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ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ กรกฎาคม 2558

เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ  อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 3.25-4.50% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  5.25% ต่อป ี
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๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ  

ข้าพระพุทธเจ้า

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด 



วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

31 ธ.ค. 57 พ.ค. 58 มิ.ย. 58

จำ�นวนสม�ชิก   8,263 คน   8,432 คน   8,449 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  20,933,077,236.48  21,682,099,924.32  21,593,317,850.95 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	4,139,708,449.16	 	4,332,993,433.57	 	4,369,138,326.94	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	9,967,941,000.00	 	9,985,795,000.00	 	10,012,642,300.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	813,879,646.64	 	866,368,927.06	 	965,577,809.86	

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	5,914,248,080.65	 	6,463,983,116.73	 	6,213,857,375.28	

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น 	97,300,060.03	 	32,959,446.96	 	32,102,038.87	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	13,356,948,344.73	 	14,023,665,909.99	 	14,002,458,831.28	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	1,800,000,000.00	 	1,940,000,000.00	 	1,810,000,000.00	

	 2.3		 หนี้สินอื่น 	377,406,417.48	 	300,396,068.71	 	293,473,154.55	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	3,645,678,300.00	 	3,790,614,040.00	 	3,821,804,580.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	935,653,569.06	 	1,018,808,249.90	 	1,018,808,249.90	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ 	159,713,655.36	 	176,165,755.36	 	175,893,955.36	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	241,907,745.67	 	233,406,962.46	 	233,406,962.46	

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

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	3,453,100.00	 	28,000.00	 	28,000.00	

	 (1,291	ราย) (11	ราย) (11	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	108,000.00	 	72,000.00	 	78,000.00	

	 (72	ราย) (48	ราย) (52	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	618,900.00	 	189,900.00	 	239,700.00	

	 (419	ราย) (145	ราย) (183	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,523,000.00	 	678,000.00	 	854,000.00	

(166	ราย) (74	ราย) (94	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	95,000.00	 	15,000.00	 	15,000.00	

(19	ราย) (3	ราย) (3	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	80,000.00	 	19,000.00	 	29,000.00	

(19	ราย) (2	ราย) (4	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	19,500.00	 	36,000.00	 	66,000.00	

(13	ราย) (24	ราย) (44	ราย)

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ	 	80,000.00	 	-			 	-			

	 	 เพราะเหตุทุพพลภาพ (1	ราย) 	-			 	-			

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	667,035.52	 	425,264.80	 	431,588.80	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (93	ราย) (31	ราย) (33	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	1,990,000.00	 	380,000.00	 	380,000.00	

(22	ราย) (5	ราย) (5	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์ 	1,503,600.00	 	556,600.00	 	688,000.00	

(173	ราย) (78	ราย) (96	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปีบริบูรณ์ 	1,243,000.00	 	591,000.00	 	740,000.00	

(133	ราย) (64	ราย) (82	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปีบริบูรณ์ 	693,000.00	 	394,000.00	 	429,000.00	

(57	ราย) (39	ราย) (45	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	76-80	ปีบริบูรณ์ 	412,000.00	 	79,000.00	 	103,000.00	

(39	ราย) (13	ราย) (15	ราย)

	 4.15	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	81-85	ปีบริบูรณ์ 	86,000.00	 	31,000.00	 	37,000.00	

(9	ราย) (6	ราย) (7	ราย)

	 4.16	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 	2,970,000.00	 	210,000.00	 	230,000.00	

(74	ราย) (5	ราย) (6	ราย)

2 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558



ภาพกิจกรรม
	 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีท�าบุญ	 ตักบาตรพระสงฆ์	 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	ครบรอบ	81	ปี	เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2558

บรรยายตามหน่วยงาน

	 สอมธ.	 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ	 ในการสัมมนาสมาชิกตามหน่วยงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ	
เมือ่วนัที	่2	มถินุายน	2558	ณ	ห้องประชมุสถาพร	1	ชัน้	3	อาคารบรกิาร	มธ.	ศนูย์รงัสติ	พร้อมมอบเงนิสนบัสนนุการสมัมนา
เป็นจ�านวนเงิน	10,000.00	บาท

	 สอมธ.	 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ	 ในการสัมมนาสมาชิกตามหน่วยงานของคณะสหเวชศาสตร์	 เมื่อวันที่	
30	มิถุนายน	2558	ณ	มธ.	ศูนย์รังสิต	พร้อมมอบเงินสนับสนุนการสัมมนาเป็นจ�านวนเงิน	10,000.00	บาท

3ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558



     แสดงความยินดี
สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการก่อตั้งของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

คณะเศรษฐศาสตร์	ครบรอบ	66	ปีแห่งการก่อตั้ง	
เมื่อวันที่	11	มิถุนายน	2558

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา	
ครบรอบ	30	ปีแห่งการก่อตั้ง	
เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2558

สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาฯ	
ครบรอบ	33	ปีแห่งการก่อตั้ง	
เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2558

คณะรัฐศาสตร์	ครบรอบ	66	ปีแห่งการก่อตั้ง	
เมื่อวันที่	12	มิถุนายน	2558

คณะพยาบาลศาสตร์	
ครบรอบ	19	ปีแห่งการก่อตั้ง	
เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2558

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	
ครบรอบ	23	ปีแห่งการก่อตั้ง
เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2558
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สาระน่ารู้ 
ว่าด้วยเรื่อง... การงดช�าระเงินค่าหุ้นรายเดือน 
เป็นสมาชิก สอมธ. มาแล้ว 15 ปี 
งดช�าระค่าหุ้นรายเดือนได้ รู้ยัง... 

	 สาระน่ารู้	ฉบับนี้	ขอน�าเสนอเรื่องของเรา	เรื่องใกล้ตัว	เรื่องสวัสดิการต่างๆ	ของสมาชิกที่มักจะได้ยิน
จากสมาชกิเสมอๆ	ว่า	“มด้ีวยหรอื” “ไม่เคยรูเ้รือ่งเลย” “เพือ่นบอกมาว่า...”	สอมธ.	มสีวสัดกิารให้แก่สมาชกิ
มากมาย	ก็ไม่แปลกที่ท่านสมาชิกจะจ�าได้บ้าง	ไม่ได้บ้าง	แต่สมาชิกบางท่านมาบอกว่าไม่เคยรู้...	ท่านสามารถ
เสพข่าวสารของ	 สอมธ.	 ได้จากที่ใดบ้าง	 “แผ่นพับ,	 เว็บไซด์	 (ซึ่งก�าลังจะแก้ไขปรับปรุงใหม่)	 สอบถามจาก	
คณะกรรมการฯ	หรือเจ้าหน้าที่	วารสารประจ�าเดือนอาจจะล่าช้าไม่ทันใจท่าน	ก็ต้องขออภัยมา	ณ	ที่นี้ด้วยค่ะ
	 สมาชิกหลายๆ	 ท่าน	 มีค�าถามถึง	 สอมธ.	 ว่า	 การส่งค่าหุ้น	 ส�าหรับสมาชิกที่ก�าลังจะเกษียณอายุฯ		
ในปี	 2558	 และสมาชิกที่เกษียณอายุไปแล้ว	 สามารถงดช�าระค่าหุ้นรายเดือนได้หรือไม่	 เนื่องจากว่า  
เป็นข้าราชการบ�านาญแล้ว เงินได้รายเดือนลดลง
	 สอมธ.	ขอตอบค�าถามให้ท่านชื่นใจและคลายความกังวล
ส�าหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว	หรือก�าลังจะเกษียณอายุฯ	หากช�าระเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า	
180	เดือน	และไม่มีหนี้สินกับ	สอมธ.	สามารถที่จะงดช�าระค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจ�านวนการถือหุ้นรายเดือน
ลงได้
	 แต่จะขอแจ้งให้ท่านทราบว่า	 เมื่องดช�าระค่าหุ้นรายเดือนแล้ว การนับอายุการเป็นสมาชิก 
ก็จะสิ้นสุดลง สิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ สิ้นลงเท่าระยะเวลาการงดช�าระ ค่าหุ้นรายเดือน 
เช่นกัน จึงขอแนะน�าว่า	 ไม่ควรจะงดส่งค่าหุ้น	 เพราะหากยังส่งค่าหุ้นต่อ	 จะท�าให้งวดเพิ่มขึ้น	 และได้รับ
สวัสดิการเพิ่มขึ้น	รวมทั้งจ�านวนเงินปันผลที่จะได้รับในแต่ละปี	จะเพิ่มขึ้นด้วย

โปรดทราบ

ยื่นค�ำขอกู้ เงินกู้สำมัญตำมพระรำชบัญญัติกำรค�้ำประกันฉบับใหม่ จะต้องแนบส�าเนาบัตรประจ�า

ตัวประชาชนของผู้กู้และผู้ค�้า เป็นเอกสารประกอบค�าขอกู้ ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 

เป็นต้นไป

การยื่นค�าขอกู้เงินประเภทเงินกู้พิเศษ จะต้องยื่นค�าขอกู้ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หลังจาก

นั้นเจ้าหน้าที่จะนัดสมาชิก เพื่อด�าเนินการตรวจสอบหลักทรัพย์ต่อไป
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สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ
หลักสูตร การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและการแปรรูปเห็ด 
ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน จ.นครปฐม 

	 สอมธ.	จดัโครงการความรูสู้อ่าชพี	หลกัสตูร	การเพาะเหด็เศรษฐกจิและการแปรรปูเหด็	เมือ่วนัที	่4	กรกฎาคม	2558	
น�าสมาชกิ	คณะกรรมการฯ	และเจ้าหน้าทีจ่�านวน	50	ท่านมาเปิดประสบการณ์	การเพาะเหด็ฯ	และเรยีนรูว้ถิชีวีติท่ามกลาง
ธรรมชาติ	 สายลมแสงแดด	 ได้ความรู้มากมาย	 ครบวงจร	 ตั้งแต่การเริ่มท�าก้อนเชื้อเห็ด	 การหาตลาดขายเห็ด	 ตลอดจน	
การน�าเห็ดที่เหลือจากการขายมาแปรรูปเพื่อน�าออกจ�าหน่ายในรูปแบบของการถนอมอาหาร	 ได้ก้อนเชื้อเห็ดกลับมา	
ทดลองเพาะเพื่อสร้างแรงผลักดันให้สมาชิกน�าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	เพื่อท�าเป็นอาชีพได้	เมื่อท่านศึกษาหาความรู้เพิ่ม
เตมิ	และพร้อมทีจ่ะท�าเป็นรปูธรรมแต่ไม่มทีนุ	สอมธ.	กพ็ร้อมทีจ่ะสนบัสนนุ (เงนิกูพ้เิศษเพือ่การลงทนุประกอบอาชพี) และ	
สอมธ.	ขอเป็นก�าลังใจให้ท่านสมาชิกที่ก�าลังมองหาอาชีพเสริมหรือท�าเป็นอาชีพหลัก	ขอให้ท่านส�าเร็จลุล่วงต่อไป

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
ที่ดิน	

*	ที่ดิน	 2	 ไร่	 2	 งาน	 71	 6/10	 ตารางวา	 อยู่	 ต.เตาปูน	 อ.โพธาราม	 จ.ราชบุรี	 ติดถนนเขางู-เบิกไพร	 ที่ดินไถแล้ว	 หน้ากว้างสี่เหลี่ยม		

ถนนเตรียมขยาย	4	เลน	ราคา	2.7	ล้านบาท	ติดต่อคุณวิมล	สัมฤทธิ์	โทรศัพท์	08-7132-9239	(มล),	08-1634-9851	(ฉลอง)

*	ที่ดิน	 15	 ไร่	 2	 งาน	 19	 ตารางวา	 โฉนดที่ดินเลขที่	 2787	 ต.คลองหนึ่ง	 อ.คลองหลวง	 จ.ปทุมธานี	 อยู่ในซอยจารุศร	 ตรงข้าม	

โรงเรียนจารุศรบ�ารุง	มีทางเข้า-ออก	ราคาไร่ละ	5	ล้านบาท	ติดต่อคุณธมลวรรณ	โทรศัพท์	08-1402-8416,	08-5140-8878

บ้านเดี่ยว
*	บ้านเดี่ยว	2	ชั้น	91	ตารางวา	3	ห้องนอน	2	ห้องน�้า	1	ห้องท�างาน	พร้อมแอร์	เครื่องท�าน�้าอุ่น	อยู่	หมู่บ้านมหาดไทย	2	เลขที่	112	หมู่	2	

หมู่บ้านมหาดไทย	2	เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ	10170	ราคา	4.2	ล้านบาท	ติดต่อคุณจันทร์ภัสสร	โทรศัพท์	08-4136-3230
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  สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2558

	 ในปี	 2558	 คณะอนุกรรมการวิชาการฯ	 ได้ก�าหนดการสัมมนาสมาชิกจ�านวน	 2	 ครั้ง	 ครั้งที่	 1	
ระหว่างวันที่	 20-21	 มิถุนายน	 2558	 และครั้งที่	 2	 ประมาณเดือนตุลาคม	 2558	 โดยในปีนี้ได้ให้ความ	
ส�าคัญเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่สมาชิก	 จึงได้ปรับรูปแบบในการสัมมนากลุ่มย่อยใหม่	 ซึ่งได้จัดแบ่งฐานใน
การให้ความรู้แก่สมาชิก	จ�านวน	6	ฐาน	ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกโดยตรง	กล่าวคือ	เรื่องอุดมการณ์และ	
หลกัการสหกรณ์	เงนิกูพ้เิศษและฉกุเฉนิ	เงนิกูส้ามญั	เงนิทนุสาธารณประโยชน์	ด้านประชาสมัพนัธ์และวชิาการ	
ส�าหรับวิธีการจะมีกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจ�าฐานเป็นผู้ให้ความรู้แก่สมาชิก	 ซึ่งสมาชิกจะเวียนไปตาม	
ฐานต่างๆ	จนครบทั้ง	6	ฐาน	แล้วจะมีการตอบค�าถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
	 ส�าหรับการสัมมนาในรูปแบบดังกล่าว	 จะท�าให้สมาชิกได้รับความรู ้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ	 เพิ่มขึ้น	
จากกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจ�ากลุ่ม	 ค�าถามประจ�ากลุ่ม	 และเอกสารประกอบการสัมมนา	 ซึ่งสมาชิก	
จะต้องอ่านจึงจะสามารถตอบค�าถามได้	 นอกจากนั้น	 ก็จะมีประเด็นค�าถามต่างๆ	 จากสมาชิก	 ที่ได้สอบถาม
เพิ่มเติมจากการสัมมนาประจ�าฐาน	และมีการตอบข้อซักถามโดยประธานกรรมการและผู้จัดการ
	  ส�าหรับการสัมมนา ครั้งที่ 2/2558 จะจัดในช่วงเดือนตุลาคม 2558 นี้	ส่วนสถานที่จะเป็นที่ไหน...
และจัดขึ้นเมื่อไหร่...	โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด	ถ้าพลาดครั้งนี้	รออีกที	ปีหน้า...	
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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 รศ.บำารุง สุขพรรณ์

 อนุกรรมการ ผศ.นพ.มงคล ต้ังเง็กก่ี

   นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย์

   นายเฉลิมยุทธ ภูศรี

   นางสาวศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์

   นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์

เลขานุการ  นางสุนันทา  ญาณศีล

	 ผมขอขอบคุณและชื่นชมสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนการบริหารงานของ	 สอมธ.	 เป็นอย่างดีเสมอมา	 แต่ละเดือนสมาชิกจะ	
กู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยและกู้ประเภทอื่นเป็นจ�านวนมาก	อันแสดงให้เห็นว่า	“มีความมั่นคงในชีวิต”	ตามแนวคิดของ	สอมธ.	ของเรา	
	 ข่าวสหกรณ์มีมาก	 โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมอาชีพ	 ท่านประธาน	 สอมธ.	 จะเน้นอยู่เสมอว่า	 เรื่องอาชีพขอให้สมาชิกน�าไป
ประกอบอาชีพได้	จะเป็นประโยชน์อย่างมาก	และจะใช้ในการด�ารงชีพของครอบครัวตลอดไป	
	 ข่าวที่สมาชิกจะร่วมพิจารณามี 2 ข่าว 
	 ข่าวแรกคือ	 ข่าวไหว้พระ	 5	 วัด	ที่จังหวัดสุพรรณบุรี	 ในวันเสาร์ที่	 19	กันยายน	นี้	 เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่	 10	 สิงหาคม	–		

วันที่	4	กันยายน	2558	รีบสมัครด่วนเลย 
	 ข่าวที่	2	ข่าวสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่	วันที่	17-18	ตุลาคม	2558	จัดที่จังหวัดปราจีนบุรี	เตรียมตัวไว้ล่วงหน้า	รายละเอียดจะเรียนให้ทราบต่อไป	
	 อีกเรื่องหนึ่ง	 ส�าคัญมากๆ	 ในการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 ครั้งที่ 	 7/2558	 เมื่อวันที่	 29	 กรกฎาคม	 2558	 ที่ประชุมเห็นชอบ	
ที่	บริษัท	คิว	บี	อี	ประกันภัย	ประเทศไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	โดย	สอมธ.	ได้ต่อรองให้ได้เงื่อนไขการประกันภัยใหม่ดังนี้
	 	 สมาชิกอายุตั้งแต่	1-85	ปี	ทุนประกันภัย	300,000	บาท	ค่ารักษาพยาบาล	15,000	บาท	
	 	 สมาชิกอายุเกินกว่า	85	ปีขึ้นไป	ทุนประกันภัย	100,000	บาท	ค่ารักษาพยาบาล	5,000	บาท
	 	 (อัตราค่าเบี้ยประกันภัยคนละ	155	บาท	ทุกกรณี)
	 	 ส�าหรับสมาชิกที่มีอายุเกินกว่า 85 ปี สอมธ. จะจ่ายเงินสมทบทุนประกันและค่ารักษาพยาบาล ดังนี้ 
  ทุนประกันที่บริษัทฯ  จ่าย 100,000 บาท สอมธ. จ่ายสมทบ 50,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลที่บริษัทฯ จ่าย 5,000 บาท สอมธ. จ่ายสมทบ 3,000 บาท 
	 ค่ารักษาพยาบาลให้เบิกจ่ายจากบริษัทประกันก่อน	 ส่วนที่เหลือจะเบิกจ่ายจาก	 สอมธ.	 โดยตัดจ่ายจากกองทุนทดแทนฯ	 ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ�านวนเงิน	
ที่จ่ายจริง	สอมธ.	ยึดมั่นความสุขของสมาชิกอย่างเต็มที่	ตามค�าขวัญของ	สอมธ.	ที่ว่า	“สร้างชีวิต	สร้างหลักฐาน	ด้วยบริการ	สอมธ.”	

สวัสดีครับ
รองศาสตราจารย์บ�ารุง สุขพรรณ์
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