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by“Mr.ออม”

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

สาระนารู

: @coopkmutt
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   คุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท กรรมการและผูจัดการ เปนผูแทน

เขารวมงาน "45 ปที่มั่นใจ กาวตอไปอยางมั่นคง" เนื่องในโอกาสฉลอง 

ครบรอบ 45 ป สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จำกัด ในวันที่ 

19 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ หองพิบูลสงคราม

ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

สอ.มจธ. รวมแสดงความยินด ี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ป สอ. โรงพยาบาลราชวิถี

  เวลาผานไปคอนขางรวดเร็วโดยเฉพาะในชวงที่มีขาวเกี่ยวกับการปฏิรูป รวมทั้งการปฏิรูปในขบวนการ 

สหกรณฯ ดวย ทำใหพวกเราชาวสหกรณใหความสนใจและติดตามผลการปฏิรูปอยางใกลชิด ทำใหมี 

ความรูสึกวาเวลาชางผานไปดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แตจนแลวจนรอดถึงเวลานี้ เรื่องการปฏิรูป

สหกรณฯ ก็ยังไมมีขอยุติที่ชัดเจนแตอยางไร...

  ในระบบสหกรณมีสินทรัพยรวมในระบบกวา 2.57 ลานลานบาท มีจำนวนสมาชิกประมาณ 13 ลานคน สหกรณทั้งระบบจะ 

รับผิดชอบในการดูแลสมาชิกผูดอยโอกาสกวาสิบลานคน สมาชิกเหลานี้สวนใหญไมสามารถใชบริการในระบบธนาคารพาณิชยได

ขอใหคิดดูใหดีแลวกันวาระบบสหกรณนั้นดีอยางไร...

    สำหรับพัฒนาการผลงานของ สอ.มจธ. สมาชิกสามารถศึกษาและติดตามไดจากขอมูลทางบัญชีที่มีในจดหมายขาวฉบับนี้...

   สำหรับผมในฐานะเปนผูปฏิบัติงานในวงการสหกรณมานานติดตอกันเปนหลายสิบป ผมมีความเห็นวาระบบสหกรณเดิมก็ดีอยูแลว 

ไมมีความจำเปนใดๆที่จะตองปฏิรูปสหกรณอีก นอกเสียจากจะตองพัฒนา “คน” ในขบวนการสหกรณใหมีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิ

ภาพใหมากขึ้นก็เพียงพอแลว ไมมีความจำเปนตองไปเปลี่ยนโครงสรางทางกฎหมายแตอยางใด ซึ่งจะตองศึกษาขอมูลและวิเคราะห

ใหละเอียดจะเห็นวาระบบสหกรณเดิมนั้นมีดีอยูแลว จนสามารถพูดไดวา “เรามีวันนี้...เพราะเรามีสหกรณ” 

สำนักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1 
เขาพบคณะกรรมการ สอ.มจธ.

    วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผูแทนสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพ 

มหานคร พื้นที่ 1 คุณสิทธิพล วงศสุวัฒน และคุณพิษณุ บัวแกว 

นักวิชาการสหกรณชำนาญการเขาพบคณะกรรมการ สอ.มจธ. เพื่อ

ใหความรูกับสหกรณและทำความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑรวมถึง

วิธ ีการประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาลไดอยางถูกตอง

KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS
“มั่นคง โปรงใส ตั้งใจบริการ” ฉบับที่ 4 คณะกรรมการชุดที่ 43 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560

126 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

จดหมายขาวสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด



ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2560

รายการ 31 กรกฎาคม 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

5,966,159,086.85
791,972,416.58

78,916,465.43

3,640,065,024.19
1,426,244,600.00

28,960,580.65
4,113,291,153.73
1,038,750,000.00
3,070,454,114.56

4,087,039.17
1,765,434,368.03
1,484,750,170.00

136,742,519.77
79,997,078.26
63,944,600.00

164,801,723.14
26,160,855.99

138,545,249.06
95,618.09

77,368,158.05

58,346,534.61

11,532,457.95
7,489,165.49

87,433,565.09

2,121
1,489
632

31 สิงหาคม 2560

5,967,528,874.40
790,476,780.72

75,179,780.82

3,640,043,263.92
1,432,355,000.00

29,474,048.94
4,089,335,811.67
1,035,750,000.00
3,049,542,622.37

4,043,189.30
1,777,800,242.03
1,491,596,210.00

136,742,519.77
79,406,512.26
70,055,000.00

188,668,123.91
30,235,201.79

158,330,909.03
102,013.09

88,275,303.20

66,325,585.94

13,725,582.70
8,224,134.57

100,392,820.70

2,127
1,489
638

สมาชิกรับสวัสดิการในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560
รายการสวัสดิการ   จำนวน   เปนเงินทั้งสิ้น (บาท)

3 528,750.-
2 2,000.-

5 4,500.-
8 15,750.-

1 1,000.-

2 6,000.-

32 231,000.-

เงินสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต

เงินสวัสดิการการสมรสของสมาชิก

เงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม

เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสหกรณ

เงินสวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา

เงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกผูเปนโสด

เงินเกื้อกูลสมาชิกผูอาวุโส

จดหมายขาวสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด
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ประชุมใหญสามัญประจำป 2560
ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จำกัด 

    อาจารยประมาณ ชอนตะวัน ประธาน สอ.มจธ. และ คุณถนอมจิตร 

วัฒนเรืองโกวิท กรรมการและผูจัดการ และคุณมังกร ศรีสัจจพล เขา 

รวมงานประชุมใหญสามัญประจำป 2560 ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย 

จำกัด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ หองแซฟไฟร 202 อาคาร 

อิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

    สหกรณออมทรัพย มจธ. นำโดย รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน กรรมการ 
และรองประธาน เขารวมการฟงบรรยายพิเศษ เรื่อง “บริหารสหกรณ 
ออมทรัพยอยางไร…ในยุคไทยแลนด 4.0” จัดโดย สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดเชิญวิทยากร คุณวินัย 
นิยโมสถ ตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญ สอ.กฟผ. เปนผูบรรยาย 
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารนวมินทร- 
ราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ภยัทางการเงิน

กลโกงบัตรตางๆ

    บัตรอิเล็กทรอนิกส เชน บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินตางๆ เปนบัตรที่อำนวย 
ความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินของเจาของบัตร เชน ถอนเงิน โอนเงิน 
ชำระเงิน ซึ่งบัตรเหลานี้จะบันทึกขอมูลสวนตัวและขอมูลทางการเงินของเจาของบัตร 
ไว หากมิจฉาชีพเขาถึงขอมูลเหลานี้ไดจากการขโมยบัตรหรือขโมยขอมูลในบัตร 
มิจฉาชีพก็จะสามารถนำขอมูลเหลานี้ไปปลอมเปนเจาของบัตรทำธุรกรรมทางการเงิน
ตางๆไมวาจะถอนเงินออกจากบัญชีหรือใชวงเงินสินเชื่อของเหยื่อที่เปนเจาของบัตร

ลักษณะกลโกง
1.คัดลอกขอมูลจากแถบแมเหล็กของบัตร โดยเครื่องสกิมเมอร (Skimmer) ที่ติดตั้ง 
ไวที่ตูเอทีเอ็ม มิจฉาชีพมักติดตั้งเครื่องสกิมเมอรที่ชองเสียบบัตรของตูเอทีเอ็ม เพื่อ 
คัดลอกขอมูลจากบัตร พรอมติดตั้งแปนครอบกดตัวเลขเพื่อบันทึกรหัสผานที่เหยื่อ
กดหรืออาจติดตั้งกลองจิ๋วเพื่อแอบดูรหัสผาน

2.คัดลอกขอมูลจากแถบแมเหล็กของบัตรโดยเครื ่องสกิมเมอรขนาดพกพาหรือ 
เครื่องแฮนดเฮลดสกิมเมอร (Handheld Skimmer) เปนเครื่องคัดลอกขอมูลในแถบ 
แมเหล็กขนาดเล็กที่สามารถพกพาไดซึ่งมิจฉาชีพมักจะถือไวในฝามือและนำบัตรของ 
เหยื่อมารูดพรอมทั้งดูรหัสปลอดภัยจากดานหลังบัตรโดย ไมใหเหยื่อสังเกตเห็นซึ่ง 
อาจเกิดขึ้นที่ใดก็ได ไมวาจะเปนรานคา รานอาหาร สถานี บริการน้ำมัน หรือ 
มิจฉาชีพอาจแอบอางเปนเจาพนักงานธนาคารยื่นหนาตู ATM ขอดูบัตรของเหยื่อ 
หรืออาจทำทีเสนอความชวยเหลือแกเหยื่อหากบัตรติด ATM แลวคัดลอกขอมูลไป

ลักษณะกลโกง (ตอ)
3. ปลอมแปลงเอกสารสมัครบัตรเครดิตมิจฉาชีพอาจปลอมแปลงหรือใชเอกสารสวนตัว 
ของเหยื่อ เชน สำเนาบัตรประชาชนที่ไดขโมยมา แลวนำไปใชสมัครบัตรเครดิต หรือ 
แจงเปลี่ยนที่อยู เปลี่ยนบัตร โดยแจงใหสถาบันการเงินสงเอกสารและบัตรที่ออกใหมให
กับมิจฉาชีพโดยตรง เมื่อไดรับบัตรเครดิตก็นำไปใชจายในนามของเหยื่อ

4. ขโมยขอมูลจากใบบันทึกรายการ (ATM Slip) มิจฉาชีพจะเก็บใบบันทึกราย (ATM 
Slip) ตามตูเอทีเอ็มที่มียอดคงเหลือคอนขางมากไปใชคนหาขอมูลสำคัญๆ ในการทำ 
ธุรกรรมทางการเงิน เชน วันเดือนปเกิด หมายเลขบัตรประชาชน โดยใชวิธีที่แตกตาง 
กันออกไป เชน แอบอางเปนขาราชการไปขอขอมูลทะเบียนราษฎรจากเจาหนาที่ 
ฝายปกครอง หรือคนหาเลขที่บัญชีใหครบ 10 หลักแลวนำไปทดลองโอนผานธนาคาร
ออนไลนเพื่อใหทราบชื่อเจาของบัญชี

   เมื่อไดขอมูลของเหยื่อแลว มิจฉาชีพจะปลอมแปลงบัตรประจำตัวราชการปลอมโดย 
ใชชื่อของเหยื่อเปนเจาของบัตรแตติดรูปภาพของมิจฉาชีพ แลวนำบัตรดังกลาวไป 
ขอเปดบัญชีเงินฝากและทำบัตรเอทีเอ็มใหมของธนาคารเดียวกันแตคนละสาขาพรอม 
ทั้งขอเปดใชบริการธนาคารออนไลนกับทุกบัญชีเงินฝากของเหยื่อเพื่อโอนเงินทั้งหมด
ไปที่บัญชีเงินฝากที่เปดใหม แลวใชบัตร ATM ถอนเงินออกไป

>> กลโกงบัตรตางๆ <<

$

ที่มา : ศคง. ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
ติดตามสาระความรูดีๆ ตอไดในจดหมายขาว

ฉบับหนา...

งานบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“บริหารสหกรณออมทรัพยอยางไร…ในยุคไทยแลนด 4.0”

จดหมายขาวสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด



โครงการอบรมอาชีพเสริมแกสมาชิก ประจำป 2560

“การทำขนมบราวนี่”

    สหกรณออมทรัพยฯ ไดจัดโครงการอบรมอาชีพเสริมแกสมาชิก 
ประจำป 2560 หัวขอการทำขนมบราวนี่ ใหกับสมาชิก ในวันที่ 17 
กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ หองประชุมสันติ พัสดร สำนักงาน 
สหกรณออมทรัพยฯ ชั้น 2 โดยมี น.ส.วิมลณัฐ เครือฮอง นักศึกษาภาค 
วิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ 
ชั้นปที่ 3 เปนวิทยากรในกิจกรรมดังกลาว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู 
และเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ อีกทั้งยังสามารถนำความรูไปประกอบอาชีพ 
เสริมเพื่อเปนการเพิ่มพูนรายไดทำใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ทั้งนี้ มีสมาชิกเขารวมกิจกรรม ทั้งสิ้น 22 คน

งานแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุ
ประจำป 2560

   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สอ.มจธ. ไดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด 
บุคลากร มจธ. ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำป 2560 ณ 
หองวิมานทิพย โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด พระรามที่ 3 กรุงเทพฯ โดย 
มี อ.ประมาณ ชอนตะวัน ประธาน สอ.มจธ. เปนประธานกลาว เปดงาน 
ซึ่งในปนี้ มจธ. มีผูเกษียณอายุ จำนวน 37 ทาน เปนสมาชิก สอ.มจธ. 
จำนวน 36 ทาน และตอบรับเขารวมงาน จำนวน 21 ทาน ในงานมีการ 
แสดงจากนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกลาดานศิลปวัฒนธรรมในชื่อชุด 
“รำอวยพรเกษียณอายุ” หลังจากนั้น ทานประธานไดมอบซองเงิน 
เกษียณและของที่ระลึกเพื่อเปนการแสดงมุทิตาจิตแดสมาชิกผูเกษียณ 
อายุพรอมอวยพรและขอบคุณผูเกษียณทุกทานที่ไดสละเวลามารวม 
งาน ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษา สอ.มจธ. และอดีตประธานกรรมการ สอ.มจธ. 
ไดใหเกียรติเขารวมงานและอวยพรแสดงมุทิตาจิตแดทานผูเกษียณดวย 
ซึ ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปดวยความอบอุ นและสรางความ
ประทับใจใหแกผูเขารวมงานเปนอยางยิ่ง

บรรณาธิการและพิสูจนอักษร : คุณถวิลวงษ อิมะนันทน

ที่ปรึกษา : อาจารยประมาณ ชอนตะวัน, คุณจุมพล ฟงนภาแกว

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด

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 - 29 กันยายน 2560

ไดที่ สำนักงานสหกรณออมทรัพย มจธ. 

ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติม

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


