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ฉบับประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์ 2560ข่าวสอมธ.

วันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
ร่วมท�ำควำมด ีละเว้นควำมชั่ว

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ มกราคม 2560

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  5.00% ต่อปี 
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วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

ธ.ค.58 ธ.ค.59 ม.ค.60

จำ�นวนสม�ชิก   8,632 คน   9,029 คน   9,071 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  24,296,155,010.52  26,786,205,568.62  26,522,655,973.70 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	4,568,858,232.16	 	4,985,904,168.00	 	4,947,285,707.15	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	10,004,742,000.00	 	10,591,244,000.00	 	10,293,601,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	1,915,706,866.93	 	1,878,309,022.89	 	2,050,293,241.36	

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	7,688,841,071.30	 	9,203,898,088.52	 	9,153,754,124.05	

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น 	118,006,840.13	 	126,850,289.21	 	77,721,901.14	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	14,757,294,142.08	 	16,570,122,650.14	 	16,838,402,875.18	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	3,179,000,000.00	 	3,439,000,000.00	 	2,869,000,000.00	

	 2.3		 หนี้สินอื่น 	382,366,626.11	 	366,300,816.39	 	323,488,062.35	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	4,018,104,940.00	 	4,430,700,810.00	 	4,469,742,330.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	1,018,895,003.44	 	1,104,605,878.28	 	1,104,605,878.28	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ 	171,118,400.86	 	166,149,687.90	 	165,914,387.90	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	341,239,950.05	 	224,876,522.74	 	224,844,452.92	

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

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	3,447,500.00	 	3,484,250.00	 	5,700.00	

	 (1,286	ราย) (1,317	ราย) (7	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	132,000.00	 	124,500.00	 	12,000.00	

	 (88	ราย) (83	ราย) (8	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	562,800.00	 	522,900.00	 	32,352.25	

	 (423	ราย) (416	ราย) (4	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,778,000.00	 	1,666,000.00	 	158,000.00	

(192	ราย) (174	ราย) (17	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	30,000.00	 	110,000.00	 	5,000.00	

(6	ราย) (22	ราย) (1	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	52,000.00	 	68,500.00	 	-			

(6	ราย) (6	ราย) 	-			

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	115,500.00	 	39,000.00	 	-			

(77	ราย) (26	ราย) 	-			

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ	 	-			 	-			 	-			

	 	 เพราะเหตุทุพพลภาพ 	-			 	-			 	-			

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	568,687.78	 	935,485.20	 	-			

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (68	ราย) (89	ราย) 	-			

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	818,000.00	 	2,253,000.00	 	88,000.00	

(8	ราย) (21	ราย) (1	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์ 	1,510,600.00	 	1,288,600.00	 	102,800.00	

(197	ราย) (209	ราย) (13	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปีบริบูรณ์ 	1,299,000.00	 	1,150,000.00	 	152,000.00	

(134	ราย) (144	ราย) (18	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปีบริบูรณ์ 	782,000.00	 	840,000.00	 	58,000.00	

(72	ราย) (80	ราย) (6	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	76-80	ปีบริบูรณ์ 	215,000.00	 	367,000.00	 	28,000.00	

(25	ราย) (35	ราย) (5	ราย)

	 4.15	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	81-85	ปีบริบูรณ์ 	66,000.00	 	258,000.00	 	-			

(12	ราย) (18	ราย) 	-			

	 4.16	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 	3,810,000.00	 	4,660,000.00	 	30,000.00	

(92	ราย) (109	ราย) (1	ราย)
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ค�ำพ่อสอน : ประเทศไทยเรำอยู่อย่ำงพอมีพอกิน
“ไม่ใช่อย่ำงทุกคนอยู่มีบ้ำนหรูหรำ และร�่ำรวยกันทุกคน” 

 ...เราประเทศไทยถ้าสามัคคีกันดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผล เราเองจะเป็นที่ตั้งของความมั่นคง

ผาสุกของราษฎรที่เป็นประชากรแห่งประเทศนี้ เป็นตัวอย่างแก่มวลมนุษย์ มวลมนุษย์ก็มนุษยชาตินี้เอง และประเทศอื่น

ก็อาจเอาอย่างบ้าง ก็เกิดความไม่เบียดเบียนขึ้น... 

 ...ความอยูใ่นโลกนีอ้ย่างสบาย พอสมควร คอืไม่ใช่หรหูรา ประเทศไทยเราจะอยูไ่ม่ใช่อย่างทกุคนอยูม่บ้ีานหรหูรา

กันทุกคน และร�่ารวยกันทุกคนแต่ว่าทุกคนก็พอมีพอกิน... 

 ...ผู้ที่มีความอยู่ดีกินดีนั้นย่อมสามารถป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ได้ ทั้งในยามปกติ ทั้งในยามคับขัน เพราะว่าผู้ที่มี

ชีวิตที่ดี มีอาหารพอเพียง มีฐานะมั่นคง ย่อมมีจิตใจแข็งแรง และท�าให้ร่างกายแข็งแรง ท�าให้เกิดความเข้าใจในความ

มั่นคง คือการรักษาความปลอดภัยของประเทศ และหวงแหนแผ่นดินของตัว... 

 ...ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลก หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก แต่ก็ขอให้

เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้ เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้ว เราท�าเป็นประเทศที่สงบประเทศที่มีคน

ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆ เราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้... 

 ...แล้วรู้สึกว่าที่หนึ่งในโลกในข้อนี้จะดีกว่าผู้อื่น จะดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลก จะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไรก็ตาม

ที่สุดในโลก. ถ้าเรามีความสงบ แล้วมีความสบายความมั่นคงที่สุดในโลกนั้น รู้สึกจะไม่มีใครสู้เราได้... 

ที่มา : พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนังสือค�าพ่อสอน 

ในโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี 60 ปี 60 ล้านความดีถวายในหลวง น้อมเกล้าฯ ถวายในหลวง 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คัดลอกข้อมูล จาก http://king.kapook.com/content14.php
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	 สอมธ.	บรรยายให้ความรูเ้กีย่วกบั	สอมธ.	ให้กบัหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในโอกาสทีห่น่วยงาน	ได้จดัการสมัมนา		
พร้อมมอบเงินเพื่อสมทบการจัดการสัมมนาให้แก่สมาชิก	ดังนี้

	 วิทยาลัยนวัตกรรม	 เมื่อวันที่	 	 6	 มกราคม	 2560	ณ	ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรม	พร้อมมอบเงิน
สนับสนุนการจัดการสัมมนา		เป็นจ�านวน	3,200.00	บาท	

	 กองกจิการนกัศกึษา	เมือ่วนัที	่9	มกราคม	2560	ณ	ห้องประชมุปรดี	ีพนมยงค์	พร้อมมอบเงนิสนบัสนนุ
การจัดการสัมมนาเป็นจ�านวนเงิน	5,800.00	บาท
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ภาพกิจกรรม........บรรยายหน่วยงาน



ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดี

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	ครบรอบ	63	ปี	
เมื่อวันที่	25	มกราคม	2560	
ณ	มธ.	ท่าพระจันทร์	

	 สอมธ.	 ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์	 100	 รูป	 เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ	
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บริเวณรอบสระน�้า	หน้าอาคารโดมบริหาร	มธ.	ศูนย์รังสิต

วิทยาลัยสหวิทยาการ	ครบรอบ		14	ปี		
เมื่อวันที่		7	กุมภาพันธ์	2560	

ณ	มธ.		ท่าพระจันทร์	
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ขอแสดงความเสียใจ

	 สอมธ.	 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ	
นายสงัวร	พทุธอนิทร์	สมาชกิเลขทะเบยีนที่	1785	
สังกัด	 ทั่วไป	 เมื่อวันที่ 	 26	 มกราคม	 2560		
ณ	วัดมัชฌันติการาม	(วัดน้อย)	กรุงเทพฯ	
	 สอมธ.	ขอแสดงความเสยีใจ	ต่อครอบครวั
ของท่านสมาชิก	มา	ณ	ที่นี้

ไฟเหลืองเตือนสมาชิก 
	สวัสดีปีใหม่ครับ	 ส�าหรับคอลัมน์ไฟเหลือง	 เตือนเพื่อนสมาชิก	 ฉบับนี้คงต้อง	

เตือนกันตรง	 ๆ	 ไม่อ้อมค้อมนะครับว่า	 “เป็นหนี้ต้องใช้”	 อย่าปล่อยวางเฉย	 ๆ		

มีอะไรต้องไปพูดคุยกับเจ้าหนี้	 ท�าไมไฟเหลืองจึงต้องกล่าวตรง	 ๆ	 ไม่ต้องยืดยาว	

หรือชักแม่น�้าทั้ง	 5	 มา	 เพราะต้องเรียนตามตรงนะครับว่า	 ที่ไม่ต้องบอกเพื่อน

สมาชิกแบบทะนุถนอมหรืออ้อมไปอ้อมมา	 เดี๋ยวจะไม่เข้าใจ	 เอาเป็นว่าอย่าไป

นิ่งเฉย	 หรือล้อเล่นกับสถาบันการเงินภายนอก	 ที่ท่านไปท�าสัญญากู้เงินมา	 	 ไฟ

เหลือง	ว่าเขาเอาจริงนะครับ	 เขาฟ้องจริง	 เขายึดจริง	หนักหน่อยฟ้องล้มละลายเลย		

ดังนั้นเป็นหนี้เท่าที่จ�าเป็น	 ถ้าเป็นไปได้	 อย่าไปเป็นหนี้ที่ไหน	 เป็นที่สหกรณ์ที่เดียวก็พอแล้ว	 ไฟเหลือง

ว่า	 ถ้ากู้เต็มสิทธิที่สหกรณ์แล้ว	 ถือว่าเป็นหนี้พอตัวแล้ว	 ถ้าเป็นหนี้ที่อื่น	 ต้องมีแผนการใช้เงินเขาดี	 ๆ	 เวลา	

เขาเรียกไปไกล่เกลี่ย	 ก็ไปคุยกับเขา	 อย่าปล่อยให้เขาฟ้องข้างเดียว	 ไม่ไปศาลปล่อยให้เขาว่าความ	

ข้างเดียวเขาจะขออ�านาจศาลให้ยึดโน่น	ยึดนี่	ยึดเงินปันผล	ยึดเงินเฉลี่ยคืน	ประวัติเสียเปล่า	ๆ 	หาทางอดออม	

ใช้หนี้เขาไป	 ต้องเตือนกันตรงไปตรงมาซะหน่อย	 เพราะตอนนี้สมาชิกเราโดนฟ้องกันมาก	ทั้งยึดทรัพย์  

ยึดเงินปันผล ยึดเงินเฉลี่ยคืน ยึดโฉนดที่ดินแล้ว บังคับให้ขายที่ดิน เพราะไปกู้บ้าง ไปค�้าประกันบ้าง  

โดนกรมบงัคบัคดตีามมาถงึมหาวทิยาลยัฯ	เลย	ยิง่เขารูว่้าท�างานเขาตามมาถงึทีเ่ลยครบั	ฉบบันีเ้รยีนตรง	ๆ 	ครบั	

ด้วยความหวังดี อย่าโกรธกันนะครับ ...

**	ไฟเหลือง	**
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สวัสดิการน่ารู้	
เรื่องกองทุนทดแทนสมาชิก

	 สวัสดี	ท่านสมาชิกทุกท่าน	ข่าวฉบับนี้	ขอน�าเสนอ	เรื่องสวัสดิการน่ารู้	ที่สมาชิกควรจะรู้	ขออนุญาตเล่า	จากประสบการณ์

ตรง	ของผู้เขียน	สมาชิกหลายท่านมาติดต่อแล้วบอกว่า	ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่า	สอมธ.	มีสวัสดิการต่าง ๆ เหล่านี้ให้กับสมาชิก 

??? ท�าไม สอมธ. ไม่ประชาสมัพนัธ์ให้สมาชกิทราบ ??? ทีรู่เ้พราะเค้าบอกมา บลา ๆ ๆๆๆ ????	ขอเรยีนให้สมาชกิทราบคะ	สอมธ.	

พยายามที่จะน�าเสนอข่าวสารให้ท่านสมาชิกหลาย	ๆ	ช่องทาง	ถ้าข่าวสารยังไม่ถึงท่าน	สอมธ.	ต้องขออภัยท่านสมาชิก	มา	ณ	ที่นี้	

และจะใช้ความพยายามต่อไปเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว	 ...	 ขอบคุณทุกค�าติชม	 จะน�ามาพัฒนาการ

ประชาสัมพันธ์ให้ถึงท่านสมาชิกต่อไป	 เรื่องสวัสดิการ	 เป็นสิทธิเฉพาะตัว	ต้องศึกษาไว้ค่ะ	 อย่าบอกว่าท่านไม่รู้เดี๋ยวจะอายเพื่อนๆ	

ข้าง	ๆ	

	 สอมธ. มีสวัสดิการอะไรบ้าง นะ ??

	 ตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิก จนถึงท่านเจ็บป่วย และ เสียชีวิต	 เริ่มตั้งเริ่มเข้าเป็นสมาชิก	*ประกันอุบัติเหตุ	*ทุนฯ	สมรส	

*ทุนสวัสดิการสมาชิกเป็นโสด	 *ทุนสมทบค่ารักษาพยาบาล	 *ทุนการศึกษาบุตร	 *กองทุนเกษียณอายุราชการ	 *ทุนเพื่อสงเคราะห์	

เกี่ยวกับการท�าศพคู่สมรส	 บุตร	 บิดา	 และมารดาของสมาชิก	 *เงินกองทุนทดแทนสมาชิกเนื่องจากเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่

ร่างกาย	*ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก	ที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ	เพราะเหตุทุพพลภาพ	และ*ทุนสงเคราะห์

สมาชิกคู่สมรส	บิดา	มารดา	ของสมาชิกประสบภัยพิบัติ	เป็นต้น	

	 ท่านจะหาข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการได้จากแหล่งใด?

	 **	สอมธ.	มีแผ่นประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการวางไว้บริเวณหน้าเคาน์เตอร์	ไว้คอยบริการท่าน

	 **	ในรายงานกิจการประจ�าปี	**	ในเว็บไซต์	สอมธ.**	ในข่าว	สอมธ.	

	 ส�าหรับฉบับนี้	จะน�าเสนอเรื่องของกองทุนทดแทนสมาชิก (กรณีอายุครบ 61 ปี ถึง อายุ 85 ปี บริบูรณ์)  

	 สมาชิกจะรับกองทุนนี้อย่างไร? 

	 -	 เมื่อครบรอบวันเกิดในทุก	ๆ	ปี	ตั้งแต่ครบอายุ	61	ปี	–	85	ปี	ให้สมาชิกมายื่นแบบฟอร์ม	พร้อมส�าเนาบัตรประชาชน	

เพื่อขอรับเงินกองทุนฯ	ดังกล่าว	

	 -	 เมือ่เขยีนแบบฟอร์มเรยีบร้อย	นัง่รอให้คลายร้อนสกัครู่	สอมธ.	กจ็ะด�าเนนิการโอนเงนิเข้าบญัชขีองท่านสมาชกิ	โดยท่าน

สามารถถอนเงินได้ทันที	รายละเอียดมีดังนี้	

	 กองทุนทดแทนสมาชิก (กรณีอายุครบ 61 ปี ถึง อายุ 85 ปี บริบูรณ์)	สอมธ.	จ่ายให้สมาชิกน�าไปจ่ายในขณะด�ารงชีวิต

อยู่เป็นรายปี	

	 เป็นสมาชิกตั้งแต่	1	ปี	ถึง	5	ปี		 ได้รับ	 400	 บาท	

	 เป็นสมาชิกตั้งแต่	6	ปี	ถึง	10	ปี		 ได้รับ		 800	 บาท	

	 เป็นสมาชิกตั้งแต่	11	ปี	ถึง	15	ปี		 ได้รับ	 1,600	 บาท	

	 เป็นสมาชิกตั้งแต่	16	ปี	ถึง	20	ปี		 ได้รับ		 2,000	 บาท	

	 เป็นสมาชิกตั้งแต่	21	ปี	ถึง	25	ปี		 ได้รับ	 3,000	 บาท	

	 เป็นสมาชิกตั้งแต่	26	ปี	ถึง	30	ปี		 ได้รับ	 4,000	 บาท	

	 เป็นสมาชิกตั้งแต่	31	ปี	ถึง	35	ปี		 ได้รับ	 5,000	 บาท	

	 เป็นสมาชิกตั้งแต่	36	ปี	ขึ้นไป		 ได้รับ	 6,000	 บาท	

	 *โดยจ�านวนเงินที่สมาชิกรับไปแล้ว	จะหักออกจากเงินทดแทนตามสิทธิที่สมาชิกจะได้รับจากกรณีเสียชีวิต*

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�านักงาน ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2613-3880, ส�านักงานศูนย์รังสิต โทรศัพท์

หมายเลข 0-2564-4499
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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 

โปรดทราบ	หากท่านต้องการรับข่าวสารทาง	e-mail	โปรดแจ้ง	e-mail	ของท่าน	มาที่	savings@tu.ac.th

บรรณาธิการแถลง
	 	 สวัสดีท่านสมาชิก	 เริ่มปีใหม่ด้วยความสดชื่นแจ่มใสนะคะ	 สิ่งต่างๆ	 ที่ผ่านมามีสิ่งผิดพลาด	

อย่างไร	ขอให้น�ามาปรบัปรงุ	และน�ามาเป็นข้อคดิทีจ่ะด�าเนนิชวีติต่อไป	ด้วยความไม่ประมาท	“พอดี	
พอใจ	พอใช้	และพอเพียง”	ขอให้ท่านรวย	ๆ 	ค่ะ	สอมธ.	ก็ยังคงต้องท�าหน้าที่อย่างเข้มแข็ง	เพื่อเป็น
เพื่อนคู่คิดของสมาชิก	“ยามมีให้น�ามาฝาก	ยามยากให้มากู้”	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	

	 		 สอมธ.ของเราปีนี้	 ครบรอบ	 45	 ปี	 ด้วยความภาคภูมิใจ	 ส่วนหนึ่งมาจากความ	 “พอเพียง”		
ด�าเนินตามค�าสอนของ	พ่อหลวง	 ไม่ฟุ้งเฟ้อ	 บริหารงานด้วยความรอบคอบ	 และโปร่งใส	 ผลการด�าเนินงานของ	 สอมธ.		
ในปีที่ผ่านมายังคงท�าก�าไรได้ตามเป้าหมายสามารถจ่ายเงินปันผลให้สมาชิกได้	8%	จ่ายเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้ได้	14%	ส่วนผล
การด�าเนินงานด้านอื่น	สามารถติดตามข้อมูลได้จากรายงานกิจการประจ�าปีที่	สอมธ.	ได้จัดท�าเพื่อเสนอแก่สมาชิกทุกท่าน	
โดยได้ส่งให้ท่าน	ก่อนวันที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีเรียบร้อยแล้ว
	 ส�าหรับในโลกโซเชียล	กระแสข่าวต่าง	ๆ	รวดเร็ว	ฉับไว	อาจมีกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีต่อองค์กรของเรา	สอมธ.	ขอให้
ท่านสมาชิก	 มีสติ	 ใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวสาร	 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด	 โปรดสอบถามได้จากคณะกรรมการ
ด�าเนินการโดยตรง	เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง	ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุน	สอมธ.	ตลอดมาค่ะ

จุฬาภรณ์ พรหมมาพันธ์ุ
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
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