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ฉบับที่ 6  คณะกรรมการชุดที่ 39 ธันวาคม 2556 - มกราคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมจำารัส ฉายะพงศ์

ลงทะเบียนเข้าประชุม เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ลานแดง อาคารเรียนรวม 2 
เลือกตั้งล่วงหน้าที่ มจธ. บางมด ประชาอุทิศ

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น 2

 

เลือกตั้งวันประชุมใหญ่
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ สนามบาสเกตบอล (ข้างห้องพยาบาล)

ส.ค.ส. พระราชทาน พุทธศักราช ๒๕๕๗

     เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่และวันตรุษจีน ขอให้สมาชิกทุกท่าน มั่งมี อยู่ดี มีสุขกันถ้วนหน้า ด้วยความมั่งคั่ง มั่นคง 
และสวัสดิการหลากหลายที่สหกรณ์ได้จัดให้แล้ว และจะมีเพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคต ซึ่งสมาชิกจะมั่นใจได้จากผลการดำาเนินงาน
ที่รายงานให้สมาชิกทราบในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นี้ ปีนี้สหกรณ์ฯ มีกำาไร
สุทธิ 89.62 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (70.10 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 28.75 ทั้งนี้ภายใต้การกำาหนดนโยบายการ
บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยใช้ความรู้ทางวิชาการ หลักการและฐานข้อมูล ในการบริหารธุรกิจการเงินและการกำาหนดแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกที่เป็นรูปธรรม ภายใต้เป้าหมาย ดังนี้ ความสามารถในการทำากำาไร การรักษาสภาพคล่อง การ
ดำารงความเสี่ยงในระดับต่ำาสุด ความมั่นคงและมีเสถียรภาพ มีการวิเคราะห์ วางแผน และควบคุมทางการเงิน การสรรหาเงิน
ทุนและการจัดสรรเงินปันผล 
     ผลการดำาเนินงาน ณ สิ้นปี 2556 สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 154.23 ล้านบาท (แผนยุทธศาสตร์ 150 ล้านบาท) 

เพิ่มขึ้นจากแผนร้อยละ 2.82  เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 166.13 ล้านบาท (แผนยุทธศาสตร์ 150 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากแผนร้อยละ 10.75 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 
614.29 ล้านบาท (แผนยุทธศาสตร์ 556.40 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากแผนร้อยละ 10.40 กำาไรสุทธิ 89.62 ล้านบาท (แผนยุทธศาสตร์ 83.09 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น
จากแผนร้อยละ 7.86 จากผลการดำาเนินงานดังกล่าว สามารถจัดสรรเป็นทุนสำารองและทุนสะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เพื่อความมั่นคงและเป็นประโยชน์
ในอนาคตของสมาชิกทุกคน และจัดสรรคืนให้กับสมาชิกได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 เมื่อนำาไปทอนเป็นอัตราเงินปันผลแล้วไม่น้อยกว่าปี 2555 และเฉลี่ยคืน
ดอกเบี้ยเงินกู้ คิดแล้วเป็นดอกเบี้ยเงินกู้จริงประมาณร้อยละ 4.80 (ปี 2555 ร้อยละ 5.00)
 ในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจำาปี พ.ศ. 2557 นี้ สหกรณ์ฯจะมอบหุ้นกำานัลให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกคนๆ ละ 40 หุ้น เป็นเงิน 400 
บาท และสำาหรับสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปีนั้น จะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 600 บาท ส่วนสมาชิกสมทบสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์
ได้ ไม่มีสิทธิในการออกเสียง และเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 40 ของการก่อตั้งสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำาเนินการได้เห็นชอบให้มีการจับรางวัล 40 รางวัล เป็น
เงินรางวัลรวม 80,000.- บาท 
 ในนามของคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 39 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจความเชื่อมั่น และความศรัทธาต่อสหกรณ์ฯ ทำาให้
การบริหารงานราบรื่น ประสบความสำาเร็จสูงกว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กำาหนดไว้ และขอขอบคุณสมาชิกอาวุโสตลอดจนกรรมการทุกชุดที่ช่วยกันสร้างฐาน สาน
ต่อ  และพัฒนาสหกรณ์ของเรา จนก้าวสู่ปีที่ 40 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง มีสวัสดิการหลากหลาย เพื่อประโยชน์สุขของมวลสมาชิก สมาชิกเชื่อมั่นและศรัทธาต่อ
สหกรณ์ตลอดไป
   รศ. จำารูญ  ตันติพิศาลกุล
   ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 39



ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำ ากัด
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กำ�หนดวันประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี และมอบเงินร�งวัล

  สอ.มจธ. กำาหนดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 และมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี เนื่องจาก
ในพุทธศักราช 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด จะมีอายุครบ 40 ปี แห่งการก่อตั้ง จึงเห็นควรมอบรางวัลให้แก่
สมาชิก จำานวน 40 รางวัล รายละเอียด ดังนี้  
   รางวัลที่ 1 จำานวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000.- บาท
   รางวัลที่ 2 จำานวน 4 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000.- บาท
   รางวัลที่ 3 จำานวน 8 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท เป็นเงิน 20,000.- บาท
   รางวัลที่ 4 จำานวน 11 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท เป็นเงิน 11,000.- บาท
   รางวัลที่ 5 จำานวน 15 รางวัล รางวัลละ 600 บาท เป็นเงิน 9,000.- บาท
  รวม 40 รางวัล เป็นเงิน 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีของสมาชิกที่ได้รับรางวัล

 สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด จัดงานทำาบุญสำานักงานใหม่ มีการเลี้ยงพระเพลและพิธีทางศาสนาอิสลาม โดยมีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
ตัวแทนสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ อดีตประธานกรรมการฯ สมาชิกอาวุโส คณะกรรมการควบคุมงานปรับปรุงสหกรณ์ กรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด

สอ.มจธ. จัดงานทำาบุญสำานักงานใหม่

ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด
     รายการ   ต.ค. 2556   พ.ย. 2556   ธ.ค. 2556
     จำานวนสมาชิก (ราย) 1,799 1,802 1,817
 - สมาชิกสามัญ 1,305 1,306 1,311
 - สมาชิกสมทบ 494 496 506
1. สินทรัพย์รวม  4,490,128,019.31 4,510,703,096.21 4,588,617,341.46
 1.1  เงินให้กู้แก่สมาชิก 574,116,541.47 579,365,361.73 580,683,381.40
 1.2  เงินให้กู้แก่สหกรณ์ 1,076,304.70 860,949.03 644,787.92
 1.3  เงินลงทุน
   1.3.1 เงินสด / เงินฝาก 47,713,180.64 41,725,760.45 68,148,795.49
   1.3.2 เงินฝากสหกรณ์อื่น 2,795,430,037.96 2,750,603,298.24 2,795,815,490.02
   1.3.3 พันธบัตรและหุ้นกู้ 1,027,000,000.00 1,097,000,000.00 1,097,000,000.00
 1.4  สินทรัพย์อื่น 44,791,954.54 41,147,726.76 46,324,886.63
2. หนี้สินรวม  3,414,199,363.81 3,415,386,650.22 3,469,064,891.50
 2.1  เงินกู้ยืม 895,000,000.00 905,000,000.00 952,500,000.00
 2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 2,516,726,948.03 2,507,649,575.19 2,513,397,679.86
 2.3  หนี้สินอื่น 2,472,415.78 2,737,075.03 3,167,211.64
3. ทุนของสหกรณ์ 1,075,928,655.49 1,095,316,445.99 1,119,552,449.96
 3.1  ทุนเรือนหุ้น 916,717,560.00 928,796,210.00 945,164,310.00
 3.2  ทุนสำารอง 59,661,461.89 59,661,461.89 59,661,461.89
 3.3  ทุนสะสม 27,079,012.75 26,881,557.75 25,104,304.55
 3.4  กำาไรสุทธิ 72,470,620.85 79,977,216.35 89,622,373.52
4. รายได้  165,150,858.78 182,344,694.79 201,881,109.81
 4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก 25,844,134.85 28,645,971.54 31,716,453.87
 4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์ 97,396.91 102,010.27 105,818.06
 4.3  ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 139,075,567.38 153,449,083.35 169,759,438.32
 4.4  รายได้อื่น 133,759.64 147,629.64 299,399.56
5.  ค่าใช้จ่าย  92,680,237.93 102,367,478.44 112,258,736.29
 5.1  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 64,743,280.15 71,595,122.14 78,655,526.90
 5.2  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 21,621,536.79 23,958,964.18 26,405,823.58
 5.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6,315,420.99 6,813,392.12 7,197,385.81



ฉบับที่ 6  คณะกรรมการชุดที่ 39

ธันวาคม 2556 - มกราคม 2557

 สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด ได้มอบเงินจำานวน 334,000 
บาท สนับสนุนโครงการนำาร่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. ที่จังหวัดชุมพร โรงเรียนดัง
กล่าว เป็นโครงการตาม พระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สหกรณ์ฯ พิจารณาเห็นว่า การมีส่วนช่วยโรงเรียน ตชด. 
ซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญ จะทำาให้ความเป็นอยู่ของนักเรียนและครู ตชด. 
มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งผู้แทนมารับมอบเงิน
จาก สหกรณ์ฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ ที่ทำาการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด

สอ.มจธ. สนับสนุนโครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. จังหวัดชุมพร

 สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำาปี 2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ 
ห้อง LNG 101 ชั้น 1 อาคารคณะศิลปศาสตร์ โดยสหกรณ์ฯ ได้จัดสรรทุนให้กับบุตรสมาชิก จำานวนทั้งสิ้น 199 ทุน เป็นเงินจำานวน 
606,500 บาท

สอ.มจธ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำาปี 2556

สอ.มจธ. ปรับปรุงสำานักงานใหม่
 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มจธ. ได้ทำาการปรับปรุงสำานักงานเพื่อให้มีประตูหนีไฟเป็นตามมาตรฐานของอาคาร และจัดเตรียมพื้นที่ไว้รับรองผู้
อาวุโสและสมาชิก โดยมีระยะเวลาดำาเนินการ 80 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – วันที่ 16 ธันวาคม 2556) โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุง
สำานักงานเป็นเงิน 3,400,287.41 บาท ได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ด้วยรูปโฉมใหม่พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อให้บริการสมาชิกได้อย่างครบ
ครันและทันสมัย

ตัวแทนธนาคารกรุงศรีอยุธยา มาเปิดบัญชีและทำาบัตรเอทีเอ็มให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ. มจธ.
 ตัวแทนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา มาเปิดบัญชี และทำา
บัตรเอทีเอ็มให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. 
จำากัด เพื่อเป็นการทดสอบระบบเอทีเอ็มของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
ก่อนที่จะเปิดให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ใช้บริการเอทีเอ็มอย่างเต็ม
รูปแบบ และตัวแทนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้มอบของขวัญปี
ใหม่ให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วย 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ ที่ทำาการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
มจธ. จำากัด



บรรณาธิการ: นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย   ที่ปรึกษา: รศ.จำารูญ ตันติพิศาลกุล, นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตร   พิสูจน์อักษร: ดร.กิจจา เทพศิริ
กองบรรณาธิการ: ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล, นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชร, นายสมพร เชยเสงี่ยม, นางมะลิวรรณ ขุนแทน, นางถวิลวงษ์ อิมะนันทน์, นางสาวนันทวัน ตันเจริญ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด   โทร. 0 2470 8297-8   โทรสาร 0 2470 8298   เว็บไซต์ http://coop.kmutt.ac.th

สอ.มจธ. ส่งและรับมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่

  เมามาด่าแม่แล้ว ลงเมีย
 ลูกเล็กเด็กงอแง แง่ร้อง
	 กลืนกินข่มคอเสีย	 ขมขื่น
	 สุขปากใจไส้ท้อง	 สุขหรือ
	 	 ตีเมียหลงแต่เหล้า	 เผาเรือน
	 ของค่าขาตีนมือ	 อดได้
	 หยุดโลกกลับมาเยือน	 คืนถิ่น
	 ดับกลิ่นไอเหล้าไหม้	 มอดมือ
	 	 พอทนไหมอยู่โต้	 โลกีย์
	 ลองเปิดสายสะดือ	 หน่อเนื้อ
	 ทางทิพย์ท่ออารี	 ขันธ์ธาตุ
	 ทานท่านอวยเอื้อเกื้อ	 ปัจจัย
	 	 เกิดมามีค่าแม้	 มีตาย
	 สินทรัพย์หาอาศัย	 แบ่งสร้าง
	 ปีปวดป่วยปีหาย	 ปีจาก
	 ความสุขทุกข์ไข้บ้าง	 อนิจจา

	 	 ไปทำาไมตัดด้าย	 สายใย
	 วงศ์ญาติสายมาตา	 แม่น้ำา
	 ดึงสายป่านสายใจ	 ขึงเครียด
	 กวนก่อคำาย้ำาซ้ำา	 ขุ่นหมอง
	 	 รดน้ำามนต์ผูกด้าย	 สายพันธุ์
	 หมายมั่นมองหาจอง	 พี่น้อง
	 ปลูกป่าเอาเถาวัลย์	 เป็นมิตร
	 โลกหากอยู่ด้วยข้อง	 เกี่ยวกัน
	 	 ผีใดวางระเบิดตั้ง	 เวลา
	 รุกป่าหาขวานฟัน	 เผ่าไม้
	 ผีใดแพร่มายา	 แผลงฤทธิ์
	 หนีป่ามาเฝ้าไข้	 ปล่อยผี
	 	 พายุหมุนก่อขึ้น	 ชเลหลวง
	 ป่าบ่นมาหลายปี	 เบื่อหน้า
	 ไม้ดอกผ่อนออกรวง	 โรยร่วง
	 ใดจะละทิ้งหล้า	 ลูกหลาน
	 	 ลองสติมาหมั่นตั้ง	 กลางใจ
	 วิปัสสนาลมปราณ	 อย่าทิ้ง
	 ไหนจะวิ่งหนีไป	 วางปล่อย
	 แม้จะวิปลาสแพร้วพริ้ง	 ปล่อยวาง
	 	 โลกจะหมุนปลดเปลื้อง	 เวลา
	 แม้นเทพวิปริตใดปาง	 ปล่อยไว้
	 ใดจะเกี่ยวกันมา	 ปรนนิบัติ
	 เหลือประหลาดดั่งแม้นได้	 ปรารถนา

	 	 สายสุรีย์ผ่าเปรี้ยง	 โปรยฝน
	 จิตวิตกวิจิกิจฉา	 รุ่มร้อน
	 ชลนทีหลั่งไหลวน	 มนมืด
	 มวนเมฆตลบปลิ้นปล้อน	 หล่นหาย
	 	 แสงสว่างวับเบิกฟ้า	 มาเร็ว
	 อาทิตย์นับขยับขยาย	 ยอดหญ้า
	 ระยิบระยับเปล่งปลายเปลว	สลายรุ่ง
	 คอยพรุ่งนี้ข้างหน้า	 ปริศนา
	 	 นาฬิกาแผ่วแล้ว	 วางเสียง
	 เงียบสงบแสดงเวลา	 แต่งตั้ง
	 อ่อนใจบ่โอนเอียง	 บ่เสี่ยง
	 หมุนใหม่มาแล้วครั้ง	 กี่วัน
	 	 มนุษย์สมัยใหม่นี้	 บ่หยุด
	 ลาภยศสรรเสริญกัน	 โลภด้วย
	 มาหมายมั่นสมมุติ	 มีชื่อ
	 ดาวหล่นฟ้าหล้าม้วย	 กี่สมัย
	 	 กระต่ายมาตื่นเต้น	 หนีเมือง
	 ทางเลี่ยงหาอาศัย	 ป่าช้า
	 สงบสงัดตัดสิ้นเปลือง	 เรืองรุ่ง
	 หาถิ่นอยู่ฟ้าหล้า	 ยั่งยืน
  เต่ามีแล้วก่อนล้าน นานเนา
	 ตั้งแต่มีวันคืน	 ตื่นคร้าน
	 มีมาต่างไดน์เสาร์	 แลเต่า
	 ยังอยู่ยงพ้นล้าน	 นับปี	กี่ปี

เมาสมมุติ ๑            ประพันธ์โดย อาจารย์สันติ พัสดร อดีตประธานกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง สอ.มจธ.

โครงดั้นวิวิธมาลี

 สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในเทศกาลปีใหม่ 2557 กับคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ โดยมีการร่วมรับประทาน
อาหารและจับสลากของขวัญร่วมกัน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด

สอ.มจธ. จัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


