
     อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน ประธาน สอ.มจธ. พร้อมด้วย คณะกรรมการ ชุดที่ 42 ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

    ขอสวัสดีสมาชิก สอ.มจธ. ทุกท�านครับ ข�าวในฉบับนี้ เป�นฉบับที่ 3 เวลาผ�านไป 6 เดือนแล�วครับ 

เวลามันก็เป�นของมันอย�างนี้เป�นธรรมชาติของมัน คือ วันหนึ่งๆ ก็มี 24 ชั่วโมงเท�านั้นไม�มากไม�น�อย 

ไปกว�านี้…แต�คนเราที่ใช�เวลามักจะไปคิดหรือปรุงแต�งเอาเองว�า “ถ�าเราเร�งรีบ…เราจะรู�สึกว�าเวลามีน�อย 

ถ�าเรารอคอยใครสักคน…จะรู�สึกว�าเวลาช�ามาก” ฉะนั้นในชีวิตแต�ละวัน แต�ละช�วงเวลา วัน-เดือน-ป� 

เ ร าจะต � อ งค ิ ด ใ ช � เ ว ล า ให � สอดคล � อ งก ั บภา รก ิ จ ขอ ง เ ร าท ี ่ ต � อ งทำ ในแต � ล ะช � ว ง เ วล า

   สำหรับผลงาน สอ.มจธ. ป�นี้ผ�านไป 6 เดือนแล�ว โดยเฉพาะทางด�านธุรกิจกำไรเป�นไปตามเป�าหมาย แม�ป�จจัยภายนอกที่มี

ข�าวเกี่ยวกับสหกรณ�ฯหลากหลายแต�เราก็ยังราบรื่นเหมือนเดิมเพราะเรามีพื้นฐานดี…

“แต�เราต�องไม�ประมาทครับ” โปรดดูตารางผลการดำเนินงานในข�าวฉบับนี้ได�ครับ

แน�นอน…สหกรณ�ออมทรัพย� มจธ. ของเราใช�เวลาผ�านไปแล�ว 40 ป� เป�น 40 ป�ที่สมาชิกได�ร�วมกันขับเคลื่อนสหกรณ�ฯ แห�งนี้ 

ให�ก�าวมาอยู�ในจุดที่เราสามารถยืนอยู�ด�วยตัวของเราเองสมกับวัย 40 ป� มีความพร�อมและเป�นสหกรณ�ออมทรัพย�ฯที่มีพัฒนาการ 

ที่เหมาะสมกับวัยเป�นอย�างดี “ต�อจากนี้ไป…เราจะต�องร�วมกันรักษาสถานภาพนี้ให�ยั่งยืนตลอดไป และก็ไม�ยากจนเกินไป

ถ�าเราทุกคนใส�ใจ เชื่อมั่นและศรัทธา ก็จะพัฒนาไปอย�างยั่งยืนแน�นอน”

เพิ่มชองทางการติดตอ

“Application Line”
ดวย

สอ.มจธ.

สามารถติดต่อกับ
สหกรณ์ได้ง่ายๆ เพียง
สแกน QR หรือค้นหา 
Line ID : coopkmutt

ประธานฯ คุยกับสมาชิก

KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS
“มั่นคง โปรงใส ตั้งใจบริการ” ฉบับที่ 3 คณะกรรมการชุดที่ 42 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2559

จดหมายขาว
สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด
126 อาคารอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140



ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2559

รายการ ณ 31 พฤษภาคม 2559 ณ 30 มิถุนายน 2559

4. รายได

จำนวนสมาชิก (ราย)
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพยรวม 
1.1 เงินใหกูแกสมาชิก
1.2 เงินลงทุน

1.2.1 เงินสด / เงินฝาก

1.2.2 เงินฝากสหกรณอื่น

1.2.3 ตั๋วสัญญาใชเงิน, พันธบัตรและหุนกู

1.3 สินทรัพยอื่นๆ
2. หนี้สินรวม

2.1 เงินกูยืม
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
2.3 หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ
3.1 ทุนเรือนหุน
3.2 ทุนสำรอง
3.3 ทุนสะสม
3.4 กำไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูแกสมาชิก
4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
4.3 รายไดอื่น

5. คาใชจาย
5.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
5.2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
5.3 คาใชจายในการบริหาร

6. กำไรสุทธิ

5,546,932,018.57
724,425,037.15

56,549,631.01
3,491,365,167.77
1,250,031,170.00

24,561,012.64
3,923,175,571.27
1,011,500.000.00
2,908,061,063.17

3,614,508.10
1,564,708,341.22
1,323,827,480.00
112,993,925.68
67,155,765.54
60,731,170.00

111,668,304.56
17,082,195.19
94,517,244.51

68,864.86
52,620,198.48
37,288,655.30
10,808,459.20
4,523,083.98

59,048,106.08

2,014
1,437
577

5,565,917,489.05
733,478,022.50

71,154,724.09
3,542,131,033.28
1,194,366,920.00

24,786,789.18
3,913,542,682.44
1,016,500,000.00
2,893,481,650.25

3,561,032.19
1,580,828,371.22
1,341,105,030.00
112,993,925.68
66,662,495.54
60,066,920.00

134,729,712.43
20,541,367.01

114,107,302.79
81,042.63

63,183,277.03
44,979,074.33
12,964,623.55
5,239,579.15

71,546,435.39

2,024
1,442
582

สวัสดิการ

ค�ารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสหกรณ�

รับขวัญทายาทใหม�

สงเคราะห�สมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต (คู�สมรส)

จำนวน (ราย) จำนวน (บาท)

3

4

2

13,500.-

4,000.-

65,000.-

จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการจาก สอ.มจธ. ในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2559

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

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มจธ.

อาจารย�ประมาณ ชอนตะวัน ประธานฯ และ 

คุณถนอมจิตร� วัฒนเรืองโกวิท กรรมการและ 

ผู�จัดการ เข�าร�วมแสดงความยินดีกับสหกรณ� 

ออมทรัพย�โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด เนื่องใน 

โอกาสฉลองรับพระราชทานโล�ประกาศเกียรติ

คุณ “สหกรณ�ดีเด�นแห�งชาติ ประเภทสหกรณ� 

ออมทรัพย� ประจำป� 2559” ในวันที่ 29 

พฤษภาคม 2559 ณ ห�องศรีสุริยวงศ� ชั้น 11 

โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

    อาจารย�ประมาณ ชอนตะวัน ประธาน สอ.มจธ. พร�อมด�วยคณะกรรมการ 

ชุดที่ 42 ร�วมแสดงความยินดีพร�อมมอบกระเช�าดอกไม�แก� ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ�กุล 

เนื่องในโอกาสรับตำแหน�งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร� ณ อาคารเรียนรวม 4 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

  อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน ประธาน สอ.มจธ. และคุณถนอมจิตร์ 
วัฒนเรืองโกวิท กรรมการและผู้จัดการ เป็็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมใหญ่   
สามัญประจำปี 2559 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ ห้อง รอยัล จูบิลี่ 
บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของ ชสอ.
เข้าร่วมงานสอ.มจธ. เข้าพบที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

“รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์”
ประธานฯ สอ.มจธ. 

   อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน 
ประธานกรรมการ พร้อมด้วย 
ผู้แทนคณะกรรมการ สอ.มจธ.  
เข ้าพบท ี ่ปร ึกษาก ิตต ิมศ ักด ิ ์ 
รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ 
เพื ่อมอบกระเช้าและรายงาน
ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น เ ด ื อ น 
พฤษภาคมและมิถุนายน 2559 
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

  อาจารย�ประมาณ ชอนตะวัน 

พร �อมด�วยผู �แทนคณะกรรมการและ

เจ �าหน �าท ี ่ของสหกรณ�ออมทร ัพย �ฯ 

ร�วมเป�นเจ�าภาพในงานสวดอภิธรรมศพ 

“คุณสุทธิ พึ่งแย�ม” อดีตกรรมการ 

สหกรณ�ฯ และมอบเงินแก�ญาติผู�เสียชีวิต

จำนวน 5,000 บาท ณ 

วัดประเสริฐสุทธาวาส เขตราษฎร�บูรณะ 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559  

       สหกรณ�ออมทรัพย�ฯ ได�มอบเงินสงเคราะห�สมาชิก เกี่ยวกับการเสียชีวิต

ให�แก�ทายาทของ “คุณสุทธิ พึ่งแย�ม” จำนวน 200,000 บาท ณ ห�องประชุม 

“สันติ พัสดร” สำนักงานสหกรณ�ออมทรัพย� มจธ. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559

  อาจารย�ประมาณ ชอนตะวัน ประธานกรรมการ พร�อมด�วยผู�แทนคณะกรรมการ 

สอ.มจธ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห�สมาชิกเกี่ยวกับ การเสียชีวิตแก�ทายาทของ 

”คุณไพโรจน� แก�วมณี” จำนวน 160,000 บาท ณ ห�องประชุมสันติ พัสดร 

สำนักงานสหกรณ�ออมทรัพย� มจธ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

สอ.มจธ. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผูเสียชีวิต

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



วันที่ 6 สิงหาคม 2559  - กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม

   “การปลูกผักไฮโดรโปนิกส�”

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 - กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด�

   ผู�เกษียณอายุ ประจำป� 2559

    สมาชิก สอ.มจธ. ที่ยังไม�ได�ทำหนังสือตั้งผู�รับโอนผลประโยชน�ส�งให�กับ

สหกรณ�ฯ สามารถขอรับและส�งแบบฟอร�มดังกล�าว ได�ที่สหกรณ�ออมทรัพย� 

มจธ. ในเวลาทำการหรือดาวน�โหลดแบบฟอร�มได�ที่ www.coop.kmutt.ac.th 

(ดาวน�โหลด >แบบฟอร�ม >สวัสดิการ >หนังสือตั้งผู�รับโอนผลประโยชน�) 

เรื่อง “หนังสือตั้งผู�รับโอนผลประโยชน�”

วันที่ 20 สิงหาคม 2559 - กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม

   “การทำข�าวแช�แบบฉบับชาววัง”

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 - กิจกรรมสัมมนา “สอ. 3 พระจอมเกล�า”

อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน ประธานกรรมการ และคุณถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิท
กรรมการและผู้จัดการ สอ.มจธ. ร่วมงาน 48 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัด 
เนื่องในโอกาสดำเนินการมาครบรอบ 48 ปี จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

กิจกรรม สอ.มจธ. ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม

บัตรประกันอุบัติเหตุ
สหกรณ� มจธ. ได�ทำประกันอุบัติเหตุให�กับสมาชิกทุกท�านแล�ว หากเกิดอุบัติเหตุุ 

ท�านสามารถใช�บัตรประกันอุบัติเหตุที่ทางสหกรณ�ฯ ให�ไว�กับโรงพยาบาลเอกชน

(ที่มีข�อตกลงร�วมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย) ที่ท�านได�ไปรับบริการได�ทันที โดย 

ไม�ต�องสำรองจ�าย (สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได�ที่ โทร. 0 2285 8434-8 

, 0 2285 8446) หรือทางเว็บไซต� http://www.bangkokinsurance.com 

 โดย... สหกรณออมทรัพย มจธ.

“โครงการ ชม ชิม ชอป
ณ สวนละไม จังหวัดระยอง”

    สหกรณ�ออมทรัพย�ฯ ได�จัดโครงการ “ชม ชิม ช�อป ณ สวนละไม จังหวัดระยอง”

พร�อมทั้งแวะนมัสการพระพุทธไสยาสน� ณ วัดป�าประดู� โดยมีสมาชิกเข�าร�วมโครงการ

ทั้งหมด 147 คน จัดขึ้นในวันเสาร�ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ท�านสามารถชมภาพ 

บรรยากาศทั้งหมดได�ที่เว็บไซต�ของสหกรณ�ฯ หรือ Facebook.com/KmuttSaving

“รวมงานฉลองครบรอบ 48 ป สอ.มศว.”
สอ.มจธ. 

à»�´ÃÑº¢ŒÍàÊ¹Íàà¹Ð/¢ŒÍµÔªÁ/¤Ó¶ÒÁ¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡ à¡ÕèÂÇ¡Ñº ÊÍ.Á¨¸.
สมาชิกสามารถส่งคำถามได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มจธหรือ


คำถามที่ได้รับการคัดเลือกสหกรณ์ฯ จะตอบในข่าวสหกรณ์ฉบับต่อไป

“ÁØÁ¶ÒÁÁÒ...µÍºä»”

¢‹ÒÇÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�

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

บรรณาธิการและพิสูจน�อักษร : ดร.กิจจา เทพศิริ ที่ปรึกษา : อาจารย�ประมาณ ชอนตะวัน คุณจุมพล ฟ�งนภาแก�ว
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