
ขอเชิญสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2563

เเละใชสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 (ประจำป พ.ศ. 2563 – 2564) 

และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2563 

วันเลือกตั้งลวงหนา 

ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพย มจธ.

วันอังคารที่  11  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563  

เวลา  09.00 – 15.00 น

วันเลือกตั้งวันประชุมใหญสามัญประจำป  

ณ บริเวณลานแดง อาคารเรียนรวม 2

วันจันทรที่  17  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563  

เวลา  08.00 – 14.00 น.

(อานตอหนา 4)

   จดหมายขาวฉบับนี้ เปนฉบับสุดทายของป 2562 สมาชิกทุกทานคงจะไดมีโอกาสรวมกิจกรรมสงทายปเกา 
ตอนรับปใหมที่จะจัดขึ้นโดยหนวยงานหรือสมาชิกจัดขึ้นเอง อยางไรก็ตามสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในรอบปที่ 
ผานมาก็ขอเปนพลวัตหนุนนำใหสมาชิกประสบในสิ่งที่ปรารถนาในปใหมที่กำลังจะเริ่มตน สำหรับเหตุการณที่ 
ไมพึงประสงคก็ถือวาเปนเคราะหกรรม ขอใหผานพนไปพรอมกับปเกา

สวัสดี...สมาชิกทุกทาน

เรื่อง ทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก ประจำป 2562

       สมาชิกที่สงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการขอรับทุนครบทุกรายการ ตามที่สหกรณฯ กำหนดไวสามารถติดตามการประกาศ 

ผลรายชื่อผูไดรับทุนฯ ทุกระดับการศึกษา ไดที่เว็บไซต coop.kmutt.ac.th ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 และจะมีพิธีมอบทุน 

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

    ในชวงสิ้นปนี้ ระบบสหกรณออมทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากระหวางสหกรณลดต่ำลงอยางตอเนื่อง 
ตลาดเปนของสหกรณออมทรัพยผูรับฝากเงิน ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่สหกรณออมทรัพย มจธ. ตองปรับตัวเพื่อใหการดำเนินงานเปน 
ไปไดอยาง มีประสิทธิภาพและมั่นคง โดยคณะกรรมการดำเนินงานไดปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษลง 25 สตางค สำหรับ 
สมาชิกที่มีเงินฝากตั้งแต 5 ลานบาท ขึ้นไป ขณะเดียวกันก็ไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลง 25 สตางคดวย ซึ่งมีผลตั้งแต 1 พฤศจิกายน 
2562 เปนตนไป
    ทุนเรือนหุนที่ไดมีการจำกัดการลงทุนไวระดับหนึ่งตั้งแตปที่แลว แตก็ยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในระดับสูง ซึ่งจะสงผลตอการดำเนินงานของ 
สหกรณออมทรัพย มจธ. ทางดานโครงสรางทุนเรือนหุนและเงินปนผลของสมาชิกในอนาคต ดังนั้น จึงตองมีการจำกัดการลงทุนลงอีกระดับ 
หนึ่ง ซึ่งจะมีผลในเดือนมกราคม 2563 อยางไรก็ตามการปรับโครงสรางทุนเรือนหุนจะปรับอยางคอยเปนคอยไป โดยจะยกระดับเพดาน 
ทุนเรือนหุนของสมาชิกผูมีทุนเรือนหุนนอยใหสูงขึ้น แตในขณะเดียวกันก็จะกำหนดเพดานทุนเรือนหุนของสมาชิกระดับบนใหต่ำลง 
ทั้งนี้ เพื่อใหทุนเรือนหุนของสมาชิก มีชวงกวางไมมากจนเกินไป
    จากขอมูลที่ปรากฎในปจจุบัน คาดวาผลการดำเนินงานของป 2562 จะมีแนวโนมต่ำกวาเปาหมายที่ไดตั้งไวเล็กนอย ทั้งนี้ เนื่องมาจาก 
ปจจัยการลดลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหวางสหกรณเปนหลัก  ประกอบกับพระราชบัญญัติสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยน 
ฉบับใหมมีขอกำหนดมากขึ้น ทำใหมีขอจำกัดในการฝากเงินระหวางสหกรณออมทรัพย อยางไรก็ตามคณะกรรมการดำเนินการพยายาม 
เปดตลาดสหกรณฯ ใหกวางขึ้นเพื่อเปนชองทางในการฝากเงิน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและมีการวิเคราะหขอมูลอยางรอบคอบ
    ในนามของคณะกรรมการดำเนินการ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความรวมมือและความเชื่อมั่นในสหกรณออมทรัพย มจธ. 
และในวาระดิถีตอนรับปใหม ผมขออวยพรใหสมาชิกทุกทานตลอดทั้งครอบครัวจงประสบแตความสุข ความกาวหนา มีพลานามัย 
ที่แข็งแรงสมบูรณ ปรารถนาสิ่งใดขอใหสมปรารถนาตลอดปใหม 2563 ครับ

ฉบับที่ 6 คณะกรรมการชุดที่ 45 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562



ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
31 ตุลาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562

6,178,552,047.15

760,844,003.57

78,973,106.72
3,596,231,071.26

1,706,562,300.00

35,941,565.60

4,025,738,167.57

1,179,250,000.00

2,840,924,112.57

5,564,055.00

2,029,909,940.29

1,665,322,410.00
171,635,556.39
112,589,703.39

80,362,300.00

37,852,435.67
220,526,630.90

182,539,290.34

134,904.89

97,622,721.60
62,177,820.55

25,178,669.46
10,266,231.60

122,903,909.30

2,284
1,581

703
6,164,765,527.37

766,554,208.96

54,401,009.30
3,610,839,744.94

1,705,956,200.00

27,014,364.17

3,992,042,777.64

1,139,250,000.00

2,847,284,194.16

5,508,538.48

2,039,596,688.29

1,676,145,910.00
171,635,556.39
112,059,001.90

79,756,200.00

239,889,621.56
41,325,447.39

198,419,101.61

145,072.56

106,763,540.12
68,268,174.84

27,425,357.76
11,070,007.52

133,126,081.45

2,292
1,585

707

จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 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 พันธบัตรและหุนกู
    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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      สอ.มจธ. จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก ประจำป 2562 ขึ้น ในกิจกรรม “สะพายกลอง... 
ทองลพบุรี” โดยเปนการบรรยายเพื่อใหความรูแกสมาชิกเกี่ยวกับการถายภาพ ในหัวขอ การถายภาพเบื้องตน (Basic Photogra-
phy) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานสหกรณ ฯ ชั้น 2 และ ฝกปฏิบัติการถายภาพ เพื่อใหสมาชิกไดเรียนรู 
และเตรียมความพรอมในการถายภาพ ณ ลานอุทยานการเรียนรู (Learning Garden) ในวันเสารที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ไดมี 
กิจกรรมการถายภาพในหัวขอ “ภูมิทัศนและการทองเที่ยว” (Landscape & Travelling) ณ จังหวัดลพบุรี โดยไดรับเกียรติจาก 
วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการถายภาพ คือ คุณสุพจน มีชาติ คุณพจนเมธี โครตสุโพธิ์ และคุณมังกร ศรีสัจจพล ดูแลใหคำแนะนำ
 ปรึกษาดานการถายภาพอยางใกลชิด
   ทั้งนี้ สมาชิกยังไดชมธรรมชาติของทุงทานตะวันและอางเก็บน้ำซับเหล็กตลอดจนความสวยงามของสถาปตยกรรมภายใน
พระราชวังนารายณราชนิเวศน รวมถึง ไดความรูเกี่ยวกับการถายภาพภูมิทัศน จากวิทยากรฯ ทั้งนี้ บรรยายกาศการบรรยายและ
การฝกปฏิบัติการถายภาพเปนไปดวยความสนุกสนานและเปนกันเอง

   รศ.ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานกรรมการ สอ.มจธ. เปนประธานในพิธี มอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณเนื่องในโอกาส 
ครบรอบ 45 ป แหงการ กอตั้งสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ หองประชุมสันติ พัสดร 
สำนักงานสหกรณออมทรัพย มจธ. ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดย ผูชนะเลิศการประกวด ไดแก คุณสิริศา นิธิโสภา 
เลขสมาชิก 3545 ผูไดรับรางวัลชมเชย จำนวน 3 ทาน ไดแก คุณอำรีน วรรณวิจิตร เลขสมาชิก 3558 คุณรุงอรุณ เล็กรูจี
เลขสมาชิก 3647 และ คุณวรัญญา ทองมูล นักศึกษาปจจุบัน ภาควิชาครุศาสตรฯ อุตสาหการ 

มอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ป 

แหงการกอตั้งสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด

กิจกรรม สะพายกลอง...ทองลพบุรี
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     สหกรณออมทรัพย มจธ. ขอเชิญสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเปนประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการ 

ชุดที่ 46  (ประจำป พ.ศ. 2563 – 2564)  และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2563 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร : 

    สมาชิกผูประสงคสมัครรับเลือกตั้ง ติดตอขอรับใบสมัครที่สำนักงานสหกรณออมทรัพย มจธ. หรือดาวนโหลดใบสมัคร 

ไดที่ coop.kmutt.ac.th  และยื่นใบสมัคร ในวันที่ 18  ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  

ตั้งแตเวลา 09.00 – 15.00 น. ในวันทำการ ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพย มจธ.

สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด

การเลือกตั้งและประชุมใหญสามัญประจำป 2563

ประธานกรรมการ 

1 ตำแหนง

(วาระ 2 ป)

กรรมการดำเนินการ

7 ตำแหนง

(วาระ 2 ป)

ผูตรวจสอบกิจการ 

1 ตำแหนง 

(วาระ 1 ป)

การประกาศรายชื่อและหมายเลขผูสมัครรับเลือกตั้ง : 

    สหกรณออมทรัพย มจธ. จะประกาศรายชื่อและหมายเลขผูสมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 

สมาชิกสามารถ ตรวจสอบหรือคัดคานรายชื่อผูสมัครภายในเวลา 3 วันทำการของสหกรณออมทรัพย มจธ. 

ภายหลังจากที่ไดประกาศรายชื่อของ ผูสมัคร

วัน เวลา และสถานที่ ในการลงคะแนนเลือกตั้ง :

  1)  วันเลือกตั้งลวงหนา ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพย มจธ.

   วันอังคารที่  11  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 – 15.00 น.

  2)  วันเลือกตั้งวันประชุมใหญสามัญประจำป  ณ บริเวณลานแดง อาคารเรียนรวม 2

   วันจันทรที่  17  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563  เวลา  08.00 – 14.00 น.

สมาชิกผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ coop.kmutt.ac.th
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