
วันสหกรณแหงชาติ
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ประธานคุยกับสมาชิก

KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS
“มั่นคง โปรงใส ตั้งใจบริการ” ฉบับที่ 1 คณะกรรมการชุดที่ 43 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2560

126 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

       สำหรับการประชุมใหญสามัญประจำปโดยภาพรวมถือวาผานไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงคของสหกรณฯ คือเปนการประชุมรวมกัน 

ของเพื่อนรวมอุดมการณ รวมทุกข รวมสุข และแบงปนประโยชนที่พึงมีพึงได ดวยความรักและปรารถนาดีตอกันตามพระราชดำรัสที่พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ไดพระราชทานไว

       ขอขอบคุณเพื่อนๆ สมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ทุกทาน ที่ใหความเชื่อมั่นและศรัทธาในสหกรณออมทรัพย มจธ. ตอไป ผมเชื่อและ 

มั่นใจวา สอ.มจธ. จะเปนประโยชนตอสมาชิกทุกทาน เพราะสหกรณฯ เปนระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพากัน ใหอยูรวมกันอยางมีความสุข ไมแบง

กลุมแบงพวก... ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่มั่นใจในสหกรณออมทรัพย มจธ.

              สวัสดีครับ... สมาชิก สอ.มจธ. ทุกทาน การประชุมใหญสามัญประจำป พ.ศ. 2560 เมื่อ 20 กุมภาพันธ 2560 

ไดผานไป ดวยความเรียบรอยเชนเดียวกับหลายๆ ปที่ผานมา สำหรับสหกรณออมทรัพย มจธ. ปนี้ มีอายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งป 

คณะกรรมการดำเนินการที่ทำหนาที่บริหารงานสหกรณฯ มีความภาคภูมิใจในผลงานโดยเฉพาะดานสินทรัพยและกำไร 

ซึ่งเพิ่มขึ้นเกินเปาหมายที่ตั้งเอาไวมาก ทั้งที่ภาวะเศรษฐกิจดานการเงินภายนอก ประสบปญหาคอนขางมาก ทั้งนี้เปน 

เพราะการประเมินสถานการณของคณะผูบริหารมองการณไกลและวางแผนไดถูกตอง คือ มีการลงทุนที่ไดรับดอกเบี้ยสูง 

ในระยะยาว ซึ่งจะเปนผลดีกับสหกรณฯ อยางตอเนื่องไปอีกหลายป ทั้งนี้คณะผูบริหารจะตองติดตามและประเมิน

สถานการณอยางใกลชิดตลอดเวลา

“การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะออมทรัพย

ไวไดมากหรือนอยนั้น ก็ยอมจะตางกัน

ตามกำลังทรัพยกำลังปญญาของตน

แตทุกๆ คนตองเขาใจวา ถึงจะออมทรัพย

ไดทีละเล็กละนอยก็เปนประโยชนแกตน

และบานเมืองทั้งนั้น”

พระราชดำรัส พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

พระบิดาแหงการสหกรณไทย

จดหมายขาวสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด

สอ.มจธ. เขารวมงานวันสหกรณแหงชาติ 

ประจำป พ.ศ 2560
        คุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท กรรมการและผูจัดการ เปนผูแทน สอ. 

มจธ. เขารวมงานวันสหกรณแหงชาติ ประจำป พ.ศ 2560 เพื่อถวาย 

สักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแหงการสหกรณไทย 

เพื ่อสงเสริมการพัฒนาระบบสหกรณใหเปนกลไกสำคัญในการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดโดยสันนิบาต 

สหกรณแหงประเทศไทย ณ บริเวณลานพระรูปพระราชวรวงศเธอ 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ในวันอาทิตยที่

 26 กุมภาพันธ 2560 



รายการสวัสดิการ จำนวน(ราย) จำนวน(บาท)
สวัสดิการการสมรสของสมาชิก
สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม

สวัสดิการคารักษาพยาบาล (คนไขใน)

4

2

5
4,000
5,000

5,000

สวัสดิการการเสียชีวิตของสมาชิก

สวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา
11
2 335,000

จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2560

สวัสดิการสำหรับสมาชิกผูเปนโสด
สวัสดิการสงเคราะหสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง/สูญเสียอวัยวะ

22,800

1 3,000
1 50,000

จดหมายขาวสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด
ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ 2560

รายการ ณ 31 มกราคม 2560 ณ 28 กุมภาพันธ 2560

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

5,824,742,415.72
769,719,336.56

75,313,324.53

3,746,655,593.15
1,205,038,500.00

28,015,661.48
3,979,362,896.89

816,500,000.00
3,158,896,178.02

3,966,718.87
1,832,263.134.44
1,460,285,370.00

112,993,925.68
62,209,924.24
47,738,500.00

24,134,952.09
3,781,334.70

20,329,183.59
24,433.80

11,018,567.70

8,651,638.12

1,674,831.52
692,098.06

13,116,384.39

2,073
1,470
603

5,798,655,218.13
769,931,113.47

44,882,695.09

3,747,303,562.88
1,208,628,700.00

27,909,146.69
4,041,481,420.25

736,500,000.00
3,301,022,785.61

3,958,634.64
1,734,841,775.50
1,462,822,290.00

136,742,519.77
83,948,265.73
51,328,700.00

45,093,061.25
7,205,833.92

37,852,366.10
34,861.23

22,761,038.87

16,398,288.75

3,162,360.28
3,200,389.84

22,332,022.38

2,073
1,470
603

3.5 กำไรสุทธิรอการจัดสรร 149,035,414.00 -

สวัสดิการเงินเกื้อกูลสมาชิกผูอาวุโส 60 591,000



สอ.มจธ. ประชุมใหญสามัญประจำป 2560 
      สอ.มจธ. จัดงานประชุมใหญสามัญประจำป 2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมจำรัส ฉายะพงศ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2

 ตั้งแตเวลา 13.30 – 17.00 น. โดยมีสมาชิกใหความสนใจเขารวมการประชุมเปนจำนวนมาก

       สอ.มจธ. ไดจัดการเลือกตั้งลวงหนา คณะกรรมการและผูตรวจสอบกิจการชุดที่ 43 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560  เวลา 09.00 – 15.00 น.  

ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพย มจธ. ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560 ตั้งแต 

เวลา 08.00 – 14.00 น. บริเวณลานอเนกประสงค (ลานแดง) อาคารเรียนรวม 2 โดยมีสมาชิกใหความรวมมือเขาใชสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมาก และมี 

ผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 

เลือกตั้งคณะกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 43 

จดหมายขาวสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด

ผูไดรับการเลือกตั้งเปน คณะกรรมการ ป 2560

จำนวนผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งหมด 1,066 คน บัตรเสีย 18 ใบ

ลำดับที่ 1

หมายเลข 3

น.ส.ศิวะทัศน หาพุฒพงษ

ลำดับที่ 2

หมายเลข 2

นายสมพร เชยเสงี่ยม

ลำดับที่ 3

หมายเลข 1

นางถวิลวงษ อิมะนันทน

ลำดับที่ 4

หมายเลข 6

น.ส.ตวงรักษ นันทวิสารกุล

ลำดับที่ 5

หมายเลข 11

นางนวลจิรา ณ ปอมเพชร

ลำดับที่ 6

หมายเลข 5

นายเรวัติ ครามบุตร

ลำดับที่ 7

หมายเลข 8

นายมังกร ศรีสัจจพล

หมายเลข 1

นางปริญดา เจิมจาตุผล

ผูไดรับการเลือกตั้งเปน ผูตรวจสอบกิจการ 

ป 2560

จำนวนผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง 

ทั้งหมด 1,066 คน บัตรเสีย 23 ใบ

บรรยากาศวันเลือกตั้งลวงหนา

บรรยากาศเลือกตั้งวันประชุมใหญ



บรรณาธิการและพิสูจนอักษร : คุณถวิลวงษ อิมะนันทน
ที่ปรึกษา : อาจารยประมาณ ชอนตะวัน 

              คุณจุมพล ฟงนภาแกว
กองบรรณาธิการ : ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 

                    คุณจักษพัฒนา อภัยจิตร

                    คุณสมพร เชยเสงี่ยม

                    คุณนวลจิรา ณ ปอมเพชร

                    คุณมังกร ศรีสัจจพล

                    คุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท

                    คุณกนกรัตน นาคหฤทัย 

                    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

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

จดหมายขาวสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด
สอ.มจธ. เขารวมโครงการสัมมนาวิชาการ 

เรื่อง วิเคราะหเชิงลึกหลักการราง

พระราชบัญญัติสหกรณ ฉบับป 2560"

       คุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท กรรมการและผูจัดการเปนผูแทน 

สอ.มจธ. เขารวมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "วิเคราะหเชิงลึกหลัก- 

การรางพระราชบัญญัติสหกรณ ฉบับ 2560" และกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยง 

เครือขายสหกรณออมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีเปาหมายใน 

การชี้แจงทำความเขาใจถึงแนวทางการปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงใน 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 และ พ.ศ.2542 ซึ่งนำไปสูการราง 

พระราชบัญญัติสหกรณฉบับใหม พ.ศ.2560 จัดโดยสำนักงานสงเสริม 

สหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จัดรวมกับชมรมสหกรณออมทรัพย

กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ 

หองประชุมอาคารฝกอบรมสวนกลาง  สำนักพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

พิธีมอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก 

ประจำป 2559

      สอ.มจธ. ไดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก ประจำป 

2559 ที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบรอย เพื่อเปนขวัญและ 

กำลังใจ ใหแกบุตรสมาชิกในการศึกษาตอไป โดยมีอาจารยประมาณ 

ชอนตะวัน ใหเกียรติเปนผูมอบเกียรติบัตรแกผูไดรับทุน จำนวนทั้งหมด 

195 ทุน ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ หองประชุมจำรัส ฉายะพงศ

ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 

“Application Line”
สมาชิกสามารถติดตอกับสหกรณฯ ไดงายๆ เพียงทำตามวิธีการดังนี้

สอ.มจธ. เพิ่มชองทางการติดตอดวย


