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“มั่นคง โปรงใส ตั้งใจบริการ” ฉบับที่ 5 คณะกรรมการชุดที่ 42 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559

126 อาคารอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
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ประธานคุยกับสมาชิก

ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอมกระหมอม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได

ขาพระพุทธเจา คณะกรรมการ เจาหนาที่และสมาชิก
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด

 สวัสดีทานสมาชิก สอ.มจธ. ทุกทานครับ ขาวฉบับนี้ไดเสนอขาวอยูในชวงที่พวกเราชาว 

มจธ. และเพื่อนๆรวมชาติทุกคนตาง เศราโศก เสียใจและสะเทือนใจ อยางหาที่เปรียบไมได 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต มีผลทำใหพวกเราชาวไทยทุกคน 

ขาดความอุนใจและมั่นใจ ในการดำเนินชีวิตตอไปอยางปกติสุข เหมือนเมื่อครั้งพระองคทรงมี

พระชนมชีพอยู

 เพื่อเปนการนอมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทรงมอบใหกับพวกเราเสมอมาชาว สอ.มจธ. 

จะขอนอมนำเอาพระราชดำรัสที่พระองคทรงพระราชทานมาเปนปรัชญาในการใชชีวิต เพื่อเปนแสงสวาง

 สองทางเดินของชีวิตเราตอไปเชื่อวาจะทำใหทุกคนประสบ แตความรมเย็นเปนสุขตลอดไป...
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ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2559

รายการ ณ 31 กันยายน 2559 ณ 31 ตุลาคม 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

5,658,317,687.03
747,240,990.36

72,977,105.72
3,694,056,841.52
1,118,856,045.00

25,186,704.43
3,917,971,860.20
936,500,000.00

2,977,558,725.74
3,913,134.46

1,629,432,373.12
1,392,567,270.00
112,993,925.68
64,315,132.44
59,556,045.00

206,451,420.54
31,315,057.69

175,025,619.90
110,742.95

95,538,966.82
68,809,069.92
19,096,461.98
7,633,434.92

110,912,453.72

2,036
1,450
586

5,601,309,418.46
758,925,965.22

101,588,291.80
3,594,731,784.91
1,118,856,045.00

27,207,331.53
3,832,936,926.67
796,500,000.00

3,032,947,753.37
3,489,173.30

1,644,031,688.92
1,407,846,400.00
112,993,925.68
63,635,318.24
59,556,045.00

229,722,059.09
35,006,911.84

194,579,283.93
135,863.33

105,381,256.23
76,832,291.71
20,163,330.43
8,385,634.09

124,340,802.87

2,039
1,453
586

จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559

รายการสวัสดิการ จำนวน(ราย) จำนวน(บาท)
สวัสดิการการสมรสของสมาชิก
สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม

สวัสดิการคารักษาพยาบาล (คนไขใน)

2

1

2
2,000
2,000

1,000

สวัสดิการเสียชีวิตของสมาชิก

สวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา
8 11,400
1 180,000
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      คุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท กรรมการเเละผูจัดการ สอ.มจธ. เปนตัวแทน 

สอ.มจธ. เขารวมงานครบรอบสถาปนา กรมสงเสริมสหกรณ ครบรอบ 44 ป 

ในวันเสารที ่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บริเวณลานหนาพระอนุสาวรีย 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ และ สอ.มจธ. ไดรวมสมทบ ทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

 เพื่อโครงการสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร จำนวน 5,000 บาท 

    อ.ประมาณ ชอนตะวัน ประธาน สอ.มจธ. พรอมดวย คุณจุมพล ฟงนภาแกว 

กรรมการและเลขานุการ และคุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท กรรมการเเละผูจัดการ  

ไดนำชอดอกไมเขารวมแสดงความยินดีกับคุณบริสุทธิ์ เปรมประพันธ เนื่องใน 

โอกาสขึ้นดำรงตำแหนงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ  ในวันที่ 4  ตุลาคม

พ.ศ. 2559 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรุงเทพฯ

สอ.มจธ. นำโดยประธาน อ.ประมาณ ชอนตะวัน พรอมดวย คุณจุมพล ฟงนภาแกว 

กรรมการและเลขานุการ และคุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท กรรมการและผูจัดการ 

เขารวมการสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจำป 2559 เรื่อง "ภาวะเศรษฐกิจและ 

ทิศทางอัตราดอกเบี้ย ป 2560" โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารไดรับทราบเกี่ยว 

กับภาวะทางเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ยป 2560 และบทบาทของสหกรณ- 

ออมทรัพยในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน เชียงใหม

ระหวางวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

    อ.ประมาณ ชอนตะวัน ประธาน สอ.มจธ. พรอมดวยคุณจุมพล ฟงนภาแกว 

กรรมการและเลขานุการ เขารวม โครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยงดาน 

สภาพคลองและภาวะเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบการ 

บริหารความเสี่ยงในสหกรณ ซึ่งเปนองคประกอบสำคัญในการกำกับดูแล 

สหกรณออมทรัพยที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปนแนวคิดการบริหารงานสมัย 

ใหม ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 ณ โรงเเรมโคโควิว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

 จัดโดยชุมนุมสหกรณออมทรัพย แหงประเทศไทย จำกัด

    คณะกรรมการ สอ.มจธ. เขารวมวางพวงมาลา เนื่องในวันคลาย

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อเปนการ

นอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน ณ บริเวณลาน 

พระบรมราชานุเสาวรีย ดานหนามหาวิทยาลัย ในวันเสารที่ 1

 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

        สนง.สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ไดจัดพิธีเปดและมอบทุน 

สนับสนุนใหกับโรงเรียนใน "โครงการ CSR 100 ป สหกรณไทย...ปนน้ำใจ 

ใหนองนอย" ในโอกาสครบรอบ 100 ป สหกรณไทย โดย สอ.มจธ. ไดสนับสนุน 

สมทบ ทุนการจัดหาอุปกรณการเรียน และสื่อการสอนใหกับโรงเรียนหมูบาน

 เกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน เปนจำนวนเงิน 97,700 บาท

สอ.มจธ. วางพานพุม ร.4

สอ.มจธ. รวมแสดงความยินดี

สอ.มจธ. เขารวมสัมมนา
“ไตรภาคีวิชาการ” สอ.มจธ. เขารวมโครงการสัมมนา กับ ชสอ.

พิธีเปดและมอบทุนสนับสนุน 
"โครงการ CSR 100 ป สหกรณไทย...ปนน้ำใจ ใหนองนอย"



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

E-mail : coop@kmutt.ac.th Line ID : coopkmutt
Facebook : facebook.com/Kmuttsaving
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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

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)  
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โครงการสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ. ประจำป 2559

    สอ.มจธ. ไดจัดโครงการสัมมนาสมาชิก ประจำป 2559 ในหัวขอ “การบริหารงานสหกรณยุคปฏิรูปและการแกไข พรบ. สหกรณ” 

โดย  มี ผอ.รัชนีพร พึงประสบ เปนผูบรรยาย ทางสหกรณฯ ไดจัดสัมมนาขึ้น จำนวน 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 10-11 กันยายน 2559 และ 

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกไดมีโอกาสในการพบปะพูดคุยกัน  รวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ 

ประสบการณ รับฟงความคิดเห็นที่เปนประโยชนในการบริหารจัดการสหกรณตอไป รวมถึงไดพักผอนจากการทำงาน

กระชับความสามัคคีภายในองคกร


