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by“Mr.ออม”

พบกับผมและคอลัมนใหม..
สวัสดีครับ ผม...“Mr.ออม”

สาระนารู

: @coopkmutt
อยาลืมใส @ ขางหนานะคะa p p i l c a t i o n

        สวัสดีครับ สมาชิก สอ.มจธ. ทุกทาน จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับที่ 3 ในฉบับที่แลวผมไดเขียน

ถึงแนวทางการปฏิรูปสหกรณ วารัฐบาลกำลังดำเนินการอยู จนถึงขณะนี้ก็ยังดำเนินอยู และยังไมมีขอมูล 

ที่ชัดเจนวาจะปฏิบัติอยางไร มีแตเพียงขาวจากวงการทางการเมืองและนักวิชาการ แตผมในฐานะที่อยูใน

 วงการสหกรณขอยืนยันวาการปฏิรูปอยางไรยังไมมีขอยุติแนนอน...

    สำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบของสหกรณ ที่ไดดำเนินมาแลว 100 กวาป คงไมงายเหมือนการจัดตั้งองคกรใหม เพราะ 

โครงสรางยอมมีความซับซอนและปญหาที่เกิดขึ้นจะตองใชปญญาคิดอยางรอบคอบ จึงจะทำได ไมใชเพียงแตคิดวาทำใหงาน 

มันจบไปหรือเพื่อใหนายมองเห็นผลงาน อันนี้ประมาทไปหนอย ปญหาสหกรณที่ผานมารอยกวาป ตองแกไขดวย “ปญญา” 

เทานั้นจึงจะประสบความสำเร็จ คำวา “ปญญา” คืออะไร คำตอบก็คือ ตองใชเหตุผลใหครบถวนบริบูรณ และตองวินิจฉัย 

โดยรอบคอบเทานั้น ไมมีอารมณชอบหรือชิงชังมาเกี่ยวของ

      ผลงานของสหกรณออมทรัพย มจธ. ผานมาแลว 6 เดือนหรือครึ่งปแลวทุกอยางดำเนินมาตามแผนและผานไปไดดวยดี 

ไมมีปญหาที่นากังวล เพราะเราระมัดระวังมาโดยตลอดโดยมีการประเมินความเสี่ยงไวลวงหนา และไมทำอะไรที่คาดหวังเพียง 

แตผลกำไรเพียงอยางเดียว และสมาชิกสามารถดูผลงานทางบัญชีและจำนวนตัวเลขตางๆ ไดจากรายงานสรุปผลงานประจำ

 แตละเดือนไดภายในจดหมายขาวฉบับนี้...

$

      อาจารยประมาณ ชอนตะวัน ประธาน สอ. และคุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท กรรมการ 

และผูจัดการ เปนผูแทนเขารวมการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น เรื่อง “เกณฑกำกับดูแล 

สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน” เพื่อเปนการทำความเขาใจและรับฟงความคิดเห็น 

ในเรื่องดังกลาว ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ 

จัดโดยสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ทั้งนี้ มีประธานกรรมการ

ดำเนินการสหกรณและสมาชิกของออมทรัพยตางๆ เขารวมกวา 520 คน 

เรื่อง “เกณฑกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน”

สอ.มจธ. เขารวมการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS
“มั่นคง โปรงใส ตั้งใจบริการ” ฉบับที่ 3 คณะกรรมการชุดที่ 43 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560

126 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

จดหมายขาวสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด



ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560

รายการ 31 พฤษภาคม 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

5,879,306,479.53
792,158,285.45

74,839,720.43

3,670,039,455.68
1,317,677,100.00

24,591,917.97
4,073,402,432.82

819,000,000.00
3,250,395,027.89

4,007,404.93
1,745,719,902.03
1,472,001,390.00

136,742,519.77
81,598,892.26
55,377,100.00

115,602,280.36
18,487,104.95
97,028,500.92

86,674.49
55,418,135.68

41,898,134.34

7,690,218.98
5,829,782.36

60,184,144.68

2,107
1,486
621

30 มิถุนายน 2560

5,966,465,257.11
796,724,664.25

61,927,333.35

3,660,037,695.41
1,422,308,900.00

25,466,664.10
4,138,140,613.78

978,750,000.00
3,155,607,375.91

3,783,237.87
1,754,877,180.53
1,477,244,980.00

136,742,519.77
80,880,780.76
60,008,900.00

139,800,550.09
22,263,342.18

117,443,975.82
93,232.09

66,353,087.29

50,149,829.62

9,400,846.33
6,805,411.34

73,447,462.80

2,115
1,485
630

   สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ไดจัดโครงการประธานสหกรณฯ 

พบสมาชิก เพื่อชี้แจงเรื่อง เกี่ยวกับการติดตามสถานภาพการปฏิรูป 

และขาวดังเกี่ยวกับสหกรณ และผลกระทบตอสหกรณออมทรัพย 

มจธ. ณ หองประชุมสนั่น สุมิตร (AD-909) ชั้น 9  อาคารสำนักงาน 

อธิการบดี มจธ. ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ตั้งแตเวลา 12.00 –

13.00 น. โดยมีสมาชิก ที่สนใจเขารวมงาน จำนวน 71 คน 

โครงการประธานสหกรณฯ พบสมาชิก เรื่อง “การปฏิรูปและขาวดังเกี่ยวกับสหกรณฯ”

จดหมายขาวสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด



สาระนารู
by “Mr.ออม”

ปจจัยที่ควรพิจารณาในการออม
    เมื่อเราเริ่มออมเงินแลว สิ่งตอไปที่จะตองพิจารณา คือ เราจะเก็บ 

เงินออมนั้นไวอยางไร หากจะเก็บเปนเงินสดไวกับตัว แมจะนำมาใชจาย 

ไดงายแตก็เสี่ยงตอ การสูญหายและไมมีผลตอบแทนที่จะทำใหเงินออม

งอกเงยได ทางเลือกของเราจึงอาจเปนการมองหาผลิตภัณฑเพื่อการออม 

หลากหลายรูปแบบที่ออกโดยสถาบันการ เงินตาง ๆ เชน บัญชีเงินฝาก 

ผลิตภัณฑคลาย เงินฝาก เปนตน

1. ผลตอบแทน

    ผลตอบแทนจากการออม คือ ดอกเบี้ย ซึ่งมีความสำคัญมากตอการออม 

เพราะยิ่งอัตราผลตอบแทนสูงเทาไรเงินออมก็จะยิ่งงอกเงยรวดเร็วขึ้น 

เทานั้น

2. อัตราเงินเฟอ

  อัตราเงินเฟอเปนอีกปจจัยที่สงผลกระทบตอ "คาของเงิน" เชน เมื่อ 

กอนซื้อขาวราดแกงจานละ 15 บาท แตปจจุบันราคาเพิ่มขึ้น เปน 30 บาท 

ราคาสินคาที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง หรือ "เงินเฟอ" ทำใหเงินมีมูลคาหรือ

 "อำนาจซื้อ" ลดลงเมื่อเวลาผานไป 

      ดังนั้น ดอกเบี้ยเงินฝาก ที่ไดรับนั้น จึงยังไมใชผลตอบแทนที่แทจริง

 ตองมีการหักผลกระทบจาก เงินเฟอออกกอน ดังนี้ 

การเลือกผลิตภัณฑเพื่อการออม

     การเลือกผลิตภัณฑเพื่อการออมใหเหมาะสมกับความตองการและ

วัตถุประสงคในการออมนั้น สามารถพิจารณาไดจากปจจัยตอไปนี้

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

= อัตราดอกเบี้ยในรูปของตัวเงินที่ไดรับ – อัตราเงินเฟอทั่วไป

ตัวอยาง เชน 

     หากนำเงินไปฝากประจำที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป หากอัตรา 

เงินเฟอเทากับรอยละ 3 ตอป ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงจะ เทากับ 

รอยละ 1 เทานั้น และในบางครั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจนอยกวาอัตรา 

เงินเฟอ ซึ่งทำใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงติดลบ ซึ่งอาจกลาวไดวาเงินที่งอก 

เงยขึ้นไมเพียงพอกับคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ในกรณีนี้ผูฝากอาจ นำเงิน จำนวน

 นี้ไปลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนที่สูงกวา ติดตามความรูเรื่องการออมตอไดในฉบับหนา...

BANK
$$ $

3. ระยะเวลาในการออม

    เนื่องจากการออมมีผลตอบแทน ดังนั้นยิ่งเริ่มตนออมเร็วเทาไหรเงิน 

ก็จะยิ่งงอกเงยมากขึ้นเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่นำเงินไปฝาก 

แบบมีการคิดดอกเบี้ยทบตน ดอกเบี้ยที่ไดจะถูกทบเขากับเงินตนเดิม 

และกลายเปนเงินตนของงวดถัดไปเรื่อย ๆ ทำใหเงินงอกเงยไดเร็วยิ่งขึ้น

4. สภาพคลองทางการเงินของผลิตภัณฑ

    สภาพคลองทางการเงิน คือ ความยากงายในการเปลี่ยนสินทรัพย 

ที่มีเปนเงินสด สินทรัพยที่มีสภาพคลองสูง จะสามารถเปลี่ยนเปนเงินสด

 ไดอยาง รวดเร็ว เชน เงินฝากธนาคาร 

    สวนสินทรัพยที่มีสภาพคลองต่ำ จะตองใชเวลานานในการขายหรือ 

เปลี่ยนให เปนเงินสด เชน รถ ที่ดิน หรือ สิ่งของสะสมผลิตภัณฑเพื่อ 

การออมแตละประเภทก็มีสภาพคลองที่ตางกัน เชน การฝากออมทรัพย 

จะมีสภาพคลองสูง สามารถฝาก-ถอนเงินสดไดตลอดเวลา แตก็ไดรับ 

ผลตอบแทนเปนอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในขณะที่การฝากประจำ แมจะมี 

ผลตอบแทนสูงกวา แตก็อาจเรียกไดวามีสภาพคลองต่ำกวา เนื่องจาก 

หากถอนเงินออกจากบัญชีกอนครบกำหนดเวลา ก็มักจะไดรับดอกเบี้ย 

ต่ำกวาที่ประกาศไว

5.  อัตราคาธรรมเนียมและขอกำหนดตาง ๆ

    ผลิตภัณฑเพื่อการออมแตละประเภทจะมีขอกำหนดและอัตราคา

ธรรมเนียมที่แตกตางกัน เชน เงินฝากบางประเภทอาจมีขอกำหนดวา 

หากถอนเงินเกินจำนวนครั้งสูงสุดที่ กำหนดก็จะตองเสียคาธรรมเนียม

การเบิกถอนเพิ่ม รวมทั้งอาจมี คาธรรมเนียม กรณีที่บัญชีไมเคลื่อนไหว 

6. ภาษี หัก ณ ที่จาย

    โดยทั่วไปผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย 

15% แตก็มีผลตอบแทนการออมบางประเภทที่ไดรับยกเวนภาษี เชน

    - ดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพยสวนที่ไมเกิน 20,000 บาท

    - ดอกเบี้ยจากสลากออมทรัพย

    - ดอกเบี้ยจากเงินฝากประจำรายเดือน ตั้งแต 24 เดือนขึ้นไป     

    (บุคคลธรรมดาสามารถใชสิทธิฝากเงินในบัญชีประเภทนี้ไดเพียงบัญชี

เดียวโดยยอดเงินฝากรวมตองไมเกิน 600,000 บาท และผูปกครอง 

สามารถเปดบัญชีในนามของผูเยาวได)
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$

ขอขอบคุณขอมูลจาก : 

ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย

ปจจัยที่ควรพิจารณาในการออม

และการเลือกผลิตภัณฑเพื่อการออม

จดหมายขาวสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด



      สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ไดจัดโครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด ประจำป 2560 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสารที่ 17 มิถุนายน – วันอาทิตยที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ผานมา ณ โรงแรมแคนทารี เบย จ.ระยอง โดยไดรับเกียรติจาก อ.ประมาณ ชอนตะวัน 

ประธานกรรมการ สอ.มจธ. ชุดที่ 43 เปนประธานในพิธีเปดโครงการและเปนวิทยากรบรรยายพิเศษใหความรูแกสมาชิก พรอมทั้ง คุณจุมพล ฟงนภาแกว 

กรรมการและเลขานุการ และคุณ ถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท กรรมการและผูจัดการ ไดรายงาน เรื่อง ผลการดำเนินการและผลงานของ สหกรณฯ 

และสวัสดิการป 2560 ใหสมาชิกทราบและในปนี้ สอ.มจธ. ยังมีกิจกรรมพิเศษที่จัดใหกับสมาชิก ไดแก กิจกรรมเยี่ยมชมสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ 

รับประทานอาหารซีฟูด ที่รานแหลมเจริญ ซีฟูด และเดินทางไปชมธรรมชาติและชิมบุฟเฟตผลไม ณ สวนละไม จ.ระยอง

     การสัมมนาดังกลาว เปนไปดวยบรรยากาศที่สนุกสนานและเปนกันเอง และกอใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรในกลุมสมาชิก การแลกเปลี่ยน 

ความรูและประสบการณการทำงาน รวมถึงรับฟงขอคิดเห็นจากสมาชิก เพื่อนำไปใชในการบริหารจัดการ สอ.มจธ. ตอไป ทั้งนี้ มีสมาชิกสนใจเขารวมสัมมนาใน

ครั้งที่ 1 จำนวน 172 คน

โครงการสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ. ประจำป 2560 (ครั้งที่ 1)

บรรณาธิการและพิสูจนอักษร : คุณถวิลวงษ อิมะนันทน

ที่ปรึกษา : อาจารยประมาณ ชอนตะวัน, คุณจุมพล ฟงนภาแกว

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

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)  

จดหมายขาวสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด

ขาวสารประชาสัมพันธ

กองบรรณาธิการ : คุณสุเมธ อังคะศิริกุล คุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท

คุณกนกรัตน นาคหฤทัย คุณสมพร เชยเสงี่ยม คุณนวลจิรา ณ ปอมเพชร

คุณมังกร ศรีสัจจพล คุณจักษพัฒนา อภัยจิตร คุณปพิชญา อินนุพัฒน

ขอความกรุณาสมาชิกที่มีการยายหนวยงาน หรือมีการอัพเดตขอมูลสวนตัวของสมาชิก 

ใหมาแจงขอมูลดังกลาวใหกับสหกรณฯ เพื่อทำการอัพเดตขอมูลสวนตัวของทาน

ขอใหสมาชิกแจงอัพเดตขอมูลสมาชิก

ประกาศ สอ.มจธ.

เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.มจธ.

ประจำป 2560

ติดตอขอใบสมัครและสงเอกสารการสมัคร

ตั้งแต วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560

ไดที่ สำนักงานสหกรณออมทรัพย มจธ. 

ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติม

และดาวนโหลดใบสมัคร http://coop.kmutt.ac.th
หากมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 02-470-8298 ปพิชญา


