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สอมธ. กำ�หนดยื่นทุนก�รศึกษ�บุตรประจำ�ปี 2556

สม�ชิกท่�นใด เตรียมเอกส�รพร้อมแล้วยื่นได้เลย สิ้นสุดวันที่ 5 กรกฎ�คม 2556

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ เมษายน 2556

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 ี

วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 

วันวิสาขบูชาเป็นวันส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ 

คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน

คณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่ 

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ 

ศาสตราจารย์ปรีดี พนมยงค์ 

ท่านผู้ประศาสน์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์    
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วันนี้ที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

31 ธ.ค.55 31 มี.ค.56 30 เม.ย.56

จำ�นวนสม�ชิก   7,704 คน 7,768 คน 7,786 คน

1.  สินทรัพย์รวม   18,108,844,312.68 18,942,457,391.76 19,407,252,524.56 

  1.1 เงินให้สม�ชิกกู้  3,040,908,412.43  3,207,964,394.24  3,229,044,088.65 

  1.2  เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  8,300,039,000.00  9,172,689,000.00  9,409,203,000.00 

  1.3  เงินลงทุน 

  1.3.1 เงินสด/เงินฝ�กธน�ค�ร  1,446,390,078.96  1,437,463,858.18  1,455,499,961.46 
  1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและย�ว  5,225,237,366.34  5,074,793,985.79  5,274,436,882.66 

 1.4 สินทรัพย์อื่น  96,269,454.95  49,546,153.55  39,068,591.79 

2. หนี้สินรวม  

 2.1 เงินรับฝ�กจ�กสม�ชิก  11,439,583,244.86  11,516,635,387.48 11,624,288,795.82 
 2.2  เงินกู้ยืม - ระยะสั้น  2,040,000,000.00  2,930,000,000.00  3,230,000,000.00 

 2.3  หนี้สินอื่น  353,330,997.30  296,681,556.66  289,999,990.79 

3.  ทุนของสหกรณ์  

 3.1 ทุนเรือนหุ้น  2,946,573,550.00  3,027,761,530.00  3,054,063,560.00 
 3.2 ทุนสำ�รอง  796,893,910.36  859,859,050.13  859,859,890.13 

 3.3 ทุนสะสมและอื่น ๆ  148,109,134.23  151,307,439.06  151,183,939.06 

 3.4 กำ�ไรจ�กเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  70,732,777.08  70,478,638.28  70,478,638.28 

4. การให้ทุนสวัสดิการต่าง ๆ  ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. ม.ค. - เม.ย.

 4.1 ทุนก�รศึกษ�บุตรของสม�ชิก  3,559,100.00  28,250.00  35,750.00 

   (1,306 ร�ย) (12 ร�ย) (13 ร�ย)

 4.2 ทุนเพื่อช่วยเหลือสม�ชิกเมื่อทำ�ก�รสมรส  148,500.00  31,500.00  42,000.00 

   (99 ร�ย) (21 ร�ย) (28 ร�ย)

 4.3 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่�รักษ�พย�บ�ลให้แก่สม�ชิก  362,500.00  135,900.00  158,400.00 

   (363 ร�ย) (95 ร�ย) (113 ร�ย)

 4.4 ทุนเพื่อก�รสงเคร�ะห์เกี่ยวกับก�รศพของคู่สมรส  1,802,000.00  484,000.00  557,000.00 

  หรือบุตรหรือบิด�ม�รด� (202 ร�ย) (54 ร�ย) (62 ร�ย)

 4.5 ทุนสมทบเป็นเจ้�ภ�พสวดพระอภิธรรมศพ  60,000.00  20,000.00  30,000.00 

   (12 ร�ย) (4 ร�ย) (6 ร�ย)

  4.6 ทุนเพื่อสงเคร�ะห์สม�ชิกหรือคู่สมรสหรือบิด�ม�รด�    3,057,500.00  3,500.00  3,500.00 

   ประสบภัยพิบัติ (616 ร�ย) (1 ร�ย) (1 ร�ย)

  4.7 ทุนเพื่อสวัสดิก�รสำ�หรับสม�ชิกผู้เป็นโสด  19,500.00  9,000.00  9,000.00 

   (13 ร�ย) (6 ร�ย) (6 ร�ย)

  4.8 กองทุนทดแทนกรณีสม�ชิกประสบอุบัติเหตุ  381,311.65  55,850.00  68,177.00 

  จ่�ยค่�รักษ�พย�บ�ล (100 ร�ย) (16 ร�ย) (21 ร�ย)

 4.9 กองทุนทดแทนกรณีสม�ชิกถึงแก่กรรม  1,220,000.00  412,000.00  492,000.00 

 (13 ร�ย) (4 ร�ย) (5 ร�ย)

 4.10 กองทุนทดแทนกรณีสม�ชิกอ�ยุ ครบ 61 - 65 ปีบริบูรณ์  1,590,000.00  1,164,000.00  1,300,000.00 

 (60 ร�ย) (73 ร�ย) (83 ร�ย)

 4.11 กองทุนทดแทนกรณีสม�ชิกอ�ยุ ครบ 66 - 70 ปีบริบูรณ์  1,085,000.00  651,000.00  763,000.00 

 (40 ร�ย) (50 ร�ย) (59 ร�ย)

 4.12 กองทุนทดแทนกรณีสม�ชิกอ�ยุ ครบ 71- 75 ปีบริบูรณ์  370,000.00  231,000.00  395,000.00 

 (16 ร�ย) (19 ร�ย) (28 ร�ย)

 4.13 กองทุนทดแทนกรณีสม�ชิกอ�ยุ ครบ 76 - 80 ปีบริบูรณ์  135,000.00  138,000.00  237,000.00 

 (5 ร�ย) (8 ร�ย) (12 ร�ย)

 4.14  กองทุนทดแทนกรณีสม�ชิกอ�ยุ ครบ 81 - 85 ปีบริบูรณ์  -    26,000.00  34,000.00 

  -   (2 ร�ย) (3 ร�ย)

 4.15  กองทุนเกษียณอ�ยุร�ชก�ร  4,215,000.00  405,000.00  455,000.00 

 (105 ร�ย) (10 ร�ย) (11 ร�ย)
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ประธาน  พบ  สมาชิก
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์

สวัสดีครับ สมาชิก สอมธ. ที่เคารพรักทุกท่าน

	 เมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมฝนก็เริ่มตกหนักบ่อยๆ	 ขึ้น	 การจราจรในตัวเมืองก็เริ่มต้นติดขัดในช่วงเช้าและตอนเย็นกันใหม่	 
หลงัจากทีโ่รงเรยีนต่างๆ	เริม่ทยอย	เปิดภาคการศกึษาใหม่กนัอกี	บรรดาคณุพ่อคณุแม่กต้็องมภีาระค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้	ส�าหรบัค่าเล่าเรยีน 
ค่าเสื้อผ้า	 รองเท้า	 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 ของบุตรสุดที่รัก	 สอมธ.	 มีความเห็นใจ	 บรรดาสมาชิก	 สอมธ.	 ที่ยังต้องรับผิดชอบส่งเสีย 
เลี้ยงดูบุตรทุกคน	 โดยเฉพาะสมาชิก	 สอมธ.	 ที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ขาดแคลนทุนทรัพย	์ สอมธ.	 ได้ประกาศให้สมาชิกยื่นเอกสารขอทุน
การศึกษาบุตรประจ�าปี	2556	ตั้งแต่วันที่	10	เมษายน	2556	ถึง	วันที่	5	กรกฎาคม	2556	ไปแล้ว	สมาชิก	สอมธ.	ที่ประสงค์ขอทุน
การศึกษาให้บุตรของท่าน	ก็ขอได้โปรดยื่นเอกสารขอทุนการศึกษาได้ที่ส�านักงาน	สอมธ.	ทั้ง	3	แห่ง	ให้ทันภายในก�าหนดเวลาด้วย 
นะครับ	 ส่วนสมาชิก	 สอมธ.	 ที่มีทุนทรัพย์มาก	 (ไม่ขาดแคลนทุนทรัพย์)	 ถ้าหากท่านประสงค์ที่จะบริจาคทุนการศึกษาให้แก่บุตร
สมาชิก	สอมธ.	ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	ก็ขอได้โปรดแจ้งความจ�านงได้ที่กระผมหรือที่ส�านักงาน	สอมธ.	ทั้ง	3	ส�านักงาน	ก็จะเป็นบุญ
กุศลที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับตัวท่านและเด็กนักเรียนนะครับ	ส่วนสมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินทั้งเงินกู้สามัญหรือเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการศึกษาบุตร	ก็ได้โปรดไปติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อของ	สอมธ.	 ได้เช่นกัน	ส�าหรับท่านสมาชิกที่มีปัญหาเรื่องวงเงินกู้ที่ติดขัด
ด้วยเหตุผลต้องเหลือเงินในซองไม่ต�่ากว่า	 30%	นั้น	 กระผมจะขอเรียนให้ทราบว่า	 กระผมก�าลังพยายามประสานความร่วมมือกับ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อยู่ครับ	
	 ช่วงต้นเดอืนพฤษภาคม	2556	มข่ีาวดเีลก็ๆ	ส�าหรบันกัลงทนุเกง็ก�าไรในราคาทองค�า	เนือ่งจากราคาทองค�าได้ขยบัตวัสงูขึน้
เล็กน้อยหลังจากที่ราคาได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง	ในช่วงเดือนเมษายน	ซึ่งอาจท�าให้สมาชิก	สอมธ.	บางท่านที่เป็นนักเก็งก�าไรในราคา
ทองค�ามีก�าไรจากการขายทองค�า	(หรือใบจองทองค�า)	บ้างในเดือนนี้	แต่ท่านก็อย่าเพิ่งตื่นเต้นรีบถอนเงินออมของท่านไปลงทุนเก็ง
ก�าไรอย่างมากนะครับ	 เพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน	 การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมากก็มีความเสี่ยงสูงมากไปด้วย	 เมื่อสมัยที่
กระผมเริม่มาเข้ารบัราชการเป็นอาจารย์ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ใหม่ๆ	ราคาทองค�าอยูท่ีบ่าทละ	450	บาท	เท่านัน้	แล้วกเ็พิม่สงู
ขึ้นไปเรื่อยๆ	จนถึงบาทละ	28,000-29,000	บาท	เมื่อเดือนที่แล้ว	หลังจากนั้นก็ดิ่งลงทุกวันจนเหลือ	บาทละ	16,000-18,000	บาท	
จนเป็นข่าวฮือฮาสร้างความวิตกกังวลให้แก่นักลงทุนในทองค�ากันยกใหญ่	 เพิ่งจะขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้	 แต่ 
กอ็าจจะกลบัไปลดลงอกีกไ็ด้	ใครจะไปรูน้ะครบั	ข้อคดิทีด่สี�าหรบันกัลงทนุทัว่ไปจากเรือ่งราคาทองค�านีก่ค็อื	ขนาดราคาทองค�าทีพุ่ง่
สงูขึน้ทกุวนัตลอดเวลามาเป็นเวลาหลายสบิปียงัมวีนัทีร่าคาลดลงได้	แล้วผลตอบแทนจากการลงทนุอืน่ๆ	จะลดลงบ้างไม่ได้หรอืครบั	
	 วนัเสาร์ที	่11	พฤษภาคม	2556	เป็นวนัส�าคญัของพวกเราคนธรรมศาสตร์	เพราะเป็นวนัปรดี	ีกระผมพร้อมด้วยคณะกรรมการ
ด�าเนนิการและเจ้าหน้าที่	สอมธ.	ได้ไปร่วมพธิวีางพานพุม่ดอกไม้สกัการะอนสุาวรย์ี	ศาสตราจารย์	ดร.ปรดี	ีพนมยงค์	ท่านผูป้ระศาสน์
การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์	ในโอกาสนี้	สอมธ.	ได้สนับสนุนซุ้มอาหาร	จ�านวน	2	ร้าน	
เลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานด้วยนะครับ	ในวันนั้นกระผมได้อ่านและมีความประทับใจในค�า	“อุปมา”	ของท่านผู้ประศาสน์การที่จารึกไว้ที่
ก�าแพงรั้ว	ลานปรีดี	พนมยงค์	ดังนี้	
 “มหาวทิยาลยั ย่อมอปุมาประดจุบ่อน�า้ บ�าบดัความกระหายของราษฎรผูส้มคัรแสวงหาความรูอ้นัเป็นสทิธแิละโอกาส
ที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักแห่งเสรีภาพในการศึกษา” 
	 เมือ่กระผมได้อ่านค�า	“อปุมา”	ของท่านผูป้ระศาสน์การแล้วท�าให้กระผมอยากจะน�ามาประยกุต์เป็น	“อปุมา”	ของ	สอมธ.	
ไว้ดังนี้ครับ	
 “สอมธ. ย่อมอุปมาประดุจบ่อน�้า บ�าบัดความกระหายของสมาชิก ผู้แสวงหาความสุขและความมั่นคงของชีวิต  
ตามสทิธแิละโอกาสทีเ่ขาควรมคีวรได้ ตามปรชัญา อดุมการณ์ คณุค่า และหลกัการสหกรณ์และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”
	 สมาชิก	 สอมธ.	 ที่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่อง	 ปรัชญา	 อุดมการณ์	 คุณค่า	 และหลักการสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	รวมทั้งสิทธิประโยชน์และโอกาสต่างๆ	ที่สมาชิกพึงมีพึงได้จาก	สอมธ.	กรุณามาขอรับเอกสารเผยแพร่	“คู่มือสมาชิก”	ได้ที่	
สอมธ.	ได้ทุกวันนะครับ	นอกจากนั้น	กระผมขอฝากให้สมาชิก	สอมธ.	ช่วยกันวิเคราะห์ก่อนว่า	เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออก
นอกระบบราชการไปแล้ว	ค�า	“อุปมา”	ข้างต้นนี้	จะยังคงเป็นความจริง	ส�าหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยุคใหม่หรือไม่	และการ
ออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จะมีผลกระทบกับ	สอมธ.	และสมาชิก	สอมธ.	อย่างไรบ้าง	กระผมจะขยาย
ความให้ในฉบับหน้านะครับ	

      สวัสดีครับ

      รองศาสตราจารย์	ดร.วรวุฒิ	หิรัญรักษ์
	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ	
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สหกรณ์  	 องค์กรซึ่งคณะบุคคลร่วมกันด�าเนินการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม	
	 	 โดย		 1.	ช่วยตนเอง	และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	
	 		 	 2.	สหกรณ์เป็นของสมาชิก	บริหารงานโดยสมาชิกและเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก
	 ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงการประกอบสัมมาอาชีพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นส่งผลให้ประเทศชาติมีการพัฒนา
เศรษฐกิจ	สังคม	และประชาธิปไตยด้วยวิธีการสหกรณ์
ปรัชญาสหกรณ์ 	 ความอยู่ดี	กินดี	ของสมาชิกสหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์ 	 ความคิดที่เชื่อว่าการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก	
	 	 	 ให้มีความอยู่ดีกินดีและมีสันติสุข	โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	
คุณค่าของสหกรณ์ 	 การยึดมั่นในการพึ่งพาตนเองและความรับผิดชอบต่อตนเอง	ความเป็นประชาธิปไตย	
	 	 	 ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความสามัคคีสมาชิกสหกรณ์ตั้งมั่นอยู่ในค่านิยมทางจริยธรรม 
	 	 	 แห่งความซื่อสัตย์	เปิดเผย	รับผิดชอบต่อสังคม	และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น	
หลักการสหกรณ์ : แนวทางที่สหกรณ์ยึดมั่น ถือปฏิบัติ เพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผล
หลักการที่ 1  การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ
	 สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมคัรใจทีเ่ปิดรบับคุคลทัง้ทีส่ามารถใช้บรกิารของสหกรณ์และเตม็ใจรบัผดิชอบในฐานะ
สมาชิกเข้าเป็นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ	สังคม	เชื้อชาติ	การเมือง	หรือศาสนา	
ข้อสังเกตที่ส�าคัญ 
	 	 	 (1)	 พึงตระหนักว่าการเข้าและออกจากการเป็นสมาชิกจะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของบุคคล	 (ค�าว่า	
“บุคคล”	หมายถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)	ไม่ใช่ถูกชักจูง	โน้มน้าว	ล่อลวง	บังคับ	ข่มขู่จากผู้อื่น	
	 	 	 (2)	 อย่างไรกด็กีารก�าหนดคณุสมบตัสิมาชกิของสหกรณ์ต่างๆ	เพือ่ให้ได้บคุคลทีเ่ข้ามาเป็นสมาชกิแล้วสามารถ
ร่วมกนัด�าเนนิกจิกรรมในสหกรณ์ได้	และไม่สร้างปัญหาความเดอืดร้อนให้แก่เพือ่นสมาชกิและสหกรณ์ไม่ถอืขดัหลกัการสหกรณ์
ข้อนี้	
หลักการที่ 2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
		 สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการก�าหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจ	 บุรุษและสตรี	 ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิกในสหกรณ์ปฐม	 สมาชิกมีสิทธิ์ในการ
ออกเสียงเท่าเทียมกัน	(สมาชิกหนึ่งคน	หนึ่งเสียง)	ส�าหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้ด�าเนินการไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วย
เช่นกัน	
ข้อสังเกตที่ส�าคัญ 
	 พงึตระหนกัว่าเป็นหน้าทีข่องสมาชกิทกุคนทีจ่ะต้องร่วมแรงกาย	ใจ	และสตปัิญญาในการควบคมุ	ดแูลการด�าเนนิงาน
ของสหกรณ์ตามวถิทีางประชาธปิไตย	เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	โดยผ่านช่องทางหรอืองค์กร
ต่าง	ๆ	เช่น	คณะกรรมการด�าเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการและที่ประชุมใหญ่
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
	 สมาชิกสหกรณ์พึงมีความเที่ยงธรรมในการให้และควบคุมการใช้เงินทุนในสหกรณ์	 ตามแนวทางประชาธิปไตย	 
ทนุของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึง่ต้องเป็นทรพัย์สนิส่วนรวมของสหกรณ์	สมาชกิจะได้รบัผลตอบแทนส�าหรบัเงนิทนุตามเงือ่นไข
แห่งสมาชิกภาพในอัตราที่จ�ากัด	(ถ้ามี)	มวลสมาชิกเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกิน	เพื่อจุดมุ่งหมายประการใด	ประการหนึ่ง
หรอืทัง้หมดดงัต่อไปนี	้คอื	เพือ่พฒันาสหกรณ์ของตนโดยจดัให้เป็นทนุของสหกรณ์	ซึง่ส่วนหนึง่ของทนุนีต้้องไม่น�ามาแบ่งปันกนั	
เป็นผลประโยชน์	แก่สมาชกิตามส่วนของปรมิาณธรุกจิทีท่�ากบัสหกรณ์	หรอื	เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมอืน่ใดทีม่วลสมาชกิเหน็ชอบ	
ข้อสังเกตที่ส�าคัญ 
	 (1)		 หลกัการสหกรณ์ข้อนี	้มุง่เน้นให้สมาชกิทกุคนพงึตระหนกัว่าบทบาททีส่�าคญัของตน	คอื	การทีต้่องเป็นทัง้เจ้าของ
และลกูค้าในคนเดยีวกนั	(Co-owners	Customers)	จงึต้องท�าหน้าทีเ่ป็นทัง้ผูส้มทบทนุ	ผูค้วบคมุ	และอดุหนนุ	หรอืผูใ้ช้บรกิาร
ของสหกรณ์	มิใช่เข้ามาเป็นสมาชิกเพียงเพื่อมุ่งหวังได้รับประโยชน์จากสหกรณ์เท่านั้น	
	 (2)		 ในการจัดสรรก�าไรสุทธิเพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิก	 ส่วนหนึ่งต้องกันไว้เป็นทุนส�ารอง	 ซึ่งจะน�าไปแบ่งกันมิได้	
แต่เป็นทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาเอง	 ถือว่าเป็นทุนทางสังคม	 จากนั้นอาจแบ่งเป็นเงินปันผล	 ในอัตราจ�ากัด	 และเป็น
เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งธุรกิจ	

ปรัชญา อุดมการณ์ คุณค่า และหลักการสหกรณ์
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หลักการที่ 4  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
	 สหกรณ์เป็นองค์กรทีพ่ึง่พาและปกครองตนเองโดยการควบคมุของสมาชกิในกรณทีีส่หกรณ์จ�าต้องมข้ีอตกลงหรอืผกูพนั
กบัองค์การอืน่ๆ	รวมถงึองค์การของรฐั	หรอืต้องแสวงหาทนุจากแหล่งภายนอก	สหกรณ์ต้องกระท�าภายใต้เงือ่นไขอนัเป็นทีม่ัน่ใจ
ได้ว่ามวลสมาชิกจะยังคงไว้ซึ่งอ�านาจในการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย	และยังคงด�ารงความเป็นอิสระของสหกรณ์	
ข้อสังเกตที่ส�าคัญ 
	 (1)		 สมาชิก	 กรรมการ	 และพนักงานสหกรณ์รวมทั้งหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ต้องส�านึกและตระหนักอยู่เสมอว่า	
สหกรณ์เป็นองค์กรช่วยตนเอง	และปกครองตนเอง	เพราะฉะนั้นสหกรณ์ต้องเป็นอิสระในการตัดสินใจหรือท�าสัญญาใด	ๆ	ตาม
เงื่อนไขที่สหกรณ์ยอมรับได้กับบุคคลภายนอกหรือรัฐบาล	
	 (2)		 การรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐหรือบุคคลภายนอกไม่ขัดกับความเป็นอิสระของสหกรณ์	 หากผู้ให้
ความช่วยเหลือมุ่งหมายให้สหกรณ์ช่วยเหลือตนเองได	้ และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย	 รวมทั้งธ�ารงไว้ซึ่งความเป็นตัวของ
ตัวเองของสหกรณ์	
หลักการที่ 5   การให้การศึกษา การฝึกอบรมและสารสนเทศ
		 สหกรณ์พึงให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่มวลสมาชิกผู้แทนเลือกตั้ง	ผู้จัดการและพนักงานเพื่อบุคคลเหล่านั้นสามารถ 
มส่ีวนช่วยพฒันาสหกรณ์ของพวกตนได้อย่างมปีระสทิธผิลและสามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่เยาวชน
และบรรดาผู้น�าทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของการสหกรณ์ได้
	 การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศมีความมุ่งหมายและเน้นกลุ่มเป้าหมายดังนี้	
 ● การศึกษามุ่งให้สมาชิกและบุคคลทั่วไป	ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่จะเป็นสมาชิกในอนาคตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สหกรณ์	รวมทั้งมีความส�านึกและตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก	หรือให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณสหกรณ์
 ●  การฝึกอบรมมุ่งให้กรรมการผู้จัดการและพนักงาน	 สหกรณ์มีความรู้ความสามารถและทักษะรวมทั้งความรับผิด
ชอบในบทบาทหน้าที่ของตน	
หลักการที่ 6   การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
	 สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด	 และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์	
โดยการประสานความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่นระดับชาติระดับภูมิภาค	และระดับนานาชาติ	
หลักการที่ 7   ความเอื้ออาทรต่อชุมชน 
	 สหกรณ์พึงด�าเนินกิจการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ	
ข้อสังเกตที่ส�าคัญ 
	 (1)		 สหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกจิและสงัคม	และเป็นส่วนหนึง่ของชมุชนทีส่หกรณ์ตัง้อยู	่เพราะฉะนัน้	การด�าเนนิ
งานของสหกรณ์ต้องเป็นไปเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืของชมุชนนัน้	ๆ 	ซึง่หมายความเป็นการพฒันาทีไ่ม่ท�าลายทรพัยากรธรรมชาติ	
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ	 หรือเป็นการพัฒนาที่สนองความต้องการและความใฝ่ฝันของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่ท�าลายโอกาส
ความสามารถ	และอนาคตของคนรุ่นหลัง	
	 (2)		 เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ก็เป็นสมาชิกของชุมชนนั้นเอง	 สหกรณ์จึงมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนนั้นแบบ
ยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียง
จะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คือ 
ความพอประมาณ หมายถึง	 ความพอดี	ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป	โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	
ความมีเหตุผล  หมายถึง การตดัสนิใจเกีย่วกบัระดบัของความพอเพยีงนัน้	ต้องพจิารณาจากเหตปัุจจยัทีเ่กีย่วข้องและ 
	 	 ค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้นๆ	อย่างรอบคอบ	
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง	 การเตรยีมตวัให้พร้อมรบัผลกระทบและการเปลีย่นแปลงด้านต่างๆ		ทีจ่ะเกดิขึน้โดยค�านงึถงึ 
	 	 ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ		ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล	

เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
หลักง่ายๆ ในการออม
การเพิ่มรายได้มีหลายวิธี 
	 โดยต้องค�านึงถึงความจริงในโลกว่า	ไม่มีอะไรได้มาฟรี	ๆ	ทุกอย่างต้องลงทุนลงแรงทั้งนั้น	เช่น	
  1. การลงทุนท�ามาค้าขาย 
 2. หาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ โดยอาจต้องลงทั้งทุนลงทั้งแรง 
 3. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มเงินเดือนหรือหาโอกาสก้าวหน้าขึ้นในอนาคต 
	 *	รายจ่ายแต่ละอย่างมีระดับความส�าคัญไม่เท่ากัน	เราควรใช้จ่ายกับสิ่งที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตก่อน	เช่น	ค่าอาหาร	
ค่าที่อยู่อาศัย	และพยายามลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น
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รายจ่ายในแต่ละเดือนของครอบครัว 
	 รายได้ในแต่ละเดือนของครอบครัว	จ�านวน	100%	จัดสรรใช้จ่ายไปกับสิ่งใดต่อไปนี้	

ที่อยู่อาศัย	(ค่าเช่า	หรือค่าผ่อนช�าระเงินกู้บ้าน) 25-30%	ของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว	

ค่าอาหาร	 25%	ของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว	

ค่าเสื้อผ้า	 10%	ของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว	

ค่าเดินทาง	(ค่ารถ	ค่าน�้ามัน	หรือค่าผ่อนช�าระเงินกู้รถ) 10-15%	ของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว	

ค่าสาธารณูปโภค	(ค่าน�้าประปา	ไฟฟ้า	โทรศัพท์) 5%	ของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว	

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว	และสันทนาการ	ท่องเที่ยวบันเทิง 5%	ของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว	

เงินเก็บออมหรือเงินลงทุน	 5-10%	ของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว	

* ถ้าคิดจะก่อหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย 
	 	 ไม่ควรให้มีภาระการผ่อนช�าระเกิน	30	%	ของรายได้ครอบครัว	
* ถ้าคิดจะก่อหนี้เงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์
	 	 ไม่ควรให้มีภาระการผ่อนช�าระเกิน	15	%	ของรายได้ครอบครัว	

ก�าหนดเป้าหมาย
การใช้จ่าย 

(แต่ละเดือน	แต่ละปี	
จะมีเงินออมเท่าไหร่)

จ่ายคุ้มค่า
(จ่ายเท่าเดิม

แต่ได้ประโยชน์
มากขึ้น)

ก�าหนดเป้าหมาย
การใช้จ่าย 

(แต่ละวัน	แต่ละเดือน	
จะมีเงินเท่าไหร่

เมื่อไหร่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่)

7 วิธี

มีเงินเก็บออม

ประหยัดรายจ่าย
(จ่ายน้อยกว่าหรือ
เท่ากับเป้าหมาย

การใช้จ่าย
เพื่อให้มีเงินเหลือมากขึ้น)

ใช้เท่าที่จ�าเป็น
(น�้าประปา	ไฟฟ้า
โทรศัพท์มือถือ)

1

4

2 3

5

พึงระวัง 
ค่าใช้จ่ายที่มักจะ

นึกไม่ถึง
(ค่าธรรมเนียมรายเดือน																	

	รายปี	ค่าภาษี	ค่าดอกเบี้ย
บัตรเครดิต		ค่าปรับจ่ายหนี้

ไม่ก่อหนี้
โดยไม่จ�าเป็นและ

เกินก�าลัง	
			(หนี้มีได้	แต่ต้องไม่เกิน
ก�าลัง	และต้องช�าระคืน

ให้หมดโดยเร็ว)

6 7

      การออมด้วยสมการง่ายๆ และเลข 10

เงินออม = รายได้ - รายจ่าย
	 สมการง่าย	 ๆ	 แต่ท�าไม่ได้สักที	 อาจเป็นเพราะเรามีค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดพอมีเงินเหลือ	 ก็อดใจไม่ได้ที่จะใช้ไปกับการกินการซื้อของจนหมด 
อาจช่วยด้วยกลยุทธ์การออมแบบลบ	10	และ	บวก	10	
 1. ใช้สมการ รายได้ - เงินออม = รายจ่าย 
	 	 หมายถึง	เมื่อได้รายรับมาแล้วให้กันเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินออมก่อน	ส่วนเงินที่เหลือจึงเป็นเงินค่าใช้จ่าย	
 2. การออมเงินแบบลบ 10 
	 หมายถึง	เมื่อเราหาเงินมาได้เท่าไร	ให้หักไว้เป็นเงินออมก่อนที่จะเอาไปใช้จ่ายทันที	10%	ของเงินที่หามาได้	เช่น	หากเรามีเงินเดือน	8,000	
บาท	ก็หักไว้เป็นเงินออมก่อน	800	บาท	การออมเงินลักษณะนี้เหมาะกับคนมีวินัยทางการเงินค่อนข้างดี	
 3. การออมเงินแบบบวก 10 
	 หมายถงึ	ถ้าเราใช้เงนิไปเท่าไร	ต้องเกบ็เงนิเพิม่ให้ได้	10	%	ของเงนิทีใ่ช้ไป	เช่น	ซือ้ของไป	2,000	บาท	กต้็องออมเงนิเพิม่	200	บาท	ไปพร้อมๆ 
กัน	 วิธีนี้เหมาะสมกับคนที่มีนิสัยชอบจับจ่ายใช้สอย	 เพราะเงินจะช่วยเตือนความจ�าให้เราเก็บเงินทุกครั้งที่จ่ายข้อส�าคัญของการออมเงิน	 ก็คือ	 จะต้อง
ลงมือเก็บออมโดยไม่มีเงื่อนไข	ห้ามผัดวันประกันพรุ่งและจะต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างสม�่าเสมอ	โดยการจดบันทึกหรือท�าบัญชีรับ-จ่ายเพื่อตรวจ
สอบการใช้จ่ายวิธีนี้	จะช่วยให้รู้ว่าเราหมดเงินไปกับรายจ่ายประเภทไหนบ้าง	และจะเลือกตัดทอนรายจ่ายส่วนใดออกได้บ้าง	
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ภาพกิจกรรม...แสดงความยินดี

แสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
เนื่องในโอกาสครบรอบ	27	ปี		เมื่อวันที่		29	มีนาคม		2556

ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน	เนื่องในโอกาสครบรอบ	14	ปี	
แห่งการก่อตั้ง		เมื่อวันที่		10	พฤษภาคม		2556

บรรยายให้ความรู้

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จ�ากัด	 
น�าโดย	รศ.	ดร.วรวฒุ	ิหริญัรกัษ์	ประธานกรรมการ	กรรมการ	และ 
ผู้จัดการ	 ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องสหกรณ์	 กับคณะสหเวช-
ศาสตร์	 ในโอกาสที่หน่วยงานจัดสัมมนา	 เมื่อวันที่	 29	 เมษายน	
2556	 พร้อมนี้ได้มอบเงินสนับสนุนการสัมมนาของคณะเป็น
จ�านวนเงิน	10,000.00	บาท

	 สอมธ.	 โดยประธานกรรมการด�าเนินการ	 กรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
ในโอกาสครบรอบ	ดังนี้

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
*	ขายบ้านเดี่ยว	2	ชั้น	เนื้อที่	49	ตารางวา	3	ห้องนอน	2	ห้องน�้า	มีแอร์	4	เครื่อง	มีตู้เสื้อผ้า	ทุกห้อง	มีโครงการรถไฟฟ้าตัดผ่าน	อยู่หมู่บ้าน

เปรมฤทัย	ไพรเวซี่	ล�าลูกกา	คลอง	4	ราคา	2,650,000.00	บาท	ติดต่อ	คุณมันทนา	โทรศัพท์	08-1434-5521	
*	ขายอาคารเคหะห้องชุดเอื้ออาทร	เนื้อที่	33	ตารางเมตร	ชั้น	3	1	ห้องนอน	1	ห้องน�้า	อยู่พุทธมณฑลสาย	4	หลังองค์พระ	ราคา	250,000	

บาท	ติดต่อ	คุณโจ้	หรือ	คุณอูด	โทรศัพท์	02-864-7060,	08-1665-1252
*	ขายที่ดิน	120	ตารางวา	อยู่	ต.บางระก�า	อ.บางเลน	จ.นครปฐม	เลยสนามกอล์ฟ	รอยัลเจมส์	ใกล้วัดนราภิรมย์	โทรศัพท์	02-312-3024

มาเยี่ยม มาเยือน 

	 สหกรณ์ออมทรพัย์ครหูนองคาย	จ�ากดั	โดย	คณะกรรมการ
ด�าเนินการและสมาชิกกิตติมศักดิ์ 	 ได ้เข ้าเยี่ยมชมและศึกษา 
ดูงาน	สอมธ.	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2556	โดย	คณะกรรมการและ 
เจ้าหน้าที่	 ได้ให้การต้อนรับ	ณ	 ห้อง	 ศ.	 101	 คณะเศรษฐศาสตร์	
พร้อมนี	้ได้ถอืโอกาสอนัดเีข้าเยีย่มชมหอประวตัศิาสตร์เกยีรตยิศ	และ 
ดูงานที่ส�านักหอสมุด	
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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 นายสิทธิชัย พันเศษ

   รศ.บำารุง  สุขพรรณ์

   นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์ 

  นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า 

  นายรังษี ธารารมย์

เลขานุการ  นางสุนันทา ญาณศีล

นายสิทธิชัย พันเศษ 
รองประธานกรรมการ
		 สวัสดีสมาชิกทุกท่าน	 เป็นอีกวาระหนึ่ง	 ที่กระผมได้มีอีกโอกาสมาพบกับท่านสมาชิกผ่าน
จุลสาร	สอมธ.	เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของกิจกรรมและข่าวสารต่าง	ๆ	ในแวดวงสหกรณ์ของเรา	
มาถึงเดือนพฤษภาคม	ฟ้าฝนก็มีบ่อยขึ้น	ยิ่งเป็นช่วงการเปิดภาคเรียนของบุตรหลาน	รถรามีมาก	ก็ยิ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง	คงต้องวางแผนกันดีๆ	นะครับ	ที่ส�าคัญช่วงของการเปลี่ยนฤดูแบบนี้	โรค
ภัยไข้เจ็บก็ตามมาด้วยเสมอ	โดยเฉพาะไข้หวัด	ก็ขอฝากให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้มากขึ้น	พูดถึง

การเปิดภาคเรียน	 กระผมขอเน้นย�้าเรื่องการขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทต่างๆ	 อีกครั้งหนึ่ง	 ซึ่งจะต้องยื่นเอกสารประกอบ
ให้กับ	สอมธ.	ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556	ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง	นอกจากนี้	ในช่วงเปิดเทอมค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ	ของ 
ผู้ปกครองก็มีมากเป็นทวี	 หากสมาชิกท่านใดต้องการสภาพคล่องในช่วงดังกล่าว	 ก็สามารถใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉินแสงทองเพื่อการ
ศึกษา	ได้ที่	สอมธ.	เช่นเดียวกัน	
	 ในส่วนการด�าเนนิงานและกจิกรรมต่าง	ๆ 	ของ	สอมธ.	ก�าลงัเริม่ออกตวัในหลายโครงการ	ไม่ว่าจะเป็นโครงการความรูสู้อ่าชพี	
ซึ่งก�าลังเปิดให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม	โครงการสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่	คณะอนุกรรมการวิชาการฯ	ก็ก�าลังเร่งสรุปเรื่องวันเวลา
และสถานที	่เพือ่ให้เกดิความสะดวกต่อการเข้าร่วมโครงการของท่านให้มากทีส่ดุ	อย่างไรกต็าม	กระผมอยากจะเรยีนว่า	ข้อตชิมใด	ๆ 	
ของท่านถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเสมอ	สหกรณ์ก็ยังเป็นองค์กรที่ประกอบด้วย	สมาชิก	คณะกรรมการ	และฝ่ายจัดการ	ซึ่ง
ทกุส่วนจะต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกนัดแูล	ช่วยกนัท�างาน	ตามบทบาทและหน้าทีใ่ห้ดทีีส่ดุ	เพราะเราต้องถอืว่า	สอมธ.	แห่งนีเ้ป็นของ
สมาชกิทุกคน	และพลงัทัง้ปวงนี้จะสามารถขบัเคลื่อนให้สหกรณเ์จริญก้าวหนา้เพื่อเปน็ที่พึง่ของมวลสมาชกิได้อย่างสมความภาคภูมิ
ต่อไป


