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ฉบับที่ 3  คณะกรรมการชุดที่ 40 มิถุนายน - กรกฎาคม 2557

 คณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้าเฝ้าฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ฯ 
ให้การสนับสนุนงบประมาณดำาเนินโครงการ
นำาร่อง : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. 
ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม พระ
ราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เป็นเงิน 334,000.- บาท เมื่อปลายปี 
2556  

	 การดำาเนินกิจการของสหกรณ์ฯ	 ปี	 2557	 ผ่านไปแล้ว	 6	 เดือน	 หรือครึ่งปีแล้ว	 สำาหรับผลงาน
ในรอบ	 6	 เดือนแรกของปีเป็นไปตามเป้าหมาย	 และเกินกว่าที่ประมาณการไว้ดังปรากฏเป็นตัวเลขตาม
ตารางที่แสดงไว้ในหน้าถัดไป	 และมั่นใจว่าผลงานตลอดปี	 2557	 จะประสบความสำาเร็จเกินเป้าหมายที่
ประมาณการไว้ค่อนข้างแน่นอน	 เพราะพื้นฐานที่เราทำาเอาไว้ในอดีตและปัจจุบันจะมีผลดีต่อไปอีกอย่าง
น้อย	3–5	ปี	แต่ทั้งนี้สหกรณ์ฯ	โดยเฉพาะผู้บริหารจะต้องร่วมกันทำางานอย่างเป็นเอกภาพ	รักษาความ
เชื่อมั่นและศรัทธาของสมาชิก	ที่ใช้บริการให้ยั่งยืนและพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้น	ด้วยการยึดมั่นในหลัก
การบริหารที่คำานึงถึงความมั่นคง	 เพื่อให้สมาชิกมั่นใจ	 และเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความรอบคอบไม่

ประมาท	เพราะระบบสหกรณ์ฯ	จะช่วยให้เราได้มีโอกาส	ร่วมกันคิด	ร่วมกันทำา	เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดไป
	 สำาหรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม	 ภายหลังทหารเข้ายึดอำานาจ	 สถานการณ์ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะ
ที่สงบไม่วุ่นวายเหมือนหลายเดือนที่ผ่านมา	 ทำาให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจเริ่มติดเครื่องทั้งภาครัฐและธุรกิจภาคเอกชน	 คาดว่า
ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไป	 ถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและการที่ประเทศไทยเราจะต้องเข้า
ร่วมอยู่ในประชาคมอาเซียนจะมีผลทำาให้มีการเคลื่อนย้ายคน	ทรัพยากร	ตลอดจนตลาดเงินจะมีความเป็นเสรีมากขึ้น
	 สถานการณ์โลกอย่างนี้จะมีผลกระทบกับพวกเราทุกคนไม่มากก็น้อย	 โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน
ในชุมชน	เพราะเงินจะมีการเคลื่อนย้าย	(ไหล)	ไปสู่ที่ๆ	มีผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงกว่าซึ่งเป็นธรรมชาติของตลาดเงิน
	 ดังนั้น	เราทุกคนโดยเฉพาะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกๆ	แห่ง	จะต้องบริหารด้วยความรู้จริง	ภายใต้ข้อมูล	ข่าวสารที่
ถูกต้องสมบูรณ์	และต้องมีการวางแผนล่วงหน้า	ประเมินสถานการณ์ให้ถูกต้อง	จะทำางานอย่างอาศัยโชคช่วยต่อไปไม่ได้	เพราะ
วันนี้เราอยู่ในโลกของการแข่งขันและต่อสู้กัน	ในโลกทุนนิยมแบบเสรี	เราจะอยู่หรือต่อสู้กับเขาอย่างไร	ดังนั้นเราจำาเป็นต้องรวม
ตัวกันเป็นสหกรณ์ฯ	 เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 เปรียบเสมือนกอไผ่	 เป็นต้นไม้ที่มีลำาต้นเล็ก	 ถ้าเกิดขึ้นอยู่ลำาพังเพียงต้นเดียวก็ถูก
ลมพัดล้ม	แต่ต้นไผ่รู้วิธีการที่จะอยู่ต่อสู้กับภัยธรรมชาติด้วยการเกิดขึ้นรวมกันอยู่หลายๆ	ต้นเป็นกอไผ่	แถมยังมีแขนงไผ่ที่เปรียบ
เสมือนมือเกาะกันไว้แน่นเพื่อพึ่งพากัน	 เมื่อลมพัดมาหรือสัตว์ต่างๆ	 จะมาทำาร้ายกอไผ่	 ก็ไม่สามารถทำาได้	 ด้วยการพึ่งพากันนี้	
กอไผ่จึงมีชีวิตยืนยาวมานานให้พวกเราได้ใช้สอยหรือชื่นชมจนทุกวันนี้

  สำาหรับพวกเราชาว สอ.มจธ. ให้คิดถึงวิธีการแบบกอไผ่ไว้นะครับ...

	 	 	 	 ประมาณ		ชอนตะวัน
	 	 	 	 ประธานกรรมการ	ชุดที่	40

ประธานกรรมการ สอ.มจธ. ชุดที่ 40 คุยกับสมาชิก

คณะผู้บริหาร สอ.มจธ. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ



ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำ ากัด
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ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด

 จำานวนสมาชิก (ราย) 1,836 1,838 1,829
 - สมาชิกสามัญ 1,320 1,322 1,322
 - สมาชิกสมทบ 516 516 507
1.  สินทรัพย์รวม 4,869,427,000.02 4,934,215,679.76 4,968,783,769.71
 1.1  เงินให้กู้แก่สมาชิก 580,659,270.12 590,909,292.48 618,600,762.18
 1.2  เงินให้กู้แก่สหกรณ์ -    -    -
 1.3  เงินลงทุน
   1.3.1 เงินสด / เงินฝาก 43,929,333.63 47,711,580.52 52,984,151.98
   1.3.2 เงินฝากสหกรณ์อื่น 3,057,613,082.97 3,160,610,891.20 3,161,260,617.23
   1.3.3 พันธบัตรและหุ้นกู้ 1,132,000,000.00 1,082,000,000.00 1,082,000,000.00
 1.4 สินทรัพย์อื่น 55,225,313.30 52,983,915.56 53,938,238.32
2. หนี้สินรวม  3,755,883,066.88 3,795,668,221.88 3,805,811,953.42
 2.1  เงินกู้ยืม 965,000,000.00 987,000,000.00 937,000,000.00
 2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 2,788,114,365.76 2,805,858,224.45 2,866,171,280.20
 2.3  หนี้สินอื่น 2,768,701.12 2,809,997.43 2,640,673.22
3. ทุนของสหกรณ์ 1,113,543,933.15 1,138,547,457.88 1,162,971,816.30
 3.1  ทุนเรือนหุ้น 967,496,910.00 983,430,710.00 998,690,710.00
 3.2  ทุนสำารอง 73,894,280.71 73,894,280.71 73,894,280.71
 3.3  ทุนสะสม 38,152,437.55 37,639,391.27 37,387,187.27
 3.4 กำาไรสุทธิ  34,000,304.89 43,583,075.90 52,999,638.32
4. รายได้  76,604,694.94 97,013,408.76 116,887,280.80
 4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก 11,249,621.10 13,919,862.53 16,750,902.40
 4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์ 5,438.31 5,438.31 5,438.31
 4.3  ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 65,273,140.49 82,987,122.38 100,014,191.51
 4.4 รายได้อื่น  76,495.04 100,985.55 116,748.58
5. ค่าใช้จ่าย  42,604,390.06 53,430,332.86 63,887,642.48
 5.1  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 29,685,178.17 37,574,342.90 45,000,578.08
 5.2  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 8,949,950.08 11,357,478.74 13,955,373.44 
 5.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,969,261.81 4,498,511.22 4,931,690.96

     รายการ   เม.ย. 2557   พ.ค. 2557   มิ.ย. 2557

	 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	จำากัด	ได้เข้าพบคณะที่ปรึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ณ	ห้องประชุม	AD	901	ชั้น		
9	อาคารสำานักงานอธิการบดี	เมื่อวันอังคารที่	8	กรกฎาคม	2557	เพื่อรายงานผลการดำาเนินงาน	และรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงานสหกรณ์จากคณะที่ปรึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

สอ.มจธ. พบคณะที่ปรึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัย



ฉบับที่ 3  คณะกรรมการชุดที่ 40

มิถุนายน - กรกฎาคม 2557

สอ.มจธ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชิวิต

	 ผู้แทน	สหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	จำากัด	ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ	อาจารย์จักรพันธุ์	จุลละเกศ	ณ	วัดมกุฏกษัตริยาราม
ราชวรวิหาร	และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต	แก่ทายาท	จำานวน	65,000.-	บาท	ณ	สำานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	26	มิถุนายน	2557

	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มจธ.	 จำากัด	 ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ	
ณ	ห้องประชุมสนั่น	สุมิตร	ชั้น	 9	อาคารสำานักงานอธิการบดี	 เมื่อ
วันอังคารที่	 8	 มิถุนายน	 2557	 ในหัวข้อเรื่อง	 การบริหารเงินและ
การลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีเงินออม	 โดยเรียนเชิญวิทยากร	
พันตำารวจเอก	นายแพทย์	ดนุกฤต	กลัมพากร	รองประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำารวจ	 จำากัด	 มาบรรยายให้ความ
รู้แก่คณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดที่	 40	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 3	
พระจอมเกล้า	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	และแขกรับเชิญของสหกรณ์

บรรยายพิเศษ การบริหารเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีเงินออม

	 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พร้อมกรรมการ	ได้จัดกระเช้าสุขภาพเข้าเยี่ยมท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	รศ.ดร.	ไพบูลย์	
หังสพฤกษ์	และ	รศ.ดร.	ไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	ณ	ชั้น	2	สหกรณ์ออมทรัพย์	และห้องทำางานชั้น	8	อาคารสำานักงานอธิการบดี

 สอ.มจธ. เยี่ยมท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์



	 	 กิจกรรมที่สอง	ได้แก่	กิจกรรมทำาบุญไหว้พระ	9	วัด	จังหวัด
สิงห์บุรี	 เมื่อวันที่	 19	 กรกฎาคม	 2557	 เพื่อเป็นการ	 สืบสาน
ประเพณี	 และวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย			
และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต	และสร้างความรักใคร่สามัคคี	
ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกสหกรณ์ฯ	 โดยมีสมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรม	 จำานวน	 99	 คน	 ซึ่งกิจกรรมทั้งสองประสบผลสำาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี

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 จำากัด   โทร. 0 2470 8297-8, 0 2470 8398-9, 0 2470 8370  โทรสาร 0 2470 8298  www.coop.kmutt.ac.th

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มจธ.	 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสืบสานศิลปวัฒนธรรม	 ระหว่างเดือน
มิถุนายน–กรกฎาคม	2557	จำานวน	2	กิจกรรม	โดยกิจกรรม
แรกเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาน่ังรถรางชมเมืองโบราณ	ณ	เมือง
โบราณ	จังหวัดสมุทรปราการ	เม่ือวันท่ี	21	มิถุนายน	2557	
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความสุข	 มีการพบปะสังสรรค์
กันระหว่างสมาชิกสหกรณ์	 และให้สมาชิกได้รับรู้	 และเข้าใจ
ความสืบเน่ืองของประวัติศาสตร์	วัฒนธรรม	ศาสนา	ศิลปะ	
และขนบธรรมเนียมของคนไทยต้ังแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบัน	
โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม	จำานวน	50	คน


