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126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ เเขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

ฉบับที่ 1 คณะกรรมการชุดที่ 45 เดือนมกราคม - กุมภาพันธยึดมั่นอุดมการณ ทำงานโปรงใส 
ใสใจบริการ

ประธานคุยกับสมาชิก

      สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ไดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจำป 2561 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 ที่ผานมา 
ณ หองประชุมจำรัส ฉายะพงศ โดยมี รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยฯ เปนประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให 
แกบุตร-ธิดาของสมาชิกผูไดรับทุนการศึกษา ทั้งนี้ สหกรณฯ ไดจัดสรรทุนใหกับบุตรสมาชิก ประจำป 2561 แบงเปน ทุนทั่วไป จำนวน 155 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 60 ทุน รวมทั้งสิ้น 215 ทุน เปนเงินจำนวน 645,500 บาท และมีบุตร-ธิดาของสมาชิก เขารวมกวา 43 คน

      จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับแรกของป 2562 แสดงถึงการเริ่มดำเนินการของสหกรณออมทรัพย มจธ. 
จำกัด ปงบประมาณ 2562 ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 กอนอื่นผมตอง 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดสละเวลามาเลือกตั้งกรรมการและเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป ี 
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 การประชุมใหญมีบรรยากาศที่ดี มีทั้งการซักถามและการใหขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนตอการดำเนินงานใหการประชุมใหญดำเนินไปดวยความราบรื่นและไดผลตามวัตถุประสงค
ทุกประการ

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจำป 2561

    กิจกรรมในแผนงานตางๆ ของป 2562 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญจะเริ่มทยอยประกาศใหสมาชิกไดทราบผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมจะพยายามนำขอมูลของปที่ผานมาและขอเสนอแนะจากที่ประชุมใหญมาปรับแกเพื่อใหเกิดประโยชนตอสมาชิกและมี
ความพึงพอใจ จึงขอเชิญชวนสมาชิกพิจารณาเขารวมกิจกรรมตางๆ อยางพรอมเพรียงกัน
    ตามที่สมาชิกไดทราบขอมูลมาบางแลวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสหกรณโดยเฉพาะพระราชบัญญัติสหกรณใหม 
ซึ่งยังอยูในขั้นตอนนำขึ้นทูลเกลาถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใชเปนกฎหมายสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด 
จะเริ่มทบทวนปรับปรุงขอบังคับสหกรณฯ ซึ่งใชมาตั้งแต พ.ศ. 2543 ใหมีความเหมาะสมกับสถานะการณปจจุบันและพรบ.สหกรณ 
ใหมซึ่งในกระบวนการจะตองมีการฟงขอคิดเห็นจากสมาชิกดวย หวังวาสมาชิกคงจะใหความสนใจเพื่อชวยกันปรับปรุงขอบังคับ 
สหกรณ ใหมีความเหมาะสมและเกิดประโยชนตอการดำเนินงานของสหกรณมากที่สุด
        ผมในนามของคณะกรรมการ ชุดที่ 45 ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานในความไววางใจที่มีตอสหกรณออมทรัพย มจธ. 
จำกัด และจะพยายามดำเนินการตามแผนงานตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญดวยความรอบคอบเพื่อใหเกิดประโยชน
ตอสมาชิกตอไป
          ขอบคุณครับ

รศ.ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
ประธานกรรมการ
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รายการสวัสดิการ จำนวน(ราย) จำนวน(บาท)

จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2562

ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือนธันวาคม 61 - มกราคม 62

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 ธันวาคม 2561

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม
สวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา
สวัสดิการคารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิก (คนไขใน)
เงินสวัสดิการการสมรสของสมาชิก
เงินคาพวงหรีดงานศพ
เงินเกิื้อกูลสมาชิกผูอาวุโส
เงินสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต
เงินสวัสดิการสมาชิกผูเปนโสด

5
2
12
6
17
69
1
2

4,000.-
5,000.-

12,050.-
4,500.-
9,200.-

570,000.-
75,000.-
6,000.-

5,814,060,530.40
794,009,735.08

52,046,248.26

3,385,633,410.27
1,555,901,700.00

26,469,436.79
3,756,348,013.35
1,160,750,000.00
2,590,120,161.68

5,477,851.67
1,900,509,602.87
1,605,541,200.00

153,094,848.61
87,171,854.26
54,701,700.00

280,151,550.93
45,813,756.63

234,214,191.49
123,602.81

122,948,636.75

83,635,511.31

26,591,955.32
12,721,170.12

157,202,914.18

2,247
1,546
701

31 มกราคม 2562

5,820,837,663.62
794,040,817.21

59,198,106.84

3,385,870,156.84
1,553,553,800.00

28,174,782.73
3,744,862,128.12
1,140,750,000.00
2,598,870,574.04

5,241,554.08
2,060,745,101.05
1,611,301,520.00

153,094,848.61
87,792,018.26
52,353,800.00

23,744,965.39
3,906,009.16

19,781,058.64
57,897.60

8,514,530.94

6,283,206.40

1,444,959.98
786,364.56

15,230,434.45

2,256
1,549
707

3.4 กำไรสุทธิรอการจัดสรร 157,202,914.18
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รายนามคณะกรรมการชุดที่ 45 
ประจำป 2562

ผศ.บุรินทร ลิ้มชาวฟา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล 
ประธานกรรมการ

รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

คุณศิวะทัศน หาพุฒพงษ
กรรมการและเหรัญญิก

คุณถวิลวงษ อิมะนันทน
กรรมการและเลขานุการ

คุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท
กรรมการและผูจัดการ

ดร.กิจจา เทพศิริ
กรรมการ

ผศ.นิธิ บุรณจันทร
กรรมการ

คุณกนกรัตน นาคหฤทัย
กรรมการ

คุณสมพร เชยเสงี่ยม
กรรมการ

คุณมะลิวรรณ ขุนแทน
กรรมการ

คุณนิสันต ดามาพงษ
กรรมการ

คุณจักษพัฒนา อภัยจิตร
กรรมการ

คุณจุมพล ฟงนภาแกว
กรรมการ

คุณเรวัติ ครามบุตร
กรรมการ

ผูไดรับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ ป 2562
คุณปริญดา  เจิมจาตุผล

สอ.มจธ. รวมงานวันสหกรณแหงชาติ ประจำป 2562
      คุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท กรรมการและผูจัดการ พรอมดวย 
คุณถวิลวงษ อิมะนันทน กรรมการและเลขานุการ สอ.มจธ. เปนผูแทนเขารวม 
พิธีวางพานพุมสักการะกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแหงสหกรณไทย 
ในงาน “วันสหกรณแหงชาติ ประจำป 2562” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 
ท ี ่ ผ  านมาเพ ื ่ อถวายส ักการะและน อมรำล ึกถ ึ งพระกร ุณาธ ิค ุณของ 
พระราชวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแหงสหกรณไทยและตระหนัก 
ถึงความสำคัญของระบบสหกรณกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ณ บริเวณลานพระรูป 
พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
    ภายในงานมีพิธีทำบุญ จัดนิทรรศการ การจำหนายสินคาสหกรณและจัด 
คลินิกกฎหมายสหกรณเพื่อแนะนำกฎหมายสหกรณใหแกผูสนใจ



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 คุณสมพร เชยเสงี่ยม คุณนิสันต ดามาพงษ 
คุณจักษพัฒนา อภัยจิตร คุณเรวัติ ครามบุตร คุณปพิชญา อินนุพัฒน
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สอ.มจธ. จัดงานประชุมใหญสามัญประจำป 2562

       สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ไดจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2562 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม จำรัส 
ฉายะพงศ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน สอ.มจธ. ประจำป 2561 โดยมี รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย แซเตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี เปนประธานในพิธี พรอมดวย คุณสุรชาติ ศรีทองงาม คุณวิสิทธิ์ ศิริเลิศ ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ คุณสุวรรณา พลวณิช ผูแทน 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ดร.มนตรี ชวยชู ผูสอบบัญชี และคุณลักขณา กอพงษ ผูชวยผูสอบบัญชี เขารวมประชุมพรอมรายงานผลการดำเนินงานรวม
 กับคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มจธ.
       กอนเริ่มการประชุม รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานกรรมการ สอ.มจธ. ไดมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย จำนวน 
100,000.- บาท โดยมีประธานในพิธีเปนผูแทนรับมอบ การประชุมดำเนินไปดวยความเรียบรอย โดยมีกิจกรรมจับสลากเงินรางวัล จำนวน 44 รางวัล 
เปนเงิน 44,000 บาท เนื่องโอกาสใน สอ.มจธ. จะครบรอบ 44 ป ในเดือนเมษายน 2562 นี้ ทั้งนี้ มีสมาชิกลงทะเบียนเขารวมจำนวน 1,872 คน 
แบงเปน สมาชิกสามัญจำนวน 1,297 คน และสมาชิกสมทบ จำนวน 575 คน
       การประชุมดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการดำเนินการของสหกรณออมทรัพยในรอบป 2561 ที่ผานมา อีกทั้ง สมาชิกยังไดรวมกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำความเขาใจในระบบการดำเนินการของสหกรณออมทรัพยฯ และนับเปนโอกาสอันดีที่สมาชิกไดมาพบปะพูดคุยกัน 
ตลอดจนการใหขอเสนอแนะและความเห็นชอบ เพื่อคณะกรรมการดำเนินการจะไดนำไป พิจารณาเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
       ทั้งนี้ สมาชิกสามารถรับชมภาพถายบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติม ไดที่เว็บไซต www.coop.kmutt.ac.th


