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สวัสดีปีใหม่ 2565 
สารจากประธานกรรมการด าเนินการ 

ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ 42 ของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หลาย ๆ ด้านภายใน  สอ.จพ. 
อันดับแรกคือการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร สอ.จพ. คือ ผู้จัดการ นามว่าคุณสมชาย ชมสุวรรณ อีกด้านคือการเปลี่ยนแปลงระบบซอฟต์แวร์ระบบ      
การท างานทั้งหมดของ สอ.จพ. การเปลี่ยนแปลงระบบการฝาก การถอน และสินเช่ือ การคิดและบันทึกดอกเบี้ยให้ตามเวลาจริงของระบบเงินฝาก
และสินเช่ือ กล่าวคือถ้าท่านฝากเงินในวันอาทิตย์โดยการโอนเงินจากธนาคารมายังบัญชีสหกรณ์ทางสหกรณ์เริ่มคิดดอกเบี้ยให้กับท่านนับตั้งแต่วันที่
ท่านฝากส าหรับเรื่องสินเชื่อหากท่านการช าระสินเช่ือในวันเสาร์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ทางสหกรณ์ก็ถือว่ายอดเงินต้นและดอกเบี้ยต้องมี
การปรับในวันเสาร์นั้นให้เป็นไปตามความจริงเหมือนหรือคล้ายกับระบบของธนาคารซึ่ง ระบบเดิม สอ.จพ.จะมีธุรกรรมต่าง ๆ ได้ในวันที่สหกรณ์
เปิดท าการเท่านั้น  

การท าความเสมอภาคให้กับมวลสมาชิกในเรื่องสินเชื่อท่ีท าให้สมาชิกที่สูงวัยมีโอกาสใช้สินเช่ือของ สอ.จพ.ได้มากขึ้น เปลี่ยนแปลงระบบ
การกู้ฉุกเฉินให้มีการปฏิบัติเช่นเดียวกับการกู้สามัญ 

การลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้นกู้จะมีการลงทุนระยสั้นมากข้ึนเพื่อเพิ่มรายได้และความเสี่ยงของการถือหุ้นกู้ระยะยาวปีน้ีท ารายได้
เพิ่มขึ้นประมาณ 7 ล้านบาท 

ส าหรับปีที่ 43 สอ.จพ.จะท าธุรกรรมทางการเงินเหมือนเดิมแต่จะเน้นการส่งเสริมการท าธุรกรรมเพื่อหารายได้ให้มากขึ้ น และปีที่ 43 
สอ.จพ. มีระบบ Mobile Application เพื่อการฝาก การถอน สินเช่ือและการตรวจสอบทุนเรือนหุ้น บัญชีและจ านวนเงินฝากทุกประเภท จ านวน
เงินกู้ทุกประเภท ผ่านทาง Mobile Phone ได้ตามเวลาปัจจุบัน ซึ่งปีที่ 43 น้ีจะเป็นความสะดวกความสบายและความถูกต้องของสมาชิกได้ง่ายขึ้น 

ในปีใหม่ 2565 นี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงอยู่กับเราต่อไปขอให้สมาชิกทุกท่านได้ระมัดระวัง 
ตนเองให้รอดพ้นจากโรคที่เกิดจาก โควิดนี้และอย่าลืมการ์ดอย่าตก   

วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด ผมขออาราธนาบารมีของหลวงพ่อสิงห์ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเสด็จปู่ฤาษี ศาลเสด็จพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ศาลเสด็จแม่ชัยมงคล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์อันเป็นที่
เคารพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จงช่วยคุ้มครองป้องกันรักษาสมาชิกทุกท่านและครอบครัว ให้รอดพ้น
จากโรคภัยและภัยพิบัติทั้งปวง มีความสุข มีความเจริญความมั่นคง ในหน้าที่การงาน มีสุขภาพกายและสุขภาพทางการเงินที่ดีและแข็งแรง พบแต่
สิ่งที่ดี มีแต่ความสุข จงส าเร็จดังท่ีหวังไว้ทุกประการ ตลอดทั้งปี 2565 นี้ด้วยเทอญ  

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐตินนท์  จารุโรจน์กรีต ิ

ประธานกรรมการด าเนินการ 

   
 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด 
 ปีที่ 43 เดือนมกราคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชี้แจงแถลงไข “รายงานกิจการ ประจ าปี 2564” 
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานกิจการ ประจ าปี 2564 ได้จากช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 

Line@ (kmutnbcoop) , website (www.ppn-scc.com) และ Facebook (https://www.facebook.com/coop.ppn.kmutnb/) 
ของสหกรณ์ 

ส าหรับสมาชิกที่ต้องการรับหนังสือรายงานกิจการ ประจ าปี 2564 สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ตั้งแต่วันที ่          
4-21 มกราคม 2565 ณ เคาน์เตอร์ 5 ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด ทั้งนี้ 
สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับหนังสือรายงานกิจการ หากมีผู้แจ้งความจ านงครบจ านวน 1,000 คนก่อนวันครบ
ก าหนด 

สหกรณ์จะด าเนินการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน (สีเขียว) ให้สมาชิกภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2565 และสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานกิจการ ประจ าปี 2564 ขอให้มารับหนังสือรายงานกิจการ 
ประจ าปี 2564 ด้วยตนเอง ได้ที่เคาน์เตอร์ 5 ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด ตั้งแต่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 
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       ผลการด าเนินงาน สอ.จพ.                  
        หน่วย : บาท        อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สอ.จพ. 

เงินฝาก ร้อยละต่อปี 
ออมทรัพย์ 1.00 
ออมทรัพย์ (พิเศษ) 2.25 
ประจ า 12 เดือน 2.50 
ประดู่แดงทวีทรัพย์ 3.25 
  

        อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สอ.จพ. 
 

เงินกู้ ร้อยละต่อปี 
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 5.50 
สามัญ 5.50 
พิเศษ 5.50 
เพ่ือการเคหะ 5.25 
ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ าประกัน 90% 5.25 
              

ทุนสวัสดิการสมาชิก สอ.จพ. 
(มกราคม – พฤศจิกายน 2564) 

ท่ี ทุนสวัสดิการสมาชิก 
จ านวน 
(ราย) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 เงินสมทบค่าห้องพัก 141 251,500.00 
2 มงคลสมรส 11 11,000.00 
3 รับขวัญทายาทใหม่ 16 16,000.00 
4 ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด 6 10,000.00 
5 วันเกิดสมาชิก 2,741 536,800.00 
6 สงเคราะห์ศพบิดามารดา 52 156,000.00 
7 ที่อยู่อาศัยประสบ   
 7.1 วาตภัย - - 
 7.2 อุทกภัย - - 
8 บ าเหน็จสมาชิก 41 410,000.00 
9 เกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 242 1,422,000.00 
10 การศพสมาชิกและคู่สมรส/บุตร 7 280,000.00 
11 เสียชีวิตอุบัติเหตุ 6 273,000.00 
12 เงินสะสม 6 300,000.00 
13 เงินกู้ 3 331,353.59 

รวมเป็นเงิน 3,997,653.59 
 
 
 

 

 
 
 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 63 30 พฤศจิกายน 64 

1. จ านวนสมาชิก  3,100 3,133 

1.1 สมาชิก (คน) 2,951 2,977 

1.2 สมาชิกสมทบ (ราย) 149 156 

2. สินทรัพย์ 6,232,993,832.06 6,305,385,615.17 

2.1 เงินให้สมาชิกกู้ 1,943,119,650.61 1,925,370,845.73 

2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 593,966,567.99 577,512,471.56 

2.3 เงินลงทุน 3,672,735,940.85 3,778,922,368.97 

2.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 89,939,062.12 149,764,610.58 

2.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 2,162,171,305.42 2,284,379,008.62 

2.3.3 เงินฝาก ชสอ. / สหกรณ์อื่น 1,420,625,573.31 1,344,778,749.77 

2.4 สินทรัพย์อื่น 23,171,672.61 23,579,928.91 

3. หนี้สินรวม 4,580,413,711.19 4,530,242,009.65 

3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก / สหกรณ์อื่น 3,893,784,089.76 3,998,918,233.81 

3.2 เงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 685,000,000.00 502,500,000.00 

3.3 หน้ีสินอื่น 1,629,621.43 28,823,775.84 

4. ทุนของสหกรณ์ 1,652,580,120.87 1,775,143,605.52 

4.1 ทุนเรือนหุ้น 1,428,280,070.00 1,532,485,740.00 

4.2 ทุนส ารอง 129,876,566.74 140,956,041.20 

4.3 ทุนสะสมและอื่น ๆ 11,548,638.24 12,042,495.30 

4.4 ก าไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดขึ้น (23,137,449.57) (23,137,449.57) 

4.5 ก าไรสุทธิ 106,012,295.46 112,796,778.59 

5. รายได้ 247,110,069.10 229,549,088.76 

5.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 105,934,973.50 96,447,221.75 

5.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 29,804,086.72 17,171,152.22 

5.3 รายได้จากการลงทุน 110,873,555.80 115,697,744.79 

5.4 รายได้อื่น 497,453.08 232,970.00 

6. ค่าใช้จ่าย 141,097,773.64 116,752,310.17 

6.1 ดอกเบี้ยจ่าย 120,661,437.04 102,042,942.84 

6.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 20,436,336.60 14,709,367.33 


