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ฉบับประจำ�เดือนมีน�คม 2560ข่าวสอมธ.

	 คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่	 46/2560	 เข้ารับมอบงาน	สานต่อตามอุดมการณ์และหลักการ	
สหกรณ์โดยยึดถือแนวทาง	 ตาม	 “ค�าพ่อสอน”	 ค�าว่าพอเพียง	 ด้วยความโปร่งใส	 ซื่อสัตย์	 พร้อมนี้		
ได้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการที่ได้ผ่านการเลือกตั้งและรับรองจากที่ประชุมใหญ่ฯ	 และขอบคุณ	
คณะกรรมการที่หมดวาระลง	พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง	ๆ	

(อ่านรายละเอียดการแต่งตั้ง ฯ หน้า 6)  

เตรียมเอกสารให้พร้อม!
เพื่อขอทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจ�าปี 2560

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ กุมภาพันธ์ 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. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60

จำานวนสมาชิก   9,029 คน   9,071 คน   9,108 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  26,786,205,568.62  26,522,655,973.70  26,234,490,741.65 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	4,985,904,168.00	 	4,947,285,707.15	 	4,970,105,512.67	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	10,591,244,000.00	 	10,293,601,000.00	 	10,025,918,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	1,878,309,022.89	 	2,050,293,241.36	 	2,047,622,829.72	

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	9,203,898,088.52	 	9,153,754,124.05	 	9,136,098,670.44	

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น 	126,850,289.21	 	77,721,901.14	 	54,745,728.82	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	16,570,122,650.14	 	16,838,402,875.18	 	17,155,466,340.31	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	3,439,000,000.00	 	2,869,000,000.00	 	2,579,000,000.00	

	 2.3		 หนี้สินอื่น 	366,300,816.39	 	323,488,062.35	 	318,845,060.49	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	4,430,700,810.00	 	4,469,742,330.00	 	4,507,576,240.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	1,104,605,878.28	 	1,104,605,878.28	 	1,201,495,718.91	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ 	166,149,687.90	 	165,914,387.90	 	169,779,327.69	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	224,876,522.74	 	224,844,452.92	 	224,775,800.41	

4. การให้ทุนสวัสดิการต่าง ๆ ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	3,484,250.00	 	5,700.00	 	11,400.00	

	 (1,317	ราย) (7	ราย) (7	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	124,500.00	 	12,000.00	 	28,500.00	

	 (83	ราย) (8	ราย) (19	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	522,900.00	 	54,600.00	 	87,900.00	

	 (416	ราย) (36	ราย) (63	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,666,000.00	 	158,000.00	 	329,000.00	

(174	ราย) (17	ราย) (35	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	110,000.00	 	5,000.00	 	5,000.00	

(22	ราย) (1	ราย) (1	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	68,500.00	 	-			 	-			

(6	ราย) 	-			 	-			

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	39,000.00	 	-			 	1,500.00	

(26	ราย) 	-			 (1	ราย)

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ	 	-			 	-			 	-			

	 	 เพราะเหตุทุพพลภาพ 	-			 	-			 	-			

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	935,485.20	 	32,352.25	 	63,872.13	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (89	ราย) (4	ราย) (14	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	2,253,000.00	 	88,000.00	 	252,000.00	

(21	ราย) (1	ราย) (2	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์ 	1,288,600.00	 	102,800.00	 	321,800.00	

(209	ราย) (13	ราย) (45	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปีบริบูรณ์ 	1,150,000.00	 	152,000.00	 	404,600.00	

(144	ราย) (18	ราย) (38	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปีบริบูรณ์ 	840,000.00	 	58,000.00	 	220,000.00	

(80	ราย) (6	ราย) (21	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	76-80	ปีบริบูรณ์ 	367,000.00	 	28,000.00	 	99,000.00	

(35	ราย) (5	ราย) (14	ราย)

	 4.15	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	81-85	ปีบริบูรณ์ 	258,000.00	 	-			 	50,000.00	

(18	ราย) 	-			 (5	ราย)

	 4.16	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 	4,660,000.00	 	30,000.00	 	110,000.00	

(109	ราย) (1	ราย) (3	ราย)
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แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

	 ด้วยคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จำากัด	(สอมธ.)	ชุดที่	46/2560	ในการ

ประชมุครัง้ที	่2/2560	วนัที	่28	กมุภาพนัธ์	2560	ได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ	เพือ่ทำาหน้าที่

บริหารงาน	สอมธ.	ให้เกิดความคล่องตัว	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 1. คณะอนุกรรมการวางแผน
	 ทำาหน้าที่การวางแผนและกำาหนดแนวทาง	 และทิศทางนโยบายของสหกรณ์	 การประเมินผล	 การดำาเนินงานของ

สหกรณ์	 วางมาตรการและแนวทางเงินออมและเงินกู้ของสมาชิก	 รวมทั้งการวางแผนเพื่อการดำาเนินการโครงการต่างๆ		

เพื่อความก้าวหน้าและเจริญเติบโตของ	สอมธ.	ดังมีรายนามต่อไปนี้

		 	 1.	 รศ.นพ.ศุภชัย	 ฐิติอาชากุล	 ประธานอนุกรรมการ

		 	 2.	 นายอภินันท์	 ชูหนู	 อนุกรรมการ

		 	 3.	 ว่าที่	ร.ต.อดิศร	 เอี่ยมสะอาด	 อนุกรรมการ		

		 	 4.		ผศ.ดร.ประชา	 คุณธรรมดี	 อนุกรรมการ		

		 	 5.	นายธนินท์รัฐ	 สุขสมกุลนันท์		 อนุกรรมการ		

		 	 6.	นางสาวดุษฎี	 ช่วงแก้ว		 อนุกรรมการ		

		 	 7.	นายรังษี	 ธารารมย์	 อนุกรรมการ		

		 	 8.	นางแสงเทียน	 ปรุงแสง		 อนุกรรมการ		

	 	 9.	นางบุศริน	 ช้างอยู่	 อนุกรรมการ		

	 		 10.	นางสาวนงลักษณ์		 สีนวลนนท์สกุล		 เลขานุการ

	 2. คณะกรรมการอำานวยการ 
		 ทำาหน้าที่บริหารและควบคุมสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ	์ การบริหารเงินเพื่อการลงทุนรวมทั้งการควบคุม

บริหารงานจัดการ	 และการบริหารทั่วไป	 ประกอบด้วยประธานกรรมการรองประธานกรรมการ	 เหรัญญิก	 เลขานุการ		

ผู้จัดการ	และผู้ช่วยผู้จัดการ	ดังมีรายนามต่อไปนี้

		 	 1.	 รศ.นพ.ศุภชัย	 ฐิติอาชากุล	 ประธานกรรมการ

		 	 2.	 นายอภินันท์	 ชูหนู	 กรรมการ

		 	 3.	 ว่าที่	ร.ต.อดิศร	 เอี่ยมสะอาด	 กรรมการ

		 	 4.	 ผศ.ดร.ประชา	 คุณธรรมดี	 กรรมการ

		 	 5.	 นายธนินท์รัฐ	 สุขสมกุลนันท์		 กรรมการ

		 	 6.	 นางสาวดุษฎี	 ช่วงแก้ว		 กรรมการ

		 	 7.	 นายรังษี	 ธารารมย์	 กรรมการ

		 	 8.	 นางสาวนงลักษณ์	 สีนวลนนท์สกุล		 กรรมการ

		 	 9.	 นางแสงเทียน	 ปรุงแสง	 กรรมการ

		 	 10.	นางบุศริน	 ช้างอยู่		 เลขานุการ
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	 3. คณะกรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน

	 ทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคำาขอกู้	ประเภทพิเศษ	วางแนวทาง	ตรวจสอบ	ติดตามให้เป็นไปตามระเบียบแล้วนำา

เสนอคณะกรรมการดำาเนินการ	และมีอำานาจในการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน	ดังมีรายนามต่อไปนี้

		 	 1.	 นายอภินันท์	 ชูหนู	 ประธานกรรมการ		

	 		 2.	 นางสาวดุษฎี	 ช่วงแก้ว	 กรรมการ

	 	 3.	 นายธนินท์รัฐ	 สุขสมกุลนันท์		 กรรมการ

	 	 4.		นายบุญเลิศ	 วั่นเส็ง	 กรรมการ

	 	 5.	 นางสาวสายฝน	 อำาพันศรี	 กรรมการ

		 	 6.	 นายรังษี	 ธารารมย์	 กรรมการ

		 	 7.	 นางแสงเทียน	 ปรุงแสง	 กรรมการ

		 	 8.	 นายนุกูลกิต	 เรืองศรี		 เลขานุการ	 	

	 4. คณะกรรมการเงินกู้สามัญ

		 ทำาหน้าทีพ่จิารณาอนมุตัิคำาขอกูเ้งนิประเภทสามญั	และเงนิกูข้้าราชการออกนอกระบบ	การตรวจสอบ	การตดิตาม	

รวมทั้งการวางแนวทางต่าง	ๆ	 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	ดังมีรายนาม	

ต่อไปนี้

		 		 1.		นายอภินันท์	 ชูหนู		 ประธานกรรมการ		 	

		 	 2.	 นางสาวจุฬาภรณ์	 พรหมมาพันธุ์	 กรรมการ

	 	 3.	 นายจำาลอง	 พันธุฤทธิ์	 กรรมการ	 	

	 	 4.	 นายบุญเลิศ	 วั่นเส็ง	 กรรมการ

	 	 5.	 นางสาวบรรจง		 นำ้านวล		 กรรมการ

		 	 6.	 นางสาวสายฝน	 อำาพันศรี	 กรรมการ

		 	 7.	 นายรังษี	 ธารารมย์	 กรรมการ	

		 	 8.	 นางแสงเทียน	 ปรุงแสง	 กรรมการ	 	

		 	 9.	 นายนุกูลกิต	 เรืองศรี		 เลขานุการ	 	

 5. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินทุนเพื่อการสาธารณประโยชน์ เงินกองทุนทดแทน 

  และกองทุนเกษียณอายุราชการ 

	 ทำาหน้าทีอ่นมุตัคิำาขอรบัการช่วยเหลอืการฌาปนกจิสงเคราะห์	สาธารณภยั	หรอืภยัพบิตัต่ิางๆ	เงนิทนุเพือ่การศกึษา	

เงินกองทุนทดแทน	 และเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ	 รวมทั้งการวางแนวทาง	 ในการให้การสงเคราะห์	 และสวัสดิการ	

ต่าง	ๆ 	เพือ่พจิารณาให้ความช่วยเหลอืแก่สมาชกิทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน	และอืน่	ๆ 	ให้เป็นไปตามระเบยีบ	ดงัมรีายนามต่อไปนี้

	 	 1.	 ว่าที่	ร.ต.อดิศร	 เอี่ยมสะอาด	 ประธานอนุกรรมการ		

	 		 2.	 นางสาวดุษฎี	 ช่วงแก้ว	 อนุกรรมการ		

	 	 3.	 นางกนกรดา	 ศรวารี	 อนุกรรมการ		

		 	 4.	 นางสาวจุฬาภรณ์	 พรหมมาพันธุ์		 อนุกรรมการ			

		 	 5.	 นายจำาลอง	 พันธุฤทธิ์		 อนุกรรมการ		

		 	 6.	 นายรังษี	 ธารารมย์	 อนุกรรมการ		

		 	 7.	 นางแสงเทียน	 ปรุงแสง	 อนุกรรมการ		 	

		 	 8.	 นางสาววันเพ็ญ	 หนูเล็ก	 เลขานุการ	
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 6. คณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ 

		 ทำาหน้าที่จัดอบรม	สัมมนา	และวิเทศวิชาการ	 เพื่อพัฒนากรรมการ	 เจ้าหน้าที่	 และสมาชิก	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

เสรมิสร้างความรู	้ความเข้าใจให้แก่กรรมการ	เจ้าหน้าที	่สมาชกิในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง	อนัจะก่อให้เกดิการพฒันาเจรญิ	

เติบโตแก่	 สอมธ.	 อย่างมีเสถียรภาพ	 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 ตลอดจนจัดอบรมสัมมนาแก่ขบวนการสหกรณ์ทั่วไป		

ดังมีรายนามต่อไปนี้

		 	 1.	 ผศ.ดร.ประชา	 คุณธรรมดี		 ประธานอนุกรรมการ	

		 	 2.	 ว่าที่	ร.ต.อดิศร	 เอี่ยมสะอาด	 อนุกรรมการ

	 	 3.		นางกนกรดา	 ศรวารี	 อนุกรรมการ	

	 	 4.		นายพุทธิวัฒน์	 วิเศษสิงห์	 อนุกรรมการ

	 	 5.		นางรัมภาพร	 สำารองกิจ	 อนุกรรมการ

	 	 6.		นายสิทธิชัย	 พันเศษ	 อนุกรรมการ

		 	 7.	 นางสาวนิตยา	 โชครักษ์	 เลขานุการ

	 7. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 	 	

		 ทำาหน้าที่เผยแพร่ข่าวสาร	และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานของ	สอมธ.	แก่มวลสมาชิก	 เสริมสร้าง

ความเข้าใจอนัดรีะหว่าง	สอมธ.	สมาชกิ	คณะกรรมการดำาเนนิการ	เจ้าหน้าที	่ตลอดจนสือ่สารเพือ่ให้เกดิความเข้าใจอนัดกีบั

สหกรณ์อื่น	ดังมีรายนามต่อไปนี้

		 	 1.		นายธนินท์รัฐ	 สุขสมกุลนันท์	 ประธานอนุกรรมการ	

	 	 2.		นางสาวบรรจง		 นำ้านวล		 อนุกรรมการ

	 	 3.		นายพุทธิวัฒน์	 วิเศษสิงห์	 อนุกรรมการ

	 	 4.		นางรัมภาพร	 สำารองกิจ	 อนุกรรมการ

	 	 5.	 นายสิทธิชัย	 พันเศษ	 อนุกรรมการ

		 	 6.	 นายรังษี	 ธารารมย์	 อนุกรรมการ	

	 	 7.		นางบุศริน	 ช้างอยู่	 อนุกรรมการ

		 	 8.		นางสุนันทา	 ญาณศีล	 เลขานุการ

	 8. คณะอนุกรรมการคอมพิวเตอร์

	 ทำาหน้าที่ในการศึกษา	 วางแผน	 และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	 รวมทั้งปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการให้

บริการแก่สมาชิกและการบริหารงานให้เหมาะสมกับขนาด	และธุรกิจของ	สอมธ.	ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	ทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต	รวมถงึการจดัซือ้	จดัจ้าง	และการบำารงุรกัษาระบบคอมพวิเตอร์	รวมทัง้ให้มอีำานาจในการตรวจรบัระบบคอมพวิเตอร์

ทั้ง	Hardware	และ	Software	ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง	ดังมีรายนามต่อไปนี้

		 		 1.	 ว่าที่	ร.ต.อดิศร		 เอี่ยมสะอาด	 		 ประธานอนุกรรมการ	

		 	 2.	 ดร.อำานวยพล	 แจ้งเจริญ		 	 อนุกรรมการ

		 	 3.	 นายอภินันท์	 ชูหนู	 	 อนุกรรมการ

		 	 4.	 ผศ.ดร.ประชา	 คุณธรรมดี	 		 อนุกรรมการ

			 	 5.	 นายธนินท์รัฐ	 สุขสมกุลนันท์	 	 อนุกรรมการ

			 	 6.	 นายรังษี	 ธารารมย์						 	 อนุกรรมการ

			 	 7.	 นางแสงเทียน	 ปรุงแสง						 	 อนุกรรมการ

		 	 8.	 นางสาวนงลักษณ์	 สีนวลนนท์สกุล	 	 เลขานุการ

5ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมีนาคม 2560
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แนะน�ำคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 46/2560

รศ.	นพ.ศุภชัย	ฐิติอาชากุล
ประธานกรรมการ

นายอภินันท์	ชูหนู
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ว่าที่	ร.ต.อดิศร	เอี่ยมสะอาด
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางสาวดุษฏี	ช่วงแก้ว
เหรัญญิก

นายธนินท์รัฐ	สุขสมกุลนันท์
กรรมการและเลขานุการ

ผศ.	ดร.ประชา	คุณธรรมดี
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นางสาวบรรจง	น�้านวล
กรรมการ

นายพุทธิวัฒน์	วิเศษสิงห์
กรรมการ

นางรัมภาพร	ส�ารองกิจ
กรรมการ

นางสาวสายฝน	อ�าพันศรี
กรรมการ

นายสิทธิชัย	พันเศษ
กรรมการ

นางกนกรดา	ศรวารี
กรรมการ

นางสาวจุฬาภรณ์	พรหมมาพันธ์ุ
กรรมการ

นายจ�าลอง	พันธุฤทธิ์
กรรมการ

นายบุญเลิศ	วั่นเส็ง
กรรมการ
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ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2560
ผลกำรด�ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 

จ่ำยปันผลได้ 8% เงินเฉลี่ยคืน 14%

	 	 สอมธ.	 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2560	 เมื่อวันที่	 17	
กุมภาพันธ์	 2560	ณ	 หอประชุมใหญ่	 มธ.	 ท่าพระจันทร์	 โดยได้	
เรยีนเชญิ	ศาสตราจารย์	ดร.สมคดิ	เลศิไพฑรูย์	อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	 เป็นประธานในพิธี	 นายอภินันท์	 ชูหนู	 รองประธาน
กรรมการ	 ทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุมใหญ่	 กล่าวรายงานผลการ
ดำาเนินงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2560	ความว่า	“กระผม
ในนามของสมาชิกคณะกรรมการดำาเนินการ	 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จำากัด	 ขอขอบพระคุณท่าน

อธกิารบดทีีไ่ด้กรณุามาเป็นเกยีรตใินการเปิดการประชมุใหญ่สามญัประจำาปี	2560	ในโอกาสนีก้ระผมขออนญุาตรายงานผล
การดำาเนินงาน	และกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จำากัด	ในรอบปี	2559	พอสังเขป	ดังนี้
		 	 ในปี	 2559	 สมาชิกได้ให้ความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการ	
ดำาเนินการและเจ้าหน้าที่	 ที่ยึดมั่นในหลักการความซื่อสัตย์สุจริต		
ความโปร่งใสตรวจสอบได้	การบริการที่รวดเร็ว	ความมีนำ้าใจ	เอื้ออาทร
ต่อมวลสมาชิก	 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 การยึดมั่นในการสร้าง
ความมัน่คง	และการลงทนุทีไ่ม่เสีย่งภยั	และให้ผลตอบแทนทางการเงนิ
ในอัตราสูงแก่ผู้ถือหุ้น	 และผู้ฝากเงิน	 และการดูแลเอาใจใส่สมาชิกผู้กู้	
และการให้สวัสดิการที่ดีแก่มวลสมาชิก	 ชุมชนและสังคม	 ทำาให้จำานวน
สมาชิก	สอมธ.	เพิ่มขึ้นจาก	8,632	คน	

	 	ในปี	2558	เป็น	9,029	คน	ในปี	2559	เพิม่ขึน้	397	คน	มทีนุดำาเนนิ
งานเพิม่ขึน้จาก	23,402.87	ล้านบาท	ในปี	2558	เป็น	25,956.98	ล้านบาท	
ในปี	2559	เพิ่มขึ้น	2,554.11	ล้านบาท	หรือร้อยละ	10.91	และสามารถ
ทำากำาไรสุทธิได้ถึง	484.45	ล้านบาท	ซึ่ง สอมธ. สามารถจ่ายเงินปันผล  
ได้ 8% และเงินเฉลี่ยคืน 14%	
	 และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่	 ในปี	 2559	 สอมธ.	 ของเรา	 ได้รับการ
ประเมินธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในของ
สหกรณ์	 ผลการประเมินการกำากับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	 อยู่

ในระดับ	“ดีมาก”	 และการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ	์ สอมธ.	 ผ่านมาตรฐาน	“ระดับดีเลิศ”	 ประเมินและจัดระดับโดย
สำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	1	
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	 	 สำาหรับการบริหารงานในด้านอื่นๆ	 สอมธ.	 ยังคง	
เดินหน้าดำาเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการให้สวัสดิการแก่
สมาชิก	 การให้บริการด้านเงินฝาก	 การบริการด้านสินเชื่อ		
ตลอดจนการสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ	
และขบวนการสหกรณ์	 สอมธ.	 ยังคงคำานึงถึงความเหมาะสม	
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น	 	
	 	 จากนั้นได้ดำาเนินการประชุมตามวาระสำาคัญต่างๆ	
จนถึงวาระของการรับรองผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ

ประจำาปี	 2560	 ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก	 เมื่อวันที่	 17	 ธันวาคม	 2559	 ที่ผ่านมา	 ซึ่งได้รับการรับรองจากที่	
ประชุมใหญ่	เป็นที่เรียบร้อย	หลังจากการประชุมใหญ่ฯ	เสร็จสิ้น	สอมธ.	ได้ดำาเนินการจ่ายเงินปันผล	8%	และเงินเฉลี่ยคน	
14%	แก่สมาชิก	ณ	บริเวณ	สำานักงาน	สอมธ.	ท่าพระจันทร์
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     สาระน่ารู้ เรื่องภาษี 
	 สวัสดีค่ะ	 สมาชิกที่เคารพ	 ข่าว	 สอมธ.	 ฉบับนี้	 มีสาระดีๆ	 เรื่องภาษีเงินได้ฯ	 มาฝาก	 เรื่องนี้ไม่รู้		

ไม่ได้แล้ว	 	 เงินเดือนเพิ่มก็เสียภาษีเพิ่ม	 ค่าครองชีพก็สูงขึ้น	 	 (คำานวณไป คำานวณมา เงินเดือนที่ขึ้นมา  

จ่ายภาษีหมด) #มนุษย์เงินเดือน#	 อย่ากังวลไป	 รีบวางแผนกันตั้งแต่ต้นปีก็แล้วกัน	มีอะไรลดหย่อนได้บ้าง	

ลองศกึษากนัดคูะ	“การเสยีภาษเีป็นหน้าทีข่องประชาชนทกุคน เพือ่นำาเงนิภาษไีปใช้ในการบรหิารประเทศ”

ที่มา	:
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กิจกรรม

	 สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จำากดั	ร่วมกจิกรรมของมหาวทิยาลยัและหน่วยงานต่างๆ	

ของมหาวิทยาลัยในโอกาสสำาคัญ	ดังนี้	

วิทยาลัยนวัตกรรม	เนื่องในโอกาสครบรอบ	20	ปี	
เมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2560

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	ครบรอบ	52	ปี	
เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์		2560

คณะสหเวชศาสตร์	ครบรอบ		21	ปี	
เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์		2560	
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คณะทันตแพทยศาสตร์	เนื่องในโอกาสครบรอบ	21	ปี	
เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2560

สถาบันไทยคดีศึกษา		เนื่องในโอกาสครบรอบ		46	ปี	
เมื่อวันที่	3	มีนาคม	2560

ขอแสดงควำมเสียใจ

	 สอมธ.	 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ	 นางสาวกฤตชญา	 รัตนประทีป	 สมาชิกเลขทะเบียนที่	 4236		
สังกัด	หอสมุดแห่ง	มธ.	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2560	ณ	วัดบางขัน	จ.ปทุมธานี		
	 สอมธ.	ขอแสดงความเสียใจ	ต่อครอบครัวของท่านสมาชิก	มา	ณ	ที่นี้



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 

savings@tu.ac.th

บรรณาธิการแถลง
	 	 สวสัดคีรบัท่านสมาชกิทีเ่คารพรกั	กระผม	นายธนนิท์รฐั	สขุสมกลุนนัท์	ขอรายงานตวัครบั	
	 สำาหรับคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	 46/2560	 กระผมได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ

ดำาเนนิการให้ทำาหน้าทีเ่ลขานกุาร	และเป็นประธานอนกุรรมการประชาสมัพนัธ์	สำาหรบัข่าวสารฉบบั
นี้	 ขอแนะนำาคณะกรรมการดำาเนินการทั้ง	 15	ท่าน	ที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนและดำาเนินงานต่างๆ	
ของ	สอมธ.	ให้เดินหน้าต่อไปด้วยระบบการทำางานที่เข้มแข็ง	เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ด้านที่อยู่
อาศัย	ด้านทุนสาธารณประโยชน์	ด้านความรู้ในการออมเงิน	ที่ทำาให้สมาชิกมีความสุข	บนพื้นฐาน

ของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ภายใต้ข้อบังคับตามหลักการณ์สหกรณ์	ทั้งนี้	คณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	46/2560	ใน
คราวประชุมครั้งที่	2/2560	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2560	ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง	ๆ	เพื่อให้แบ่งหน้าที่กัน
ทำางาน	เพือ่ให้เกดิความคล่องตวั	ข่าวดสีำาหรบัสมาชกิทีม่บีตุร	เตรยีมเอกสารได้แล้วนะครบั	เพือ่จะได้ยืน่ขอรบัทนุการศกึษา	
บตุร	ประจำาปี	2560	คาดว่า	จะประกาศให้ยืน่ขอทนุฯ	ได้	ระหว่างเดอืนเมษายนถงึเดอืนกรกฎาคม	2560	นีล้ะครบั	คอยตดิตาม	
ข่าวสารของ	สอมธ.	ฉบับต่อไปครับ

นายธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

12 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมีนาคม 2560


