
  วันที่เขียนจดหมายขาวฉบับนี้ เปนวันที่ 25 ธันวาคม 2560 วันคริสมาสต ซึ่งเปนวันสำคัญของ 
ชาวคริสตศาสนิกชนทั่วโลกนับพันลานคน หรือแมแตคนที่นับถือศาสนาอื่นๆ ก็ไดรวมเฉลิมฉลอง
 ในวันคริสตมาสดวยไมเวนแมแตเราชาวสอ.มจธ. 
  สิ่งที่พวกเราชาวสมาชิก สอ.มจธ. ควรทำในโอกาสนี้ คือ ใหความสำคัญกับความรัก ความสามัคคี 
ความปรารถนาดีตอกันและแบงปนความสุขใหแกกันและกันซึ่งถือเปนปรัชญาของทุกๆศาสนา 

   สำหรับผลงานของ สอ.มจธ. ในรอบป 2560 ที่กำลังจะผานพนไปนี้ถือวาประสบความสำเร็จเปนอยางดีเปนไปตามแผน 
นโยบายและเปาหมายที่ตั้งไวทุกประการ ซึ่งสมาชิกสามารถติดตามผลการดำเนินงานไดในจดหมายขาวฉบับนี้ และในวัน 
ประชุมใหญสามัญประจำป 2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทรที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
   ในวาระนี้ ขออำนวยพรใหสมาชิกสหกรณฯทุกทานจงประสบความสำเร็จในกิจการงานและโชคดีตลอดป 2561 

สหกรณออมทรัพย มจธ.จำกัด
“ขอเชิญสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2561”

ในวันจันทรที่ 19 กุมภาพันธ 2561

ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

    สมาชิกที่สงเอกสารครบตามที่สหกรณฯ กำหนด สามารถติดตามการประกาศผล 

รายชื่อผูไดรับทุนฯ ไดที่เว็บไซต >> coop.kmutt.ac.th 

ติดตอสอบถาม : โทร. 02-470-8298
สหกรณออมทรัพย มจธ.
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“มั่นคง โปรงใส ตั้งใจบริการ”

ประธานคุยกับสมาชิก

ขาวสารประชาสัมพันธ บัตรประกันอุบัติเหตุสหกรณออมทรัพย มจธ. 

ไดทำประกันอุบัติเหตุใหกับสมาชิกทุกทานแลว หากเกิดอุบัติเหตุุ ทานสามารถ 

ใชบัตรประกันอุบัติเหตุที่ทางสหกรณฯ ใหไวกับโรงพยาบาลเอกชน 

(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)  

ขอใหสมาชิกแจงอัพเดตขอมูลสวนตัว

     ขอความกรุณาสมาชิกที่มีการยายหนวยงานหรือมีการอัพเดตขอมูลสวนตัว

ของทาน ขอใหมาแจงขอมูลดังกลาวใหกับสหกรณฯ เพื่อทำการอัพเดตขอมูล 

สวนตัว ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของตัวทานเอง



ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560

รายการ 30 พฤศจิกายน 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

6,031,669,037.29
798,212,105.37

95,766,404.76

3,640,088,845.90
1,473,452,000.00

24,149,681.26
4,093,213,253.41

944,000,000.00
3,144,176,632.64

5,036,620.77
1,803,058,621.03
1,519,508.080.00

136,742,519.77
77,656,021.26
69,152,000.00

256,459,028.02
41,533,172.36

214,775,539.52
150,316.14

121,061,865.17

90,037,208.61

19,705,077.96
11,319,578.60

135,397,162.85

2,150
1,504
646

31 ธันวาคม 2560

5,993,720,397.04
807,246,629.79

65,176,152.31

3,640,046,176.68
1,455,309,300.00

25,942,140.26
4,028,070.929.87

870,500,000.00
3,153,029,758.11

4,541,171.76
1,814,908,310.03
1,529,701,190.00

136,742,519.77
77,455,300.26
71,009,300.00

282,795,734.84
45,456,472.02

237,171,263.15
167,999.67

132,054,577.70

98,218,467.98

21,580,873.75
12,255,235.97

150,741,157.14

2,153
1,507
646

รายการสวัสดิการ จำนวน(ราย) จำนวน(บาท)

จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

สวัสดิการการสมรสของสมาชิก
สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม
สวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา
สวัสดิการคารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิก (คนไขใน)
เงินสงเคราะหสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ
เงินสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต
เงินเกิื้อกูลสมาชิกผูอาวุโส

1
2
2
8
2
1

43

1,000.-
2,000.-
3,000.-

10,950.-
1,147.-

72,000.-
42,000.-

3

126 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS

ฉบับที่ 6 คณะกรรมการชุดที่ 43 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

จดหมายขาว
สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด



     เมื่อวันเสารที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นำโดย 
ประธานสหกรณออมทรัพย มจธ. ไดจัดโครงการ 
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำป 2560 
และจัดทำแผนงบประมาณ ประจำป 2561 ณ 
หองแมกลอง 1 ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด 
โดยจัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินการของสหกรณฯ 
ใหกับ คณะที่ปรึกษาของสหกรณทราบ พรอมรับ
ฟงขอเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษา เพื่อนำไป 
พัฒนาการบริหารของสหกรณฯ ตอไป

โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำป 2560 
และจัดทำแผนงบประมาณ ประจำป 2561

สหกรณออมทรัพย มจธ.จำกัด
“ขอเชิญสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2561”

ในวันจันทรที่ 19 กุมภาพันธ 2561

เลือกตั้งวันประชุมใหญ
วันจันทรที่ 19 กุมภาพันธ 2561

เวลา 08.00 - 14.00 น.

ณ ลานแดง 

(ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2)

เลือกตั้งลวงหนา
วันจันทรที่ 12 กุมภาพันธ 2561

เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพย มจธ.

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

ขอเชิญสมาชิก สอ.มจธ. ใชสิทธิ์เลือกตั้ง
ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ 

4
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โครงการสัมมนาไตรภาคีวิชาการ
    เมื่อวันเสารที่ 4 – วันอาทิตย 5 พฤศจิกายน
2560 คณะกรรมการผูแทนสหกรณออมทรัพย 
มจธ. เขารวมโครงการสัมมนาไตรภาคีวิชาการ 
เรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณยุคใหมเพื่อ 
ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ณ โรงแรม 
เชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจัดขึ้น
โดย สอ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ สอ. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ สอ.ธนาคารแหง 
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหาร 
สหกรณที่เขารวมไดเรียนรูเกี่ยวกับการบริการจัด
การสหกรณในยุคใหม ใหเกิดประสิทธิภาพ และ 
ใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตอไป

   สหกรณออมทรัพย มจธ. นำโดย ผศ.นิธิ 
บุรณจันทร รองประธานกรรมการ สอ.มจธ.และ
คณะกรรมการเดินทางไปทัศนศึกษาเยี่ยมชม
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรม
บนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 
โดยไดรับการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่
ของมูลนิธิชัยพัฒนา

ทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรม
บนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

Website : www.coop.kmutt.ac.th I Facebook : facebook.com/Kmuttsaving
โทร. 02 470 8297-8, 0 2470 8398-9, 0 2470-8370 โทรสาร. 0 2470 8295

E-mail : coop@kmutt.ac.th Line ID1 : coopkmutt
Line ID2 : @coopkmutt

ที่ปรึกษา : อาจารยประมาณ ชอนตะวัน คุณจุมพล ฟงนภาแกว
กองบรรณาธิการ : ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล คุณจักษพัฒนา อภัยจิตร คุณสมพร เชยเสงี่ยม คุณนวลจิรา ณ ปอมเพชร คุณมังกร ศรีสัจจพล 

คุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท คุณกนกรัตน นาคหฤทัย คุณปพิชญา อินนุพัฒน

บรรณาธิการและพิสูจนอักษร : คุณถวิลวงษ อิมะนันทน
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