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ฉบับประจำ�เดือนมกร�คม 2558ข่าวสอมธ.

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ 31 มกราคม 2558

เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ  อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 3.50-4.75% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  5.25% ต่อป ี
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	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่	 เข้าพบ	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมคิด	 เลิศไพฑูรย์	 อธิการบดี	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เพื่อสวัสดีปีใหม่	 พร้อมมอบเงิน	 จ�านวน	 2,000,000.00	 บาท	 เพื่อบ�ารุงมหาวิทยาลัย	
เมื่อวันที่	29	ธันวาคม	2557	

สอมธ. ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
โปรดใช้สิทธิของสมาชิกอีกครั้ง ในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ

เพื่อรับฟังผลการด�าเนินงาน และเพื่อรับรองวาระต่างๆ

ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 

ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สวสัดปีีใหม่ ขอให้สมาชิกทุกทา่น สดชื่นแจ่มใส
เริม่ตน้ปีใหม่ คิดด ีททาดี



วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

31 ธ.ค.56 30 พ.ย.57 31 ธ.ค.57

จำ�นวนสม�ชิก   7,972 คน   8,229 คน   8,263 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  19,936,738,353.62  20,678,111,720.94  20,933,077,236.48 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	3,575,131,829.44	 	4,079,397,478.29	 	4,139,708,449.16	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	9,560,375,000.00	 	10,065,154,000.00	 	9,967,941,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	1,531,088,153.80	 	879,188,870.45	 	813,879,646.64	

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	5,160,336,026.07	 	5,616,318,253.19	 	5,914,248,080.65	

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น 	109,807,344.31	 	38,053,119.01	 	97,300,060.03	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	12,035,778,546.28	 	13,319,101,922.01	 	13,356,948,344.73	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	2,819,000,000.00	 	1,900,000,000.00	 	1,800,000,000.00	

	 2.3		 หนี้สินอื่น 	357,166,042.93	 	267,202,588.97	 	377,406,417.48	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	3,287,548,350.00	 	3,615,216,750.00	 	3,645,678,300.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	860,581,424.26	 	935,547,376.90	 	935,653,569.06	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ 	150,783,201.06	 	159,970,655.36	 	159,713,655.36	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	52,008,595.90	 	52,823,938.74	 	241,907,745.67	

4. ก�รให้ทุนสวัสดิก�รต่�ง ๆ ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-ธ.ค.

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	3,540,250.00	 	3,444,900.00	 	3,453,100.00	

	 (1,308	ราย) (1,291	ราย) (1,291	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	115,500.00	 	93,000.00	 	108,000.00	

	 (77	ราย) (62	ราย) (72	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	551,700.00	 	564,600.00	 	618,900.00	

	 (369	ราย) (373	ราย) (419	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,667,000.00	 	1,350,000.00	 	1,523,000.00	

(184	ราย) (148	ราย) (166	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	80,000.00	 	90,000.00	 	95,000.00	

(16	ราย) (18	ราย) (19	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	53,000.00	 	80,000.00	 	80,000.00	

(14	ราย) (19	ราย) (19	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	24,000.00	 	18,000.00	 	19,500.00	

(16	ราย) (12	ราย) (13	ราย)

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ	 	-			 	80,000.00	 	80,000.00	

	 	 เพราะเหตุทุพพลภาพ 	-			 (1	ราย) (1	ราย)

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	1,145,429.00	 	642,198.52	 	667,035.52	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (74	ราย) (85	ราย) (93	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	2,098,000.00	 	1,750,000.00	 	1,990,000.00	

(20	ราย) (20	ราย) (22	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์ 	2,612,600.00	 	1,413,600.00	 	1,503,600.00	

(197	ราย) (162	ราย) (173	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปีบริบูรณ์ 	1,990,000.00	 	1,150,000.00	 	1,243,000.00	

(139	ราย) (122	ราย) (133	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปีบริบูรณ์ 	850,000.00	 	675,000.00	 	693,000.00	

(57	ราย) (55	ราย) (57	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	76-80	ปีบริบูรณ์ 	353,000.00	 	366,000.00	 	412,000.00	

(23	ราย) (35	ราย) (39	ราย)

	 4.15	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	81-85	ปีบริบูรณ์ 	95,000.00	 	86,000.00	 	86,000.00	

(8	ราย) (9	ราย) (9	ราย)

	 4.16	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 	2,915,000.00	 	2,970,000.00	 	2,970,000.00	

(69	ราย) (74	ราย) (74	ราย)
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สอมธ. จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จ�ากัด	 (สอมธ.)	 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2558		

วันที่	 13	 กุมภาพันธ์	 2558	 ตั้งแต่เวลา	 12.30	 น.	 เป็นต้นไป	 จนกว่าจะแล้วเสร็จ	ณ	 หอประชุมใหญ่	 มธ.	

ท่าพระจันทร์	และเพื่อให้สมาชิกได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการเป็นสมาชิกของ	สอมธ.	ได้สมบูรณ์	และ

พร้อมเพรียง	สอมธ.	ได้ด�าเนินการจัดท�าหนังสือเพื่อขออนุญาต	ถึงท่านอธิการบดี	ฯ	เพื่อขออนุญาตให้สมาชิก	

สอมธ.	ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่	ระหว่างปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามวาระการประชุมต่างๆ	

	 	 และส�าหรับผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ	 เมื่อวันที่	 18	 ธันวาคม	 2557	 ที่ผ่านมา		

คณะกรรมการเลือกตั้ง	 จะน�ารายชื่อผู้ที่ผ่านการหยั่งเสียงเลือกตั้งจากสมาชิก	 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี	 2558	 เพื่อให้สมาชิกออกเสียงรับรองหรือไม่รับรองรวมกันทั้งชุดถ้าได้คะแนนเสียงรับรองโดยเสียง

ข้างมากของที่ประชุม	 ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง	 ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการด�าเนินการ

อย่างสมบูรณ์	

	 สอมธ. จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 ในวันที่ 13 

กมุภาพนัธ์ 2558 ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป และหลงัจากการประชมุใหญ่เสรจ็สิน้ สอมธ. จะด�าเนนิ

การจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ณ ที่ท�าการ สอมธ. 
	

ภาพบรรยากาศการหยั่งเสียงเลอืกตั้ง 
เมื่อวนัที่ 18 ธนัวาคม 2557
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ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
*	ทาวน์เฮาส์	2	ชั้น	17	ตารางวา	2	ห้องนอน	2	ห้องน�้า	มุ้งลวด	เหล็กดัด	ด้านล่างเป็นห้องรับแขก	ห้องครัวต่อเติมใหม่	ด้านหน้าต่อเติม	

ที่จอดรถ	เข้าซอยประมาณ	200	เมตร	ราคา	1	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณดวงพร	จันทร์มณี	โทรศัพท์	0-2509-6999
*	ทาวน์เฮาส์	 2	 ชั้น	 15	 ตารางวา	 2	 ห้องนอน	 2	 ห้องน�้า	 เลขที่	 1022/69	 ซอยประชาอุทิศ	 28	 ถ.ประชาอุทิศ	 ใกล้กับมหาวิทยาลัยฯ	

พระจอมเกล้า	 ธนบุรี	 วิทยาเขตบางมด	 ใกล้ทางด่วนสุขสวัสดิ์	 ราคา	 1.6	 ล้านบาท	 ติดต่อ	 คุณกฤศวรรณ	 เพียรแสวงกิจ,	 คุณวิศิษฐ์		
เพียรแสวงกิจ	โทรศัพท์	08-1935-4966,	08-9201-8049,	08-1836-8539

*	ทาวน์เฮาส์	ชั้นเดียว	18	ตารางวา	1	ห้องนอน	(ใหญ่)	1	ห้องน�้า	ห้องครัว	ห้องนั่งเล่น	ปูกระเบื้องทั้งหลัง	ต่อเติมโรงจอดรถ	(ปูหินก�าแพง)	
พื้นปูกระเบื้อง	อยู่คลอง	8	ธัญบุรี	ราคา	850,000.00	บาท	ติดต่อ	คุณศรีสุรีย์	มีแสงเงิน	โทรศัพท์	09-9191-3922

*	ทาวน์เฮาส	์ 2	 ชั้น	 หลังมุม	 เนื้อที	่ 57.90	 ตารางวา	 3	 ห้องนอน	 2	 ห้องน�า้	 พื้นลามิเนต	 แอร	์ 4	 เครื่อง	 เฟอร์นิเจอร	์ มุ้งลวด	 เหล็กดัด		
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า	สายสีม่วง	ราคา	2.6	ล้านบาท	ติดต่อคุณวริษฐ์	เกตุงาม	โทรศัพท์	08-0619-7429	

*	ทาวน์เฮาส์	3	ชั้น	20.1	ตารางวา	3	ห้องนอน	3	ห้องน�้า	แอร์	2	เครื่อง	ต่อเติมห้องครัว	อยู่หมู่บ้านชมฟ้า	–	วรางกูล	รังสิต	คลอง	2	ราคา	
1.9	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณวีรชัย	08-1374-5621	

*	ให้เช่า	 บ้านเดี่ยวแฝด	 2	 ชั้น	 เนื้อที่	 28.8	 ตารางวา	 2	 ห้องนอน	 2	 ห้องน�้า	 ห้องครัว	 มีโซฟาไม้	 มีโต๊ะวางของ	 อยู่หมู่บ้านพระปิ่น	 2		
ถ.บรมราชชนนี	ศาลาธรรมสพน์	ให้เช่าเฉพาะเจ้าหน้าที่	/พนักงานมหาวิทยาลัย	ราคาเช่า	5,000.00	บาท	ต่อเดือน	ติดต่อ	คุณนิธิภรณ์	
โทรศัพท์	08-1586-2237	เบอร์ภายใน	2227-8

*	ขายคอนโดมิเนียม	33.48	ตารางเมตร	1	ห้องนอน	1	ห้องน�้า	1	ห้องครัว	อยู่ฟ้าโดม	คอนโดมิเนียม	ชั้น	4	ห้องริม	อยู่	ซอยทรัพย์	ไพริน		
ใกล้	มธ.	ราคา	1.9	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณเยาวพา	ณ	ล�าพูน	โทรศัพท์	08-5257-4445
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บรรณาธิการแถลง

การโอนเงินเข้าบัญชี ของ สอมธ.
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด

ประเภท ออมทรัพย์

 ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด บางลำาพู 011-1-21678-4

ธนาคารกรุงไทย จำากัด ท่าเตียน 026-1-01958-9

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด บางลำาพู 116-4-27595-8

ธนาคารทหารไทย จำากัด มธ. ท่าพระจันทร์ 155-2-00006-7 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด ท่าพระจันทร์ 114-2-07341-0

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด มธ. ท่าพระจันทร์ 645-2-00582-2

หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งแฟกซ์ใบนำาฝากที่หมายเลข 0-2225-9487

  พร้อมระบุช่ือ-นามสกุลให้ชัดเจนและโทรศัพท์มาตรวจสอบอีกคร้ังว่า สอมธ.

  ได้รับเอกสารของท่านหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ของท่าน

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด (สอมธ.)
เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0-2224-1343, 0-2226-1877 แฟกซ์ 0-2225-9487

โทรศัพท์ สอมธ.

ท่าพระจันทร์
0-2623-5086-7
ภายใน 3880-2

ท่าพระจันทร์
0-2623-5086-7
ภายใน 3880-2

ศูนย์รังสิต
0-2564-4499
ภายใน 1158-9

ประธานกรรมการ 102 ผู้ช่วยผู้จัดการ 103
ผู้จัดการ 111 ฝ่ายบริการเงินฝาก 106
ผู้ช่วยผู้จัดการ 103 ฝ่ายบริการสินเชื่อ 104
ฝ่ายบริการเงินฝาก 106 สาขาย่อย
ฝ่ายบริการสินเชื่อ 104 คณะแพทยศาสตร์
ฝ่ายธุรการ 108 โทรศัพท์ 0-2926-9665
ฝ่ายบัญชี 109 โทรสาร 0-2986-9188

คณะผู้จัดทำา

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานอนุกรรมการ นางสาวทรงศรี  สนธิทรัพย์

 อนุกรรมการ นางสาวจุฬาภรณ์  พรหมมาพันธุ์

   รศ.บำารุง  สุขพรรณ์

   นางสาวบรรจง น้ำานวล

   นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์ 

  นายเอกชัย ราชแสง

เลขานุการ  นางสุนันทา ญาณศีล

สวัสดีปีใหม่ 2558 สมาชิก สอมธ. ทุกท่าน 

	 ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่	 ประธานคณะกรรมการ	 กรรมการและผู้จัดการ	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่	
สอมธ.	ทุกคน	ขอส่งใจอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งดี	ๆ	เข้ามาในชีวิต	มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	
ห่างไกลจากโรค	มีอารมณ์ผ่องแผ้ว	เงินทองไหลมาเทมา	สมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวัง	และมีความสุข	

มากๆ	ตลอดปี	2558	นี้ค่ะ	
	 และในช่วงปีใหม่นี้	 สอมธ.	 เองก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยกรรมการจ�านวนครึ่งหนึ่งหมดวาระลง	 เราก็ได้เลือกตั้ง
กรรมการใหม่เข้ามาแทนที่	 ซึ่งกรรมการเข้ามาแทนนี้	 ปรากฏอยู่ในรายชื่อในตัวเล่มนี้แล้ว	 และในเดือนกุมภาพันธ์	 สอมธ.	
ก็ขอมอบความรักแด่สมาชิก	 สอมธ.	 ทุกท่าน	 โดย	 สมาชิก	 สอมธ.	 สามารถรับเงินปันผลหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่		
ในวันศุกร์ที่	13	กุมภาพันธ์	2558	ซึ่งจะเริ่มประชุมประมาณ	12.30	น.	ณ	หอประชุมใหญ่	จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิก	สอมธ.	
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน	สวัสดีค่ะ

ทรงศรี สนธิทรัพย์
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

8 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมกราคม 2558


