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รายการสวัสดิการ จำนวน(ราย) จำนวน(บาท)
สวัสดิการการสมรสของสมาชิก
สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม

สวัสดิการคารักษาพยาบาล (คนไขใน)

1

4

4
1,000
4,000

6,000

สวัสดิการเสียชีวิตของสมาชิก

สวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา
4 5,400
1 180,000

ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559

รายการ ณ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ 31 ธันวาคม 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 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

5,747,970,674.15
762,306,046.17

48,494,239.81
3,795,380,024.64
1,118,856,045.00

22,934,318.53
3,947,874,451.20

881,500,000.00
3,062,480,682.00

3,893,769.20
1,663,714,003.92
1,427,981,030.00

112,993,925.68
63,183,003.24
59,556,045.00

252,102,359.88
38,603,483.70

213,346,937.86
151,938.33

115,720,140.85
84,695,150.28
21,999,372.86
9,025,617.72

136,382,219.03

2,048
1,462
586

5,888,673,868.03
767,096,746.09

94,328,887.94
3,796,007,353.42
1,205,868,000.00

25,372,880.58
4,061,422,403.59

926,500,000.00
3,130,506,348.23

4,416,055.36
1,678,216,049.92
1,453,522,350.00

112,993,925.68
63,131,774.24
48,568,000.00

277,185,381.48
42,166,790.25

234,853,209.21
165,382.02

128,149,966.96
92,899,220.02
24,903,450.25
10,347,296.69

149,035,414.52

2,059
1,469
590

จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559

สวัสดิการสำหรับสมาชิกผูเปนโสด
สวัสดิการสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต (คูสมรส)

1 3,000
1 50,000
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       สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดจัดโครงการ “มื้อเที่ยง...เพื่อนอง” 

โดยรับเงินบริจาคจากสมาชิกสหกรณและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

จำนวน 24,000 บาท โดยนำเงินจำนวนดังกลาวไปจัดเลี้ยงอาหาร 

กลางวันและไอศครีมใหกับนองๆ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

ปราจีนบุรี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

โครงการ

“มื้อเที่ยง...เพื่อนอง”

         วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดจัดโครงการสัมมนาเพื่อใหความรูแกสมาชิก ในหัวขอ “การบริหารเงินเพื่อชีวิต 

ที่สุขสบายตามสไตลญี่ปุน” เพื่อสรางความเขาใจและใหความรูเพื่อเปนแนวทางในการบริหารเงินออมของสมาชิกเมื่อเขาสูวัยเกษียณดวยความ

มั่นคง โดยคุณปกรณ  รุจิขจรเดช และ ทีมงานจากกลุมบริษัทโตเกียวมารีน ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน โดยมีสมาชิกใหความสนใจ

 เขารวมจำนวน 50 คน ณ หองประชุม สนั่น สุมิตร (AD-909) ชั้น 9 อาคาร สำนักงานอธิการบดี

โครงการสัมมนาเพื่อใหความรูแกสมาชิกโดย

          สหกรณออมทรัพย มจธ. นำโดย อาจารยประมาณ ชอนตะวัน  

มอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคลายวันสถาปนา

สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จำกัด ครบรอบ 22 ป ณ สหกรณออม 

ทรัพยนาวิกโยธิน จำกัด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

        เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 สหกรณออมทรัพย มจธ. นำโดย 

อาจารยประมาณ ชอนตะวัน ประธานสหกรณฯ พรอมดวย คณะที่ปรึกษา 

คณะกรรมการชุดที่ 42 และเจาหนาที่เขารวม “โครงการประชุมสรุปผล 

การดำเนินงาน สอ.มจธ. ประจำป 2559” และจัดทำแผนงบประมาณ 

ประจำป 2560 เพื่อรายงานผลประกอบการในป 2559 ใหกับคณะที่ปรึกษา 

ทราบและจัดทำแผนงบประมาณ ประจำป 2560 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร

 ไซต ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ

          ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดจัดงาน 

สังสรรคปใหมเนื่องในโอกาสตอนรับปใหม 2560 แกกรรมการและ 

เจาหนาที่ ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยฯ  พรอมรับประทานอาหาร 

รวมกันและจับฉลากของขวัญปใหม

“กลุมบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน”

แสดงความยินดีงานวันคลายวันสถาปนา

“สอ.นาวิกโยธิน” ครบรอบ 22 ป



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

เพิ่มชองทางการติดตอดวย
“Application Line”สอ.มจธ.

สมาชิกสามารถติดตอกับสหกรณฯ ไดงายๆ เพียงทำตามวิธีการดังนี้

เพิ่มจาก Line ID โดยเขาเมนูเพิ่มเพื่อน > เลือก “คนหาจากไอดี” > 

พิมพ coopkmuttt

เพิ่มจาก QR Code โดยเขาเมนูเพิ่มเพื่อน > เลือก “QR Code” > สแกน QR Code ที่รูปดานขวามือ

บัตรประกันอุบัติเหตุ
สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดทำประกันอุบัติเหตุใหกับสมาชิกทุกทานแลว หากเกิด 

อุบัติเหตุุ ทานสามารถใชบัตรประกันอุบัติเหตุที่ทางสหกรณฯ ใหไวกับโรงพยาบาล 

เอกชน(ที่มีขอตกลงรวมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด) ทีี่ทานไดไปรับบริการ 

ไดทันที โดย ไมตองสำรองจาย (สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลไดทาง 

เว็บไซต http://www.bangkokinsurance.com/home/hospital.asp หรือ 

โทร. 0 2285 8434-8, 0 2285 8446)  

ขาวสารประชาสัมพันธ
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สวัสดีปใหม 2560 จากใจ สอ.มจธ.
       อาจารยประมาณ ชอนตะวัน ประธาน 

สหกรณฯ พรอมดวย ผูแทนคณะกรรมการ 

ชุดที่ 42 เขามอบกระเชาอวยพร พรอมมอบ 

ของขวัญปใหมใหกับหนวยงานตางๆ และ 

สหกรณออมทรัพยฯ พันธมิตร พรอมรับพร 

จากคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.ไพบูลย หังสพฤกษ, 

รศ.ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน, ดร. เกษรา 

วามะศิริ, ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

สอ.สโมสรรถไฟ ชุมนุม สอ.ตำรวจแหงชาติ สอ.ตำรวจแหงชาติ 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สภาคณาจารยและพนักงาน มจธ.


