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ประธานคุยกับสมาชิก

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
เงินฝากออมทรัพย 1.00 % ตอป

อัตราดอกเบี้ยเงินใหกู
เงินใหกูทุกประเภท 5.50 % ตอป

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากต่ำกวา  2  ลานบาท  2.50 % ตอป
เงินฝากตั้งแต  2  ลานบาท  2.75 % ตอป

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ย
(ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เปนตนไป)

   การสัมมนาครั้งนี้รับสมาชิกไดเพียง 260 คน เนื่องจากขอจำกัดของสถานที่และการจัดการ หวังวาสมาชิกคงจะไดรับ 
ความสะดวกสบายพอสมควร สวนความคิดเห็นตาง ๆ ของสมาชิก ตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้น เชน รถเสีย ซึ่งฝายการศึกษา
และประชาสัมพันธจะไดนำไปปรับปรุงในการจัดสัมมนาครั้งตอไป
   ขาวเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยน ในชวงเวลานี้เบาบางลง แตขาวเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของไทยที่ชะลอ 
ตัวลงโดยเฉพาะตลาดการเงิน ซึ่งมีผลกระทบตอระบบสหกรณโดยรวมเชนกัน กลาวคือ ดอกเบี้ยที่ไดรับจากการไปลงทุน 
ในสหกรณออมทรัพยอื่นลดลง และหุนกูระดับ A ขึ้นไปที่ออกมาใหจองในชวงเวลานี้มีดอกเบี้ยลดลง ในระบบสหกรณ 
ดอกเบี้ยที่ไดรับจากการใหสมาชิกกูและการลงทุนตลอดจนดอกเบี้ยที่จายใหแกสมาชิกที่นำเงินมาฝากมีความสำคัญตอ
การดำเนินงานเปนอยางมาก โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  คณะกรรมการดำเนินการได 
ติดตามแนวโนมดังกลาวมาโดยตลอดและเห็นวามีความจำเปนที่จะตองปรับอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินใหสมาชิกกูและ 
เงินรับฝากจากสมาชิกเพื่อใหสอดคลองกับสภาพของตลาดการเงินและดำรงความมั่นคงของสหกรณ จึงไดมีมติ
ปรับอัตราดอกเบี้ย โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกูปรับลดลงรอยละ 0.25 และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
ปรับลดลงรอยละ 0.25 เชนเดียวกัน ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป
   การปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้จะเปนผลดีตอสมาชิกที่ขอกูเงินจากสหกรณแตจะมีผลกระทบตอสมาชิกผูนำเงินมาฝากบาง 
อยางไรก็ตามอัตราดอกเบี ้ยทั ้งเงินกู และเงินฝากยังเปนอัตราดอกเบี ้ยที ่เหมาะสมกับสภาพตลาดการเงินปจจุบัน

   ในนามของคณะกรรมการดำเนินการ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหการสนับสนุนเปนอยางดี คณะกรรมการ 
ดำเน ินการทุกคนจะพยายามบร ิหารสหกรณให ม ีความมั ่นคงและเก ิดประโยชนส ูงส ุดต อสมาชิกโดยรวม
           ขอบคุณครับ 

สวัสดี...สมาชิกสหกรณออมทรัพย มจธ. ทุกทาน
   การสัมมนาสมาชิกสหกรณออมทรัพย มจธ. เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2562 ที่ ไมดา รีสอรท 
กาญจนบุรี ไดผานพนไปดวยดี หวังวาสมาชิกที่เขารวมสัมมนาคงจะไดรับทราบการดำเนินงานของ 
สหกรณออมทรัพย มจธ. และไดพักผอนตามอัธยาศัย ตลอดจนไดรวมกันบริจาคเงิน และสิ่งของที่ 
มูลนิธิหมูบานเด็ก
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ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562
31 สิงหาคม 2562 30 กันยายน 2562
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จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562
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1. จำนวนสมาชิก (ราย)
    - สมาชิกสามัญ
    - สมาชิกสมทบ
2. สินทรัพยรวม
    2.1 เงินใหกูแกสมาชิก
    2.2 เงินลงทุน
         2.2.1 เงินสด/เงินฝาก
         2.2.2 เงินฝากสหกรณอื่น
         2.2.3 พันธบัตรและหุนก
    2.3 สินทรัพยอื่น
3. หนี้สินรวม
    3.1 เงินกูยืม
    3.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
    3.3 หนี้สินอื่น
4. ทุนของสหกรณ
    4.1 ทุนเรือนหุน
    4.2 ทุนสำรอง
    4.3 ทุนสะสม
    4.4 กำไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
5. รายได
    5.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูแกสมาชิก
    5.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
    5.3 รายไดอื่น
6. คาใชจาย
    6.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
    6.2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
    6.3 คาใชจายในการบริหาร
7. กำไรสุทธิ        
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   สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอยางสุดซึ้ง
กับครอบครัว อ.ชูชาติ เกษรมาลา ซึ่งดำรงตำแหนงอดีตรองประธานและกรรมการ 
ดำเนินการสหกรณฯ 14 สมัย (ตั้งแตป พ.ศ. 2532-2556) โดยตลอดระยะเวลาหลายป 
ที่ผานมา ทานไดเสียสละเวลาและทุมเท การทำงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อทำ 
ประโยชนใหกับสหกรณฯ ทานปฏิบัติงานดวย ความซื่อสัตยคำนึงถึงผลประโยชนของ 
สหกรณฯ และทานยังเปนที่เคารพรักของเพื่อนรวมงานและสมาชิกสหกรณ
  สหกรณฯ จึงขอไวอาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทาน มา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมมอบรางวัลและปดโครงการ “สุขภาพดี...มีเงินใช”
   สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพที่ดีใหกับสมาชิก ประจำป 2562 ภายใตโครงการ 
"สุขภาพดี...มีเงินใช" โดยมีสมาชิกเขารวม จำนวน 99 คน ในกิจกรรมนี้ไดมีการกำหนดเปาหมายในการลดน้ำหนัก 
และรอบเอวโดยการออกกำลังกาย เพื่อสงเสริมใหสมาชิกมีสุขภาพที่ดีขึ้น สมาชิกที่สามารถลดน้ำหนัก - รอบเอว 
ไดตามเปาหมาย จำนวน 67 คน ในวันที่ 25 กันยายน 2562 สหกรณฯ ไดมีกิจกรรมเพื่อมอบรางวัลและปดโครงการ
โดยมี ผศ. บุรินทร ลิ้มชาวฟา เปนประธานกลาวปดโครงการพรอมรวมแสดงความยินดีแกสมาชิกที่ไดรับรางวัล

อาจารยชูชาติ เกษรมาลา
อดีตรองประธาน

และกรรมการ สอ.มจธ.

การประกวดตราสัญลักษณในโอกาสครบรอบ 45 ป 

แหงการกอตั้งสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด 
ออกแบบโดย : คุณสิริศา นิธิโสภา  เลขสมาชิก 3545 

รางวัลชนะเลิศ

ความหมายตราสัญลักษณ : 

           ออกแบบโดยใชเลข 45 ลอมตราสัญลักษณ สอ. มจธ. สื่อถึงวาระครบรอบ 45 ป โดยมีสัญลักษณรูปมือบนเลข 5 แสดงถึง 

ความรวมมือ การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ระหวางสหกรณกับสมาชิกและใชโทนสีแสด-เหลือง ซึ่งเปนสีประจำมหาวิทยาลัย
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โครงการสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ. ประจำป 2562 และกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
   สอ.มจธ. ไดจัดโครงการสัมมนาสมาชิก ประจำป 2562 เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 ณ ไมดา รีสอรท 
จ.กาญจนบุรี โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานกรรมการ สอ.มจธ. ชุดที่ 45 เปนประธานใน 
พิธีเปดโครงการและเปนวิทยากรบรรยาย เพื่อใหความรูแกสมาชิก พรอมทั้งคุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท กรรมการ 
และผูจัดการ รายงานผลการดำเนินการและผลงานของสหกรณฯ ในป 2562 รวมถึงสวัสดิการตางๆ ใหสมาชิกทราบ 
และเปดโอกาสใหสมาชิกไดซักถามถึงการบริหารงานสหกรณฯ ในดานตางๆ ซึ่งในปนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่จัดใหกับ 
สมาชิก ไดแก กิจกรรมลองแพเปยกและนมัสการหลวงพอชินประทานพร พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญใน จ.กาญจนบุรี 
รวมถึง ชมความสวยงามของสถาปตยกรรม ณ วัดถ้ำเสือ
   การสัมมนาดังกลาวเปนไปดวยบรรยากาศที่สนุกสนานและเปนกันเอง กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความ- 
เอื้ออาทรในกลุมสมาชิก ซึ่งสมาชิกไดรับความรูที่เปนประโยชน รวมถึงมีการรับฟงขอคิดเห็นจากสมาชิก เพื่อนำไปใช 
ใน การบริหารจัดการ สอ.มจธ. ตอไป ทั้งนี้ มีสมาชิกสนใจเขารวมสัมมนา จำนวน 267 คน


