
“สอ.มจธ. รวมพิธีถวายพานพุมสักการะ

พระราชวงศเธอกรมหม�นพิทยาลงกรณ”

สอ.มจธ. เปิดให้สมาชิก 

“ซื้อหุ้นเพิ่ม”

หากสมาชิกมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มจธ. ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี โทร. 02-470-8298 

หรือดาวน์โหลด "แบบฟอร์มคำขอซื้อหุ้นเพิ่ม" ได้ที่ coop.kmutt.ac.th 

> ดาวน์โหลด > แบบฟอร์ม > หุ้น > คำขอซื้อหุ้นเพิ่ม

    สอ.มจธ. เปิดให้สมาชิก“ซื้อหุ้นเพิ่ม” ได้เป็นระยะเวลา 9 เดือน 

โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนเมษายน - ธันวาคม 2559 โดยมีีเกณฑ์การ 

ขอซื้อหุ้นเพิ่ม ดังนี้

1. สมาชิกที่มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มต้้องเป็นสมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้น

ต่ำกว่า 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

2. สมาชิกที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มโปรดแจ้งเป็นหนังสือระบุยอด

เงินที่ประสงค์จะซื้อต่อสหกรณ์ฯ เป็นคราวๆ ไป แต่ทั้งนี้ ยอดเงิน

ที่ซื้อต้องไม่เกินเดือนละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

3. สำหรับสมาชิกที่มีหุ้นตั้งแต่  5,000,000.-  บาท  (ห้าล้านบาท

ถ้วน) ให้ซื้อหุ้นเพิ่มได้โดยหักจากซองเงินได้รายเดือน 

(ประมาณ 5%) โดยแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นคราว ๆ ไป
     อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน ประธาน สอ.มจธ. 

พร้อม ด้วยคณะกรรมการเข้าพบท่านอธิการบดี มจธ. 

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน เพื่อมอบกระเช้าดอกไม้และ

แนะนำคณะกรรมการ สอ.มจธ. ชุดที่ 42 และรายงาน

ผลการดำเนินงานของ สอ.มจธ. 

       วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คุณถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิท 

กรรมการและผู้จัดการ และคุณจุมพล ฟังนภาแก้ว กรรมการและ

เลขานุการ เป็นผู้แทน สอ.มจธ. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ 

พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยเนื่องใน 

โอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานพระรูป 

พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

เขตดุสิตกรุงเทพฯ

ประธานและกรรมการ สอ.มจธ. 
เขาพบอธิการบดี มจธ.

         สวัสดีครับท่านสมาชิก สอ.มจธ. ทุกท่าน  

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ได้เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ 

ภายหลังวันประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาผ่าน 

ไปประมาณ 3 เดือนเศษ กิจการหรือผลงานของสหกรณ์ ในรอบ 4 

เดือน คือ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2559 ที่ผ่านมามีผล 

งานเป็นไปตามแผน คือ ทั้งรายรับ - รายจ่ายและกำไร สูงกว่าปีที่ 

ผ่านมาแม้สภาพเศรษฐกิจและการเงินภายนอกสหกรณ์ฯจะซบ- 

เซาเพราะหลายปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯเรามีผลงานเก่าเป็นฐานที่ดี 

มาอย่างต่อเนื่อง แต่เรามีงานที่ต้องทำร่วมกันต่อไป “หากเรา 

ต้องการให้สหกรณ์ฯเราเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปทุกคน 

ต้องเชื่อมั่นและศรัทธาต่อระบบสหกรณ์ฯ โดยเฉพาะ สอ. 

มจธ. เราทำมาดีแล้ว เราจะต้องร่วมกัน รักษาความดีนี้ไว้     

ให้ได้ตลอดไป การรู้รักสามัคคี มีความปรารถนาดีต่อกัน 

และต้องซื่อสัตย์ สุจริตใจต่อกัน เท่านี้สหกรณ์ฯ เราก็จะ 

เข้มแข็งยั่งยืนตลอดไป ครับ”

ประธานกรรมการ สอ.มจธ. ชุดที่ 42

“คุยกับสมาชิก”

“Together We Can”
รวมกัน....เราเขมแข็ง

KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS
“มั่นคง โปร�งใส ตั้งใจบริการ” ฉบับที่ 2 คณะกรรมการชุดที่ 42 เดือนมีนาคม - เมษายน 2559

จดหมายข�าว

สหกรณ�ออมทรัพย� มจธ. จำกัด



   เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 คณะกรรมการ  สอ.มจธ. ชุดที่ 42 ได้ 

เข้าเยี่ยมชมกิจการของ สอ.ตร. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ  เพื่อแนะนำคณะกรรมการ

ชุดใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากประธาน 

และคณะกรรมการของ  สอ.ตร. ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

เยี่ยมชมกิจการ สอ.ตร.สอ.มจธ. 

ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2559

ณ 30 เม.ย. 2559ณ 31 มี.ค. 2559

5.3 ค�าใช�จ�ายในการบริหาร
5.2 ดอกเบี้ยจ�ายเงินกู�ยืม

6. กำไรสุทธิ

1,993 2,010
1,432 1,438
561 572

5,407,152,014.14 5,490,355,966.40
726,667,248.27717,369,430.27

44,632,969.83 43,264,664.44
3,370,089,488.25 3,440,737,838.99
1,166,000,000.00 1,166,000,000.00
109,060,125.79 113,686,214.70

3,845,830,326.00 3,896,696,959.52
991,500,000.00 1,011,500,000.00

2,850,878,701.63 2,881,411,104.97
3,451,624.37 3,785,854.55

1,526,514,849.32 1,547,217,709.22
1,284,671,660.00 1,305,598,650.00
112,993,925.68 112,993,925.68
68,118,093.64 67,893,963.54
60,731,170.00 60,731,170.00
66,042,324.46 88,499,956.43
10,112,802.21 13,522,804.45
55,884,586.71 74,915,925.89

44,935.54 61,226.09
31,235,485.65 42,058,658.77
22,211,364.99 29,704,010.48
5,853,992.89 8,510,648.99
3,170,127.78 3,843,999.30

34,806,838.81 46,441,297.66

รายการ

1.2.3 ตั๋วสัญญาใช�เงิน, พันธบัตรและหุ�นกู�

2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก

3.4 กำไรขาดทุนที่ยังไม�เกิดขึ้น

4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให�กู�แก�สมาชิก
4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน

5.1 ดอกเบี้ยจ�ายเงินรับฝาก

จำนวนสมาชิก (ราย)
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพย�รวม
1.1 เงินให�กู�แก�สมาชิก
1.2 เงินลงทุน

1.2.1 เงินสด/เงินฝาก
1.2.2 เงินฝากสหกรณ�อื่น

1.3 สินทรัพย�อื่น

2. หนี้สินรวม
2.1 เงินกู�ยืม

2.3 หนี้สินอื่น
3. ทุนของสหกรณ�

3.1 ทุนเรือนหุ�น
3.2 ทุนสำรอง
3.3 ทุนสะสม

4. รายได�

4.3 รายได�อื่น
5. ค�าใช�จ�าย

ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย เข้าพบประธาน สอ.มจธ. 

อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน ในวันที่ 7 เมษายน 2559 

เพื่อเยี่ยมชมกิจการของ  สอ.มจธ.  พร้อมมอบของทีี่ระลึก

จดหมายข�าว
สหกรณ�ออมทรัพย� มจธ. จำกัด
KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS



พิธีรดน้ำดำหัวและ

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี 2559

ขอพรผู้อาวุโส

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน ประธาน

กรรมการและคุณถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิท กรรมการและผู้จัดการ

สอ.มจธ. เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติตาม

มาตราการด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์" ซึ่งชุมนุม

สหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 

ไอซีที จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด 

จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่

คณะผู้บริหารสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สอ.มจธ. เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ กับ ชสอ.

          สอ.มจธ. ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 ขึ้นใน

วันที่ 8 เมษายน 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์  

มจธ. เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี

ไทยที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการแสดงความ

เคารพต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ ขอรับพร

เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ของไทย 

โดยได้รับเกียรติจาก

อาจารย์สันติ พัสดร (ผู้ก่อตั้งสอ.มจธ.)

อาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง (อดีตประธาน สอ.มจธ) 

อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน (ประธาน สอ.มจธ. ปัจจุบัน) 

ดร.เกษรา วามะศิริ (ที่ปรึกษา สอ.มจธ.) 

และอาจารย์รัศมี ชุติมา (สมาชิกอาวุโส) เข้าร่วมงาน

ฉบับที่ 2 คณะกรรมการชุดที่ 42

เดือนมีนาคม - เมษายน 2559
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บรรณาธิการ : ดร.กิจจา เทพศิริ      ที่ปรึกษา: อาจารยประมาณ ชอนตะวัน, คุณจุมพล ฟงนภาแกว      พิสูจนอักษร: ดร.กิจจา เทพศิริ
กองบรรณาธิการ :    ผศ.บุรินทร ลิ้มชาวฟา   ผศ.ดร.ตวงรักษ นันทวิสารกุล   คุณสิริพร จักรวาลพิทักษ   ผศ.สุเมธ อังคะสิริกุล

คุณถนอมจิตร วัฒนเรีืองโกวิท   คุณมะลิวรรณ ขุนแทน   คุณกนกรัตน นาคหฤทัย   คุณปพิชญา อินนุพัฒน

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด โทร.02 470 8297-8, 0 2470 8398-9, 0 2470 8370 โทรสาร 0 2470 8298 www.coop.kmutt.ac.th 

โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
ประจำปี 2559

สอ.มจธ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติงานกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1
      เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน 

ประธานกรรมการ และคุณจุมพล ฟังนภาแก้ว กรรมการและ

เลขานุการ สอ.มจธ. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติด

ตามการดำเนินงานของสหกรณ์ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงให้ความรู้ความ

เข ้าใจแก่สหกรณ์และแนวทางการแก้ป ัญหาข้อบกพร่อง 

ให้สหกรณ์ดำเนินไปตามข้อบังคับระเบียบคำสั่งและประกาศ

ของนายทะเบียนสหกรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย ณ โรงแรม 

บียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

       คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ สอ.มจธ. ได้จัดโครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ประจำปี 2559 เรื่องการให้บริการและการควบคุมภายใน ณ โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์ 

สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการและการควบคุมภายในให้ 

ก้าวทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงการทำงานและแนวทางการกำหนดนโยบาย

เปิดโอกาสให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและเสริมสร้างความ

สามัคคี เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป

จดหมายข�าว
สหกรณ�ออมทรัพย� มจธ. จำกัด
KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS
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