธิ์ไปเมื่อ
เร็ว ๆ นี้ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ
คุณนฤมล สวนแกว มณี เนื่องในโอกาสที่ทํา งาน
กับบริษัทมาครบ 10 ป เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผาน
มาครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณ
ยุจิรา ผดุงผล ที่ไดรับ “แหวนเพชร” เปนของขวัญ
วัน เกิด เมื ่อ ปลายเดือ นเมษายนที ่ผ า นมา ###
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๙๙๙ ### ขอ แสด งความ ยิน ด ีก ับ คุณ ม งค ล
ดุษ ณีย  ที ่เ ดิน ทางไปทํ า พิธ ีห มั ้น ลูก ชายกับ วา ที่
เจาสาวที่จังหวัด ศรีสะเกษ จัดงานแตงงานเมื่อ ไรสง
ขาวกันบา งนะครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
ยินดีกับ คุณพยุง ศัก ดิ์ คุณประไพ เวชโช เนื่อ งใน
โอกาสที่ไดจัดพิธีมงคลสมรสใหกับลูกชายเมื่อปลาย
เดือ นเมษายนที่ผ า นมาครับ ###๙๙๙### งาน
มงคลสมรสลูกชายคุณพยุงศักดิ์ เวชโช เพื่อนๆ ตาง
ชม 3 สาวไทยเรยอน คือ คุณสุภ าพ ไพจิต รจินดา
คุณ เพ็ญ ศรี สิน ธุป ระสิท ธิ ์ และคุณไขม ุก ข จัน ท
โคตร วา แตง ตัว สวยงามกันทุก คน สวยพอๆ กับ
เจาสาวในงานเลยครับ ###๙๙๙### ฝากขา วมา
จาก คุณ สุว ัฒ น แกว เฮีย ง รองประธานมูล นิธิ
สหภาพแรงงานไทยเรยอน ขอเชิญเพื่อนสมาชิกทุก
ทาน เขารวมการอบรมกับมูล นิธิฯ เรื่อง “การสรา ง
ความสุข ใหแ กต นเอง” ในวัน ที ่ 2 - 3 มิถ ุน ายน
2561 ที ่จ ัง หวัด ฉะเชิง เทราครับ ###๙๙๙###
แสดงความยินดีกับ คุณสมนึก จิตตวิปูน เนื่อ งใน
โอกาสเปด รา นเสริม สวย “ออเจา บิว ตี ้” โดยมี
หลานสาวและคุณแมของหลานเปนชา งประจํา รา น
ราคาเปนกันเองครับ ###๙๙๙### เพราะลูก สาว
ไมก ลับ บา นมาเยี ่ย มคุณ พอ คุณ แม ในวัน หยุด
ประจําสัปดาห ทํา เอา คุณแมเกษมศรี เมฆหมอก
ตอ งตัด พอ ลูก สาวผา นเฟซบุ ก ลูก สาวตอ งยืน ยัน
ผานเฟซบุกวาวันอาทิต ยหนากลับมาหาคุณแมอยาง
แนนอน ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณ
วรวรรณ ขําศิริ เนื่องในโอกาสทํา บุญ ขึ้นบา นใหม
ครับ ไดขาววาบานหลังใหญแ ละสวยงามมากครับ
ขอแสดงความเสีย ใจกับ คุณธนกิจ อยูสุข ที่
สูญเสียคุณแมไปเมื่อเดือนเมษายน ###๙๙๙###
ขอแสดงความเสีย ใจกับ คุณ สมควร ยกยอ ง ที่
สูญ เสีย คุณ แมไ ปเมื่อ กลางเดือนพฤษภาคม ###
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๙๙๙### ขอแสดงความเสีย ใจกับ คุณยุท ธภูมิ
เทพวงษ ที ่ส ูญ เสีย คุณ แมไ ปในเวลาใกลเ คีย งกัน
ครับ ###๙๙๙### ขอแสด ง ความเสีย ใจกับ
ครอบครัว “หุนกล่ํา” และเพื่อนๆ แผนกซีวิล ที่ได
สูญ เสีย คุณ สุน ท ร หุ น ก ล่ํ า ไปเมื ่อ ตน เดือ น
พฤษภาคมที่ผ านมาครับ ###๙๙๙### ขอแสดง
ความเสีย ใจกับ ครอบครัว “เจริญ สุข ” และเพื่อ น
สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ที่สูญเสีย คุณทวี เจริญสุข ในเวลาใกลเ คีย งกัน ###๙๙๙### ขอแสดง
ความเสีย ใจกับ ครอบครัว และเพื ่อนสมาชิกแผนก
สปน นิ ่ง ผลิต ที ่ส ูญ เสีย คุณ สุว ัฒ น สุว รรณโชติ
เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ านมา ###๙๙๙###
ขอใหด วงวิญญาณของสมาชิกสหกรณฯ ทั้ง 3 ทาน
สูช าติภ พที่ด ีด วยครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ
คุณ วัน ชัย ฉัต รแหลม คุณ สัณ ห ศิร ิม งคล คุณ
สมควร ประดับ ศรี และ คุณณัฐวุฒิ สุขประเสริฐ
ที ่ไ ดทํ า การเพิ ่ม คา หุ น กับ สหกรณฯ ในเดือ น
เมษายนที ่ผ า นมา ขอใหท ุก ทา นมีหุ น เปน จํ า นวน
มากในวัน เกษีย ณอายุดว ยนะครับ ###๙๙๙###
ขอขอบคุณ คุณนุชนารถ แกว น้ําเชื้อ ที่นํา คุณแม
แล ะต ัว เ อง ส มัค รเขา เปน สม าชิก สส . ช ส อ .
เรีย บรอ ยแลว หลัง จากที่ทั้งสองทานไดส มัค รเปน
สมาชิก สสอป. มากอ นหนา นี ้แ ลว ครับ ###
๙๙๙### ขอแสดง ความยิน ดีก ับ คุณ อัช ณา
วายุพัก ตร ที ่มีเ หลนคนแรกจากหลานชายและ
นํ า มาเลี ้ย งที ่บ า นที ่อ า งทองดว ย งานนี ้ย า ออ ย
เ ห นื ่อ ย ต อ น แ ก แ นน อ น ค รับ ###๙ ๙ ๙ ###
นอกจากขับ รถใหโ รงงานแลว คุณถวิล แกน แกว
ยังทําวงดนตรีรวมกับ ลูกชายดวย ฝากเพื่อนสมาชิก
ชว ย กัน ส นับ สนุน ดว ย นะครับ ###๙ ๙๙ ###
เกษีย ณอายุง านไปอีก คน สํา หรับ คุณสุร พล บุญเกิด ขอใหช ีว ิต หลัง การเกษีย ณมีแ ตค วามสุข
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ตลอดไปนะครับ ###๙๙๙### โรงเรีย นเปด เทอม
แลว ลูก สาวสองคนของ คุณไพฑูร ย โลท อง ไป
โรงเรีย นดวยความเต็ม ใจ ดีใจกับ คุณ พอ ดวยครับ
###๙๙๙### เพื่อนสมาชิกที่เขาไปชมเฟซบุกของ
คุณชัยรัต น กลิ่นยี่สุน จะเห็นโพสตการขายสินคา
ของแฟนคุณชัย รัต น ฝากเพื่อ นๆ ชวยกันอุด หนุน
บางนะครับ
นั่งเครื่องบินไปเที่ย วกระบี่กับ ครอบครัว คุณ
สามารถ ไชยเดช บอกวานาน ๆ มาครั้ง จึง ขออยู
เที่ยวกระบี่ห ลายวันหนอยครับ ###๙๙๙### ชีพ
จรลงเทา ตองเดินทางไกล คุณเพิ่มพูล พัช ร จว งพานิช เดินทางไปเยี่ยมลูกสาวที่อเมริกาเปนอาทิตย
เหนื ่อ ย ห นอ ย นะค รับ พี ่โ อง ###๙๙ ๙### ที่
ปรึกษาสหกรณฯ คุณมยุรี ดิฐภัก ดีชล เดินทางไป
อเมริก าเหมือนกัน แตไ ปรวมงานมงคลสมรสของ
คุณบาจาจ อดีตประธานบริษัทฯ กลับมามีข องฝาก
มาใหนองๆ เจาหนาที่สหกรณฯ บางไหมครับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดีกับ คุณ ศรีป ระภา
แสงสวา ง ที ่นอ งเตชิต ลูก ชายคนโตเขา เรีย นชั ้น
ประถมศึกษาปที่ 1 แลว และยังหลอเหมือนคุณพอ
ดวย ###๙๙๙### คุณสมศัก ดิ์ เสนะวีระกุล พา
ภรรยาไปเที่ย วทะเลหัวหิน เมื่อตนเดือนพฤษภาคม
ที่ผานมา ไดขาววาทั้งคูมีความสุขเปนอยางมากเลย
ครับ ###๙๙๙### คุณ กิต ติศัก ดิ์ จัน ทโคตร พา
ภรรยาและลูก สาวไปทานอาหารที ่รา นชาบู บูตึ ๊ง
อางทอง งานนี้ปาออย คุณไขมุกข จันทโคตร ไมได
ไปกับหลานไดอยางไร? ###๙๙๙### พบกันฉบับ
หนา ###๙๙๙### สวัสดีค รับ ###๙๙๙###

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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รายงานกิจการประจําเดือน เมษายน 2561 (MONTHLY REPORTS APRIL 2018)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรั บฝากออมทรั พย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
4. เงินรั บฝากออมทรั พย์ พเิ ศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํ ารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ ก้แู ก่ สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รั บชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้แู ก่ สหกรณ์ อืน Loans to other cooperatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือน มกราคม - เมษายน 2561 Revenues from January - April 2018
15. รายจ่ายเดือน มกราคม - เมษายน 2561 Expenses from January - April 2018
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,212 คน Pr
351,108,910.00 บาท Baht
14,904,475.51 บาท Baht
4,468,922.65 บาท Baht
4,329,434.99 บาท Baht
15,043,963.17 บาท Baht
120,559,550.09 บาท Baht
4,997,927.41 บาท Baht
2,552,580.88 บาท Baht
123,004,896.62 บาท Baht
8,502,900.00 บาท Baht
500,282.67 บาท Baht
1,413,682.67 บาท Baht
7,589,500.00 บาท Baht
31,773,469.18 บาท Baht
970,765.29 บาท Baht
50,060,000.00 บาท Baht

20,615,116.40 บาท Baht
126,255,317.07 บาท Baht
309,888,130.56 บาท Baht
49,471,736.75 บาท Baht
51,213,327.83 บาท Baht
308,146,539.48 บาท Baht
30,000,000.00 บาท Baht
5,558,775.75 บาท Baht
6,467,249.09 บาท Baht
1,574,768.63 บาท Baht
4,892,480.46 บาท Baht

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐà¨ÒË¹Ò·ÕèÏ à¢ÒÃÇÁ§Ò¹ ÊË¡Ã³ÊØ¢ÊÑ¹µ ÇÑ¹Ê§¡ÃÒ¹µ»ÃÐ¨íÒ» 2561 ³ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊË¡Ã³¨Ñ§ËÇÑ´ÍÒ§·Í§
¨Ñ´â´ÂÊÑ¹¹ÔºÒµÊË¡Ã³¨Ñ§ËÇÑ´ÍÒ§·Í§ áÅÐ ªÁÃÁÊË¡Ã³¨Ñ§ËÇÑ´ÍÒ§·Í§ (17 àÁ.Â. 61)

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐà¨ÒË¹Ò·Õè à´Ô¹·Ò§ä»à»¹à¨ÒÀÒ¾ÊÇ´È¾
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³ ÇÑ´ãËÁ»Ò¡ºÒ§ ¨.¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ (20 àÁ.Â. 61)
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