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ประธานคุยกับสมาชิก

   โดยจะดำเนินการจัดวางแผนกลยุทธการเงิน บริหารขอมูล วิเคราะห ปจจัยทางเศรษฐกิจ สถานการณผลกระทบในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตรวมทั้งการนำหลักการ 

บริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในมาประยุกตใชนโยบายการบริหารงานจะยึดหลักความโปรงใสและกระจายความรับผิดชอบใหกับคณะกรรมการดำเนินการและ 

คณะอนุกรรมการ รวมถึงเจาหนาที่ฝายตางๆ ซึ่งตองทำงานเปนทีม รับผิดชอบรวมกันภายใตกฎระเบียบ มติและขอบังคับ สอ. มจธ. รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง ติดตามวิเคราะหขอมูลขาวสารตางๆ อยางทันกาลและปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง ซื่อสัตยสุจริต ดวยจิตสำนึกที่ดีและจิตบริการ 

   ผมและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ชุดที่ 44 รวมถึง เจาหนาที่สหกรณทุกทาน ยินดีรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิก 

ทุกทาน เพื่อเปนขอมูลประกอบในการบริหารสหกรณตอไป ทั้งนี้ โดยมีเปาหมายที่จะนำพาใหสหกรณออมทรัพย มจธ. ประสบความสำเร็จ มีความเจริญกาวหนา 

และผานพนความผันผวนไปดวยดีและที่สำคัญยังคงยึดมั่นผลประโยชนของสมาชิกเปนสำคัญ โดยไมขัดตอขอกฎหมาย ไมขัดตอหลักการและอุดมการณของสหกรณ 

   ในวาระดิถีขึ้นปใหมไทยวันสงกรานต ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทานเคารพบูชา พระสยามเทวาธิราชและพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

จงอำนวยพรใหทานและครอบครัว ประสบแตความสุข ความโชคดี สุขภาพที่ดีและมีกำลังใจที่ดีในการทำสิ่งตางๆ ใหประสบผลสำเร็จ

           สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณออมทรัพย มจธ. ทุกทาน  ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานเปนอยางยิ่งที่ใหเกียรติ เชื่อมั่นและไววางใจในตัวผมและ 

คณะกรรมการดำเนินการชุดนี้ใหเปนผูแทนสมาชิกเขามาบริหารสหกรณฯ ในยุคที่รัฐบาลกำลังดำเนินการปฏิรูประบบสหกรณไทย  ผมในฐานะ 

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ชุดที่ 44 ประจำป 2561  มีนโยบายการบริหารธุรกิจการเงินสหกรณเชิงปองกัน 

เพื่อสรางความมีเสถียรภาพใหกับ สอ.มจธ. มีความเสี่ยงนอยที่สุดตลอดจนมีผลตอบแทนทางการเงินที่ดีและมีการจัดสรรผลประโยชนสูงสุด 

กลับคืนสูมวลสมาชิกรวมถึงชุมชนและสังคม

   เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาในขณะนี้มีเหตุการณและขาวสารเกี่ยวกับปญหาของสหกรณออมทรัพยหลายๆ แหง มีทั้งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับสหกรณออมทรัพย  

มจธ. ของเรา หลายๆ ขาวก็เปนเพียงขาวลือที่ไมมีมูลความจริง ขาวสารเหลานี้ทำใหสมาชิกหลายๆ ทาน มีความกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะมีตอสหกรณออมทรัพย มจธ. 

ของเราทั้งในแงของความมั่นคง ผลการดำเนินงานและผลกระทบที่อาจจะมีตอสมาชิก  กอรปกับขณะนี้ทางรัฐบาลโดยกรมสงเสริมสหกรณไดมีนโยบายในการกำกับดูแล 

สหกรณออมทรัพยเพื่อใหการดำเนินงานมีความรัดกุมรอบคอบมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานการปลอยสินเชื่อ การฝากเงินและการใหสหกรณอื่นๆ กูเงิน ซึ่งเปนรายไดหลักของ 

สหกรณออมทรัพย มจธ. ของเรา      

   สหกรณฯ มีความตระหนักถึงทิศทางและปญหาเหลานี้จึงพยายามที่จะนำเรียนชี้แจงสมาชิกฯ ผานชองทางสื่อสารตางๆ อาทิเชน จดหมายขาว เว็บไซตของสหกรณ 

เฟสบุค จดหมายอิเล็กทรอนิกส ไลนกลุมของสหกรณ ตลอดจนปายประชาสัมพันธที่สำนักงานสหกรณออมทรัพยของเราซึ่งสมาชิกฯ สามารถเขามาติดตามขาวสารได

ตลอดเวลา ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกฯ จำนวนหนึ่งติดตามขาวสารที่สหกรณนำเสนออยางตอเนื่องอยูแลวสำหรับสมาชิกทานใดยังไมไดใชชองทางเหลานี้ก็ขอเรียนเชิญใหทาน 

เขามาเปนสมาชิกของเครือขายสื่อสารเหลานี้ไดตลอดเวลา

   สำหรับปนี้ก็เฉกเชนทุกปที่ผานมา สหกรณของเราไดจัดกิจกรรมหลายประเภททั้งการอำนวยความสะดวกแกสมาชิกและสมาชิกอาวุโส ในการรับสวัสดิการและรวม 

กิจกรรมตางๆที่สหกรณจัดใหแกสมาชิกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและสรางเสริมประสบการณในหลากหลายรูปแบบทั้งการสัมมนานอกสถานที่ การเชิญวิทยากรมาใหความรู 

ในดานตางๆ  การทัศนศึกษาสถานที่ทางศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม เพื่อเปดโลกทัศนและเรียนรูสิ่งใหมๆ และการฝกอาชีพเสริมใหแกสมาชิกที่สนใจและกิจกรรมอื่นๆ 

อีกมากมายสำหรับรายละเอียดกิจกรรมเหลานี้สมาชิกสามารถติดตามไดจากชองทางการสื่อสารตางๆ ดังกลาว มาแลวขางตน

   สำหรับสมาชิกที่ตองการสอบถามขอสงสัยและขอมูลตางๆ จากสหกรณทานก็สามารถใชชองทางเหลานี้หรือสอบถามจากทางคณะกรรมการที่เกี่ยวของโดยตรงกับ

เรื่องเหลานั้นไดตลอดเวลา สำหรับปนี้ ทางคณะกรรมการก็มีแผนจัดเวทีใหสมาชิกอภิปรายและซักถามขอสงสัยและประเด็นตางๆ ในโอกาสที่เหมาะสมตอไป

   สหกรณออมทรัพย มจธ. ของเราเจริญเติบโตมาไดจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะความรวมมือรวมใจกันของสมาชิก กรรมการตลอดจนเจาหนาที่สหกรณทุกทาน เราตระหนักดี

วา สมาชิกเปนเจาของสหกรณ คณะกรรมการดำเนินการไดรับฉันทานุมัติจากสมาชิกใหเปนผูดำเนินนโยบายและบริหารงานแทนสมาชิกฯ  คณะกรรมการจะพยายามสุด 

ความสามารถที่จะใหสหกรณของเราเจริญกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไปใหสมกับปณิธานที่วา “เราทำดีมาแลว  เราจะรักษาความดีนี้ใหยั่งยืน” 

         สวัสดีครับสมาชิกสหกรณที่รักทุกทาน จดหมายขาวฉบับนี้เปนจดหมายขาวฉบับแรกของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณชุดที่ 44  

ผม ดร. กิจจา  เทพศิริ ในฐานะประธานฝายคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ขอเรียนทักทายสมาชิกทุกทานและแจงถึงขาวสาร รวม

ถึงกิจกรรมตางๆ ท่ีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดท่ี 44 โดยเฉพาะคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธไดวางแผนดำเนินการ ในปน้ี 

ตลอดจนเผยแพรขาวสารและทิศทางของขบวนการสหกรณ ความกาวหนาและผลการดำเนินการของสหกรณออมทรัพย มจธ. ใหแกสมาชิกที่ 

สนใจผานทางจดหมายขาวฉบับนี้...       

คำชี้แจงจากประธานฝายคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
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รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44

       สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ไดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจำป 2560 เมื่อ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ที่ผานมา ณ หอง LNG 101 ชั้น 1 อาคารคณะศิลปศาสตร โดยมี อ.ประมาณ 

ชอนตะวัน ประธานกรรมการสหกรณฯ เปนประธานในพิธี ทั้งนี้ สหกรณฯ ไดจัดสรรทุนใหกับบุตรสมาชิก 

ประจำป 2560 จำนวนทั้งสิ้น 219 ทุน เปนเงินจำนวน 664,500 บาท ทั้งนี้ มีสมาชิกและบุตรเขารวมกวา 

85 คน

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจำป 2560

รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล
ประธานกรรมการ

รศ.ดร.อภิชิต  เทอดโยธิน
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางถวิลวงษ  อิมะนันทน
กรรมการและเลขานุการ

น.ส.ศิวะทัศน หาพุฒพงษ
กรรมการและเหรัญญิก

ผศ.ดร.ตวงรักษ  นันทวิสารกุล
กรรมการ

น.ส.กนกรัตน  นาคหฤทัย
กรรมการ

นายสมพร เชยเสงี่ยม
กรรมการ

นางนวลจิรา ณ ปอมเพชร
กรรมการ

นางจักษพัฒนา  อภัยจิตร
กรรมการ

นายมังกร  ศรีสัจจพล
กรรมการ

นายเรวัติ  ครามบุตร
กรรมการ

น.ส.ถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท
ผูจัดการ

ผศ.บุรินทร ลิ้มชาวฟา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

ดร.กิจจา  เทพศิริ
กรรมการ

นายนิสันต  ดามาพงษ
กรรมการ

นางมะลิวรรณ ขุนแทน
กรรมการ

หมายเลข 1 
นางปริญดา  เจิมจาตุผล

ผูไดรับการเลือกตั้งเปน

 ผูตรวจสอบกิจการ ป 2561

คำชี้แจงจากประธานกรรมการฝายเงินกู

ทำใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธิเปนรอยละ 4.025  โดยเฉลี่ยจะมีสมาชิกมาใชบริการสินเชื่อมากกวา 100 สัญญาตอเดือน และมีทรัพยหมุนเวียนประมาณ 20 ลานเศษตอเดือน
ณ. 31 ธ.ค. 2560 มีสมาชิกใชบริการเงินกูฉุกเฉิน จำนวน 150 รายเปนเงิน 1.41 ลานบาท เงินกูสามัญ 590 รายเปนเงิน 169.28 ลานบาท และ เงินกูพิเศษ 444 ราย เปนเงิน 
636.55 ลานบาท รวมเงินกูทั้งหมด 807.24 ลานบาท คิดเปนหนี้สินตอสมาชิก 0.373 ลานบาท ในขณะที่เงินออมตอสมาชิกอยูที่ 2.226 ลานบาท ซึ่งสถานะทางดานการเงิน 
ของสมาชิกดีกวาเกณฑมาตรฐานอางอิงของสหกรณขนาดใหญ 
   คณะกรรมการเงินกู ชุดที่ 43 ไดทบทวนแนวปฏิบัติการใหกูเงินแกสมาชิกไวหลายประเด็น เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับใหมและปองกันความเสี่ยงของสินเชื่อหรือ 
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan : NPL) และเอื้อประโยชนตอสมาชิกสูงสุด อาทิเชน 
   1. ผูค้ำประกันแตละคนสามารถค้ำประกันเงินกูสามัญของผูกูแตละรายไดไมเกิน 350,000.-บาท โดยวงเงินค้ำประกันรวมไมเกิน 700,000.- บาทตอคน  
   2. สมาชิกที่รับภาระชำระหนี้เงินกูแทนผูกู ขณะชดใชหนี้ ไมสามารถค้ำประกันบุคคลอื่นเพิ่มได 
   3. สมาชิกที่เกษียณอายุและสมาชิกที่ไมไดทำงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไมสามารถค้ำประกันบุคคลอื่นได  
   4. สมาชิกที่ขอกูเงินสามัญใหใชทุนเรือนหุน 90% เปนหลักประกันกอน สวนยอดเงินกูสวนที่เกินกวา 90% ของทุนเรือนหุน จึงใชบุคคลอื่นค้ำประกันตามระเบียบสหกรณฯ 
   ถาทานสมาชิกอยากไดขอมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ เจาหนาที่สินเชื่อ คุณเอส อรรถพงษ หรือ นองนี ปวีณา ที่หมายเลขโทรศัพทภายใน 8399 
   สวนแนวปฏิบัติการใหกูเงินแกสมาชิก การประเมินราคาทรัพยสิน และอื่นๆ คณะกรรมการเงินกูชุดที่ 44 จะมีการทบทวนกันในเร็วๆ นี้โดยยึดถือผลประโยชนรวมกันของ 
สมาชิกทุกกลุม ไมขัดตอกฎระเบียบของสหกรณออมทรัพย มจธ. และทางเราจะประกาศแจงใหทานสมาชิกทราบในโอกาสตอไป 
   ขออำนวยพรใหสมาชิกทุกทาน พบแตความรุงเรือง รุงโรจน ร่ำรวย สุขทั้งกายและใจ พานพบแตสิ่งที่ดีงามตลอดไปนะคะ  สวัสดีวันสงกรานตคะ

เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพย มจธ. ที่เคารพทุกทาน
   ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสหกรณออมทรัพย มจธ. ทุกทานที่เปดโอกาสใหดิฉันเขามามีสวนรวมในการบริหารสหกรณ สอ.มจธ. ชุดที่ 43-44  ประจำป 
2560-2561 และไดรับมอบหมายใหทำหนาที่ประธานคณะกรรมการเงินกู  ดิฉันขอสรุปการดำเนินงานในสวนของสินเชื่อดังนี้
   ในป พ.ศ. 2560  สอ.มจธ. ไดกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภท อยูที่รอยละ 5.75 จัดสรรเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกูที่รอยละ 30 เชนเดิม

ตวงรักษ นันทวิสารกุล 
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รายการสวัสดิการ จำนวน(ราย) จำนวน(บาท)

จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2561

สวัสดิการการสมรสของสมาชิก
สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม
สวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา
สวัสดิการคารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิก (คนไขใน)
เงินสงเคราะหสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ
เงินคาพวงหรีดงานศพ
เงินเกิื้อกูลสมาชิกผูอาวุโส

2
5
1
9
2
5

66

1,500.-
4,500.-
1,000.-

22,650.-
2,151.-
3,400.-

714,260.-

ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ 2560

รายการ 31 มกราคม 2561

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

6,140,931,216.58
789,750,923.76

83,030,904.71

3,790,044,414.41
1,450,350,100.00

27,754,873.70
4,160,221,254.71

945,500,000.00
3,210,114,885.40

4,606,369.31
1,968,193,169.98
1,537,626,430.00

136,755,214.58
77,020,268.26
71,050,100.00

23,727,024.87
4,149,082.96

19,564,953.11
12,988.80

11,210,232.98

8,524,973.70

1,884,257.84
801,001.44

12,516,791.89

2,182
1,513
669

28 กุมภาพันธ 2561

6,127,824,094.79
787,824,750.83

71,337,611.06

3,790,042,654.14
1,449,440,700.00

29,178,378.76
4,241,963,676.37

923,000,000.00
3,314,132,459.18

4,831,217.19
1,862,463,107.87
1,546,219,520.00

153,094,848.61
93,008,039.26
70,140,700.00

46,095,753.89
7,702,837.65
38,372942.44

19,973.80
22,698,443.34

16,085,128.54

3,246,944.09
3,366,370.71

23,397,310.55

2,193
1,518
675

3.5 กำไรรอการจัดสรร 145,741,157.14
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        สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ไดจัดงานประชุมใหญสามัญประจำป 2561 ในวันจันทรที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เวลา 

13.30 น. ณ หองประชุมจำรัส ฉายะพงศ โดยมี รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย แซเตีย รองอธิการบดีอาวุโสฝายวิชาการ ผูแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนประธานในพิธี ภายในงานมีการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนิน 

การ ของกิจการของสหกรณฯ ประจำป 2560 พรอมการจับสลากเงินรางวัล จำนวน 43 รางวัล เปนจำนวน 43,500 บาท 

การประชุมดำเนินไปดวยความเรียบรอย โดยมีสมาชิกสามัญลงทะเบียน จำนวน 1,311 คน และสมาชิกสมทบ จำนวน 541 คน

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด
โทร. 02 470 8297-8, 02 470 8398-9, 02 470 8270 โทรสาร. 02-470-8295

Website : www.coop.kmutt.ac.th I Facebook : facebook.com/Kmuttsaving

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

ADD 
FRIEND

บรรณาธิการ : ดร.กิจจา เทพศิริ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล  คุณถวิลวงษ อิมะนันทน
กองบรรณาธิการ : คุณกนกรัตน นาคหฤทัย คุณมะลิวรรณ ขุนแทน คุณมังกร ศรีสัจจพล คุณสมพร เชยเสงี่ยม
คุณนิสันต ดามาพงษ คุณเรวัติ ครามบุตร คุณปพิชญา อินนุพัฒน

บรรยากาศงานเลือกตั้งและประชุมใหญสามัญประจำป 2561

วันจันทรที่ 19 กุมภาพันธ 2561


