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     สอ.มจธ. ไดจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 
และเจาหนาที ่สหกรณ เรื ่อง "ทิศทางการดำเนินงานของ สอ.มจธ. 
2561" เมื่อวันเสารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หองธนบุรี บอลรูม 
โรงแรมมิลเลเนียม ฮิลตัน เจริญนคร กรุงเทพฯ โดย สอ.มจธ. มีการ 
กำหนดทิศทางตามสถานการณตางๆ ที ่ปรับเปลี ่ยนไป ในยุคปจจุบัน
ซึ่งทำใหการบริหารและดำเนินการใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 

   ในดานการดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินการไดพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ซึ่งมีความเหมาะสม 
ในชวงกอน เนื่องจากสหกรณออมทรัพย มจธ. ไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเมื่อนำเงินไปฝากสหกรณออมทรัพยอื่นๆ แตในสภาพ 
ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณออมทรัพยอื่นๆลดลงจากเดิมมาก หากยังคงอัตราดอกเบี้ยออมทรัพยพิเศษไวก็จะสงผลกระทบ 
ตอการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย มจธ. ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่จะตองลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากใหเหมาะสม ซึ่ง 
สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดลดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพยพิเศษแลว โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อยางไรก็ตามอัตรา 
ดอกเบี้ยออมทรัพยพิเศษของสหกรณออมทรัพย มจธ. ยังเปนอัตราดอกเบี้ยที่สูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในระบบธนาคาร
   สำหรับขาวคราวเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟ จำกัด และชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จำกัด ที่สหกรณออมทรัพย มจธ. 
มีเงินฝากอยูนั ้น ขณะนี้ยังไดรับดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติ สวนแผนการคืนเงินตนอยูในระหวางการพิจารณารวมกัน 
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจะพยายามดำเนินการดวยความรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชนของสหกรณออมทรัพย มจธ.
ใหดีที่สุด
   คณะกรรมการดำเนินการขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความไววางใจและติดตามขาวสารอยูตลอดเวลา หากมีขอเสนอแนะ 
ประการใด ขอไดโปรดแจงใหทราบดวยเพื่อจะไดรวมหารือกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนตอการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย มจธ. 
โดยรวมซึ่งเปนของสมาชิกทุกคน คณะกรรมการดำเนินการหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากสมาชิกทุกทาน เพื่อเดินหนา
สรางโอกาสใหสหกรณออมทรัพย มจธ. มีความมั่นคงและยั่งยืนตอไป

เรียน สมาชิกที่เคารพทุกทาน
   ทานสมาชิกคงไดรับทราบขาวเกี่ยวกับรัฐบาลที่จะเขามากำกับการดำเนินงานของสหกรณ 
ออมทรัพยขนาดใหญ (สินทรัพยตั้งแต 5,000 ลาน ขึ้นไป) ขณะนี้อยูในชวงรับฟงความคิดเห็น 
หากมีผลบังคับใชก็จะมีผลกระทบตอการดำเนินการของสหกรณขนาดใหญ ซึ่งรวมถึงสหกรณ 
ออมทรัพย มจธ. ดวย ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินงานไดศึกษากฎระเบียบนี้คาดวาจะมีผล
บังคับใช พรอมทั้งเตรียมปรับตัวเพื่อใหสามารถรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไดโดยเกิด
ผลกระทบนอยที่สุด

ประธานคุยกับสมาชิก

ขอบคุณครับ

รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
ประธาน สอ.มจธ.

   สอ.มจธ. ไดจัดทำบัตรประกันอุบัติเหตุใหกับสมาชิก ขอใหสมาชิกรับบัตร ไดที่... ฝายธุรการที่หนวยงานของทาน และสามารถ 
ใชบริการ โดยยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุกับโรงพยาบาลเอกชนที่มีขอตกลงรวมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด โดยไมตอง 
สำรองจายกอน
   รายชื่อโรงพยาบาลสามารถตรวจสอบไดจาก เว็บไซต http://www.bangkokinsurance.com/home/hospital.asp
หรือ โทร. 0 2285 8434-8, 0 2285 8446

บัตรประกันอุบัติเหตุจากสหกรณออมทรัพย มจธ.

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจาหนาที่ สอ.มจธ. ประจำป พ.ศ. 2561
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การติดตามความกาวหนาการแกไขปญหาของ “สหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟ จำกัด” (สอ.สรฟ.)

3 41 2

27 เมษายน 256123 มีนาคม 2561

12 มีนาคม 2561 18 เมษายน 2561

สรุปผลการประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ไดขอสรุป
  นายณรงคพล พัฒนศรี ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพฯ 
พื้นที่ 1 เขารวมรับฟงและใหขอมูลขอเสนอแนะในการนำเสนอแผนการ 
ดำเนินกิจการเพื่อแกไขปญหาของสหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟ จำกัด 
ตอสหกรณผูฝากเงินและใหกูเงิน จำนวน 15 สหกรณ โดยมีผูแทนจาก
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ กรุงเทพฯ มารวมใหขอมูลดวย

  สหกรณผูฝากและผูใหกูทั้ง 15 สหกรณ ยังยืนยันชวยกันแกไขปญหา 
และประคับประคองให สอ.สรฟ. จำกัด ดำเนินกิจการตอไปได โดย 
สอ.สรฟ. จำกัด ขอชะลอการชำระตนเงิน 2-3 งวด เพื่อนำเงินไปเสริม 
สภาพคลองใหกู เง ินแกสมาชิก สวนดอกเบี ้ยมีการจายทุกเดือน 
ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันให สอ.สรฟ. จำกัด นำแผนไปปรับปรุงใหม 
โดยนำขอเสนอของสหกรณผูฝากและผูใหกูไปพิจารณา พรอมทั้งทำแผน 
การชำระหนี้เงินกูและจายคืนเงินฝากของแตละสหกรณใหชัดเจน โดยทุก 
สหกรณจะสงผูแทนเขารวมพิจารณาและใหความเห็นพรอมกับผูแทนของ 
สสพ.1 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณฯ กำหนดใหแลวเสร็จใน 1 เดือน
คือ เดือนเมษายน 2561

สรุปผลการประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ไดขอสรุป
  1. นายทะเบียนสหกรณ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการชั่วคราวของ 
สอ.สรฟ. ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งประกอบดวยผูแทนจาก หนวย 
ราชการที่เกี่ยวของและผูแทนสมาชิก สอ.สรฟ. เพื่อทำหนาที่แทนคณะ- 
กรรมการดำเนินการของ สอ.สรฟ. ชุดที่ 12 ที่พนจากตำแหนงในการแกไข 
ปญหาเบื้องตน สอ.สรฟ. และเตรียมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม ภายใน
180 วัน
  2. คณะกรรมการดำเนินการชั่วคราวฯ ไดประชุมรวมกับสหกรณเจาหนี้ 
15 แหง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เพื่อวางแผนฟนฟู สอ.สรฟ. ใหมี 
สภาพคลองและทยอยคืนเงินตนใหแกสหกรณเจาหนี้ โดยแผนฟนฟูเบื้อง 
ตนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหเหลือรอยละ 4.00 ตอป 
และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเดิมจนครบกำหนดสัญญาแลวจึงจะ 
ปรับใหเหลือรอยละ 4.00 ตอป สวนอัตราดอกเบี้ยเงินกูสหกรณอื่นที่มี 
อัตราดอกเบี้ยสูงกวา 4.50 ตอปใหปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงรอยละ 1.00 
ตอป และตองไมเกิน 4.50 ตอปี (ในสวนของ สอ.มจธ. ไดฝากเงินกับ 
สอ.สรฟ. ประเภทประจำเพียงอยางเดียวและจะเริ่มครบกำหนดในป 2562)
  3. สอ.สรฟ. ยังมีการปรับลดคาใชจายในการดำเนินงานอื่นๆ จึงสงผลให
สอ.สรฟ. มีสภาพคลองเพิ่มขึ้น

สรุปผลการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ไดขอสรุป 
     ผูแทนของสหกรณออมทรัพย มจธ. ไดเขารวมประชุมกับสหกรณ 
ออมทรัพยสโมสรรถไฟ จำกัด (สอ.สรฟ.) พรอมกับสหกรณเจาหนี้อีก 14 
แหง โดยมีผูอำนวยการกรมสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
เปนประธานไดขอยุติในการกำหนดมาตรการชวยเหลือแก สอ.สรฟ. 
โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูและดอกเบี้ยเงินฝาก ชะลอการถอนเงิน 
ฝากและผอนปรนการชำระหนี้บางสวนเพื่อให สอ.สรฟ. มีสภาพคลอง
เพิ ่มขึ ้นสามารถจายเงินกู สามัญและเงินกู ฉ ุกเฉินเพื ่อบรรเทาความ
เดือดรอนแกสมาชิกและเปนการเพิ่มรายไดเพื่อชำระหนี้ใหกับสหกรณ
เจาหนี้ตอไป 
   จากขอยุติดังกลาว สอ.สรฟ. จะจัดทำแผนบริหารสภาพคลอง ระยะเวลา 
6 ป โดยกำหนดแผนจายคืนเงินฝากใหแกสหกรณเจาหนี้อยางชัดเจน 
รวมถึงการสงชำระหนี ้ เง ินก ู พร อมดอกเบี ้ยและจายดอกเบี ้ยเง ิน 
ฝากตามงวดชำระปกติ ที่ผานมา สอ.สรฟ. ยังไมเคยผิดนัดชำระหนี้ตอ 
สหกรณเจาหนี ้แตอยางใด พรอมกับกำหนดใหมีการประชุมสหกรณ
เจาหนี้เพื่อติดตามผลทุกรอบ 3 เดือน และพิจารณาทบทวนแผนทุกรอบ 1 
ป และ สอ.สรฟ. จะนำเสนอแนวทางและแผนการบริหารสภาพคลอง 
ใหสหกรณเจาหนี้พิจารณาอยางเปนทางการ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561

     ผูแทนสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด หารือรวมกับสหกรณฯ อื่นอีก 
14 แหง ที่มีธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟ จำกัด 
สรุปผลการประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ไดขอสรุป ดังนี้

1. สอ.สรฟ. มีกระแสเงินรับเพียงพอกับกระแสเงินที่จะตองจายออกไป
เพื่อชำระหนี้เงินกูและดอกเบี้ยเงินฝากใหกับสหกรณที่มีธุรกรรมทาง 
การเงินกับ สอ.สรฟ. ไดตามปกติ ดังนั้น ณ ปจจุบันนี้ สอ.มจธ. และ 
สหกรณที่มีธุรกรรมทางการเงินกับ สอ.สรฟ. ยังไมมีผลกระทบตามที่เปน
 ขาวแตอยางใด

 2. กรมสงเสริมสหกรณ ไดเชิญ สอ.สรฟ. และสหกรณที่มีธุรกรรมทาง 
การเงินมาประชุม ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อหาแนวทางในการ
ดำเนินการไดอยางเหมาะสมตอไป  
  
   ทั้งนี้ สอ.มจธ. จะแจงความคืบหนาใหสมาชิกทราบเปนระยะๆ ตอไป
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รายการสวัสดิการ จำนวน(ราย) จำนวน(บาท)

จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2561

สวัสดิการการสมรสของสมาชิก
สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม
สวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา
สวัสดิการคารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิก (คนไขใน)
เงินสงเคราะหสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ
เงินคาพวงหรีดงานศพ
เงินเกิื้อกูลสมาชิกผูอาวุโส

-
3
3

10
2

10
55

2,500.-
7,000.-

30,000.-
471.-

4,000.-
554,540.-

ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2561

รายการ 31 มีนาคม 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

6,235,787,627.96
782,893,959.31

87,879,174.38

3,885,628,161.00
1,450,652,000.00

28,734,333.27
4,334,020,899.25
1,150,750,000.00
3,178,331,739.28

4,939,159.97
1,865,769,653.87
1,548,947,680.00

153,094,848.61
92,375,125.26
71,352,000.00
70,466,733.09
11,553,424.04
58,880,583.23

32,725.82
34,469,658.26

24,473,384.25

5,826,443.77
4,169,830.24

35,997,074.83

2,205
1,525
680

30 เมษายน 2561

6,152,072,629.04
791,306,411.36

93,059,132.32

3,791,276,467.34
1,446,378,300.00

30,052,318.02
4,238,599,539.80
1,162,750,000.00
3,070,041,662.67

5,807,877.13
1,864,925,306.87
1,553,172,690.00

153,094,848.61
91,579,468.29
67,078,300.00
94,088,440.48
15,078,840.54
78,960,234.12

49,365.82
45,540,658.10

32,467,170.57

8,064,665.37
5,008,822.16

48,547,782.37

2,209
1,524
685

-
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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

จดหมายขาว
สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

ฉบับที่ 2 คณะกรรมการชุดที่ 44

KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS

“มั่นคง โปรงใส ตั้งใจบริการ” เดือนมีนาคม - เมษายน 2561

สอ.มจธ. ทำบุญครบรอบ 43 ป 
พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผูอาวุโส ประจำป 2561

    วันอาทิตยที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561 สอ.มจธ. ไดจัดงานทำบุญ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 43 ป และพิธีรดน้ำดำหัวผูอาวุโส 
ประจำป 2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของไทยเเละเนื่องในโอกาสวันคลายวันกอตั้ง สอ.มจธ. มีพิธีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ 
มหาวิทยาลัยเพื่อความเปนสิริมงคล ไดแก สักการะพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 4 และพระอริยพรหมประจำมหาวิทยาลัย 
ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ จำนวน 9 รูป การจัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามพรอมกันนี้ไดจัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผูอาวุโส 
ประจำป 2561 นำโดย รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานสหกรณออมทรัพย มจธ. คณะกรรมการและเจาหนาที ่ 
    ทั ้งนี ้ สหกรณฯ ไดร ับเกียรติจากแขกรับเชิญ ดังนี ้ ดร.เกษรา วามะศิริ (ที ่ปรึกษา สอ.) และ อดีตประธาน สอ. ไดแก 
อ.สุชาติ เพริดพริ ้ง, อ.ประมาณ ชอนตะวัน, รศ.จำรูญ ตันติพิศาลกุล, คุณปราณี คงสาคร โดยบรรยากาศภายในงานเปน
ไปดวยความสนุกสนานและเปนกันเอง


