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สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด

ขอเชิญสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2561 
และใชสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ  

เวลา 09.00 - 15.00 น. 
ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพย มจธ. อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

วันเลือกตั้งลวงหนา

วันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ 2562
เวลา 08.00 - 14.00 น. 

ณ ลานแดง  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1

วันเลือกตั้งและวันประชุมใหญ

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2562

รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
ประธาน สอ.มจธ.

ประธานคุยกับสมาชิก
สวัสดี...สมาชิกทุกทาน
         เดือนธันวาคมเปนเดือนสุดทายของไตรมาสที่สี่ซึ่งสหกรณออมทรัพย มจธ. กำลังจะสรุป
ผลการดำเนินงาน ประจำป 2561 เตรียมจัดทำงบประมาณประจำป 2562 และเตรียมจัดประชุม
ใหญสามัญประจำป ในเดือนกุมภาพันธ 2562

 ผลการดำเนินงานเบื้องตนตัวเลขรายรับและรายจายสอดคลองกับแผนงานที่ไดตั้งเปาหมายไวและยังใกลเคียงกับ 
ผลการดำเนินงานประจำป 2560 ดวย ซึ่งนับวาเปนผลการดำเนินงานที่นาพอใจในระดับหนึ่ง เนื่องจากในชวงที่ผานมา 
มีความผันผวนในระบบสหกรณโดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาวของสหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟ จำกัด และชุมนุมสหกรณ 
ธนกิจไทย จำกัด ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับสหกรณออมทรัพย มจธ. อยางไรก็ตาม ทั้งสองสหกรณดังกลาวกำลังอยูใน 
กระบวนการแกปญหาและยังปฏิบัติตามสัญญาที่มีตอสหกรณออมทรัพย มจธ.
   ในดานการดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินการไดมีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนของสมาชิกที่มีทุนเรือนหุนตั้งแต 
6 ลานบาท ใหมีการลงทุนซื้อหุนนอยลงและสงเสริมใหสมาชิกที่มีทุนเรือนหุนไมถึง 6 ลานบาท ใหลงทุนซื้อหุนไมต่ำกวา
รอยละ 5 ของรายได ทั้งนี้ เพื่อตองการใหทุนเรือนหุนของสมาชิกเพิ่มขึ้นอยางเปนระบบไมแตกตางกันมากนัก 
ขณะเดียวกันก็จะสงเสริมใหสมาชิกออมเงินโดยฝากบัญชีออมทรัพยพิเศษที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงพอสมควรควบคูกับ
การลงทุนซื้อทุนเรือนหุนดวย
    สำหรับรางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแหงชาติไดลงมติเห็นสมควรประกาศใช
เปนกฎหมายแลว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ขณะนี้กำลังนำขึ้นทูลเกลาฯถวาย เพื่อพระมหากษัตริยทรง
ลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใชเปนกฎหมายตอไป สาระสำคัญของ พรบ. สหกรณใหม เชน กำหนดขนาดของสหกรณ 
กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการดำเนินการ กำหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ กรรมการ 
ผูจัดการหรือเจาหนาที่สหกรณฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ พรอมกำหนดบทลงโทษกรณีทำใหสหกรณเสียหาย ซึ่งขอบังคับ 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด พ.ศ. 2543 จะตองมีการปรับปรุงใหสอดรับกับ 
พระราชบัญญัติสหกรณฉบับใหมตอไป
    ผมในนามของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44 ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความรวมมือและความเชื่อมั่นตอ 
การดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย มจธ. ทำใหผลการดำเนินเปนไปตามเปาหมายและเนื่องในโอกาสสงทายปเกา 
2561 ตอนรับปใหม 2562 ผมขออวยพรใหทุกทานมีความสุขมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณมีความเจริญกาวหนา คิดหวัง
สิ่งใด ขอใหสมปรารถนาทุกประการ
      ขอบคุณครับ
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รายการสวัสดิการ จำนวน(ราย) จำนวน(บาท)

จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

รายการ

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 ตุลาคม 2561

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม
สวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา
สวัสดิการคารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิก (คนไขใน)
เงินสงเคราะหสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ
เงินคาพวงหรีดงานศพ
เงินเกิื้อกูลสมาชิกผูอาวุโส
เงินสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต
เงินสวัสดิการสมาชิกผูเปนโสด
เงินสงเคราะหสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ/สายตา

1
8
5
1
5
38
1
3
1

1,000.-
14,500.-
10,500.-

547.-
2,858.-

306,000.-
75,000.-
9,000.-

30,000.-

5,865,349,669.97
788,637,802.34

74,234,346.79

3,394,698,773.28
1,576,829,000.00

30,949,747.56
3,869,687,443.94
1,095,750,000.00
2,768,861,091.00

5,076,352.94
1,864,396,257.87
1,582,998,650.00

153,094,848.61
87,673,759.26
40,629,000.00

234,925,891.37
38,148,008.72

196,672,443.81
105,438.84

103,659,923.22

71,344,845.79

22,095,330.89
10,219,746.54

131,265,968.16

2,231
1,532
699

30 พฤศจิกายน 2561

5,927,933,243.09
795,175,137.03

40,921,150.42

3,545,173,752.73
1,520,713,000.00

25,950,202.91
3,903,136,728.60
1,140,750,000.00
2,757,248,412.03

5,138,316.57
1,881,111,410.87
1,596,121,650.00

153,094,848.61
87,381,912.26
44,513,000.00

256,869,756.72
41,904,863.71

214,851,284.17
113,608.84

113,184,653.10

77,576,292.64

24,245,479.18
11,362,881.28

143,685,103.62

2,239
1,538
701
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แนวทางแกไขปญหาหนี้สินลนพนตัวและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของสมาชิกสหกรณออมทรัพย

สาระสำคัญของโครงการเสวนา “แนวทางแกไขปญหาหนี้สินลนพนตัวและการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตของสมาชิกสหกรณออมทรัพย” โดยเขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร 

พื้นที่ 1 มีขอสรุปสำคัญ 5 ดานดังนี้

ก. หนี้และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   - หนี้ไมใชของฟรี แตมีราคาที่ตองจายในรูปของดอกเบี้ย 

   - กอนตัดสินใจเปนหนี้ ตองวิเคราะหวา สิ่งนั้นจำเปนหรือไม เปนของอยากไดหรือไมและ

รอไดหรือไม 

   - เอาชนะความอยาก โดยการตั้งกฎวาถามีเงินสดไมครบจะไมซื้อของที่อยากได

ÊÁÒª
Ô¡¤ÇÃ

ÃÙŒ ค. แนวทางแกไขปญหาหนี้สินลนพนตัว

1. ทำใจยอมรับความจริง และหยุดสรางหนี้เพิ่ม เลิกใชบัตรเครดิตทุกใบที่มี 

2. คำนวณยอดหนี้ทั้งหมด จัดลำดับยอดหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุด มาไวเปนยอดหนี้ที่ตองปด 

ใหเร็วที่สุดกอน หากมีหนี้บานหนี้รถ ใหเลือกชำระหนี้สวนนี้กอน และชำระหนี้บัตรเครดิตที่มี 

อัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดใหมากกวาขั้นต่ำ เพื่อที่จะไดปลดหนี้ใหเร็วที่สุด

3. คำนวณรายได และ คาใชจายประจำ รวมคาสงหนี้ดวย 

4. หากรายไดหลังหักคาใชจายใกลเคียงหรือเทากับยอดหนี้ขั้นต่ำที่ตองชำระในแตละเดือน 

สิ่งที่ตองทำคือ ตองทำบัญชีรายรับและรายจายในแตละวันจะไดทราบวาเงินหายไปไหน 

คาใชจายอะไรที่ไมจำเปนและสามารถตัดออกไปไดบาง

5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดรายจายที่ไมจำเปน 

6. ขายทรัพยสินไมมีผลกระทบตอการดำรงชีวิตเพื่อปลดหนี้ 

7. หารายไดพิเศษเสริม เพื่อนำเงินมาใชจายในชีวิตประจำวัน 

ง. แนวทางแกไขปญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ สรุปไดดังนี้

1. ใหความรูหลักการอุดมการณสหกรณ และการบริหารการเงิน แกสมาชิกและกรรมการ

2. ปรับทัศนคติสมาชิกและกรรมการใหเขาใจถึงแกนแทสหกรณตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3. ใหความรูแกกรรมการในดานการบริหารการเงินสหกรณที่ตองคำนึงถึงความเสี่ยงในทุกมิติ

4. ปรับปรุงระเบียบเงินกูอยางสม่ำเสมอใหทันตอสถานการณ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล 

การใหกู เชน การพิจารณาอนุมัติเงินกูตองดำเนินการตามระเบียบอยางตรงไปตรงมาเพื่อชวย 

แกไขปญหาหนี้สินใหสมาชิกอยางแทจริง การตรวจสอบเงินดำรงชีพคงเหลือ การชำระเงินให 

ครอบคลุมภายในเกษียณอายุ การกำหนดงวดชำระหนี้ใหเหมาะสมและสอดคลองกับคำแนะนำ 

ของกรมสงเสริมสหกรณ 

5. หาทางชวยเหลือสมาชิที่มีหนี้สินลนพนตัว โดย

- สำนักงานสงเสริมสหกรณควรมีคลินิกใหคำปรึกษาแนวทางการแกปญหาหนี้สินสมาชิก 

- การเจรจา ปรับโครงสรางหนี้  เปนตัวกลางชำระหนี้ 

- ขยายระยะเวลาผอนชำระหนี้                    

- การติดตาม ควบคุม การชำระหนี้อยางมีระบบ

- การตรวจสอบการใชจายใหเปนตามวัตถุประสงค

- ใหความรูสมาชิกเพื่อสรางรายไดเสริม

จ. มือใหมเงินลานการตลาดออนไลน

การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศสมัยใหม กาวหนาอยางรวดเร็ว สงผลใหโลกมีสภาพ 

เหมือนเปนหนึ่งเดียว มีการแขงขันสูง สงผลกระทบในวงกวางตอผูผลิต ผูบริโภคตองปรับตัว 

พัฒนาใหเปนทรัพยากรมนุษยที่อยูในโลกเศรษฐกิจใหม เมื่อพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนมาซื้อ 

สินคาทางออนไลนมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกสบาย สามารถซื้อสินคาหลายประเภท 

ในเวลาเดียวกันโดยไมมีขอจำกัดของสถานที่และเวลา การขายสินคาออนไลนจึงเปนสิ่งที่ทาทาย 

ในการหารายไดเสริม เพราะใชเงินลงทุนนอย ไมตองมีสินคาในมือ เพียงแตใชเครื่องมือออนไลน 

สื่อสารระหวางผูขายและผูซื้อ กระบวนการสื่อสารประกอบดวย ขอมูลหรือเนื้อหาที่สรางขึ้น 

การตลาดและเทคนิคการขาย ซึ่งตองใชทักษะความคิดสรางสรรค เครื่องมือออนไลนเริ่มตน 

ประกอบดวย facebook  line (line @ และ line official) และ  website แตละประเภท 

มีวัตถุประสงคในการสื่อสารกับลูกคาที่ตางกัน โจทยที่ทาทายสำหรับการขายสินคาออนไลน คือ 

การสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ความทันเวลา ทำอยางไรใหลูกคาซื้อซ้ำ และใหลูกคา 

ทำหนาที่บอกตอผูอื่นใหมาใชบริการ

  ซึ่งแนวทางในการแกปญหาหนี้สินลนพนตัวเหลานี้ 
มีสาระประโยชนแกสมาชิกสหกรณเพื่อใชเปนแนวทางในการแกปญหาหนี้สิน

เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและกำลังใจ 
ในการทำงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

 

ความยั่งยืน มั่นคง
เปนที่พึ่งพาของ
ครอบครัวได

ความพอประมาณ
ความจำเปนและพอดี

ในการดำรงชีวิต 
เชน บานที่อยูอาศัย 

รถยนตที่ใชในการทำมาหากิน
ความสมเหตุสมผล 

ดอกเบี้ยของหนี้สินเปรียบเทียบ
กับการตอบแทนจากการลงทุน

ภูมิคุมกัน 
ภาระในการชำระคางวดเทียบกับ

รายไดหลังหักเงินออมและคาใชจาย

หนี้ดี

หนี้ชวยสรางรายได 
สรางอนาคต 
สรางอาชีพ

หรือความมั่นคงระยะยาว

จำเปนและพอดี
ในการดำรงชีวิต เชน 

บานขนาดพอดี 
มีราคาไมแพงเกินตัว

ต่ำกวาผลตอบแทน
ที่คาดหวังจากการลงทุน

ไมสูงเกินไปเมื่อเทียบกับ
รายไดหลังหักเงินออม

และคาใชจาย

หนี้เสีย

หนี้ที่ใหความสุขในวันนี้ 
แตไมทำใหมีชีวิตที่ดีในอนาคต 

สวนใหญเปนของที่ใชแลวหมดไป 
ไมชวยสรางรายได 

เชน ซื้อของหรือใชชีวิต
ที่เกินฐานะตนเอง
ไมมีความจำเปน
และแพงเกินตัว

เชน บานหลังใหญ 
คอนโดและรถหรู

สูงกวาผลตอบแทน
ที่คาดหวังจากการลงทุน

สูงเกินไปเมื่อเทียบกับ
รายไดหลังหักเงินออมและ

คาใชจาย

ข. สาเหตุและปญหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ

1. สมาชิกขาดวินัยการเงิน เชน มีหนี้สินหลายทางทั้งในระบบและนอกระบบ เชน 

หนี้บัตรเครดิต มีพฤติกรรมกูวนซ้ำ กอหนี้มากกวาหุนหลายเทาตัว กอหนี้เกินความจำเปน เชน 

มีนิสัยใชเงินเกินตัว อยากไดของที่ตองการมาใชกอน

2. สมาชิกปกปดขอมูล เพื่อใหไดมาซึ่งเงินกู

3. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เชน ภาระรายจายมากกวารายได ความไมมั่นคงในอาชีพ

4. นโยบายประชานิยม นโยบายกูเพื่อปลดหนี้ของธนาคารออมสิน สมาชิกกูมาปลดหนี้ 

สหกรณ แลวมากูสหกรณซ้ำเพื่อไปใชจายในสิ่งไมจำเปน ทำใหเปนหนี้ 2 ทาง

5. นโยบายการใหกูของสหกรณ 

   - การออกผลิตภัณฑเงินกูหลากหลาย ใหสมาชิกกูหลายสัญญา

   - ไมวิเคราะหความสามารถในการชำระหนี้ในระยะยาว

   - กำหนดจำนวนงวดในการชำระหนี้ยาวเกินไป สมาชิกบางคนผอนคืนเงินตนนอย 

เพื่อเพิ่มโอกาสการกูหลายสัญญา

6. การเรียกเก็บหนี้และติดตามหนี้ไมสมบูรณ

   - ผูกูและผูค้ำประกันหนี                                

   - เงินเดือนหรือรายไดไมพอหักหนี้

   - สมาชิกลาออก ขาดขอมูลการติดตอกับสมาชิก

   - มีการหักหนี้ของธนาคารออมสินกอนหักหนี้ของสหกรณ ทำใหมีเงินไมพอหักหนี้

   - กรณีเสียชีวิตจะไดรับบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ แตตองไดรับการยินยอมจากทายาท 

ซึ่งบางกรณี ทายาทไมยินยอม



สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด
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Website : www.coop.kmutt.ac.th I Facebook : facebook.com/Kmuttsaving
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126 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

ฉบับที่ 6 คณะกรรมการชุดที่ 44

KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS

เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

จดหมายขาว

สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด

        สมาชิกที่สงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการขอรับทุนครบทุกรายการตามที่สหกรณฯ กำหนดไว สามารถติดตาม การประกาศผล 
รายชื่อผูไดรับทุนฯ ทุกระดับการศึกษา ไดที่เว็บไซต coop.kmutt.ac.th ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 และมอบทุนในวันที่ 11 กุมภาพันธ 
2562

เรื่อง ทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก ประจำป 2561

     เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด 
ไดจัดงานเลี้ยงสังสรรคปใหม 2562 ใหแกกรรมการและเจาหนาที่ ณ 
สำนักงานสหกรณออมทรัพย พรอมรับประทาน อาหารรวมกันและ 
จับฉลากของขวัญปใหม

      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ไดจัด โครงการเพื่อชุมชนเเละสังคม (CSR) ภายใต 
โครงการ "ปนฝน...ปนสุข" เพื่อสงมอบเงิน สนับสนุนการศึกษาและจัดซื้ออุปกรณกีฬาตางๆ เชน อุปกรณและชุดโตะปงปอง 
ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล อุปกรณการเรียน รวมถึงโตะ-เกาอี้ ใหกับโรงเรียน โรตารี่ 1 บานพุน้ำรอน อำเภอบานคา 
จังหวัดราชบุรี เพื่อมอบโอกาสในการเรียนรู รวมถึงพัฒนาศักยภาพดานรางกายและสติปญญาของนองๆ ใหมีสุขภาพทางกาย 
และทางใจที่ดี กาวไปสูการเติบโตเปนเยาวชนของชาติสืบไป


