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ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ เมษายน 2559

เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ  อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 2.75-4.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  5.00ต่อปี  (31 มี.ค.59)
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วสิยัทศัน์ สอมธ. ทีอ่ยากเหน็ อยากพฒันา กค็อื “สอมธ. เป็นองค์กร

ทนัสมยั ทีคุ่ม้ค่า แห่งการไว้ใจ” อยากจะสานต่อความมัน่คงและ

ความน่าเชือ่ถอืให้แก่ทกุกลุม่ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องกบั สอมธ. อยากให้

เกดิความยัง่ยนืกบั สอมธ. โดยสร้างผลประโยชน์สงูสดุ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ผลประโยชน์ระยะยาวทีเ่กดิขึน้กบัสมาชกิ สอมธ. อยากเหน็ 

สอมธ.เป็นองค์กรที่คุ้มค่าและไว้วางใจได้ นั่นคือทุกกลุ่มทุกฝ่าย 

ทีเ่กีย่วข้องกบั สอมธ. มองภาพเราแล้วดนู่าเชือ่ถอื ทัง้ทมีกรรมการ

ดนู่าเชือ่ถอื ทัง้ทมีบคุลากรดนู่าเชือ่ถอื ทัง้ระเบยีบ กฎ แนวปฏบิตัิ

น่าเชือ่ถอื เมือ่สมาชกิแวะเข้ามาหาเราแล้วเขามคีวามเชือ่มัน่ และ

เมื่อเขามีความเชื่อมั่นแล้ว เราต้องสร้างความเชื่อใจให้กับสมาชิก 

รองศาสตราจารย์ นพ. ศุภชัย ฐิติอาชากุล
ประธานกรรมการ

ถ้าเขาเชื่อใจพวกเรา ไม่ว่าจะท�าอะไรก็ตาม เขาจะต้องรู้ว่านี้คือสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับสมาชิก เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมที่อยากให้

เกิดขึ้นกับ สอมธ. ก็คือ เชื่อถือในบุคลากร ในองค์กร ในกรรมการ และเชื่อมั่นเมื่อสมาชิกเข้ามาสัมผัส และเมื่อสมาชิกอยู่

กบัเรานานๆ อยากให้สมาชกิเชือ่ใจเรา ไม่ว่าวนัหนึง่อะไรจะเกดิขึน้ เขากเ็ชือ่ว่าทัง้กรรมการและบคุลากรของ สอมธ.ทกุท่าน

ท�าในสิ่งที่ดีที่สุดกับสมาชิก

 สรุปค�ากล่าวของประธานกรรมการ สอมธ. รองศาสตราจารย์ นพ. ศุภชัย ฐิติอาชากุล เมื่อวันที่ 12  มีนาคม 2559

บรรณาธิการ....
 ข่าว สอมธ. ฉบับนี้ เป็นฉบับแรกในวาระของกรรมการ
ด�าเนินการชุดที่ 45 ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบริหารงานที่มา
จากการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ สอมธ. เราหาแนวทาง
ในการพัฒนา สอมธ. เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก สาระส�าคัญ
ต่างๆ ยังอัดแน่น เช่น การตอบปัญหาที่สมาชิกถามกันบ่อย เรื่อง
คลองจั่น และความมั่นคงของ สอมธ. หาค�าตอบได้ในฉบับนี้ 
 นอกจากนั้น ใครเป็นใครใน สอมธ. เป็นการแบ่งหน้าที่
ในกรรมการเพื่อการพัฒนางานสหกรณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้ง 
รายละเอียดที่จ�าเป็น เช่น ทุนการศึกษา สาระน่ารู้มุมสุขภาพ 
แวดวงสหกรณ์ และกจิกรรมต่างๆ และคอลมัน์พเิศษ สอมธ. ทีเ่รา

อยากเหน็ สามารถอ่านรายละเอยีดได้ครบัทีส่�าคญั ตอบค�าถาม ชงิรางวลักลบัมาอกีครัง้ครบั ในหน้าสดุท้ายของ ข่าว สอมธ.  
ผู้โชคดี 10 ท่านรับของที่ระลึกจาก สอมธ. ไปเลย จัดส่งถึงบ้าน
 สมาชิกท่านใดมีข่าวสาร สาระน่ารู้จะแบ่งปัน หรือค�าถาม ข้อติชม แนะน�าใดๆ สามารถอีเมล์ มาได้ที่ 
www.savings.tu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี
 รองประธานกรรมการ/บรรณาธิการ
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ความมัน่คงของสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

 สมาชิกจ�านวนหนึ่งตั้งค�าถามกับผมว่า สอมธ. มั่นคงหรือไม่ น่าเชื่อถือหรือไม่ ในฐานะกรรมการใหม่

ที่เพิ่งรับต�าแหน่งจึงรีบหาค�าตอบจากข้อมูลที่ได้รับทั้งจากรายงานประจ�าปี ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการ

อ�านวยการ คณะกรรมการด�าเนินการ และรายงานของผู้สอบบัญชี ตอบได้เลยครับว่า

 สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มคีวามมัน่คงมาก และมคีวามน่าเชือ่ถอืสงูมาก โดยเฉพาะ

เมื่อไปประชุมร่วมกับสหกรณ์อื่นๆ สอมธ.ของเราจ่ายปันผลในระดับสูงมาก มีการเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่

สมาชิก ให้อัตราดอกเบี้ยรับฝากสูงมาก ถ้าหากประมวลทั้งหมดเราน่าจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์อันดับต้นๆ 

ของประเทศที่ให้ประโยชน์จ�านวนมากแก่สมาชิก

 ท�าได้อย่างไร....ผมจะอธิบายให้ฟังครับ (ขอใช้ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จากผู้สอบบัญชีนะครับ)

 ส่วนแรก ทุนเรือนหุ้น สอมธ. มีอยู่ราว สี่พันล้านบาท เงินรับฝากมีอยู่ราว หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยล้าน

บาท ทัง้สองส่วนเป็นด้านต้นทนุการบรหิาร เพราะทนุเรอืนหุน้เราต้องจ่ายปันผล เงนิรบัฝากเราต้องจ่ายดอกเบีย้

ครับ

 ส่วนที่สอง เราใช้ทั้งทุนเรือนหุ้น และเงินรับฝาก ไปหาก�าไรให้สมาชิก โดยการปล่อยกู้สหกรณ์อื่น  

(ไม่มคีลองจัน่นะครบั และสหกรณ์ทีเ่ราปล่อยกูท้กุราย ไม่มกีารผดินดัช�าระเลยครบั) ปล่อยกูส้มาชกิ (ทีส่ามารถ

หกัเงนิเดอืนได้) ซือ้หุน้กู ้พนัธบตัรทีม่กีารจดัอนัดบัตามเกณฑ์...พดูง่ายๆ ว่าลงทนุตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ 

พ.ศ. 2542  มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือ

ลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์... ในส่วนนี้เราสามารถสร้างก�าไรได้

 หลังจากนั้น ก็เอาก�าไรที่หาได้ มาจ่ายดอกเบี้ย มาจ่ายปันผลครับ มาเป็นสวัสดิการสมาชิก และเป็น 

งบด�าเนินงาน หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ครับ

 ดังนั้น ตราบเท่าที่เราสามารถสร้างก�าไรได้ เราก็สามารถจ่ายปันผลได้สูงๆ เฉลี่ยคืนได้ จ่ายดอกเบี้ย 

ในอัตราที่สูงได้ และคงดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราต�่ากว่าตลาดได้

 ความเสี่ยงในปัจจุบัน ก็คือ ภาวะดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต�่า ท�าให้ สอมธ. ต้องพยายามสร้างก�าไรเพื่อ

สมาชกิให้ได้มากทีส่ดุ โดยยงัคงยดึมัน่บรหิารภายใต้กฎหมาย ระเบยีบอย่างเคร่งครดั แต่พยายามสร้างนวตักรรม

ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนแก่สมาชิก 

 หากย้อนไปที่จุดตั้งต้น ขอสรุปสั้นๆ ว่า สอมธ. มีความมั่นคงสูงมาก และความมั่นคงของ สอมธ. อยู่ที่

การยึดมั่นในกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด อาศัยการบริหารเงิน เพื่อสร้างประโยชน์แก่สมาชิก 
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สอมธ. ก�าหนดให้สมาชิกยื่นขอทุนการศึกษาบุตรประจ�าปี 2559 
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

 ด้วย คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด (สอมธ.) ชุดที่ 45/2559 ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้จัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
ประจ�าปี 2559 เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก 
 สมาชิกสามารถยื่นขอทุนการศึกษาบุตรได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ สอมธ. ก�าหนด รวม 4 ประเภท ดังนี้ 
ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดี
  จัดสรรเงินทุนให้ทุนละ 2,500.00 บาท ส�าหรับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ถึงปริญญาตรี ผู้ขอรับทุนเรียนดีต้องมีผลการเรียนประจ�าปีการศึกษา 2558 ดังต่อไปนี้ 
 -  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ได้เกรดเฉลี่ย ไม่ต�่ากว่า 3.50 หรือไม่ต�่ากว่าร้อยละ 85 
 -  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เกรดเฉลี่ย ไม่ต�่ากว่า 3.25 หรือไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 
 -  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เกรดเฉลี่ย ไม่ต�่ากว่า 3.00 หรือไม่ต�่ากว่าร้อยละ 75 
 -  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.80 หรือไม่ต�่ากว่า 
  ร้อยละ 70 
 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ถึงระดับปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.80 และต้องลงทะเบียน 
เรียนไม่ต�่ากว่า 24 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนปีการศึกษาสุดท้ายที่จบการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่ 
สอมธ. ก�าหนด

ประเภทที่ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษา
  จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรี ครอบครัวละ 1 คน 
จ�านวน 3,000.00 บาท ใช้เกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนของสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ที่ สอมธ. ก�าหนด
ประเภทที่ 3 ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา
 จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของทุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 3,500.00 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่ สอมธ. ก�าหนด 
ประเภทที่ 4 ทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 การพิจารณาทุนให้ถือตามระเบียบ สอมธ. ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกตามโครงการ เรียนดีแต่
ขาดแคลนทนุทรพัย์ พ.ศ. 2548 และใช้เกณฑ์การพจิารณาเงนิเดอืนของสมาชกิตามหลกัเกณฑ์ประเภททนุส่งเสรมิการศกึษา 
ทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนการศึกษาระยะยาวโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 3 ทุนการต่อทุนจะ
พิจารณาเป็นรายปี 
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 2 ทุน และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1- 3 จ�านวน 2 ทุน การต่อทุนการศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี
 ระดับปริญญาตรี
 เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ�านวน 2 ทุน การต่อทุนการศึกษาจะพิจารณาแต่ละ
ภาคการศึกษา 
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การยื่นขอรับทุนและหลักฐานในการขอรับทุน
 ให้ยืน่ขอรบัทนุเรยีนด ีทนุส่งเสรมิการศกึษา ทนุเรยีนดแีละส่งเสรมิการศกึษา และทนุโครงการเรยีนดแีต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ตามแบบของ สอมธ. ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ส�านักงานท่าพระจันทร์ 
หรือ ศูนย์รังสิต เวลา 08.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการพร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 ทุนเรียนดี
 (1) ส�าเนารายงานผลการเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2558 (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)
 (2) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อบุตรของสมาชิกผู้ขอรับทุน
 (3) ส�าเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร)
  ทุนส่งเสริมการศึกษา
 (1) หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษา หรือใบเสร็จช�าระเงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ส�าหรับ

บุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่ก�าลังศึกษาทุกคน
 (2) ส�าเนารายงานผลการเรียนประจ�าปีการศึกษา 2558 ส�าหรับผู ้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)
  (3) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อสมาชิกคู่สมรส บุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่ก�าลังศึกษาทุกคน
 (4) หลักฐานการผ่อนช�าระค่าที่อยู่อาศัย/ เช่าบ้าน/ เช่าที่พัก มธ. 
 (5) ใบแจ้งเงินเดือน มีนาคม 2559 
 (6) ส�าเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร)
 ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา
 (1) หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาหรือใบเสร็จช�าระเงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  ส�าหรับบุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่ก�าลังศึกษาทุกคน
 (2) ส�าเนารายงานผลการเรียนประจ�าปีการศึกษา 2558 (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)
 (3) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อสมาชิก คู่สมรส บุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่ก�าลังศึกษาทุกคน
 (4) หลักฐานการผ่อนช�าระค่าที่อยู่อาศัย/เช่าบ้าน/เช่าที่พัก มธ.
 (5) ใบแจ้งเงินเดือน มีนาคม 2559 
  (6) ส�าเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร)
  ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 (1) หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษา หรือใบเสร็จช�าระเงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  ส�าหรับบุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่ก�าลังศึกษาทุกคน
 (2) ส�าเนารายงานผลการเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2558 (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)
 (3) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อสมาชิก คู่สมรส บุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่ก�าลังศึกษาทุกคน
 (4) หลักฐานการผ่อนช�าระค่าที่อยู่อาศัย/ เช่าบ้าน /เช่าที่พัก มธ. 
 (5) ใบแจ้งเงินเดือน มีนาคม 2559
 (6) ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
 (7) ส�าเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร)

  สมาชกิสามารถดรูายละเอยีดต่างๆ เพิม่เตมิได้ที ่www.savings.tu.ac.th หรอื ประกาศทีห่น้า ส�านกังาน สอมธ. 

ทั้ง 3 ส�านักงาน หรือ โทรศัพท์ หมายเลข 3380-2 (ท่าพระจันทร์) หมายเลข 1158-1159 ( ศูนย์รังสิต)    
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  แนวคิดของ รองศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล 
ประธานกรรมการ สอมธ. 

จากการสัมมนาคณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่ 
ปฐมนิเทศคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 45/2559

 ในอดีตเราอาจจะมองสมาชิกถึงผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เงินปันผลรายปี การไปสัมมนา สิ่งต่างๆ เหล่านี้ อาจ

จะสืบเนื่องมาและกลายเป็นวัฒนธรรม ทุกๆ ปีจะมีค�าถามว่าปีนี้เงินปันผลเท่าไร แต่สิ่งที่จะขอฝากไว้ ถ้าเราจะมองถึง 

ระยะยาว ทนัททีีเ่ข้ามาเป็นสมาชกิ สอมธ. เมือ่สมาชกิอยูน่านสมาชกิจะมคีวามมัน่คงอย่างไร เมือ่สมาชกิถงึวยัเกษยีณสมาชกิ

สามารถใช้ทนุเรอืนหุน้และเงนิฝากของสหกรณ์ในการด�ารงชวีติอยูไ่ด้หรอืไม่... ปกตข้ิาราชการจะหวงัอยู ่2 เรือ่ง คอืสวสัดกิาร 

ค่ารกัษาพยาบาล และเงนิบ�าเหนจ็บ�านาญตอนเกษยีณอาย ุซึง่เงนิเดอืนข้าราชการจะน้อย นัน่หมายความว่าจรงิๆ แล้วความ

มัน่คงของชวีติของเราอาจจะไม่ได้อยูท่ีร่ายวนัหรอืรายเดอืนกไ็ด้ การทีเ่ราพุง่เป้าทีผ่ลตอบแทนเงนิปันผลซึง่เป็นผลตอบแทน

รายปี โดยที่เราลืมไปในเรื่องผลตอบแทนระยะยาว 

 ในปีนีจ้ะทบทวนดวู่าผลตอบแทนระยะยาวทีค่วรจะให้กบัสมาชกิ เพือ่สร้างความมัน่คงให้กบัสมาชกิ เมือ่ถงึวนัหนึง่

ทีเ่ขาท�างานไม่ได้แล้ว ว่าจะท�าอย่างไรให้สมาชกิอยูไ่ด้ เมือ่มองย้อนไป 15 ปีทีแ่ล้ว จะเหน็ว่าดอกเบีย้เงนิฝากสงูถงึ 13-14% 

ถ้ามีเงินเก็บประมาณ 5 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ย 5-6 แสนบาทก็อยู่ได้ แต่เวลาผ่านมาถึงวันนี้ ดอกเบี้ยเหลือเพียง 1-2% เงินที่

เรามีอยู่และหวังว่าจะน�ามาเลี้ยงเราหลังเกษียณอายุอาจไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นจึงขอฝากกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอมธ.  

ทกุคนว่า ท�าอย่างไรกไ็ด้ให้สมาชกิมคีวามเชือ่ใจและเชือ่มัน่ว่าในอนาคต ทีส่มาชกิเกษยีณอาย ุสมาชกิไม่ต้องมาจ่ายดอกเบีย้

เงนิฝาก นอกจากไม่ต้องจ่ายเงนิค่าดอกเบีย้แล้ว สมาชกิจะต้องมค่ีาตอบแทนในระดบัหนึง่ทีด่�ารงชวีติอยูไ่ด้เมือ่เกษยีณ สมาชกิ

ต้องมีความมั่นใจว่า สอมธ. จะดูแลด้านการเงินของสมาชิกให้ด�ารงชีวิตอยู่ได้โดยอัตภาพ ซึ่งในการด�าเนินงานเพื่อสมาชิก

จะมีคณะอนุกรรมการหลายชุดด้วยกัน เช่น ประชาสัมพันธ์ วิชาการ และทุนสาธารณประโยชน์ ขอให้ปี 2559 และ 2560 

กรรมการและบุคลากรลองเสนอแนะว่าในระยะยาวควรจะสร้างผลประโยชน์ของสมาชิกและความมั่นใจเพิ่มขึ้นได้อย่างไร

 รายได้ของสหกรณ์ รายได้ส่วนหนึ่งมาจากเงินกู้ ซึ่งให้สมาชิกกู้ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท และให้สหกรณ์อื่นกู้

เกือบเข้าสู่ 10,000 ล้านบาท ส่วนที่ 2 รายได้จากเงินลงทุน คือ พันธบัตร ซึ่งอัตราดอกเบี้ยทรงตัวและก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ

 แหล่งที่มาของเงินทุน มาจากเงินฝาก และทุนเรือนหุ้น โชคดีที่การด�าเนินงานในปี 2557-2558 ทั้งเงินฝากและทุน

เรือนหุ้นเพิ่มขึ้น แนวโน้มในปี 2559-2560 เงินฝากและทุนเรือนหุ้นก็จะเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ

อ�านวยการ ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ ที่จะไปบริหารเงินทุนเหล่านี้ว่าจะไปลงทุนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลประโยชน์คุ้มค่าที่สุด 

และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

 สุดท้ายที่อยากให้เกิดขึ้นกับ สอมธ. คือ สอมธ.จะต้องสืบสาน ความเชื่อถือ เชื่อมั่น และเชื่อใจ ให้กับทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องกับ สอมธ.
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เกร็ดความรู้จากโลกออนไลน์
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คณะวิทยาศาสตร์ฯ ครบรอบ 30 ปี 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

คณะแพทย์ศาสตร์ ครบรอบ 26 ปี
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

สถาบันไทยคดีศึกษาครบรอบ 45 ปี                                 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

คณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

 วิทยาลัยสหวิทยาการ ครบรอบ 13 ปี 
 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรม สอมธ.
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จ�ากัด ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยในโอกาสส�าคัญ ดังนี้

8 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559



 สอมธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 

ณ บริเวณพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

 คณะกรรมการด�าเนนิการและเจ้าหน้าที ่สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานซคีอนสแควร์ จ�ากดั เยีย่มชมศกึษาดงูาน สอมธ. 

โดย คณะกรรมการด�าเนินและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม  2559 ณ ส�านักงานท่าพระจันทร์

26 กุมภาพันธ์ 2559
วันสหกรณ์แห่งชาติ 

มาเยี่ยมมาเยือน
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  ขอแสดงความเสียใจ

 สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  จ�ากดั ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภธิรรมศพ สมาชกิ  

เสียชีวิต 3 ท่าน สอมธ. ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่าน มา ณ ที่นี้

นางมาลี พิกุล เลขทะเบียนสมาชิก 4299  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2559 ณ วัดเวฬุวัน จ.ปทุมธานี

นายอ�านาจ นิยมศักดิ์ เลขทะเบียนสมาชิก 2430 
สังกัดกองกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2559

ณ วัดเกิดการอุดม จ.ปทุมธานี

รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม เลขทะเบียนสมาชิก 00047 
สังกัด ทั่วไป (ขร.บ�านาญ) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม  2559                                        

ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

นางวิลาภรณ์ ไวโรจน์กุล สมาชิกเลขที่ 01275 สังกัด ทั่วไป 
(ขร.บ�านาญ)  ณ วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ
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จากใจเจ้าหน้าที่ สอมธ. 

 จากการสัมมนาเจ้าหน้าที่ สอมธ. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความพร้อมที่จะไปสู่องค์กรที่ทันสมัย 

ให้บริการอย่างมืออาชีพ และพร้อมในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพัฒนาระบบการ

สื่อสารกับสมาชิก ให้มีความรวดเร็ว และตอบค�าถามในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบได้ นั่นหมายถึง สมาชิกจะ 

ได้รับบริการที่เป็นมาตรฐาน สะดวก น่าประทับใจ เมื่อแวะมาใช้บริการของ สอมธ.

 นอกจากนั้น สอมธ. ก�าลังพัฒนาเว็ปไซต์ เพื่อให้มีความทันสมัย และเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ส�าคัญ ประกอบกับจะมีการจัดท�าแฟนเพจ สอมธ. บน Facebook และ สอมธ. ชาแนล บน Youtube เพื่อ

ให้สมาชิกได้รับทราบสาระดีๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ทุกแห่งที่มีสัญญาณโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต ...  

เจ้าหน้าที่ สอมธ. มีใจมุ่งมั่นในการบริการสมาชิก และมีหน้าเปื้อนรอยยิ้มแก่สมาชิกทุกท่านเสมอ

ค�ำถำมชิงรำงวัล 
 จากรูปนี้ท่านมีข้อสังเกตอะไรบ้าง 10 ท่านที่โชคดี รับรางวัลจาก สอมธ

ส่งค�าตอบพร้อมชื่อนามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก และเบอร์ติดต่อ มาที่ สอมธ. 
(คุณสุนันทา ญาณศีล)
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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

ท่ีปรึกษา
รศ.นพ. ศุภชัย ฐิติอาชากุล

ประธานกรรมการ 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสุนันทา ญาณศีล

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
*	 ให้เช่าคอนโดใหม่ (D คอนโด) พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องไฟฟ้าครบชุด ตรงข้ามประตูเชียงราก 9,500.00 

บาท ต่อเดือน ติดต่อขอดูห้องได้ที่คุณตรีทิพย์ เวชสัสถ์ โทรศัพท์ 080-058-6664, 089-138-4824 

* ขายที่ดิน 2 ไร่ อยู่ในโครงการสวนเกษตร ใกล้สวนเกษตร ใกล้ภูเขา ท�าเลดีมีโฉนดพร้อมโอน อยู่ใกล้ 

คลับเฮาส์ สระว่ายน�้า ราคา 640,000.00 ติดต่อ คุณพิสมัย โทรศัพท์ 086-042-1372

*	 ขายที่ดิน 369 ตารางวา อยู่ในโครงการ กฤษดานคร 25 มีนบุรี มีสนามกอล์ฟ ธานนท์กอล์ฟวิวแอนด์

สปอร์ตคลับ ตารางวาละ 16,000.00 บาท ติดต่อ คุณพิสมัย โทรศัพท์ 086-042-1372

*	 ที่ดินแบ่งขายเป็นแปลงๆ ละ 50-60-70 ตารางวา ที่ดินถมแล้ว ถนนคอนกรีต ท่อระบายน�้า อยู่ใกล้ 

มธ. ศูนย์รังสิต ทางผ่าน นวนคร อยู่หลัง สวทช. ตารางวาละ 17,500.00 บาท ติดต่อ 081-628-6107, 

080-165-9505, 080-616-8207
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