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ฉบับที่ 5  คณะกรรมการชุดที่ 40 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557

สอ.มจธ. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประธานกรรมการ สอ.มจธ. ชุดที่ 40 คุยกับสมาชิก

	 ขอสวัสดีสมาชิก	สอ.มจธ.	ทุกท่าน	ข่าวฉบับที่	5	นี้	 เป็นฉบับใกล้สิ้นปี	2557	และเดือนหน้าที่
จะมาถึง	 ก็จะก้าวเข้าสู่ปี	 2558	 ซึ่งจะเป็นปีที่พวกเราคนไทยมีเรื่องตื่นเต้นหลายๆ	 เรื่อง	 โดยเฉพาะ
ประเทศไทยเราจะมีการปฏิรูปประเทศ	 คาดว่าน่าจะมีอะไรดีๆ	 หลายอย่างเกิดขึ้น	 อีกเรื่องหนึ่ง	 ปี	
2558	ประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		ซึ่งจะมีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ปี	2558	
เป็นต้นไป	 ผลกระทบที่จะตามมามีอะไรบ้างนั้น	 คนไทยเราทุกคนจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด	 สำาหรับ
สหกรณ์ออมทรัพย์	ซึ่งทำาธุรกิจเกี่ยวกับเงินๆ	ทองๆ	แน่นอนต้องติดตามตลาดเงินอย่างใกล้ชิด	แต่เชื่อ
มั่นว่าภายในหนึ่งปีหรือสองปีนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบมากนัก	 เพราะเราทำาธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในระบบ
สหกรณ์	ซึ่งเป็นธุรกิจอยู่ในหมู่สมาชิก

	 สำาหรับผลงานของสหกรณ์ฯ	 ที่ผ่านมาและใกล้จะสิ้นปีบัญชี	 31	 ธ.ค.2557	 อีกไม่กี่วันนี้	 เป็นอีกปีหนึ่งที่เราประสบความ
สำาเร็จในเชิงธุรกิจเป็นอย่างดียิ่ง	กล่าวคือ	เรามีกำาไรเพิ่มขึ้นประมาณ	30%	แต่อย่างไรก็ตาม	แม้ผลงานจะประสบความสำาเร็จ	แต่
เราก็ยังมีงานอีกหลายๆ	อย่างที่ต้องปรับปรุง	พัฒนาต่อไป	สำาหรับผลงานทางบัญชีขอให้สมาชิกศึกษาได้จากตารางครับ
    ประมาณ ชอนตะวัน
    ประธานกรรมการ ชุดที่ 40

	 เมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2557	ที่ผ่านมา	ผู้แทนคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พร้อมนำาแจกันดอกไม้สดทูลเกล้าฯ	
ถวาย	 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	
ณ	ศาลาศิริราช	100	ปี	โรงพยาบาลศิริราช

	 พระสถิตย์	ณ	แห่งห้อง			 หนไหน
ราษฎร์รักเหลืออาลัย			 ท่วมท้น
รจนา	อนุสนธิไข	 จุลจอม	สยามเฮย	
เฉลิมพระเกียรติเลิศล้น	 ล่มหล้า	ฤาสูญ

ที่มา : คำานำาหนังสือตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง



ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำ ากัด
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ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด

	 ผศ.บุรินทร์	ลิ้มชาวฟ้า	กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์	 มจธ.	 จำากัด	 เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์	ภายใต้หัวข้อ	ออมอย่างไรกับสหกรณ์
ออมทรัพย์	 ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2557	ณ	
ห้องประชุมสนั่น	สุมิตร	ชั้น	9	สำานักงานอธิการบดี	มจธ.

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	จำากัด	ได้จัดบรรยายพิเศษเพ่ือให้ความรู้แก่สมาชิกผู้ท่ีสนใจการลงทุน	RMF 
(กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ) & LTF (กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)	โดยวิทยากรจากธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	สำานักงานใหญ่	และสาขา	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเม่ือวันจันทร์ท่ี	27	ตุลาคม	2557	ท่ีผ่านมา	โดยบรรยายต้ังแต่เวลา	16.00-18.00	น.	ณ	ห้องประชุม
สันติ	พัสดร	สหกรณ์ออมทรัพย์	ช้ัน	2	อาคารสำานักงานอธิการบดี	ท้ังน้ี	มีสมาชิกท่ีสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวประมาณ	15	คน	

สอ.มจธ. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การลงทุน RMF & LTF

สอ.มจธ. ร่วมบรรยายในโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มจธ. ประจำาปี 2557

   รายการ   ก.ย.-57 ต.ค.-57 พ.ย.-57
1. จำานวนสมาชิก (ราย)	 	 1,844	 1,844	 1,844
	 -	 สมาชิกสามัญ	 	 1,327	 1,331	 1,336
	 -	 สมาชิกสมทบ	 	 517	 513	 508
2. สินทรัพย์รวม 	 	 	 5,112,377,703.27	 5,241,016,531.72	 5,236,297,949.72
	 2.1	 เงินให้กู้แก่สมาชิก	 	 623,967,385.29	 626,345,627.15	 639,239,517.40
	 2.2	 เงินให้กู้แก่สหกรณ์	 	 	-				 	-				 	-
	 2.3	 เงินลงทุน
	 	 2.3.1	 เงินสด	/	เงินฝาก	 	 86,505,676.88	 57,588,252.32	 40,313,075.83
	 	 2.3.2	 เงินฝากสหกรณ์อื่น	 	 3,213,216,697.74	 3,363,844,026.52	 3,364,492,266.25	
	 	 2.3.3	 พันธบัตรและหุ้นกู้	 	 1,126,000,000.00	 1,126,000,000.00	 1,126,000,000.00
	 2.4	 สินทรัพย์อื่น	 	 62,687,943.36	 67,238,625.73	 66,253,090.24
3. หนี้สินรวม	 	 	 	 3,867,258,059.02	 3,968,028,283.31	 3,916,457,874.32
	 3.1	 เงินกู้ยืม		 	 	 912,000,000.00	 972,000,000.00	 962,000,000.00
	 3.2	 เงินรับฝากจากสมาชิก	 	 2,952,645,499.34	 2,993,243,295.46	 2,951,675,508.93	
	 3.3	 หนี้สินอื่น		 	 2,612,559.68	 2,784,987.85	 2,782,365.39
4. ทุนของสหกรณ์ 	 	 1,245,132,650.72	 1,272,988,248.41	 1,319,840,075.40
	 4.1	 ทุนเรือนหุ้น	 	 1,050,227,740.00	 1,067,959,490.00	 1,105,437,120.00
	 4.2	 ทุนสำารอง		 	 73,894,280.71	 73,894,280.71	 73,894,298.30

5.  รายได้	 	 	 	 	 181,337,639.62	 202,747,486.83	 223,914,851.00

	 4.3	 ทุนสะสม		 	 36,354,777.02	 36,214,017.02	 35,306,192.52
 4.4 กำาไรสุทธิ   84,655,852.99 94,920,460.68 105,202,464.58

	 5.3	 ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน	 	 155,342,506.17	 173,660,982.34	 191,804,670.56

	 5.1	 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก	 	 25,829,623.10	 28,900,137.51	 31,907,509.03
	 5.2	 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์	 	 5,438.31	 5,438.31	 5,438.31

	 5.4	 รายได้อื่น		 	 160,072.04	 180,928.67	 197,233.11
6. ค่าใช้จ่าย 	 	 	 	 96,681,786.63	 107,827,026.15	 118,712,386.42
	 6.1	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	 	 68,978,100.56	 77,199,159.11	 85,201,717.62
	 6.2	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	 	 21,060,746.40	 23,355,179.48	 25,713,351.27
	 6.3	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 6,642,939.66	 7,272,687.55	 7,797,317.53



ฉบับที่ 5  คณะกรรมการชุดที่ 40

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557

	 สหกรณ์ฯ	 ได้จัดโครงการฝึกอบรม
เสริมอาชีพ	 หัวข้อ	 การทำาน้ำาพันช์	 ให้กับ
สมาชิกเมื่อวันที่	29	กันยายน	2557	เวลา	
16.30-17.30	น.	โดยมีคณสุจิตรา	เรืองวุฒิ
ชนะพืช	จากสำานักบริหารอาคารและสถาน
ที่	มจธ.	เป็นวิทยากร	ณ	ห้องประชุมสันติ	
พัสดร	สหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	จำากัด	ชั้น	
2	อาคารสำานักงานอธิการบดี
	 กิจกรรมดังกล่าว	 จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้	 และทักษะในวิชาชีพอีกทั้งยัง
สามารถนำาความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้	 ทำาให้สมาชิกมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น	24	คน

	 เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2557	คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ร่วมพิธีวางพวงมาลา	เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 4	
ณ	พระบรมราชานุสาวรีย์	ด้านหน้ามหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นการ
ระลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์
ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

	 เมื่อวันที่	 3	 พฤศจิกายน	 2557	 ที่ผ่านมา	 สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	จำากัด	ได้มอบ
เงินจำานวน	 3,000	 บาท	 ในการสนับสนุนงบประมาณดำาเนิน
กิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดพุทธบูชา	 เพื่อนำาไป
จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ	ต่อไป

สอ.มจธ. มอบเงินสนับสนุนงบประมาณดำาเนิน
กิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดพุทธบูชา

สอ.มจธ. จัดฝึกอบรมทำ�น้ำ�พันช์

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ร.4

	 เม่ือวันท่ี	 20	 ตุลาคม	2557	
ท่ีผ่านมา	 ผู้แทนคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 เข้า
กราบพระศพ	 สมเด็จพระญาณ
สังวร	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกล
มหาสังฆปริณายก	 ด้วยสำานึกใน
พระกรุณาธิคุณ	 ท่ีทรงเผยแผ่พระ
ธรรมคำาส่ังสอนทางพระพุทธศาสนา	
และทรงเ ป็นต้นแบบท่ีดีงามให้
พุทธศาสนิกชน	ณ	พระตำาหนักเพ็ชร	
วัดบวรนิเวศวิหาร	 แขวงบวรนิเวศ	
เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.มจธ. เข้ากราบพระศพ สมเด็จพระสังฆราช



	 เมื่อวันที่	 4-5	 ตุลาคม	 2557	 ที่ผ่านมา	 สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 จำากัด	 เป็นเจ้าภาพจัด
โครงการกระชับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์	3	พระจอมเกล้าและสหกรณ์
ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ	จำากัด	ณ	รายาบุรี	รีสอร์ท	จังหวัดกาญจนบุรี	
ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ	 ขับเคล่ือนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
โดย	ผอ.รัชนีพร	พึงประสพ	ผู้อำานวยการสำานักงานส่ง
เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พ้ืนท่ี	1	และการเสวนา
แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง	 สหกรณ์ออม
ทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 จำากัด,	 สหกรณ์
ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง	 จำากัด,	 สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
จำากัด,	 และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ	 โดย
ประธานกรรมการ	3	พระจอมเกล้า	และ	สอ.ตร.

สอ.มจธ. เป็นเจ้าภาพจัดโครงการกระชับมิตรสหกรณ์ 3 พระจอมเกล้าและสหกรณ์ตำารวจแห่งชาติ

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, นางสาวชนาภา อุยเจริญ

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

โครงการสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ. ประจำาปี 2557
	 เมื่อวันที่	22-23	พฤศจิกายน	2557	ที่ผ่านมา	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	จำากัด	ได้จัดโครงการ
สัมมนาสมาชิก	 สอ.มจธ.	 ประจำาปี	 2557	ณ	อิงธาร	 รีสอร์ท	 จังหวัด	 นครนายก	 โดยมี	 อ.ประมาณ	ชอนตะวัน	 ประธานกรรมการ	
สอ.มจธ.	ชุดที่	40	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง	วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์		โดยได้รับเกียรติ
จาก	ผอ.รัชนีพร	พึงประสพ	ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์	กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	1	เป็นวิทยากรบรรยาย,	กิจกรรมทัศนศึกษา
สำาหรับสมาชิกที่สนใจ,	 กิจกรรมงานเลี้ยงในบรรยากาศย้อนยุค	 และปิดท้ายด้วยสรุปผลการดำาเนินงานของ	 สอ.มจธ.	 โดย	 อ.ประมาณ	
ชอนตะวัน	ประธานกรรมการ	สอ.มจธ.	และ	ผศ.บุรินทร์	ลิ้มชาวฟ้า	กรรมการและผู้จัดการ
	 โครงการดังกล่าว	 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิธีการดำาเนินงานและหลักการของสหกรณ์ให้กับสมาชิก	
และเพื่อเสริมสร้างความรัก	 ความสามัคคี	 ความเอื้ออาทรในกลุ่มสมาชิก	 ทั้งนี้	 มีสมาชิกสนใจเข้าร่วมสัมมนาจำานวน	 350	 คน	 โดย
บรรยากาศภายในโครงการเป็นไปด้วยความสนุกสนาน	และเป็นกันเอง


