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ประธานคุยกับสมาชิก

พบกับจดหมายขาวฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน ไดในรูปแบบออนไลน ที่ coop.kmutt.ac.th/news/newsletter.php

สวัสดี สมาชิกทุกทาน
 จดหมายขาวฉบับนี้ เปนฉบับแรกของป พ.ศ. 2563 ซึ่งมีเรื่องที่จะรายงานใหทราบหลายเรื่อง ดังนี้
 1. ในการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 ที่ไดจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 นั้น บรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน 
ฉันมิตร สมาชิกไดใหความรวมมือและไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทำใหการประชุมใหญฯ ดำเนินการไปดวยความเรียบรอย ขอเสนอ 
แนะตางๆ ที่ไดใหความเห็นไว คณะกรรมการดำเนินการจะไดนำไปพิจารณาและปรับปรุงในการดำเนินการตอไป ผมขอขอบคุณทุกทานที่มี
สวนรวมในการประชุมใหญฯ ครั้งนี้
 2. ผมขอขอบคุณทานสมาชิกที่ไดใหความไววางใจในการรับรองใหทำหนาที่ประธานสหกรณออมทรัพย มจธ. ตออีกวาระหนึ่ง 
รวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน ที่เขามารวมเปนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46/63 และ 47/64 ตอไป
 3. การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษเหลืออัตราเดียวคือ รอยละ 2.50 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหวาง 
สหกรณลดลงอยางตอเนื่อง คณะกรรมการดำเนินการตระหนักดีวา การลดอัตราดอกเบี้ย จะมีผลกับสมาชิกผูฝากเงินบาง แตตองลด 
ดวยความจำเปน มิฉะนั้นจะกระทบตอแผนและโครงการตางๆ ที่จะดำเนินการ ในป 2563 ขณะเดียวกันก็ไดประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 
เงินกู ของสมาชิกลงเหลือ 5.25 เพื่อใหสอดคลองกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดวย ซึ่งเปนการลดภาระสมาชิกที่กูเงินกับสหกรณฯ อยางไร 
ก็ตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีความผันผวนมาก เนื่องจากปจจัยหลายอยางโดยเฉพาะการระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่กำลังเกิดขึ้น 
ตามที่สมาชิกไดรับทราบขาวอยูแลว คณะกรรมการดำเนินการไดติดตามสถานการณอยางใกลชิด เพื่อสหกรณฯ จะไดปรับตัวไดทันตอ
เหตุการณ
 4. ตามที่สหกรณฯ ไดขออนุญาตมหาวิทยาลัยใชพื้นที่โลงติดกับสหกรณฯกอสรางเปนเรือนกระจกสำหรับเปนที่รับรองสมาชิก 
สหกรณและบุคลากรของมหาวิทยาลัย บัดนี้ การกอสรางไดเสร็จเรียบรอยและเปดใชงานแลว คณะกรรมการดำเนินการในการประชุม 
ครั้งที่ 12/45 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ไดมีมติเอกฉันท ใหตั้งชื่อวา “หองรับรองประมาณ ชอนตะวัน” เพื่อเปนเกียรติตอ
อาจารยที่ไดทุมเทพัฒนาสหกรณฯ ใหมีความกาวหนาเจริญเติบโต ตราบเทาทุกวันนี้
 5. เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ป แหงการกอตั้งสหกรณออมทรัพย มจธ. ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 22 เมษายน 2563 สหกรณฯ
จะจัดพิธีทำบุญในวันที่ 25 เมษายน 2563 ณ หองรับรองประมาณ ชอนตะวัน ซึ่งกอสรางเพิ่งแลวเสร็จ 
 ในนามของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46/63 ผมขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความไววางใจและความเชื่อมั่นตอสหกรณ 
ออมทรัพย มจธ. คณะกรรมการดำเนินการจะพยายามดำเนินการใหเปนไปตามแผนและโครงการที่ไดเสนอไวตอที่ประชุมใหญ เพื่อ 
ประโยชนของพวกเราทุกคนที่เปนสมาชิก

๒๖ กุมภาพันธ
วันสหกรณแหงชาติ

พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
พระบิดาแหงการสหกรณไทย

สหกรณ เป็นวิธีการจัดการรูปแบบหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมตัวกัน 
โดยความสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่เป็นมนุษย โดยมีสิทธิเสมอหนากันหมด 

เพื่อบำรุงตัวเองใหเกิดความจำเริญทางทรัพย
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รายการสวัสดิการ จำนวน(ราย) จำนวน(บาท)

จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2563

ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือนธันวาคม 62 - มกราคม 63

รายการ

5. รายได

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 สินทรัพยอื่นๆ
3. หนี้สินรวม

3.1 เงินกูยืม

3.2 เงินรับฝากจากสมาชิก

3.3 หนี้สินอื่น

4. ทุนของสหกรณ

4.1 ทุนเรือนหุน

4.2 ทุนสำรอง

4.3 ทุนสะสม

4.5 กำไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

5.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูแกสมาชิก
5.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน

5.3 รายไดอื่น

6. คาใชจาย
6.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

6.2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
6.3 คาใชจายในการบริหาร

7. กำไรสุทธิ

31 ธันวาคม 2562

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม
สวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา
สวัสดิการคารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิก (คนไขใน)
เงินสวัสดิการการสมรสของสมาชิก
เงินคาพวงหรีดงานศพ
เงินเกิื้อกูลสมาชิกผูอาวุโส
เงินสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต
เงินสวัสดิการสมาชิกผูเปนโสด

3
3
13
6
11
71
1
2

3,000.-
4,000.-

21,450.-
5,000.-
7,900.-

588,000.-
236,000.-

6,000.-

6,262,567,033.02
771,399,691.15

60,609,200.33

3,693,865,566.85
1,714,084,400.00

22,608,174.69
4,057,145,163.73
1,234,250,000.00
2,817,175,175.47

5,719,988.26
2,205,421,869.29
1,686,911,080.00

171,635,556.39
111,298,201.90
148,692,631.00

264,698,203.64
44,943,721.40

219,589,580.43
164,901.81

116,005,572.64

74,544,009.51

29,697,056.28
11,764,506.85

148,692,631.00

2,294
1,588
706

31 มกราคม 2563

6,196,004,579.14
773,677,598.33

74,496,524.74

3,593,916,046.27
1,724,181,900.00

29,732,509.80 
3,969,029,851.92
1,134,250,000.00
2,828,926,803.65

5,853,048.27
2,214,896,241.29
1,686,948,090.00

171,635,556.39
110,638,063.90
148,692,631.00

21,987,861.55
3,869,712.56

18,108,410.35
9,738.64

9,909,375.62

6,459,780.76

1,986,522.94
1,463,071.92

12,078,485.93

2,287
1,588
699

4.4 กำไรสุทธิรอการจัดสรร
96,981,900.0086,884,400.00
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ผศ. ดร.ตวงรักษ นันทวิสารกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

รศ. ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล 
ประธานกรรมการ

ผศ.บุรินทร ลิ้มชาวฟา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

คุณศิวะทัศน หาพุฒพงษ
กรรมการและเหรัญญิก

คุณถวิลวงษ อิมะนันทน
กรรมการและเลขานุการ

คุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท
กรรมการและผูจัดการ

ดร. กิจจา เทพศิริ
กรรมการ

ผศ. นิธิ บุรณจันทร
กรรมการ

คุณฉันทนา ภูธราภรณ
กรรมการ

คุณสมพร เชยเสงี่ยม
กรรมการ

คุณมะลิวรรณ ขุนแทน
กรรมการ

คุณนิสันต ดามาพงษ
กรรมการ

คุณฉัตรชัย มุงธัญญา
กรรมการ

คุณจุมพล ฟงนภาแกว
กรรมการ

คุณเรวัติ ครามบุตร
กรรมการ

ผูไดรับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ ป 2563
คุณปริญดา  เจิมจาตุผล

รายนามคณะกรรมการ ชุดที่ 46

ประจำป 2563

สมาชิกสามารถอานประกาศ เรื่อง รายนามคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มจธ. จำกัด ชุดที่ 46 ประจำป 2563 (ฉบับเต็ม) ไดที่ coop.kmutt.ac.th

   สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ไดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก ประจำป 2562 เมื่อวันศุกรที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 
ที่ผานมา ณ หองประชุมจำรัส ฉายะพงศ โดยมี รศ. ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานกรรมการ เปนประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร
ใหแกบุตรธิดาของสมาชิกผูไดรับทุนการศึกษา 
   ทั้งนี้ สหกรณฯ ไดจัดสรรทุนใหกับบุตรสมาชิก ประจำป 2562 โดยเเบงเปน ทุนทั่วไป จำนวน 118 ทุน และทุนเรียนดี จำนวน 101
ทุน รวมทั้งสิ้น 219 ทุน เปนเงินจำนวน 682,500.- บาท ทั้งนี้ มีบุตร-ธิดาของสมาชิกเขารวม 35 คน

พิธีมอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก สอ.มจธ. ประจำป 2562
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    สหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด ไดจัดงานประชุมใหญสามัญประจำป 2562 ในวันจันทรที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ 
หองประชุมจำรัส ฉายะพงศ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน สอ.มจธ. ประจำป 2562 โดยมี ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ผูแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมเปนประธานในพิธี พรอมดวย คุณสุรชาติ ศรีทองงามและคุณศิวพร เหลืองอราม ผูแทน 
สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 รวมดวย ดร. มนตรี ชวยชู ผูแทนผูสอบบัญชี เขารวมประชุมพรอมรายงานผล
การดำเนินงานรวมกับคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มจธ.
    กอนเริ่มการประชุม รศ. ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานกรรมการ สอ.มจธ. ไดมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
จำนวน 100,000.- บาท โดยมีประธานในพิธีเปนผูแทนรับมอบ การประชุมดำเนินไปดวยความเรียบรอย โดยมีกิจกรรมจับสลากเงิน
รางวัล จำนวน 36 รางวัล เปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
    ทั้งนี้ มีสมาชิกลงทะเบียนเขารวมการประชุม จำนวน 1,939 คน แบงเปน สมาชิกสามัญจำนวน 1,381 คน และสมาชิกสมทบ จำนวน 
558 คน การประชุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการดำเนินการของสหกรณฯ ในรอบป 2562 ที่ผานมา อีกทั้ง สมาชิกยังไดรวมกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำความเขาใจในระบบการดำเนินการของสหกรณออมทรัพยฯ และนับเปนโอกาสอันดีที่สมาชิกไดมาพบปะ 
พูดคุยกัน ตลอดจน มีการใหขอเสนอแนะและความเห็นชอบ เพื่อคณะกรรมการดำเนินการจะไดนำไป พิจารณาเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
    สมาชิกสามารถรับชมภาพถายบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติม ไดที่เว็บไซต www.coop.kmutt.ac.th

สอ.มจธ. จัดงานประชุมใหญสามัญประจำป 2562

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      Line ID : @coopkmutt

ADD 
FRIEND

บรรณาธิการ : ดร. กิจจา เทพศิริ ที่ปรึกษา : รศ. ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล  คุณถวิลวงษ อิมะนันทน
กองบรรณาธิการ : คุณมะลิวรรณ ขุนแทน คุณสมพร เชยเสงี่ยม คุณนิสันต ดามาพงษ คุณฉันทนา ภูธราภรณ
คุณฉัตรชัย  มุงธัญญา คุณเรวัติ ครามบุตร คุณปพิชญา อินนุพัฒน


