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    สวัสดดีครับ  พี่น้องชาวสหกรณ์ทุกท่าน ปีใหม่ก็ผ่านพ้นไปแล้ว ทุกคนก็ 

คงจะมีความสุขกาย สบายใจ ได้พกัผ่อนกันอย่างเต็มทีไ่ปแล้ว  กระผมก ็

ได้รับมอบหมายในที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหม่นี้ ให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้จัดการ คนใหม่ ซึ่งจะมาดูแลพี่น้องชาวสหกรณ์ทุกท่าน นโยบายกอ็าจจะมี 

การเปลีย่นแปลงไปบ้างตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะยึดตาม 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก ความพึงพอใจของแต่ละคนคงจะไม่เหมือน 

กันอาจจะมีขัดใจกันบ้าง ไม่เห็นชอบบ้าง แต่สหกรณ์เรามีกรรมการประจํา 

หน่วยที่จะคอยเป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกท่านได้ เพียงแต่ท่านให้ความ 

สําคัญกับกรรมการของท่านด้วย มีความเดือดร้อนเรื่องใดก็ขอให้บอก 
เพราะถ้าท่านไม่พูด กรรมการไม่รู้ก็จะคิดว่าสมาชิกอยู่ดีมีสุข ก็เลยไม่ 

ทราบและจะช่วยท่านได้อย่างไร   เพราะฉะนั้น ขอให้บอกเถอะครับ 

ความทุกข์ของท่านอาจจะคลายลงไปได้ไม่มากก็น้อย หรือถ้าไม่กล้าบอก 

เรามีเวปไซค์ของสหกรณ์อยู่  สามารถลงกระทู้ถามมาได้ ลองเข้าไปอ่าน 

เพราะทุกเรื่องเราจะลงให้ท่านได้อ่าน ได้ศึกษา การประชุมคณะกรรมการ 

เราก็จะลงบันทึกประชุมให้อ่านกนัทุกครั้ง เพื่อว่าท่านสงสัยอะไร หรือเข้า 

ใจอะไรที่ไม่ถูกต้อง  จะได้รู้ และที่สําคัญก็ขอให้เข้าไปเช็คข้อมูลส่วนตัว 

ของท่านด้วยเพื่อประโยชน์และสทิธิของท่านเอง ถ้าใครไม่มีรหสัก็ขอให้ 

สอบถามได้ที่สหกรณ์ ตามวันและเวลาราชการ  

      กระผมหวังว่า สหกรณ์จะช่วยท่านได้ ไม่มากก็น้อย สําหรับคนที่ยัง 

ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ก็ขอเชิญชวนให้พิจารณาและเปดิใจนิดหนึ่งว่า 
สหกรณ์ได้ให้อะไรเราบ้าง  มีสิทธปิระโยชน์อะไรบ้าง  อย่างน้อยที่เราจะได้ 

ก็คือ  “การออม” นั่นเอง ซึ่งกระผมและคณะกรรมการทุกคนพร้อมที่จะ 

ให้คําแนะนํา ส่งเสริม ดูแลผลประโยชน์ให้สมาชิกทุกคนเป็นหลัก  

                                                        ขอบคุณครับ  

   

                        ���������	
������	�	��	������������� 
 

Q :��	������� ���������������"#�������$��%��� ��	������� ��������$�	�	&�'���"#�����$��%�( 
A : )�����	
������	�)�)�#�*����&&��	&&�*�	 ���+)�#�	��(  -&	��&&��	&���+*������	�� �	��&�*	#�(�+	#�������  -&	� *	��	�����	�	� ����.��&&��	& �	���� 
Q: /�*�+	+��+% ���.�����������������&. 2 ��# ��	�+	#�&�&�� 
A : �	�&� ��+�)���� 27 /%�%�5(� /%���	&�����5(���#&�� -%�-���	 �	��&��#�*�)�6�� �&'�+	+ �&'���� *	�&	
�	& �&'�#	�&�*�	�	�)���#���)�#���&. 2 )� 44  ��#�*# ����#�'������&.�&	����*�(�	& 
�	&��������8"�#�����+%�����&. 2 �� �&5*���� ��+��� ���*"#)�6���&'�+	+ �&'����*	�&	
�	&�&'�#	� &�*�	�����( 
A: /�����9( #��:	�����&�-+-� ;<�����&	��	 �	&��((�� ���+��(�� �'���(�	# 
Q: ���������	
�����������������������
���  ���������� ��������������"� ����$ 31 ��.�.���  ����$ 30 �.�.)�	�*�+ "�-.��$���	
����/�+�����*� ��0�/����������1�����	���������	�20��1+�	 � +13� ���2
�2��.) ��"�� +13�� �����   �����2*  /��4
���"���)��	������1��)"� ���$� �������� 5 )�"���	��0���)�� �"�����. )�	�����1�  www.wing5-coop.com  
        
 
                                                         ��������������
���� 

   ���������	
 �.��.5 ������
���
�
�����
����������������
�� ��
��������� !��
�"#��#$%��� 25 % ( �$
��*��%� 4,000.
-��� ��.�(���/��.�����$�     

          ����  ��
 ������	�� ����! ��"������ 5 $%
��& 
  
 1.�.!.	�(
"   )� �$��!    * �+
�����  ��
 ��$
 �
������ 
 2.�.!.	� 	�!+�-  ������        �*���0
���
  1 
 3.�.!.	�")   ��3( �"3�     �  ��
  
 4. �.�.����"    	�0) 5���!   �  ��
  
 5. �.�.0$      ���! )��&�-   �  ��
  



                  ����������1��*�6
+����+ 2555 

������
100%

�����
69.51%

	
����
 ��
30.49%

 ��������������������� 2555                                          � ������ 30 �..2555 

 �������                                                             199,148,166.95        ���   �������                                                                    72,775,338.49        ��� � �                                                                      126,372,828.46        ��� ��!"                                                                  12,719,974.25         ��� $�&'(�                                                               3,999,878.58          ��� 

 �%
6 	�!+�                                                8,720,095.67 �
! 

� ��)*$��+�,� &�- 2555 

 

 1. �././.0��+�)1    /���2,���                               80,000.-��� 2. �././.� �'�    3��!��43                                   80,000.-��� 3. ��) *�3�)   *'5�/67�                                       20,000.-��� 4. �� -�+8����    *�9'���*,1                             30,000.-��� 

�����������	 "�����������������" ������	������������������� ���!��"!���� �����������#$�%����$ & '��%�(� �.. *+&, 

 

                                 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

���������
0.11%

	
�������.,���.
4.37%

��������	
��
81.62%

��������	

��������
13.90%

                  �������	
��
�����������
�
� 2555 
1.�%
�/�2��3�������� %�/����� ����������             20,000.-��� 
2.������	������!�
��
�%
����                               4,000.-��� 

3.������	�� ������/����3���6                          20,000.-��� 

4.������	���7���
����8��������� 5                       20,000.-��� 

5.������	��	����69�:��	���������� 5                       40,000.-��� 

6.������	�"�% �������	6 �������3���6                     7,000.-��� 

   �%
�/�2��3��������                     

       �.�.����	    
��������  ������� ���.�,���.,��.���� 

         �.�.�������    ���������               ������������� 

         �.�. ��!��	    ���������           ����������������          �.�.�������"�    #�$�%�           ����������������                 �.�.����	     �&��	              ���������������� 

             �.�.'�������(    ��)	�                �������  ��	.�            �.�.��������     *���+&,	�                                 ������� ���.,���. 

         �.�.��	
   ��-���	-�           ������� ��� �                       �.�.��������(    ��.�*�/                    �������    ���.,���.,���.0���                   �.�. �   �����
����(                                       �������  ���.�	. 

         �.�.�����	�     �� ��           �������   01�.501             �.�.����	    �� 
�&������    �������  ��5.,�	�.,� �.,��. 

          �.�.����   ���!��         ������� �$�	 ���.�         �.�.����&	���   �+67�'�	����                              �������  � �.� 

                 �.�.�1+
����(     �8	���    ������� ��5.,��.���5�� � ���.                   055.����,
1�	��67�91 

������
10 0%

�����
69.51%

	
��� � 
��
30 .49%

�
 $�&	  �%
6 	�!+�* �$%
* 2555 


