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ประธานแถลง 

 สวัสดีครับสมาชิกทุกทา่น กระผม นายณรงค์ นาคสันต์ิ ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า

พระนครเหนือ จ ากัด ขอแถลงข่าวฉบับพิเศษ เพ่ือชีแ้จง้ให้ท่านสมาชิกทราบ ม ี2 เรื่อง ได้แก่ การรายงานความคืบหน้า สหกรณ์

เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด และ การฝากเงินหรือท าธุรกรรมใดกับสหกรณ์เคหสถานนพเกา้รวมใจ จ ากัด 

 กรณีของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จ ำกัด 

 ตามที่สหกรณ์ได้น าเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินฝาก

คงเหลือ จ านวน 134,680,877.79 บาท (หน่ึงร้อยสามสิบส่ีล้านหกแสนแปดหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) น้ัน 

ส าหรับรายละเอียดท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากรายงานกจิการ ประจ าป ี2559 (หน้า 69 ข้อ 9 ) 

ในปี 2560 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด ได้ช าระหน้ีเงินฝากตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ งวดที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 3.19 

ของยอดเงิน 145,632,437.05 บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นสองพันส่ีร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์) จ านวนเงิน 

4,645,674.74 บาท (ส่ีล้านหกแสนส่ีหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทเจ็ดสิบส่ีสตางค์) เมื่อวันที่ 29 มถิุนายน 2560  

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด มียอดเงินฝากกับสหกรณ์เครดิต          

ยูเน่ียนคลองจั่น จ ากัด คงเหลือจ านวนเงิน 130,035,203.05 บาท (หน่ึงร้อยสามสิบล้านสามหมื่นห้าพันสองร้อยสามบาท           

ห้าสตางค์) และหากมคีวามคืบหน้า จะแจง้ให้ท่านสมาชิกทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป 

 กรณีสหกรณ์เคหสถำนนพเก้ำรวมใจ จ ำกัด 

 ตามที่ นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีค าส่ังยกเลิกสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ ากัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560            

ซึ่งอาจท าให้สมาชิก เกิดความกังวลใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวน้ัน ผมขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า  

พระนครเหนือ จ ากัด ไม่เคยฝากเงินหรือท าธุรกรรมใดกับสหกรณ์เคหสถานนพเกา้รวมใจ จ ากัด 

 คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด ยังมีการติดตามในกรณีดังกล่าว 

อย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน สหกรณ์จึงขอยืนยันว่า สหกรณ์ของเรามีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถบริหารจัดการได้ กระผม

ขอให้ท่านสมาชิกเชื่อมั่นในสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด อย่าต่ืนตระหนกไปตามกระแสข่าวที่ได้

รับทราบมา  กระผมขอขอบพระคุณที่ท่านสมาชิกให้ความไว้วางใจสหกรณ์เสมอมา  

หากสมาชิกท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดสอบถามคณะกรรมการด าเนินการ และ นางสาว         

พรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด เบอร์ติดต่อภายใน 1353 และ 1355 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
( นายณรงค์  นาคสันต์ิ ) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 

 
 
 

ข่าว 
 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด 
 ปีท่ี 38 ฉบับท่ี 6 เดือนสิงหาคม 2560 
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นิทรรศการเฉลิมพระเกยีรต ิ85 พรรษา มหามิ่งมงคล “อนุรักษ์งานศิลป์ ธ ารงถิ่นแผ่นดินไทย”  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ระหว่างวันพุธที่ 9 - วันศุกร์ท่ี 11 สิงหาคม 2560 
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
พระนครเหนือ ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ฝึกอบรมอาชีพเสริม               
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 85 พรรษา มหามิ่งมงคล “อนุรักษ์งานศิลป์ ธ ารงถิ่น
แผ่นดินไทย” ประจ าปี พ.ศ. 2560  ระหว่างวันพุธที่ 9 - วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560  ณ บริเวณลาน
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวที น้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี           
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  

โดยวิทยากรมืออาชีพ รายละเอียด ดังนี้ 
  วันพุธที่ 
  วันพฤหัสบดีที่ 
  วันศุกร์ที่ 

9 
10 
11 

สิงหาคม 2560 
สิงหาคม 2560 
สิงหาคม 2560 

เวลา 10.00 น. 
เวลา 10.00 น. 
เวลา 10.00 น. 

หลักสูตร “หมี่กรอบทรงเคร่ือง” 
หลักสูตร “กะหรี่ปั๊บไส้ไก่”  
หลักสูตร “ขนมช่อม่วง” 

หมายเหตุ 1. ผู้สนใจเข้ารับการอบรม ได้แก่ บุคลากรของ มจพ.  นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป 
 2. การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ได้ที่ หน้าส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า           

พระนครเหนือ จ ากัด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. พร้อมรับบัตรคิว ก่อนการอบรม 
3. เร่ิมอบรมทุกหลักสูตร เวลา 10.00 - 12.00 น. 

 
ด่วน...รับจ ำนวนจ ำกัด 
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เปิดจองแล้วจ้า....โครงการสัมมนาสมาชิกและสมาชิกเกษียณอายุ ประจ าปี 2560  
เปิดจองแล้วจ้า....โครงการสัมมนาสมาชิกและสมาชิกเกษียณอายุ ประจ าปี 2560 ภายใต้กิจกรรม “สานสายใยน้องพี่ 

สอ.จพ.” 
ในปี 2560 สหกรณ์จัดโครงการสัมมนาสมาชิกและสมาชิกเกษียณอายุ ประจ าปี 2560 เรื่อง “สมาชิกสหกรณ์ยุคไทยแลนด์ 

4.0” ในวันเสาร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ท่ี 8 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมท้ังกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 
ล่องแพเปียก ลอยคอแม่น้ าแควน้อย แช่น้ าแร่ร้อนพร้อมปลาหมอบ าบัด และบ่อสมุนไพรนานาชาติ ทอดผ้าป่าการศึกษา ร่วม            
แต่งกายย้อนยุค รศ.124 เป็นต้น โดยสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสหกรณ์ 
รับทราบปัญหาและความต้องการของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์ พร้อมความสุข สนุกสนานในกิจกรรมดังกล่าวอย่างแน่นอนจ้า  

อย่ารอช้า....เปิดรับสมัครเพียง 120 คนเท่านั้น!!! (สมาชิก 60 คน และ สมาชิกเกษียณอายุ 60 คน) รีบมาลงทะเบียนสัมมนา
ด้วยตนเอง พร้อมค่าสมัคร 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ีฝ่ายธุรการ (เคาน์เตอร์ 5) ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จ ากัด ตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้ 

สมำชิก 
1. สมาชิกท่ีไม่เคยเข้าร่วมสัมมนากับสหกรณ์ 

รับสมัคร วันจันทรท์ี่ 21 - วันศุกร์ท่ี 25 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00-15.00 น. 
2. สมาชิกท่ีไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาสหกรณ์ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559) 

รับสมัคร วันพุธที่ 23 - วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00-15.00 น. 
3. สมาชิกท่ัวไป 

รับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันศุกร์ท่ี 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. 
ส ำหรับสมำชิกเกษียณอำยุ 
เปิดรับสมัครต้ังแต่วันจันทร์ที่ 7 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น.ทางโทรศัพท์และ

โทรสาร 0 2586 9592 หรือ โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1356 
**พิเศษ**  ขอเชิญแต่งกำยชุดไทย ห่มสไบ เดินเล่นย้อนยุค ณ เมืองมัลลิกำ ร.ศ.124 
ขอเชิญสมาชิกและสมาชิกเกษียณอายุ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทย นั่งรถเจ๊ก แลกเหรียญสตางค์เพื่อเอาไว้ใช้

จับจ่ายใช้สอยภายในเมือง และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 สมาชิกท่ีสนใจสามารถส่ังจองและช าระเงินได้ท่ีส านักงาน
สหกรณ์ ในวันลงทะเบียนสัมมนาได้เลยค่ะ (**สามารถน าชุดไทยของตนเองแบบใดก็ได้มาร่วมกิจกรรมได้ค่ะ) 
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                ผลการด าเนนิงาน สอ.จพ. (หน่วย : บาท)               อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สอ.จพ. 

 

    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สอ.จพ. 
 

 

     สมาชิกขอรับสวัสดิการ  

    (มกราคม-มิถุนายน 2560) 

 

ณ วันที ่ 31 ธ.ค. 59 30 มิ.ย. 60 

1. จ านวนสมาชิก    

1.1 สมาชิก (คน) 2,592 2,663 

1.2 สมาชิกสมทบ (ราย) 107 112 

2. สินทรัพย์ 4,085,219,516.20 4,246,287,338.57 

2.1 เงินให้สมาชิกกู้ 1,489,662,408.61 1,551,729,390.58 

2.2 เงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 934,635,070.09 708,421,908.27 

2.3 เงินลงทุน 1,646,193,350.86 1,974,673,510.89 

2.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 55,489,488.11 75,418,142.88 

2.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 1,149,605,502.37 1,531,157,007.63 

2.3.3 เงินฝาก ชสอ. / สหกรณ์อ่ืน 441,098,360.38 368,098,360.38 

2.4 สินทรัพย์อ่ืน 14,728,686.64 11,462,528.83 

3. หนี้สินรวม 2,936,447,497.31 3,057,888,593.06 

3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก 2,374,256,308.26 2,562,141,427.69 

3.2 เงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 561,000,000.00 494,000,000.00 

3.3 หนีส้ินอื่น 1,191,189.05 1,747,165.46 

4. ทุนของสหกรณ์ 1,148,772,018.89 1,188,398,745.51 

4.1 ทุนเรือนหุ้น 949,407,260.00 1,016,026,360.00 

4.2 ทุนส ารอง 89,910,241.61 98,170,231.33 

4.3 ทุนสะสมและอื่น ๆ 26,896,795.81 30,295,396.84 

4.4 ก าไรสุทธ ิ 82,557,721.47 43,906,757.34 

5. รายได้ 181,650,137.75 94,597,067.61 

5.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 80,525,067.25 42,044,236.50 

5.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 44,717,771.11 17,777,047.23 

5.3 รายได้จากการลงทุน 56,270,082.08 34,701,048.88 

5.4 รายได้อ่ืน 137,216.31 74,735.00 

6. ค่าใช้จ่าย 99,092,416.28 50,690,310.27 

6.1 ดอกเบี้ยจ่าย 87,916,065.56 43,978,853.32 

6.2 คา่ใช้จ่ายในการบรหิาร 11,176,350.72 6,711,456.95 

เงินฝาก ร้อยละต่อปี 

ออมทรัพย์ 1.25 

ออมทรัพย์ (พิเศษ)  

     10,000 - 2,000,000 บาท 2.90 

2,000,001 - 5,000,000บาท 3.05 

5,000,001 - 10,000,000 บาท 3.20 

10,000,000 บาทข้ึนไป 3.35 

ประจ า 3 , 6 และ 12 เดือน 3.25 - 3.50 

ประดู่แดงทวีทรัพย์ 3.75 

เงินกู้ ร้อยละต่อปี 

เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.75 

สามัญ 5.75 

พิเศษ 5.75 

เพื่อการเคหะ 5.50 

ใช้ทุนเรือนหุ้น/บัญชีเงินฝากค้ าประกัน 5.50 

ที่ ทุนสวัสดิการสมาชกิ 
จ านวน 

(ราย) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 เงินสมทบค่าห้องพักผู้ป่วยใน 63 114,000.00 

2 มงคลสมรส 26 23,000.00 

3 รับขวัญทายาทใหม่ 8 9,000.00 

4 ไม่มบีุตรหรือเป็นโสด 2 3,000.00 

5 วันเกิดสมาชิก 1,226 122,600.00 

6 สงเคราะห์ศพบิดามารดา 28 84,000.00 

7 ที่อยู่อาศัยประสบ   

7.1 วาตภัย 0 0.00 

7.2 อุทกภัย 0 0.00 

8 บ าเหน็จสมาชิก 24 240,000.00 

9 เก้ือกูลสมาชิกอาวุโส 77 462,000.00 

10 การศพสมาชิก/คู่สมรส/บุตร 8 295,000.00 

11 สมาชิกเสียชีวิตอุบัติเหตุ 5 321,000.00 

12 เงินสะสม 5 261,140.00 

13 เงินกู้ 2 70,191.52 


