
     เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่าน คณะกรรมการดำาเนินการจะต้องรายงานผลการดำาเนินงานให้สมาชิกทราบภายใน 150 
วัน หลังวันสิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม สำาหรับปีนี้สหกรณ์ได้กำาหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ในวันพฤหัสบดีที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สมาชิกคงจะทราบผลการดำาเนินงานที่สรุปไว้ในหน้าถัดไปแล้วว่าปีนี้สหกรณ์มีกำาไรสุทธิ 70.10 
ล้านบาท ซึ่งมีกำาไรเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (59.86 ล้านบาท) ร้อยละ 17.11 ทั้งนี้ภายใต้การกำาหนดแนวทางการลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนไม่ต่ำากว่าร้อยละ 5 โดยได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากสมาชิกจากเงินฝากที่เพิ่มมากขึ้นกว่า 187 
ล้านบาท การถือหุ้นรายเดือนเพิ่มขึ้นและการซื้อหุ้นเพิ่มรวมกัน 115 ล้านบาท รวมเป็นเงินกว่า 302 ล้านบาทนั้นเมื่อ
รวมกับเงินลงทุนเดิมที่ครบกำาหนดในปีนี้เป็น 730 ล้านบาท ทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในรอบปีนี้กว่า 14 ล้าน
บาท และเมื่อเทียบกำาไรสุทธิต่อหุ้นเป็นร้อยละ 8.86 ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว และจากแผนการจัดสรรคืนให้กับสมาชิกไม่น้อย

กว่าร้อยละ 71 ดังได้กล่าวไว้ในข่าวสารฉบับที่ผ่านมา เมื่อนำาไปทอนเป็นอัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว คงไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
 นอกจากการบริหารเงินแล้วคณะกรรมการดำาเนินการได้เพิ่มระเบียบสวัสดิการเพื่อบรรเทารายจ่ายให้กับสมาชิกที่เป็นคนไข้ในและต้องนอน
ในโรงพยาบาลไม่ต่ำากว่า 3 คืนๆ ละ 300 บาท ครั้งละไม่เกิน 9,000 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มสวัสดิการให้หลากหลายขึ้น ตามแผนการจัดสรร
กำาไรสุทธิในส่วนที่เป็นทุนสำารองและทุนสะสมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25.70 เพื่อประโยชน์ในอนาคตของสมาชิกทุกคน อย่างไรก็ตามความมั่นคงของ
สหกรณ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยขวัญและกำาลังใจในการทำางานของเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในปีนี้คณะกรรมการดำาเนินการจึงได้ปรับปรุงและ
แก้ไขระเบียบสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และเริ่มเสนอการจัดสรรกำาไรสุทธิให้เป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ด้วย โดยไม่
ให้มีผลกระทบต่อแผนการจัดสรรกำาไรสุทธิที่กำาหนดไว้แล้ว ซึ่งสมาชิกจะได้รับทราบรายละเอียดและให้ความเห็นชอบด้วยในวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี
	 ในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	พ.ศ.	2556	นี้	สหกรณ์จะแจกของชำาร่วยให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นหุ้นทุกคน	คนละ	30	
หุ้น	เป็นเงิน	300	บาท	และสำาหรับสมาชิกสามัญที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนนั้น
จะได้รับเบี้ยประชุมคนละ	500	บาท	ส่วนสมาชิกสมทบสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้	แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียง 
 ในนามของคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 38 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความศรัทธาต่อสหกรณ์
ทำาให้การบริหารงานสหกรณ์ราบรื่นประสบความสำาเร็จดังคาดหมาย และขอขอบคุณสมาชิกอาวุโสตลอดจนกรรมการทุกชุดที่ช่วยกันสร้างฐาน 
สานต่อ และพัฒนาสหกรณ์ของเรา จนก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างมั่นคงและมั่งคั่งมีสวัสดิการหลากหลาย เพื่อประโยชน์สุขของมวลสมาชิกตลอดไป

รศ. จำารูญ  ตันติพิศาลกุล
ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 38

ประธานกรรมการ สอ.มจธ. คุยกับสมาชิก
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ส.ค.ส. พระราชทาน พุทธศักราช ๒๕๕๖



ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำ ากัด
KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS

ผลการดำาเนินงานตั้งแต่ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด

จำานวนสมาชิก (ราย) 1,738 1,749 1,757

         -  สมาชิกสามัญ 1,244 1,251 1,256

         -  สมาชิกสมทบ 494 498 501

1.	สินทรัพย์รวม		 3,938,544,690.46	 3,970,536,542.05	 3,974,334,422.08

 1.1  เงินให้กู้แก่สมาชิก 493,604,918.59 503,981,625.02 513,330,273.95

 1.2  เงินให้กู้แก่สหกรณ์ 6,588,035.99 4,383,518.61 3,178,605.40

 1.3  เงินลงทุน

   1.3.1 เงินสด / เงินฝาก 55,954,710.80 33,220,892.65 26,884,246.46

   1.3.2 เงินฝากประจำา 2,555,000,000.00 2,555,000,000.00 2,555,000,000.00

   1.3.3 พันธบัตรและหุ้นกู้ 810,300,000.00 860,300,000.00 860,300,000.00

 1.4  สินทรัพย์อื่น 17,097,025.08 13,650,505.77 15,641,296.27

2.	หนี้สินรวม	 	 3,048,968,517.46	 3,060,334,037.21	 3,041,386,553.00

 2.1  เงินกู้ยืม  632,000,000.00 677,000,000.00 692,000,000.00

 2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 2,415,006,692.99 2,381,452,215.38 2,347,267,883.82

 2.3  หนี้สินอื่น 1,961,824.47 1,881,821.83 2,118,669.18

3.	ทุนของสหกรณ์	 889,576,173.00	 910,202,504.84	 932,947,869.08

 3.1  ทุนเรือนหุ้น 758,828,040.00 774,769,440.00 790,927,390.00

 3.2  ทุนสำารอง 50,430,360.00 50,430,360.00 50,430,360.00

 3.3  ทุนสะสม 23,580,072.96 22,156,751.94 21,487,851.94

	 3.4		 กำาไรสุทธิ	 56,737,700.04	 62,845,952.90	 70,102,267.14

4.	รายได้	 	 142,364,683.74	 157,421,276.53	 173,496,933.38

 4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก 24,481,644.35 26,948,630.58 29,435,288.69

 4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์ 461,172.99 485,285.75 503,514.68

 4.3  ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 117,294,429.81 129,842,432.10 143,391,751.55

 4.4  รายได้อื่น 127,436.59 144,928.10 166,378.46

5.	ค่าใช้จ่าย	 	 85,626,983.70	 94,575,323.63	 103,394,666.24

 5.1  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 64,047,633.18 70,681,859.09 76,958,210.84

 5.2  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 14,854,711.38 16,649,180.50 18,505,274.93

 5.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6,724,639.14 7,244,284.04 7,931,180.47

	 	 	 	 	 รายการ	 ต.ค.	2555	 พ.ย.	2555	 ธ.ค.	2555
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สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. กับการอวยพรปีใหม่

สอ.มจธ. เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านอธิการบดี มจธ. สอ.มจธ. เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

สอ.มจธ. เข้าอวยพรปีใหม่ สำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1 สอ.มจธ. เข้าอวยพรปีใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

สอ.มจธ. เข้าอวยพรปีใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ เข้าอวยพรปีใหม่ สอ.มจธ.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เข้าอวยพรปีใหม่ สอ.มจธ.ธนาคารกรุงไทย เข้าอวยพรปีใหม่ สอ.มจธ.

รักษาใจให้ดี ในปีใหม่    จาก หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

 “ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้พี่น้องทั้งหลายจงได้พิจารณาตัวเอง ตักเตือนตัวเอง แก้ไขตัวเองเห็น
ว่าสิ่งใดบกพร่อง ไม่ดีไม่งาม ก็เลิกละสิ่งนั้นเสีย ที่โกรธใคร เกลียดใคร พยาบาทใคร ริษยาใคร ... เลิก
โกรธ เลิกเกลียด เลิกริษยา เลิกพยาบาท หันมาทำาใจให้มีเมตตาปราณีต่อกัน สิ่งใดที่ทำามาด้วยความ
เผลอ ด้วยความประมาท เป็นสิ่งไม่ดีไม่งามในรอบปีที่ผ่านมา ก็จงเลิกละจากสิ่งนั้น หันมาใช้ปัญญา
พิจารณาสิ่งนั้นโดยความรอบคอบ รอบรู้แล้วตั้งใจกระทำาสิ่งนั้นด้วยปัญญาตลอดไป
 จงตั้งฐานจิตของเราไว้ให้อยู่ในสภาพบริสุทธิ์สะอาด ปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจ คิดอะไรก็เพื่อให้
เกิดความบริสุทธิ์ พูดอะไรก็เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ จะทำาอะไรก็เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ จะไปไหนก็เพื่อ
ความบริสุทธิ์ จะสมาคมกับใคร คบใครก็คบเพื่อความบริสุทธิ์ผุดผ่องเถิด
 ชีวิตของเราทั้งหลายก็จะเรียบร้อย มีความสุข เพราะเราทำาให้มันเกิดสุข”



บรรณาธิการ: นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย   ที่ปรึกษา: รศ.จำารูญ ตันติพิศาลกุล, นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตร   พิสูจน์อักษร: อาจารย์รัศมี ชุติมา
กองบรรณาธิการ: ผศ.เปี่ยมศรี สุวรรณกูฎ, อาจารย์นันทนา พิชัยพัฒนโสภณ, นายสมพร เชยเสงี่ยม, นายลือไกล ธรรมชาติ, นางถวิลวงษ์ อิมะนันทน์
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 สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ.ฯ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2556 โดยมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และแขกรับเชิญเข้าร่วม
สังสรรค์เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม เพนนินซูล่า ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ

สหกรณ์ฯ จัดเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2556 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

เลือกตั้งกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

กำาหนดการ	การเลือกตั้งล่วงหน้า
วันอังคารที่	5	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2556	เวลา	08.30	-	15.00	น.		สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.
วันพุธที่	6	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2556	เวลา	09.00	-	14.00	น.		มจธ.	วิทยาเขตบางขุนเทียน

กำาหนดการ	การเลือกตั้ง
วันพฤหัสบดีที่	14	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2556	เวลา	08.00	-	14.00	น.		ณ	ลานแดง	อาคาร	CB2

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี พ.ศ. 2556
  การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556 วันพฤหัสบดีที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจำารัส ฉายะพงศ์ 
สหกรณ์จะแจกของชำาร่วยให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นหุ้นทุกคน 
คนละ 30 หุ้น เป็นเงิน 300 บาท และสำาหรับสมาชิกสามัญที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออก
เสียงลงคะแนนนั้นจะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 500 บาท ส่วนสมาชิก
สมทบสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียง

  นอกจากนี้สมาชิกยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหุ้นสหกรณ์ในห้อง
ประชุม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
•		หุ้น	1,000	หุ้น	 มูลค่า	10,000	บาท	 จำานวน	 1	รางวัล
•		หุ้น	 500	หุ้น	 มูลค่า	 5,000	บาท	 จำานวน	 2	รางวัล
•		หุ้น	 300	หุ้น	 มูลค่า	 3,000	บาท	 จำานวน	 3	รางวัล
•		หุ้น	 200	หุ้น	 มูลค่า	 2,000	บาท	 จำานวน	 4	รางวัล
•		หุ้น	 100	หุ้น	 มูลค่า	 1,000	บาท	 จำานวน	10	รางวัล

 สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ.ฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิก เมื่อวันพฤหัสบดี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องมินิเธียเตอร์  
อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น 9 โดยมอบทุนให้กับบุตรสมาชิกทั้งหมด 161 ทุน

สอ.มจธ. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก


