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ฉบับที่ 2 คณะกรรมการชุดที่ 40

เมษายน - พฤษภาคม 2557

ประธานกรรมการ สอ.มจธ. ชุดที่ 40 คุยกับสมาชิก
ผมได้เข้ามารับหน้าที่ประธานกรรมการ สอ.มจธ. 3 เดือน ผ่านไปแล้ว นอกจากจะได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ปกติเพื่อให้งานสหกรณ์ฯ ดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องแล้ว สิ่งที่ต้องทำ�อีกอย่างก็คือ การศึกษาผลงาน
ของคณะกรรมการชุดก่อนที่ผ่านมา เพื่อให้เข้าใจทุกๆ เรื่อง เพื่อจะได้นำ�ไปพิจารณาว่า อะไรที่จะต้องนำ�ไป
ปฏิบัติต่อไป และมีอะไรบ้างที่จะต้องนำ�ไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสหกรณ์และสมาชิก
สำ�หรับนโยบายใหม่ปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการชุดที่ 40 ชุดปัจจุบัน ได้จัดให้มีการประชุมเชิงสัมมนา
ร่วมกันมาแล้ว 4 ครั้ง เพื่อปรับแนวคิด และให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์ใน
สถานการณ์ปัจจุบันให้ตรงกัน เพื่อจะได้ร่วมกันทำ�งานอย่างมีเอกภาพ อันจะเป็นผลดีต่องานสหกรณ์โดยรวม
เป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วๆ ไปขณะนี้ว่า ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และตลาดเงินของประเทศโดยรวมมีปัญหาค่อนข้างมาก
ส่วนตลาดเงินในระบบสหกรณ์ฯ นอกจากจะได้รับผลกระทบจากตลาดเงินภายนอกแล้ว ในระบบสหกรณ์ด้วยกันก็มีปัญหาเรื่อง
สภาพคล่องไม่ใช่น้อย ตามข่าวที่สมาชิกบางท่านได้รับรู้แล้ว
สำ�หรับสหกรณ์ฯ เราไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกแต่อย่างใด เพราะเราได้ระมัดระวังเป็นอย่างมากมาก่อนหน้านี้
แล้ว เราไม่ได้มุ่งหากำ�ไรจากดอกเบี้ยสูงๆ ก่อนหน้านี้ ขณะนี้กลับเป็นโอกาสดีของสหกรณ์ฯ เรา ถ้าหากการออมของสมาชิกยังเหมือน
เดิมคือ สหกรณ์ฯ เรามีเงินออมสูง โอกาสที่จะนำ�ไปหากำ�ไรจากภายนอกกับสหกรณ์ที่มีความมั่นคงสูง เพราะดอกเบี้ยภายนอกสูงมาก
ขณะนี้ ขอเรียนว่า สหกรณ์ฯ ของเรายังมีความเข้มแข็ง มั่นคง และจะพัฒนายิ่งๆ ขึ้นด้วยความมั่นใจ โดยจะมุ่งเน้นความมั่นคง เข้ม
แข็ง และยั่งยืนเป็นสำ�คัญ
				
ประมาณ ชอนตะวัน
				
ประธานกรรมการ ชุดที่ 40

รองประธานกรรมการ สอ.มจธ. ชุดที่ 40 คุยกับสมาชิก
สุขสันต์วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2557 ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำ�กัด ทุกท่านมีความสุขโดย
ถ้วนหน้าทุกคนนะคะ สำ�หรับเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2557 มีวันหยุดติดต่อกันหลายช่วงทีเดียว สมาชิกยัง
มาใช้บริการกับสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นปกตินะคะ
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 สหกรณ์ฯ ได้จัดสัมมนาคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 40 และเจ้าหน้าที่
โดยกำ�หนดกรอบความคิดในการดำ�เนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความมั่นคง
ยั่งยืน โดยนำ�ระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามแนวทางของสหกรณ์มาใช้ในการบริหาร รวมถึงการให้
ความสำ�คัญในการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานสำ�หรับสมาชิกทุกท่านสหกรณ์ก็ยังคงคำ�นึงถึง
ประโยชน์ที่เกิดจากการออมของสมาชิก ทั้งจากหุ้นและเงินฝากของสมาชิกเองรวมทั้งการจัดสวัสดิการต่างๆเพื่อก่อให้เกิดความสุข และ
ความมั่นคงในการดำ�รงชีวิตของสมาชิกต่อไปด้วย โดยคณะกรรมการดำ�เนินการจะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบต่อไป
สหกรณ์ฯ ขอแจ้งข่าวดีให้สมาชิกทราบ ว่าคณะกรรมการดำ�เนินการได้มีมติให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่ม สำ�หรับสมาชิกที่มีความประสงค์
จะซื้อหุ้นเพิ่มนอกจากการชำ�ระค่าหุ้นเป็นประจำ�รายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 – เดือนธันวาคม 2557 โดยมีเงื่อนไขตาม
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 สมาชิกที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สหกรณ์ฯ หรือสามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้ที่เว็บไซท์ของสหกรณ์ที่
coop@kmutt.ac.th นะคะ
				
ปราณี คงสาคร
				
รองประธานคณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 40

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 ตำ �แหน่ง
		 สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำ�กัด เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 ตำ�แหน่ง ดังนี้
			
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำ�แหน่ง
			
2. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำ�แหน่ง
		 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 6 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. ทุกวันทำ�การ ณ สำ�นักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น
2 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 470 8298 หรือ http://coop.kmutt.ac.th/

ข่ า วสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี จำ � กั ด
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ผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำ�กัด
					 รายการ
จำ�นวนสมาชิก (ราย)
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ		
1. สินทรัพย์รวม		
1.1		 เงินให้กู้แก่สมาชิก
1.2		 เงินให้กู้แก่สหกรณ์
1.3 เงินลงทุน
			 1.3.1 เงินสด / เงินฝาก
			 1.3.2 เงินฝากสหกรณ์อื่น
			 1.3.3 พันธบัตรและหุ้นกู้
1.4		 สินทรัพย์อื่น
2. หนี้สินรวม		
2.1		 เงินกู้ยืม
2.2		 เงินรับฝากจากสมาชิก
2.3		 หนี้สินอื่น
3. ทุนของสหกรณ์
3.1		 ทุนเรือนหุ้น
3.2		 ทุนสำ�รอง
3.3		 ทุนสะสม
3.4		 กำ�ไรสุทธิ
4. รายได้		
4.1		 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก
4.2		 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์
4.3		 ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
4.4		 รายได้อื่น
5. ค่าใช้จ่าย		
5.1		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
5.2		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
5.3		 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ก.พ. 2557

มี.ค. 2557

เม.ย. 2557

1,826
1,319
507
4,648,954,991.06
583,362,717.62
209,385.34

1,821
1,315
506
4,848,956,617.56
574,089,585.32
-

1,836
1,320
516
4,869,427,000.02
580,659,270.12
-

40,994,587.07
2,876,593,955.80
1,097,000,000.00
50,794,345.23
3,566,821,125.62
855,000,000.00
2,709,228,540.86
2,592,584.76
1,082,133,865.45
953,189,160.00
73,894,280.71
38,555,859.55
16,494,565.19
37,677,125.56
5,475,000.87
4,534.80
32,172,911.16
24,678.73
21,182,560.37
14,417,444.28
3,897,216.99
2,867,899.10

87,112,482.77
3,006,965,627.04
1,132,000,000.00
48,788,922.43
3,763,905,825.87
965,000,000.00
2,796,143,587.60
2,762,238.27
1,085,050,791.70
950,217,260.00
73,894,280.71
38,301,205.55
22,638,045.44
54,990,435.79
8,311,585.63
5,438.31
46,627,104.13
46,307.72
32,352,390.35
22,092,267.84
6,770,148.21
3,489,974.30

43,929,333.63
3,057,613,082.97
1,132,000,000.00
55,225,313.30
3,755,883,066.88
965,000,000.00
2,788,114,365.76
2,768,701.12
1,113,543,933.15
967,496,910.00
73,894,280.71
38,152,437.55
34,000,304.89
76,604,694.94
11,249,621.10
5,438.31
65,273,140.49
76,495.04
42,604,390.06
29,685,178.17
8,949,950.08
3,969,261.81

เยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำ�กัด

คณะกรรมการอำ�นวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำ�กัด เยี่ยมชมการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธินฯ เมื่อวัน
ที่ 21 มีนาคม 2557 โดย พลเรือโทจำ�ลอง วังส์ด่าน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธินฯ กล่าวต้อนรับ และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นหลังจากนั้นกรรมการและเลขานุการได้นำ�ชมสำ�นักงาน

ฉบับที่ 2 คณะกรรมการชุดที่ 40
เมษายน - พฤษภาคม 2557

เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

เยี่ยมชมกิจการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการอำ�นวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำ�กัด
เยีย่ มชมกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำ�กัด และ
รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จำ�กัด เมือ่ วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557

คณะกรรมการอำ�นวยการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ มจธ. จำ�กัด เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปถึง
แนวทางการพัฒนาและแผนดำ�เนินงานในปี 2557 ของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด (ชสอ.) และเป็นการ
แนะนำ�ประธานกรรมการท่านใหม่ของ สอ.มจธ. ชุดที่ 40 เมื่อ
วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557

สัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำ�ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำ�กัด ได้จัดให้มีการสัมมนา
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำ�ปี 2557 ณ โรงแรม
มณเฑียรริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่
22 มีนาคม 2557 ในหัวข้อ “แผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ.2557”
เพื่อกำ�หนดแนวทางการบริหารงานสหกรณ์ฯ ให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เสริมสร้างความสามัคคี และ
บรรยากาศที่ดีในการทำ�งานร่วมกัน
รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์
ออมทรัพย์ มจธ. กล่าวให้ข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการและเจ้า
หน้าที่สหกรณ์ โดยขอให้ทุกคนร่วมมือกันทำ�งานให้บรรลุเป้า
หมายตามแผนที่วางไว้ และให้สหกรณ์ฯ เป็นหน่วยกลาง ส่งเสริมให้สมาชิกอยู่ดีมีสุข ฝากเงินได้ดอกเบี้ยสูง กู้เงินมาสร้างฐานะ และ
สร้างบ้านเพื่อครอบครัว
วัตถุประสงค์ของการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้การดำ�เนินงานพัฒนาสหกรณ์ฯ มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น สมาชิกมุ่งหวังให้สหกรณ์ฯ
ทำ�กำ�ไรและจ่ายเงินปันผลมากๆ แต่การบริหารสหกรณ์ นั้น ควรจะเน้นความน่าเชื่อถือของสหกรณ์เป็นหลัก การหารายได้โดยการฝาก
เงินหน่วยงานอื่น หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไม่มีความมั่นคงนั้น ต้องคิดให้รอบคอบ ในปีที่ผ่านมามีเรื่องของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น
ที่รับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์หลายๆ แห่ง บางแห่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่น่าเชื่อถือก็ยังนำ�เงินไปฝากเป็นจำ�นวนมาก เมื่อ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง ก็ทำ�ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่นำ�เงินไปฝากมีปัญหาสภาพคล่องตามไปด้วย แต่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ มจธ. ไม่ได้นำ�เงินไปฝากกับสหกรณ์ดังกล่าว จึงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
ท่านที่ปรึกษาเป็นห่วงเรื่อง การปล่อยกู้ให้แก่สมาชิก ขอให้กรรมการเงินกู้ พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะเรื่อง ทรัพย์สินที่นำ�
มาค้ำ�ประกันเงินกู้ ควรพิจารณาทั้งฝ่ายผู้
กู้และผู้ให้กู้ที่ต้องรับผิดชอบ โดยสหกรณ์
ออมทรัพย์ มจธ. อาจใช้บริษัทประเมิน
หลักทรัพย์มาประเมินราคาทรัพย์สินที่ใช้
ค้ำ�ประกัน
การกำ � หนดแผนการดำ � เนิ น งาน
ปีหน้า ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กรรมการและเจ้าหน้าที่
ต้องร่วมมือ
ร่วมใจกันทำ�งาน โดยยึดหลักของสหกรณ์
เพื่อให้การดำ�เนินงานของสหกรณ์ฯ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สหกรณ์ฯ จัดพิธีรดน้ำ�ขอพรจาก รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำ�กัด จัดพิธีรดน้ำ�ขอพรท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมสันติ พัสดร

สหกรณ์ร่วมกิจกรรมรดน้ำ�ขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
มหาวิทยาลัยร่วมกับสภาคณาจารย์ร่วมจัดงานรดน้ำ�ขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวัน
อังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 09.30–13.00 น. โดยสหกรณ์ฯ ร่วมสนับสนุนซุ้มอาหาร 1 ซุ้ม และในครั้งนี้ อาจารย์
ประมาณ ชอนตะวัน ประธานกรรมการ สอ.มจธ. ได้ร่วมเป็นเกียรติให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รดน้ำ�ขอพรด้วย

การทำ�ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำ�หรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ประจำ�ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำ�กัด ได้จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยเลือกทำ�ประกันกับ บริษัทกรุงเทพ
ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ให้ความคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุ 15,000.- บาท/ครั้ง คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 150,000.- บาท/
คน ภายหลังจากที่สมาชิกได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุจากสหกรณ์ฯ แล้ว โปรดนำ�บัตรติดตัวตลอดเวลา เพื่อความสะดวกเมื่อประสบ
อุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) โดยไม่ต้องสำ�รองจ่าย
เงิน ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาได้ที่ www.bangkokinsurance.com ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้นำ�บัตรประกันอุบัติเหตุติดตัวไป
สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล สมาชิกต้องสำ�รองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วจึงนำ�ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ต้นฉบับใบรับ
รองแพทย์/สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน มาเบิกค่าสินไหมทดแทนที่สหกรณ์ฯ
บรรณาธิการ: นางถวิลวงษ์ อิมะนันทน์ ที่ปรึกษา: อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน, นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตร พิสูจน์อักษร: ดร.กิจจา เทพศิริ
กองบรรณาธิการ: ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล, นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชร, นางมะลิวรรณ ขุนแทน, นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย, นางสาวถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิท, นางศิริพร สิงห์เรือง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำ�กัด โทร. 0 2470 8297-8, 0 2470 8398-9, 0 2470 8370 โทรสาร 0 2470 8298 www.coop.kmutt.ac.th

