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“มั่นคง โปรงใส ตั้งใจบริการ” ฉบับที่ 4 คณะกรรมการชุดที่ 42 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559

126 อาคารอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

จดหมายขาว
สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด

๑๒ สิงหาคม
วันแมแหงชาติ

คำขวัญพระราชทาน วันแมแหงชาติ  ๒๕๕๙
“สอนใหลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอยางพอดีมีเหตุผล

ประกอบดวยคุณธรรมนำทางตน ยอมไดคนดีพอตอบานเมือง”

เพิ่มช่องทางการติดต่อด้วย
“Application Line”สอ.มจธ.

สมาชิกสามารถติดต่อกับสหกรณ์ฯ ได้ง่ายๆ เพียงทำตามวิธีการดังนี้

เพิ่มจาก Line ID โดยเข้าเมนูเพิ่มเพื่อน > เลือก “ค้นหาจากไอดี” > 
พิมพ์ coopkmuttt

เพิ่มจาก QR Code โดยเข้าเมนูเพิ่มเพื่อน > เลือก “QR Code” > สแกน QR Code ที่รูปด้านขวามือ
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บัตรประกันอุบัติเหตุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว หากเกิด 
อุบัติเหตุุ ท่านสามารถใช้บัตรประกันอุบัติเหตุที่ทางสหกรณ์ฯ ให้ไว้กับโรงพยาบาล 
เอกชน(ที่มีข้อตกลงร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด) ทีี่ท่านได้ไปรับบริการ 
ได้ทันที โดย ไม่ต้องสำรองจ่าย (สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ทาง 
เว็บไซต์ http://www.bangkokinsurance.com/home/hospital.asp หรือ 
โทร. 0 2285 8434-8, 0 2285 8446)  

เรื่อง “หนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์”

สมาชิก สอ.มจธ. ที่ยังไม่ได้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ส่งให้กับ
สหกรณ์ฯ สามารถขอรับและส่งแบบฟอร์มดังกล่าว ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. 
ในเวลาทำการหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.coop.kmutt.ac.th 
(ดาวน์โหลด >แบบฟอร์ม >สวัสดิการ >หนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์) 

      สำหรับขาวเรื่องการปฏิรูประบบสหกรณฯ ไทยที่ฝายการเมืองโดยเฉพาะทานนายกไดมอบหมายให กระทรวงการคลังและกรม 

สงเสริมสหกรณฯ ใหดำเนินการนั้น ยังอยูในระหวางดำเนินการ (คือ การรับฟงความคิดเห็นของขบวนการสหกรณฯ 

กับกลุมสมาชิกที่เกี่ยวของซึ่งยังไมมีขอยุติอยางชัดเจน)

      แตผมแนใจวา...แมจะมีการปฏิรูปหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะเปนไปอยางชาๆ เพราะสหกรณฯ ไทย พัฒนามา 100 ปเศษ 

มีกิจกรรมตอเนื่องที่ยาวนานมากและที่สำคัญมาก ก็คือ สหกรณฯ ดูแลสมาชิกซึ่งสวนใหญเปนผูมีรายไดนอย ซึ่งมีมากกวา 10 ลานคน 

สหกรณฯ จึงมีประโยชนมากตอระบบเศรษฐกิจไทยในขณะนี้

       แตอยางไรก็ตาม สหกรณออมทรัพย มจธ. จะตองเตรียมพรอมทุกๆดาน เพื่อให สอ.มจธ. ดำเนินตอไปดวยความเขมแข็ง และ 

ยั่งยืนตลอดไป 

      สวัสดีสมาชิก สอ.มจธ. ทุกทานครับ ขาวนี้เปนฉบับที่ 4 ของป 2559 แนนอนครับ...การไดรับรู

ขาวสารเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพย มจธ. เปนสิ่งที่จำเปนเพราะสมาชิกทุกทาน มีสวนรวมในการเปน

เจาของและใชบริการสหกรณฯ ทุกวัน ที่สำคัญก็คือ เงินออมสวนใหญของสมาชิกฝากไวกับสหกรณ

      ขอเรียนดวยความมั่นใจวาเงินทุกบาทของทานสมาชิก มีความมั่นคงและสหกรณฯ ไดนำเงิน 

ของทานไปบริหารใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะนี้

ประธานคุยกับสมาชิก
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ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

รายการ ณ 31 กรกฎาคม 2559 ณ 31 สิงหาคม 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

5,569,980,711.66
732,624,237.08

69,248,614.71
3,542,758,362.06
1,194,366,920.00

30,982,577.81
3,885,977,417.95
946,500,000.00

2,935,732,219.96
3,745,197.99

1,598,378,001.22
1,358,722,560.00
112,993,925.68
66,594,595.54
60,066,920.00

159,624,609.06
24,138,783.71

135,400,267.95
85,557.40

73,999,316.57
52,853,298.18
15,127,027.12
6,018,991.27

85,625,292.49

2,026
1,442
584

5,693,576,805.85
746,916,266.77

66,374,496.47
3,683,407,601.79
1,168,856,045.00

28,022,395.82
3,978,909,011.67
956,500,000.00

3,018,533,717.75
3,875,293.92

1,616,222,708.12
1,377,357,390.00
112,993,925.68
66,315,347.44
59,556,045.00

183,353,295.78
27,759,195.30

155,493,058.08
101,042.40

84,908,209.72
60,907,368.89
17,233,219.56
6,767,621.28

98,445,086.06

2,031
1,449
582

รายการสวัสดิการ จำนวน(ราย) จำนวน(บาท)

สวัสดิการการสมรสของสมาชิก

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม

สวัสดิการคารักษาพยาบาล (คนไขใน)

5

2

1

5,000

2,000

1,200

จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559
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     สอ.มจธ. ไดจัดโครงการประชุมสรุปงานประจำป 2559 (ครึ่งปแรก) 

เพื่อรายงานผลการประกอบการใน 6 เดือนที่ผานมาและรับฟงขอเสนอแนะ 

จากคณะที่ปรึกษาสหกรณฯโดยไดรับเกียรติจากคณะที่ปรึกษาสหกรณฯ 

ไดแก รศ.ดร. ไพบูลย หังสพฤกษ รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ดร.เกษรา 

วามะศิริ และ รศ.ดร. สมชาย จันทรชาวนา พรอมดวยประธานกรรมการ-

คณะกรรมการชุดที่ 42 และเจาหนาที่สหกรณเขารวมการประชุม ณ 

โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด ในวันเสารที่ 30 กรกฎาคม 2559 

          สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดจัดโครงการอบรมอาชีพเสริมแกสมาชิก ประจำป 2559  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ณ อุดมกิจไฮโดรฟารม ในวันเสารที่ 6 สิงหาคม 2559 และการทำขาวแชแบบฉบับชาววัง 

ในวันอาทิตยที่ 21 สิงหาคม 2559 เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายและทำใหเกิดรายไดเสริมแกสมาชิก อีกทั้งยังเปนการ 

สงเสริมใหเกิดความสัมพันธภายในครอบครัว โดยมีสมาชิกใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมเปนจำนวนมาก

   คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มจธ. ชุดที่ 42 และเจาหนาที่สหกรณ 

เขารวมประชุมเพื่อกำหนดวิสัยทัศนและวางแผนกลยุทธในการบริหาร

สหกรณฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559  ณ หองประชุม AD 413 ชั้น 4 

อาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยธนิตสรณ 

จิระพรชัย รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศและที่ปรึกษา 

สหกรณฯ มาบรรยายใหความรู

      คุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท กรรมการและผูจัดการเปนผูแทน 

สหกรณออมทรัพยฯ เขารวมประชุมตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปาหมาย 

ที่ขอรับการสนับสนุนใน “โครงการ CSR 100 ป สหกรณไทย 

ปนน้ำใจ ใหนองนอย” ซึ่งเปนโครงการที่มีเปาหมายเพื่อสนับสนุน 

สมทบทุนในการจัดหาอุปกรณ - การเรียน - แบบเรียนและสื่อการ 

เรียนรู ใหกับโรงเรียนเปาหมายเนื่องใน โอกาสครบรอบ 100 ป 

สหกรณไทย ณ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม และโรงเรียนวัดสิตาราม 

เขตปอมปราบศัตรููพาย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

โครงการอบรมอาชีพเสริมแกสมาชิก สอ.มจธ. ประจำป 2559

สอ.มจธ. เขารวม“โครงการ CSR 100  ป สหกรณไทยปนน้ำใจใหนองนอย” 
ของสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

สอ.มจธ. จัดการประชุมกำหนดวิสัยทัศน สอ.มจธ. ประชุมสรุปงานประจำป 2559



บรรณาธิการและพิสูจนอักษร : ดร.กิจจา เทพศิริ
ที่ปรึกษา : อาจารยประมาณ ชอนตะวัน 

            คุณจุมพล ฟงนภาแกว
กองบรรณาธิการ : ผศ.บุรินทร ลิ้มชาวฟา  
                    ผศ.ดร.ตวงรักษ นันทวิสารกุล 
                    คุณสิริพร จักรวาลพิทักษ 
                    ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 
                    คุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท 
                    คุณกนกรัตน นาคหฤทัย 
                    คุณมะลิวรรณ ขุนแทน 
                    คุณปพิชญา อินนุพัฒน

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

โทรสาร. 0 2470 8298 
Website : www.coop.kmutt.ac.th

โทร. 02 470 8297-8, 0 2470 8398-9, 0 2470-8370
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E-mail : coop@kmutt.ac.th Line ID : coopkmutt
Facebook : facebook.com/Kmuttsaving

     สหกรณออมทรัพย มจธ. นำโดยอาจารยประมาณ ชอนตะวัน พรอมคณะ 

กรรมการและเจาหนาที่เขารวม “โครงการกระชับมิตร 3 พระจอมเกลา 

รอยดวงใจ ...สายใยผูกพันธ”  โดยสหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาพระนคร- 

เหนือ จำกัด เปนเจาภาพ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559 ณ อัญชนา 

รีสอรท แอนด สปา อำเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งภายในงาน 

มีการเสวนา-แลกเปลี่ยนความรู ระหวางสหกรณทั้ง 3 แหง โดยบรรยากาศ 

ภ า ย ใ น ง า น เ ต ็ ม ไ ป ด  ว ย ค ว า ม เ ป  น ส น ุ ก ส น า น แ ล ะ เ ป  น ก ั น เ อ ง

    สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดจัดงานมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุประจำป 2559 โดยไดรับเกียรติจากผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ผูเกษียณอายุเขารวมงาน จำนวน 34 ทาน ในวันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ หองวิมานทิพย โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด 

ถนนพระรามที่ 3  โดยสามารถรับชมบรรยากาศภายในงานมุทิตาจิตทั้งหมด ไดที่ Facebook.com/kmuttsaving

งานมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุ มจธ. ประจำป 2559

สอ.มจธ. รวมโครงการ
“กระชับมิตร 3 พระจอมเกลา”


