
 ขอสวัสดีสมาชิก 
สอ.มจธ. ทุกท่านครับ 
ขออวยพรให้ สมาชิ ก
ทุกท่าน มีสุขภาพที่ดี 
และยังมีความเชื่อมั่น
ใน สอ.มจธ. เหมือน
เ ดิ มและตลอดไปนะ

ครับ เผลอแผล็บเดียวเวลาผ่านไปแล้ว 7 เดือน 
สำาหรับผลงานสหกรณ์ฯ ในปี 2558 นี้ เป็น
ไปตามคาดหมาย ตามนโยบายที่ได้แจ้งไว้ในที่
ประชุมใหม่เมื่อปีที่ผ่านมา นั่นคือ สหกรณ์ฯ 
นอกจากจะมีการบริหารจัดการที่เรียบร้อยราบ
รื่นแล้ว ยังจะต้องมีกำาไรไม่น้อยกว่า 116 ล้าน
บาท ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ 
เนื่องจากผลงานเดิมที่ เราทำาไว้ดีและมีความ
มั่นคงต่อเนื่องไปอีกหลายปี 
 สำาหรับในช่วงต่อจากนี้ไป เป็นเรื่องของ
คณะกรรมการที่จะทำาหน้าที่บริหารสหกรณ์ฯ 
เราจะต้องติดตามและศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจ
โลก-เศรษฐกิจในประเทศ และตลาดเงินใน
ระบบสหกรณ์ฯ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้
ประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องนั่นคือ การ
บริหารเงินต้องไม่เสี่ยงและมีผลตอบแทนที่สูงใน
สถานการณ์ขณะนี้ และ ณ วันนั้น ต้องยอมรับ
ความจริงว่าเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลกมีความ
ไม่แน่นอน ผู้ทำาหน้าที่บริหารสหกรณ์ จะมีข้อมูล
ที่หลากหลายครบถ้วนและประเมินสถานการณ์
ได้ถูกต้องจะเป็นผู้ได้เปรียบ เราจะต้องทำางานให้
หนักขึ้นแน่นอน
 ที่สำาคัญที่สุด คือความเชื่อมั่น และ
ศรัทธาที่ทุกคนมีต่อสหกรณ์ฯ จะต้องมั่นคงและ
มั่นใจ ทุกคนจะต้องทำาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตใจ เพื่อความมั่นคงและ
ยั่งยืนของสหกรณ์ฯ เราตลอดไป

อาจารย์ประมาณ  ชอนตะวัน
ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 40

ประธานกรรมการ สอ.มจธ. คุยกับสมาชิก
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ประกาศ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ย

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การกำาหนดระยะเวลาในการผ่อนชำาระ
เงินกู้และอายุของสมาชิก พ.ศ. 2558

  เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายค้ำาประกันฉบับใหม่และเพื่อให้สมาชิกที่เกษียณ
อายุราชการไปแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ จึงได้กำาหนดเกณฑ์
ดังนี้
1. งวดการชำาระเงินกู้สามัญต้องชำาระภายในอายุ 60 ปี
2. งวดการชำาระเงินกู้พิเศษต้องชำาระภายในอายุ 65 ปี
3. ยกเว้นเงินกู้ที่ใช้หุ้นค้ำาประกันร้อยละ 90 ไม่กำาหนดอายุของสมาชิก
4. เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักชำาระหนี้ทุกประเภทแล้ว ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน 
  ทั้งนี้ สมาชิกผู้กู้และสมาชิกผู้ค้ำาประกัน ต้องมาลงนามในเอกสารค้ำาประกัน
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในวันยื่นเอกสารคำาขอกู้

  ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

1. อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
 1.1  เงินรับฝากออมทรัพย์
   • เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี
 1.2  อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
   • ยอดเงินฝากต่ำากว่า 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี
   • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
   • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี
   • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
   • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี

สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยเป็นวันตามยอดเงินต้นคงเหลือแต่ละวัน
โดยสหกรณ์ฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกวันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30  
กันยายน และ 31 ธันวาคม

2. สำาหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของมูลนิธิ หรือมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะรับ
ดอกเบี้ยไปใช้เพื่อกิจการการศึกษาหรือสาธารณประโยชน์ และได้ทำาข้อตกลงกับ
สหกรณ์ฯ ไว้เป็นกรณีพิเศษยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยเดิม

3. อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
 3.1  อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภท ร้อยละ 5.75 ต่อปี

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
  ประกาศณวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558



ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำ ากัด
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ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด

มอบรางวัลให้กับสมาชิก กิจกรรมประกวดบทความ “สหกรณ์ฯ กับข้าพเจ้า”

 จำานวนสมาชิก (ราย) 1,891 1,897
         -  สมาชิกสามัญ 1,364 1,372
         -  สมาชิกสมทบ 527 525
1. สินทรัพย์รวม 5,006,850,514.77 5,086,665,014.49
 1.1 เงินให้กู้แก่สมาชิก 677,151,711.94 682,725,705.31
 1.2 เงินให้กู้แก่สหกรณ์ - -   
 1.3 เงินลงทุน
  1.3.1 เงินสด / เงินฝาก 58,380,205.24 67,363,035.55
  1.3.2 เงินฝากสหกรณ์อื่น 3,142,353,691.89 3,143,001,931.62
  1.3.3 พันธบัตรและหุ้นกู้ 1,076,000,000.00 1,146,000,000.00
 1.4 สินทรัพย์อื่น 52,964,905.70 47,574,342.01
2.  หนี้สินรวม  3,648,064,393.15 3,702,223,479.08
 2.1 เงินกู้ยืม 961,500,000.00 1,001,500,000.00
 2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 2,682,948,721.57 2,697,401,346.70
 2.3 หนี้สินอื่น 3,615,671.58 3,322,132.38
3. ทุนของสหกรณ์ 1,358,786,121.62 1,384,441,535.41
 3.1 ทุนเรือนหุ้น 1,161,885,500.00 1,175,961,420.00
 3.2 ทุนสำารอง 92,857,680.96 92,857,680.96
 3.3 ทุนสะสม 53,261,012.34 52,675,130.51
 3.4 กำาไรสุทธิ 50,781,928.32 62,947,303.94
4. รายได้  107,504,364.93 129,719,152.52
 4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก 15,915,988.88  19,150,865.00
 4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์ - -   
 4.3 ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 91,443,290.85 110,412,501.16
 4.4 รายได้อื่น 145,085.21 155,786.36
5. ค่าใช้จ่าย  56,722,436.61 66,771,848.58
 5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 38,572,743.92 45,771,837.25
 5.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 12,336,418.65 14,584,719.42
 5.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,813,274.04 6,415,291.91

   รายการ พ.ค. 2558   มิ.ย. 2558

 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดกิจกรรม
ประกวดบทความ เรื่องเล่าประทับใจ ภายใต้
หัวข้อ “สหกรณ์ฯ กับข้าพเจ้า” เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ
รอบและให้สมาชิกได้ร่วมแบ่งปันความทรงจำาและ
ประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ผ่าน
กิจกรรมประกวดการเขียนบทความ ทั้งนี้ มีสมาชิก
เข้าร่วมส่งบทความทั้งสิ้น 21 คน โดย อ.ประมาณ 
ชอนตะวัน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้มอบ
รางวัลและของที่ระลึกให้แก่สมาชิกเมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2558 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ 
สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่
ให้การตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
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โครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพประจำาปี 2558
 ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ท่ีผ่านมา 
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรม
เสริมอาชีพ คร้ังท่ี 1 วันเสาร์ท่ี 27 มิถุนายน 
2558 ในหัวข้อการทำาขนมเทียน-ขนมเข่ง 
และคร้ังท่ี 2 วันเสาร์ท่ี 25 กรกฎาคม 2558 
ในหัวข้อ การทำาขนมปุยฝ้าย, น้ำาเต้าหู้และ
ถ่ัวแปบชาววัง โดยใช้เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ บริเวณช้ัน 1 อาคารเรียนรวม 2 เพ่ือ
สอนวิธีการทำาขนมแบบลงมือปฏิบัติการให้กับ
สมาชิก โดยมีคุณสายพิรุณ อินต๊ะซาว และ
คุณขวัญเรือน อินต๊ะซาว จากร้านขนมดัง
ย่านบางบัวทอง เป็นวิทยากร กิจกรรมดัง
กล่าว จัดข้ึนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะใน
วิชาชีพโดยการฝึกปฏิบัติจริง อีกท้ังยังสามารถ
นำาความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ ทำาให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน ท้ังน้ี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังท่ี 1 จำานวน 
12 คน และคร้ังท่ี 2 จำานวน 18 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2558
 เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00-11.20 น. ดร.กิจจา เทพศิริ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
มจธ. จำากัด เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเร่ืองสหกรณ์ออมทรัพย์ ภายใต้หัวข้อ ออมอย่างไร กับสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด ในวัน
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 1/2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ บริเวณ Active Classroom ช้ัน 1 สำานักหอสมุด

โครงการสัมมนาสหกรณ์ 3 พระจอมเกล้า ประจำาปี 2558
 เม่ือวันท่ี 4-5 กรกฎาคม 2558 ท่ีผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอมเกล้า ณ อาคารรับรองสัตหีบ กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำากัด 
เป็นเจ้าภาพ ในกิจกรรมการสัมนาคร้ังน้ีมีการเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ท้ัง 3 พระจอมเกล้า ได้แก่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำากัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์
พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำากัด พร้อมด้วยกิจกรรมทัศนศึกษาและสันทนาการ โครงการดังกล่าว ได้ดำาเนินการเป็นประเพณีกันมาอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และร่วมกันสร้างเครือข่ายเพ่ือก่อให้เกิดการช่วยเหลือกันในทางธุรกิจร่วมกัน ท้ังน้ี มีผู้เข้าร่วม
โครงการประมาณ 60 คน บรรยากาศในการสัมนาคร้ังน้ีเป็นท่ีน่าประทับใจเป็นอย่างย่ิง



โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2558
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด ได้จัด
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2 
ประจำาปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “กฎหมายค้ำาประกัน
เงินกู้ รอบรู้เรื่องเงินทอง” ในวันเสาร์ที่ 18 
กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแม่น้ำา รามาดาพลาซ่า 
ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ สำาหรับสมาชิก ที่มีอายุ
สมาชิก 10 ปีขึ้นไป โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความ
รู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและ
การลงทุน โดย ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำานวย
การฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารเกียรตินาคิน และ
เรื่องกฎหมายค้ำาประกัน ฉบับใหม่ หรือ พรบ.
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 โดยวิทยากร อ.ปรเมศวร์
อินทรชุมนุม อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 สำานักงาน
งานคดีอาญา ท้ังน้ี มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน 224 คน
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โครงการไหว้พระ ณ เส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2558
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด ได้จัดโครงการสัมมนา
ให้ความรู้แก่สมาชิก คร้ังท่ี 1 ประจำาปี 2558 ภายใต้หัวข้อ 
“กฎหมายค้ำาประกันเงินกู้ และความรู้เร่ืองสหกรณ์” ในวัน
เสาร์ท่ี 20 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแม่น้ำา รามาดาพลาซ่า 
ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯให้กับสมาชิกสหกรณ์ ท่ีมีอายุสมาชิก
ไม่เกิน 10 ปี โดยมีการบรรยายให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและปรัชญาของสหกรณ์ฯ โดยวิทยากร 
ผอ.รัชนีพร พึงประสพ ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และเร่ืองกฎหมายค้ำาประกัน ฉบับ
ใหม่ หรือ พรบ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2557 โดยวิทยากร อ.ปรเมศวร์ 
อินทรชุมนุม อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 สำานักงานงานคดี
อาญาท้ังน้ี มีผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน 206 คน

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตสำาหรับ
สมาชิก ประจำาปี 2558 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการไหว้พระ ณ เส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 โดยมีสมาชิก กรรมการ
และเจ้าหน้าที่ สอ.มจธ. เข้าร่วมจำานวน 100 คน โดย สอ.มจธ. ได้ใช้บริการรถเมล์ของ ขสมก. ในการเดินทางไหว้พระครั้งนี้
 กิจกรรมดังกล่าว ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชน
ที่ดี สามารถนำาหลักธรรมมาใช้ในการดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นโอกาสให้สมาชิกได้ชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมของวัดวา
อาราม และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยรวมทั้งการจับจ่ายใช้สอยเพื่อสนับสนุนสินค้าชุมชน


