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สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด

      รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานกรรมการ 

พรอมดวยคณะกรรมการผูแทน สอ.มจธ. รวมพิธี 

วางพานพุมเพื่อถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) 

เนื่องในวันวิทยาศาสตรไทย ในวันเสารที่ 18 สิงหาคม 

พ.ศ. 2561 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

สอ.มจธ. รวมพิธีวางพานพุม ร.4

สวัสดีสมาชิกที่เคารพรักทุกทาน

 ในชวงเวลาที่ผานมาสหกรณออมทรัพย มจธ. ไดสูญเสียสมาชิกอาวุโสผูเปนที่รักยิ่งของพวกเรา คือ 

รศ.ดร.ไพบูลย หังสพฤกษ ทานอาจารยเปนผูบริหาร มจธ. ที่ใหการสนับสนุนตั้งแตเริ่มกอตั้งสหกรณออมทรัพย มจธ. 

ซึ่งนำโดย อ.สันติ พัสดร จนกระทั่งสหกรณออมทรัพย มจธ. สามารถดำเนินการได และทานอาจารยยังไดใหคำปรึกษา 

และใหความชวยเหลือตลอดจนการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของสหกรณฯอยางสม่ำเสมอ จนกระทั่งสหกรณฯ มีความเจริญ 

กาวหนาและเปนประโยชนตอสมาชิกอยางที่เปนอยูทุกวันนี้ พวกเราชาวสมาชิกสหกรณฯ ทุกคน รวมถึงคณะกรรมการ 

 และในชวงเวลานี้ยังมีขาวเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยน จำนวน 3 ฉบับ ที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ไดรับหลักการไวพิจารณาแลว ซึ่งจะตองติดตามความคืบหนาตอไป ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีความหวงใยตอระบบสหกรณ จึงไดมอบหมายให 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงแกปญหาโดยไดตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาดูแลกิจการสหกรณออมทรัพย โดยใหเวลาศึกษา 30 วัน 

หลังจากนั้นจะนำผลการศึกษามาพิจารณาและออกเปนกฎกระทรวงเกษตรฯ เพื่อใชบังคับตอสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยนตางๆ ตอไป 

ดังนั้น จะตองติดตามความเคลื่อนไหวอยางใกลชิด ซึ่งกฎเกณฑตางๆ ที่จะเกิดขึ้นยอมมีผลกระทบตอการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย มจธ.

แลวหวังวาจะเปนผลกระทบเชิงบวกที่ทำใหสหกรณออมทรัพย มจธ. เขมแข็งขึ้น

 ผมและผูแทนคณะกรรมการดำเนินการบางทานและผูจัดการไดเขารวมการประชุมใหญสามัญประจำปของชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จำกัด 

ซึ่งมีผลดำเนินการขาดทุนประมาณ 27 ลานบาท แตยังมีทุนสะสมมากกวาสวนที่ขาดทุน ซึ่งสามารถแบงผลกำไรได และมีแผนการขาย 

ทรัพยสินในป 2561 - 2564 หากเปนไปตามแผนก็จะมีผลกำไรจากการดำเนินงานในแตละป นอกจากนี้ยังสามารถจายดอกเบี้ยเงินฝากไดอยาง 

ตอเนื่อง เนื่องจากสหกรณออมทรัพย มจธ. ยังมีเงินฝากอยูจึงไดติดตามและประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อใหเกิดความรอบคอบในการดำเนิน

งาน

 ในนามของประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ตลอดจนเจาหนาที่ขอขอบคุณที่ทานสมาชิกใหความไววางใจพวกเรา เราจะ 

พยายามดำเนินการดวยความรอบคอบภายใตการเปลี่ยนแปลงตางๆ จากภายนอกที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหสหกรณออมทรัพย มจธ.

ดำเนินการไดตามแผนและมีความมั่นคง เพื่อประโยชนของสมาชิกทุกคน

รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
ประธาน สอ.มจธ.

ประธานคุยกับสมาชิก

ดำเนินการชุดที่ 44 ขอขอบพระคุณอยางสุดซึ้งตอคุณูปการที่ทานอาจารยไดสรางไวตอสหกรณฯ และขอแสดงความเสียใจตอครอบครัวของ 

ทานอาจารยดวยอานุภาพแหงคุณงามความดีที่ทานอาจารยไดสั่งสมมาตลอดชีวิตจงหนุนนำ ใหดวงวิญญานของทานอาจารยไปสูสุขคติใน

สัมปรายภพตลอดไป
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รายการสวัสดิการ จำนวน(ราย) จำนวน(บาท)

จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2561

รายการ 30 มิถุนายน 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

31 กรกฎาคม 2561

5,897,581,002.92
786,104,364.88

60,357,880.50

3,537,467,167.04
1,489,673,700.00

23,977,890.50
3,967,953,868.30
1,132,750,000.00
2,830,251,218.54

4,952,649.76
1,852,233,783.87
1,553,521,600.00

153,094,848.61
90,243,635.26
55,373,700.00

142,717,189.98
22,694,651.48

119,962,807.48
59,731.02

65,323,839.23

45,711,553.60

12,709,900.70
6,902,384.92

77,393,350.75

2,216
1,523
693

4,093.-

สวัสดิการการสมรสของสมาชิก
สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม
สวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา
สวัสดิการคารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิก (คนไขใน)
เงินสงเคราะหสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ
เงินคาพวงหรีดงานศพ
เงินเกิื้อกูลสมาชิกผูอาวุโส
เงินสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต

3
3
1
7
2
4

44
2

2,100.-
2,500.-
1,000.-

28,500.-

3,300.-
273,000.-
407,000.-

5,769,129,828.49
787,557,276.43

43,939,204.48

3,423,010.660.20
1,487,704,200.00

26,918,487.38
3,820,125,048.18
1,095,750,000.00
2,719,190,951.78

5,184,096.40
1,857,740,330.87
1,561,328,130.00

153,094,848.61
89,913,152.26
53,404,200.00

166,400,939.82
26,569,286.39

139,759,112.41
72,541.02

75,136,490.39

52,371,369.80

15,063,230.75
7,701,889.84

91,264,449.44

2,227
1,523
704
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    โครงการบรรยายเพื่อใหความรูแกสมาชิก สอ. มจธ. ในหัวขอ “สหกรณฯ จะอยูอยางไร...ในยุค 

4.0” โดย อ.ปรเมศวร อินทรชุมนุม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. – 19.30 น. 

สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด จัดโครงการบรรยายเพื่อใหความรูแกสมาชิก ประจำป 2561 โดยไดรับ 

เกียรติจาก อ.ปรเมศวร อินทรชุมนุม (รองอธิบดี อัยการ สำนักงานคดีอาญา) เปนวิทยากรบรรยาย ณ

 หองประชุมสนั่น สุมิตร 

    การบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการปรับตัวในเรื่องการบริหารงาน รวมถึง 

ขอบังคับ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ ตลอดจนการดำเนินการของสหกรณออมทรัพย 

ในยุค 4.0 พรอมทั้งตอบขอซักถามกับ สมาชิก ทั้งนี้ มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน และสมาชิกที่สนใจ

สามารถอานรายละเอียดจากเอกสารประกอบการบรรยาย ไดที่ coop.kmutt.ac.th 
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด
โทร. 02 470 8297-8, 02 470 8398-9, 02 470 8370 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

   รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธาน สอ.มจธ. เปนผูแทน 
เขารวมงานบำเพ็ญกุศล รศ.ดร.ไพบูลย หังสพฤกษ และ 
สหกรณฯ ไดเปนเจาภาพรวมกับ มจธ. ในงานบำเพ็ญกุศล 
รศ.ดร.ไพบูลย หังสพฤกษ อดีตอธิการบดีและดำรงตำแหนง 
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย รวมถึงตำแหนงที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ของสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ณ วัดธาตุทอง ในวันที่ 2
 สิงหาคม 2561

สอ.มจธ. เปนเจาภาพรวมกับ มจธ. ใน
งานบำเพ็ญกุศล รศ.ดร.ไพบูลย หังสพฤกษ

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ

ประจำป 2561ปฏิทินการจัด
กิจกรรม/โครงการ

14 ก.ย. 61 

18, 20 ก.ย. 61 

3 ก.ย. 61 

4-7 ก.ย. 61 

ก.ย. 61 - 
31 ต.ค. 61 

27-28 ต.ค. 61 

งานแสดงมุทิตาจิต

อบรมอาชีพเสริม

สัมมนาสมาชิก

  - รับสมัคร (20-24 ส.ค. 61)

  - ประกาศรายชื่อ

  - ชำระมัดจำ

สะพายกลองทองราชบุรี 

ทุนการศึกษาบุตร

  - รับสมัคร

  - ประกาศรายชื่อ

  - วันมอบทุน

เลือกตั้งและประชุมใหญ 

ธ.ค.  61

ม.ค.  61

ก.พ. 61

*โปรดติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมตางๆ ที่ coop.kmutt.ac.th* 

6 ต.ค. 61 


