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ฉบับที่ 6  คณะกรรมการชุดที่ 40 ธันวาคม 2557 - มกราคม 2558

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 
 ขออาราธนาคุณพระศรีร ัตนตรัย อำานวยพร
ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีทุกท่าน พร้อมครอบครัว จงอยู่ดีมีสุข 
ให้สนุกกับการทำางาน เบิกบานใจกับความสำาเร็จ และโชค
ดีที่ได้มีโอกาสทำางานร่วมกันในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี คิดหรือปรารถนาสิ่งใดที่ดีและเป็น
มงคลแก่ชีวิต ขอให้ได้ดังใจปรารถนาทุกประการ
 ในนามคณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน ขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสหกรณ์ด้วยดีเสมอมา
 ปี 2557 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีหนึ่งที่สหกรณ์ของเราได้ดำาเนินกิจการมาด้วยความ
ราบรื่นเรียบร้อย และประสบความสำาเร็จอย่างน่าชื่นใจ ซึ่งทุกท่านจะได้รับทราบใน
วันประชุมใหญ่ ประจำาปี 2558 นี้

    ประมาณ ชอนตะวัน
    ประธานกรรมการ ชุดที่ 40

สอ.มจธ. เข้าพบผู้บริหาร มจธ.

ประธานกรรมการ สอ.มจธ. ชุดที่ 40 สวัสดีปีใหม่ 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 
2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ประมาณ 
ชอนตะวัน ประธานกรรมการ 
สอ.มจธ. พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ดำาเนินการ ชุดที่ 40 และเจ้าหน้าที่ 
เ ข้ าพบผู้ บ ริ ห า รมหาวิ ท ย าลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานรอบ
ปี 2557 ที่ผ่านมา พร้อมมอบของ
ขวัญสวัสดีปี ใหม่แด่คณะท่านผู้
บริหาร ณ ห้องสนั่นสุมิตร ชั้น 9 
อาคารสำานักงานอธิการบดี ทั้งนี้มี
ผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน

เชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558   เวลา 13.30 - 17.00 น.

และ ลงทะเบียนรับเบี้ยประชุม 12.00 - 14.00 น.   ณ ห้องประชุมจำารัส  ฉายะพงศ์

ลงคะแนนเลือกตั้ง  คณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

กำาหนดการ การเลือกตั้งล่วงหน้า
วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558   เวลา 08.00 - 14.00 น.

ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ.   ชั้น 2   อาคารสำานักงานอธิการบดี

กำาหนดการ การเลือกตั้ง
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558   เวลา 08.00 - 14.00 น.

ณ ลานแดง   ชั้น 1   อาคารเรียนรวม 2

สวัสดี
ปีมะแม
๒๕๕๘

สวัสดีปีมะแมแลฟ้าใส
ทั่วถิ่นไทยพริ้งเพริศงามเฉิดฉัน

ส่งรอยยิ้มพิมพ์ใจให้แก่กัน
จับมือมั่น รู้รัก...สามัคคี

เอื้อมสอยดาวสาวเมฆมาเสกถ้อย
มาลัยร้อย เรียงดาว พราวสุกสี
เป็นสร้อยขวัญบรรเจิดเลิศรุจี

เจิมพรดีอบร่ำาฉ่ำามงคล
พรศักดิ์สิทธิ์ฤทธิไกรมอบให้ท่าน

สุขสำาราญ อบอุ่น บุญกุศล
พร้อมลาภยศสรรเสริญจำาเริญตน

สัมฤทธิ์ผล โชคดี ปีใหม่เทอญ
ด้วยความปรารถนาดีจาก

สอ.มจธ.
(ร้อยกรองโดย อาจารย์สมบัติ  กิ่งกาญจนวงศ์)



ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำ ากัด
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ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด

	 สหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	จำ�กัด	ได้จัดพิธีมอบทุนก�รศึกษ�บุตรสม�ชิกสหกรณ์ฯ	ประจำ�ปี	2557		เม่ือวันท่ี	16	ธันว�คม	2557	ณ	ห้อง	
LNG	101	ช้ัน	1	อ�ค�รคณะศิลปศ�สตร์		โดยมี	อ.ประม�ณ		ชอนตะวัน	ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ฯ	เป็นประธ�นในพิธี	ท้ังน้ี	สหกรณ์ฯ	ได้
จัดสรรทุนให้กับบุตรสม�ชิก	ประจำ�ปี	2557	จำ�นวนท้ังส้ิน	202	ทุน	เป็นเงินจำ�นวน	600,000	บ�ทและมีผู้เข้�ร่วมกว่�	70	คน

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำาปี 2557

   รายการ   ต.ค. 2557   พ.ย. 2557   ธ.ค. 2557
1. จำานวนสมาชิก (ราย)	 	 1,844	 1,844	 1,847
	 -	 สม�ชิกส�มัญ	 	 1,331	 1,336	 1,338
	 -	 สม�ชิกสมทบ	 	 513	 508	 509
2. สินทรัพย์รวม 	 	 	 5,241,016,531.72	 5,236,297,949.72	 5,301,397,386.85
	 2.1	 เงินให้กู้แก่สม�ชิก	 	 626,345,627.15	 639,239,517.40	 649,671,150.93
	 2.2	 เงินให้กู้แก่สหกรณ์	 	 	-				 	-				 	-
	 2.3	 เงินลงทุน
	 	 2.3.1	 เงินสด	/	เงินฝ�ก	 	 57,588,252.32	 40,313,075.83	 42,513,814.63
	 	 2.3.2	 เงินฝ�กสหกรณ์อื่น	 	 3,363,844,026.52	 3,364,492,266.25	 3,365,119,595.03	
	 	 2.3.3	 พันธบัตรและหุ้นกู้	 	 1,126,000,000.00	 1,126,000,000.00	 1,176,000,000.00
	 2.4	 สินทรัพย์อื่น	 	 67,238,625.73	 66,253,090.24	 68,092,826.26
3. หนี้สินรวม	 	 	 	 3,968,028,283.31	 3,916,457,874.32	 3,952,113,408.94
	 3.1	 เงินกู้ยืม		 	 	 972,000,000.00	 962,000,000.00	 1,036,500,000.00
	 3.2	 เงินรับฝ�กจ�กสม�ชิก	 	 2,993,243,295.46	 2,951,675,508.93	 2,912,500,520.36	
	 3.3	 หนี้สินอื่น		 	 2,784,987.85	 2,782,365.39	 3,112,888.58
4. ทุนของสหกรณ์ 	 	 1,272,988,248.41	 1,319,840,075.40	 1,349,283,977.91
	 4.1	 ทุนเรือนหุ้น	 	 1,067,959,490.00	 1,105,437,120.00	 1,124,332,810.00
	 4.2	 ทุนสำ�รอง		 	 73,894,280.71	 73,894,298.30	 73,894,298.30

5.  รายได้	 	 	 	 	 202,747,486.83	 223,914,851.00	 246,774,602.12

	 4.3	 ทุนสะสม		 	 36,214,017.02	 35,306,192.52	 34,643,985.52
 4.4 กำาไรสุทธิ   94,920,460.68 105,202,464.58 116,412,884.09

	 5.3	 ดอกเบี้ยรับจ�กเงินลงทุน	 	 173,660,982.34	 191,804,670.56	 211,632,096.33

	 5.1	 ดอกเบี้ยรับจ�กเงินให้กู้แก่สม�ชิก	 	 28,900,137.51	 31,907,509.03	 34,933,816.83
	 5.2	 ดอกเบี้ยรับจ�กเงินให้กู้แก่สหกรณ์	 	 5,438.31	 5,438.31	 5,438.31

	 5.4	 ร�ยได้อื่น		 	 180,928.67	 197,233.11	 203,250.65
6. ค่าใช้จ่าย 	 	 	 	 107,827,026.15	 118,712,386.42	 130,361,718.03
	 6.1	 ดอกเบี้ยจ่�ยเงินรับฝ�ก	 	 77,199,159.11	 85,201,717.62	 93,365,965.59
	 6.2	 ดอกเบี้ยจ่�ยเงินกู้ยืม	 	 23,355,179.48	 25,713,351.27	 28,478,188.73
	 6.3	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร	 	 7,272,687.55	 7,797,317.53	 8,517,563.71



ฉบับที่ 6  คณะกรรมการชุดที่ 40

ธันวาคม 2557 - มกราคม 2558

	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มจธ.	 จำ�กัด	 ร่วมสนับสนุนงบประม�ณจัดเลี้ยงอ�ห�รกล�งวันนักเรียนโรงเรียนวัดประช�บำ�รุง	 เนื่องใน
โอก�สวันเด็กแห่งช�ติ	ในวันที่	9	มกร�คม	2558	ณ	โรงเรียนวัดประช�บำ�รุง	เขตบ�งขุนเทียน	กรุงเทพมห�นคร

	 อ�จ�รย์ประม�ณ	 ชอนตะวัน	 ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 พร้อม
ด้วย	 ผศ.บุรินทร์	 ลิ้มช�วฟ้�	 กรรมก�รและผู้จัดก�ร	 และ	 คุณจุมพล	 ฟังนภ�แก้ว	 กรรมก�ร	 ในน�มตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรีเข้�ร่วมกิจกรรมมอบกล่องทำ�ดีเพื่อพ่อ	 โดยนำ�เงินสมทบทุนที่ได้รวบรวมจ�กสม�ชิก	
สอ.มจธ.	เพื่อทูลเกล้�ฯ	ถว�ยพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ในโครงก�ร	“5 ธันวา ทำาดีเพื่อพ่อ ปี 2557”	ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมห�นคร	 พื้นที่	 1,	 2	 ร่วมกับ	 สหกรณ์แท็กซี่	 ส�มล้อ	 และสี่ล้อเล็ก	 ในเขตกรุงเทพมห�นคร	 ขบวนก�รสหกรณ์	
ตลอดจนหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 เนื่องในโอก�สวันเฉลิม
พระชนมพรรษ�	5	ธันว�คม	ของทุกปี	และจัดห�ทุนทรัพย์สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒน�โดยกิจกรรมดังกล่�ว	จัดขึ้นวันที่	 4	ธันว�คม	
2557	ณ	สำ�นักง�นพัฒน�และถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รสหกรณ์	กรุงเทพมห�นคร

สอ.มจธ. ร่วมกิจกรรมมอบกล่องทำ�ดีเพื่อพ่อ

	 สอ.มจธ.	มอบกระปุกออมสินแพะ	โครงก�รส่งเสริมก�ร
ออมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรม
ร�ชกุม�รี	ครบรอบ	60	พรรษ�แก่สม�ชิกที่ทำ�ร�ยก�รฝ�กเงิน
ในวันที่	17	ธันว�คม	2557		เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น	500	ชิ้น

สอ.มจธ. สนับสนุนงบประมาณจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�
ธนบุรี	 จำ�กัดเป็นเจ้�ภ�พสวดพระอภิธรรมศพม�รด�ของคุณ
ถวิลวงษ์	 อิมะนันทน์	 กรรมก�รสหกรณ์ออมทรัพย์	 ในวัน
พฤหัสบดีที่	4	ธันว�คม	2557	ณ	วัดส�รอด	กรุงเทพฯ

สอ.มจธ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
มารดาของคุณถวิลวงษ์ อิมะนันทน์

มอบกระปุกออมสินแพะ



ธน�ค�รกรุงเทพ	สวัสดีปีใหม่	สอ.มจธ. ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�	จำ�กัด	(มห�ชน)	สวัสดีปีใหม่	สอ.มจธ.

สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ	จำ�กัด	สวัสดีปีใหม่	สอ.มจธ. สอ.มจธ.	สวัสดีปีใหม่	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สอ.มจธ.	สวัสดีปีใหม่	อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สอ.มจธ.	สวัสดีปีใหม่	สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจแห่งช�ติ	จำ�กัด

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

มอบปฏิทินสวัสดีปีใหม่ 
2558ให้แด่สมาชิก

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้�ธนบุรี	จำ�กัด	มอบปฏิทินสวัสดีปีใหม่	
2558	 ให้แก่สม�ชิก	 สอ.มจธ.	 ทุกท่�น	 เนื่องใน
โอก�สวันปีใหม่

สอ.มจธ. สนับสนุนโครงการสร้างความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
	 เม่ือวันท่ี	28	มกร�คม	2558	อ.ประม�ณ	ชอนตะวัน	ประธ�นกรรมก�ร	ใน
น�มผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	จำ�กัด	มอบเงิน	จำ�นวน	200,000.-	บ�ท	 เพ่ือ
สนองพระร�ชดำ�ริโครงก�รสร้�งคว�มปลอดภัยของระบบไฟฟ้�โรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนช�ยแดน	ณ	บ้�นห้วยฆ้อง	จ.อำ�น�จเจริญ	อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	สมเด็จ
พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	โดยสหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	จำ�กัด	ได้
สนับสนุนงบประม�ณในก�รดำ�เนินโครงก�รม�อย่�งต่อเน่ืองต้ังแต่ปี	2557	เพ่ือขย�ย
ผลก�รอบรมและพัฒน�ส่ือก�รเรียนก�รสอน	 ตลอดจนก�รให้คว�มช่วยเหลือ	 แก้ไข	
ซ่อมบำ�รุงระบบไฟฟ้�ของโรงเรียน	ตชด.	อย่�งต่อเน่ืองและเพ่ือคว�มย่ังยืนต่อไป	

สหกรณ์ออมทรัพย์	สจล.	จำ�กัด	สวัสดีปีใหม่	สอ.มจธ.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	สวัสดีปีใหม่	สอ.มจธ.

สอ.มจธ. ร่วมอวยพรปีใหม่ 2558 กับหน่วยงานต่างๆ


