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อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ 31 กรกฎาคม 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 ี

คำ�ขวัญวันแม่แห่งช�ติ ปี 2556

“ค�ำโบรำณว่ำดูนำงดูอย่ำงแม่

คือ ค�ำแปลว่ำแม่ดีมีลูกเด่น

จะชำยหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์

เพรำะจัดเจนแบบอย่ำงในทำงดี”

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานค�าขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2556

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้�ด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้�พระพทุธเจ้�สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วทิย�ลยัธรรมศ�สตร์ จำ�กดั



วันนี้ที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

31 ธ.ค.55 31 พ.ค.56 30 มิ.ย.56

จำ�นวนสม�ชิก  7,704 คน   7,794 คน   7,810 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  18,108,844,312.68 19,268,760,479.50 19,298,299,109.22 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้  3,040,908,412.43  3,277,523,568.63  3,315,421,750.63 

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  8,300,039,000.00  9,337,207,000.00  9,534,211,000.00 

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร  1,446,390,078.96  1,421,879,444.90  1,311,111,186.95 
	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว  5,225,237,366.34  5,196,531,434.66  5,096,531,434.66 

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น  96,269,454.95  35,619,031.31  41,023,736.98 

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก  11,439,583,244.86  11,782,728,981.38 11,709,830,081.51 
	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น  2,040,000,000.00  2,880,000,000.00  2,930,000,000.00 

	 2.3		 หนี้สินอื่น  353,330,997.30  278,234,504.76  272,225,708.36 

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น  2,946,573,550.00  3,081,520,320.00  3,111,003,420.00 
	 3.2	 ทุนสำารอง  796,893,910.36  859,859,890.13  859,859,890.13 

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ  148,109,134.23  150,952,839.06  150,708,539.06 

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  70,732,777.08  70,478,638.28  70,478,638.28 

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

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  3,559,100.00  35,750.00  35,750.00 

 (1,306	ราย) (13	ราย) (13	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส  148,500.00  58,500.00  64,500.00 

 (99	ราย) (39	ราย) (43	ราย)

 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก  362,500.00  220,500.00  261,300.00 

 (363	ราย) (148	ราย) (179	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตรหรือบิดามารดา  1,802,000.00  708,000.00  904,000.00 

(202	ราย) (79	ราย) (100	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  60,000.00  30,000.00  30,000.00 

(12	ราย) (6	ราย) (6	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกหรือคู่สมรสหรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ  3,057,500.00  3,500.00  3,500.00 

(616	ราย) (1	ราย) (1	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด  19,500.00  10,500.00  12,000.00 

(13	ราย) (7	ราย) (8	ราย)

	 4.8	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย  381,311.65  403,454.00  406,849.00 

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (100	ราย) (30	ราย) (32	ราย)

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  1,220,000.00  837,000.00  1,012,000.00 

(13	ราย) (8	ราย) (10	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	61	-	65	ปีบริบูรณ์  1,590,000.00  1,548,000.00  1,660,000.00 

(60	ราย) (101	ราย) (115	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	66	-	70	ปีบริบูรณ์  1,085,000.00  1,016,000.00  1,100,000.00 

(40	ราย) (76	ราย) (82	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	71-	75	ปีบริบูรณ์  370,000.00  466,000.00  560,000.00 

(16	ราย) (34	ราย) (39	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	76	-	80	ปีบริบูรณ์  135,000.00  257,000.00  261,000.00 

(5	ราย) (13	ราย) (14	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	81	-	85	ปีบริบูรณ์ 	-			  58,000.00  73,000.00 

	-			 (4	ราย) (5	ราย)

	 4.15	 กองทุนเกษียณอายุราชการ  4,215,000.00  455,000.00  455,000.00 

(105	ราย) (11	ราย) (11	ราย)
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ประธาน  พบ  สมาชิก
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์

เรียน สมาชิก สอมธ. ที่เคารพรักทุกท่าน สอมธ. ไม่ได้ฝากเงินกับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครับ
 เดือนกรกฎาคมปีนี้ มีวันหยุดยาว 4 วัน ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2556 เนื่องจากวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
ตรงกับวันจันทร์และวันอังคาร ท�าให้สมาชิก สอมธ. ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ สอมธ. ได้มีโอกาส 
หยุดพักผ่อนยาว ไปท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อเยี่ยมเยือนบ้านเกิดและญาติพี่น้อง สมาชิก สอมธ. หลายท่าน 
ได้มีโอกาสกลับไปท�าบุญเวียนเทียนเข้าพรรษาที่วัดใกล้บ้าน กระผมก็ขอถือโอกาสอนุโมทนาบุญ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีสุขภาพ 
แข็งแรง และมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไปนะครับ ส�าหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “อดเหล้าเข้าพรรษา” กระผมก็ขอแสดง
ความชื่นชมและขอสนับสนุนให้ท่านเข้าร่วมโครงการ “อดเหล้านอกพรรษา” ไปด้วย จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและ 
เพิ่มเงินออมได้นะครับ 
 วันเข้าพรรษาปีนี้ มีสมาชิก สอมธ. ใจบุญสองท่านที่ไม่ประสงค์จะออกนาม และไม่ประสงค์จะมาแจกทุนด้วยตนเอง  
ได้บริจาคทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจะมีพิธีมอบทุนในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่หอประชุมเล็ก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดังนี้คือ 
 1. สมาชิกเลขทะเบียนที่ 2104 (ข้าราชการบ�านาญสตรี) บริจาคเงินทุนการศึกษาจ�านวน 16,000.00 บาท 
 2. สมาชิกเลขทะเบียนที่ 0832 (ข้าราชการบ�านาญสตรี) บริจาคเงินทุนการศึกษาจ�านวน 3,500.00 บาท 
 กระผมขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทั้งสองท่าน (“คุณแม่บุญธรรม” ของบุตรสมาชิก) สอมธ. จะด�าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของท่านทั้งสอง และจะรายงานผลการศึกษาของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของท่าน ให้ท่านทราบต่อไป เนื่องจากท่าน
แจ้งว่าอาจจะให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องทุกปี ถ้าหากผลการเรียนของเด็กนักเรียนมีความก้าวหน้าไปด้วยดีครับ ส�าหรับสมาชิกท่านอื่น ๆ 
ที่ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก สอมธ. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ก็ขอได้โปรดอย่าลังเลใจ ที่จะแจ้งให้กระผมทราบนะครับ 
 เมื่อเข้าสู ่เดือนกรกฎาคมของทุกปี สอมธ. จะท�าการสรุปผลการด�าเนินงานในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า  
ในรอบหกเดอืนแรกของปีนี ้สอมธ. ท�าผลก�าไรได้สงูกว่าเป้าหมาย ถ้าหากในรอบหกเดอืนหลงัของปี ไม่มค่ีาใช้จ่ายทีม่ไิด้คาดหมายเอาไว้
สูงเกินกว่าปกติมากนัก (เช่นมีมหาอุทกภัยเกิดขึ้นอีก) ในตอนปลายปี และวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี พวกเราทุกคนก็คงจะมีความ
สุขกันได้ถ้วนหน้าครับ 
 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 กระผมได้รับจดหมายตอบจากท่านอธิการบดี ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เรื่องการให้ 
กองคลังหักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อช�าระเงินที่สมาชิกจะต้องส่งต่อสหกรณ์ สรุปใจความว่า 

 “เมื่อค�านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ ความมั่นคงของสหกรณ์ และระบบการท�างานของมหาวิทยาลัย ผมจึง 
เห็นว่า อัตราร้อยละ  15 จึงเป็นอัตราที่เหมาะสมที่สุด”
       ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
       อธิการบดี  

 ถ้าสมาชกิ สอมธ. ต้องการเหน็จดหมายฉบบัเตม็ ท่านสามารถ ขอดไูด้จากกรรมการ สอมธ. ทกุท่านและที ่สอมธ. ทัง้นี ้กระผม
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงนิกูส้ามญัและคณะกรรมการเงนิกูพ้เิศษและฉกุเฉนิไปด�าเนนิการต่อไป และจะแจ้งขอความร่วมมอืจาก
กองคลังและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป
 กระผมได้รับการชี้แจงจากคุณนวลรักษ์ ชอบชื่น เหรัญญิก ซึ่งเป็นผู้อ�านวยการกองคลัง อธิบายว่าค�าว่า เงินเดือนสุทธิ 
เหลือร้อยละ 15 นั้น ไม่ได้หมายความว่า สมาชิกสามารถใช้เงินร้อยละ 85 ของเงินเดือนทั้งก้อนมาเป็นฐานในการค�านวณวงเงินกู้ 
จาก สอมธ. เสมอไป ได้ แต่หมายถงึเงนิเดอืนทีเ่หลอือยู ่หลงัจากกองคลงัหรอืหน่วยงานทีจ่่ายเงนิเดอืน ได้หกัหนีส้นิอืน่ๆ ทีม่อียูก่่อน
แล้วและหักหนี้สหกรณ์ในล�าดับต่อมาต้องไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ของเงินเดือน ดังนั้น การที่สมาชิกจะกู้เงินจาก สอมธ. ได้มากน้อย  
เพยีงใดนัน้ จงึต้องขึน้อยูก่บัภาระหนีส้นิผกูพนัอืน่ๆ ทีท่่านมก่ีอนหน้าทีจ่ะมาขอกูเ้งนิจากสหกรณ์ด้วยนะครบั เพราะวงเงนิกูข้องสมาชกิ
จะต้องค�านวณจากความสามารถของสมาชิกในการช�าระหนี้สหกรณ์ หลังจากที่สมาชิกได้ถูกหักเงินเดือนไปช�าระหนี้สินอื่นๆ ไปก่อน
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แล้ว และเมื่อช�าระหนี้ให้สหกรณ์ในล�าดับต่อมา สมาชิกจะต้องมีเงินเดือนสุทธิเหลือไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ถ้าหากสมาชิกกู้เงินไม่ได้ตาม
วงเงนิทีต้่องการ สมาชกิจะต้องพจิารณาตวัเองด้วยว่าควรจะลดหนีส้นิอืน่ๆ ทีม่อียูก่่อนได้อย่างไร เพราะกระผมได้ช่วยแก้ไขปัญหาเรือ่ง  
ฐานเงินเดือนสุทธิที่ใช้ในการค�านวณเงินกู้สหกรณ์ให้ท่านแล้วครับ 
 ทีนี้ มาพูดถึงเรื่องความทุกข์ใจของสมาชิกที่มีเงินเหลือมากน�ามาฝากออมไว้กับ สอมธ. บ้างครับ มีสมาชิกหลายคนโทรศัพท์
มาสอบถามกระผมว่า สอมธ. ได้มีธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งหนึ่งที่มีข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศหรือไม่ กระผมขอ 
เรยีนให้สมาชกิทกุท่านสบายใจได้ว่า สอมธ. มไิด้ท�าธรุกรรมใดๆ กบัสหกรณ์เครดติยเูนีย่นดงักล่าว เพราะเป็นสหกรณ์คนละประเภทกนั 
เนื่องจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นประเภทของสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่ง มีสมาชิกหลากหลายอาชีพ สมาชิกจะต้องน�า
เงนิสดมาฝาก หรอืซือ้หุน้ หรอืช�าระหนีเ้งนิกูข้องสหกรณ์ด้วยตนเอง ไม่มกีารหกั ณ ทีจ่่ายไม่เหมอืนกบัสหกรณ์ออมทรพัย์ทีเ่ป็นสหกรณ์
ทีต่ัง้อยูใ่นสถานประกอบการเอกชนหรอืสถานทีท่�างานราชการ ทีส่มาชกิมอีาชพีเดยีวกนัและสหกรณ์สามารถหกัเงนิช�าระหนีเ้งนิกู ้และ
เงินค่าหุ้นหรือเงินฝากได้ ณ ที่จ่าย สหกรณ์ออมทรัพย์จึงมีความมั่นคงมากกว่า 
 สาเหตทุีเ่กดิปัญหาขึน้ในสหกรณ์เครดติยเูนีย่นแห่งนัน้ กส็บืเนือ่งมาจากผูท้ี่เกีย่วข้องทกุฝ่ายทัง้สมาชกิสหกรณ์ สมาชกิสมทบ 
กรรมการและเจ้าหน้าที ่ละเลยและไม่ยดึมัน่ในแนวทางปฏบิตัขิองปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
ในเรือ่ง “ความพอเพยีง พอประมาณ” ความมเีหตผุลและมภีมูคิุม้กนัทีด่ ีทกุฝ่ายมุง่แสวงหาผลประโยชน์สงูสดุให้แก่ตนเอง โดยมไิด้ค�านงึ 
ถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคลอื่นและสังคมส่วนรวม เพราะสมาชิกสหกรณ์ทุกคนสนใจแต่เพียงอัตราเงินปันผลสูงสุดทุกปี และสมาชิก 
ผู้ฝากก็ต้องการอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงมาก ๆ เท่านั้น โดยไม่สนใจว่าคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะมีวิธีการบริหารการเงินและ
การลงทุนอย่างไรและมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลสุดท้าย เมื่อสิ้นปีสหกรณ์ประกาศจ่ายอัตราเงินปันผลในอัตราสูงสุดคือ 
ร้อยละ 10 ในขณะทีใ่ห้อตัราดอกเบีย้เงนิฝากสงูถงึร้อยละ 5.5 ซึง่สงูมากผดิปกตจินท�าให้มสีมาชกิสมทบจ�านวนมาก (ส่วนหนึง่เป็นสมาชกิ 
สหกรณ์อื่น) และสหกรณ์อื่นหลายแห่ง น�าเงินออมของตนมาฝาก โดยที่สมาชิกสหกรณ์ผู้กู้เงินสหกรณ์ต้องเสียอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
ในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ สอมธ. ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5.25 ต่อปี เท่านั้น เพื่อที่สหกรณ์จะ
สามารถจ่ายเงินปนัผลในอตัราร้อยละ 10 ได้ แต่เมื่อสมาชกิทีม่าขอถอนเงนิปันผลและเงินฝากเป็นเงนิสดต่างกไ็ม่ไดร้บัเงินทั้งเงนิปันผล
และเงินฝาก จนต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และส�านักงานป้องกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน (ปปง.) ไปจนถึงขั้นอายัดทรัพย์สินผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่เป็นข่าวกันนั่นแหละครับ 
 ถ้าสมาชกิ สอมธ. ถามว่าเหตกุารณ์ดงักล่าว จะเกดิขึน้ ใน สอมธ. ได้หรอืไม่ กระผมขอยนืยนัว่าจะไม่เกดิขึน้กบั สอมธ. แน่นอน
ครับ เพราะสมาชิก สอมธ. ทุกท่าน เป็นผู้ที่มีเหตุผล มีความพอเพียงและพอประมาณ สมาชิกทุกท่านทราบดีว่า การจ่ายเงินปันผลใน
อัตราสูงลิบลิ่ว ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงมากเกินปกติแต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต�่ามากนั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ยกเว้นจะมีการ
บริหารการลงทุนที่เสี่ยงภัย หรือไม่ถูกต้องตามวิธีการสหกรณ์เท่านั้น สมาชิก สอมธ. จึงไม่กดดันให้กรรมการด�าเนินการต้องใช้วิธีการ
บริหารเงินที่ไม่ถูกต้อง เพื่อจะได้ก�าไรสูง ๆ จนสามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงสุดทุกปีนะครับ
 สอมธ. ของเรายังมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ท�างานโปร่งใส สอมธ. มีผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบ
บัญชีที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ ท�าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบทางการเงินต่อคณะกรรมการด�าเนินการและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ
นายทะเบียนสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ทุก ๆ เดือน และ สอมธ. ยังต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินต่อส�านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) ทกุ 15 วนัของทกุเดอืนด้วยครบั นอกจากนัน้ สอมธ. ของเรายงัมเีหรญัญกิเป็นผูอ้�านวยการกองคลงั เป็น 
ผูด้แูลเรือ่งการใช้จ่ายของ สอมธ. อกีด้วย สมาชกิ สอมธ. จงึมัน่ใจในเรือ่งความโปร่งใสทางการเงนิของ สอมธ. ได้ครบั ซึง่ถ้ามองโลกในแง่
ดี วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ จะช่วยท�าให้ สอมธ. มีความมั่นคงมากขึ้นไปอีก เพราะทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ จะต้องมีความรอบคอบ
และมคีวามรดักมุในการบรหิารเงนิของ สอมธ. มากขึน้ และสมาชกิกจ็ะสนใจตดิตามตรวจสอบการท�างานของคณะกรรมการด�าเนนิการ
และเจ้าหน้าที่มากขึ้น ถ้าหากสมาชิก สอมธ. มีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ของเรา ก็สามารถตรวจสอบได้ โดย
สอบถามกระผมโดยตรงทางโทรศัพท์หรือมาขอตรวจดูข้อมูลได้ที่ส�านักงาน สอมธ. หรือร้องเรียนไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเทเวศน์ ใกล้ท่าเรือเทเวศน์ ทั้งสองกรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 9 
และส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่ถนนพญาไท ใกล้สยามเซ็นเตอร์ปทุมวัน ได้เลยนะครับ 
 สุดท้ายนี้ เหลือเวลาอีกสองเดือนแล้วนะครับ ส�าหรับสมาชิก สอมธ. ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนปีนี้ ท่านได้
เตรียมความพร้อมทั้งด้านการปรับตัวปรับใจ ด้านการเงิน และการวางแผนชีวิตในอนาคตแล้วหรือยังครับ ส�าหรับท่านที่ยังมีภาระการ
เงินผูกพันอยู่กับ สอมธ. อยู่ ได้โปรดมาติดต่อขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ สอมธ. แต่เนิ่น ๆ นะครับ ชีวิตหลังเกษียณที่ไม่มีหนี้สินใดๆ เลยจะ
เป็นชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริง กระผมจะเป็นก�าลังใจให้ท่านต่อไปครับ 
 สวัสดีครับ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ 
 ประธานกรรมการด�าเนินการ
 (โทรศัพท์ 08-1835-2408)
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	 		โครงการความรู้สู่อาชีพ
 สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกที่รักทุกท่าน ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา สอมธ. ได้ด�าเนินการจัดโครงการความรู้  
สู่อาชีพ ให้สมาชิกไปเรียบร้อยแล้ว จ�านวน 2 หลักสูตร โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้น�าความรู้ที่ได้  
ไปต่อยอดท�าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เสริม ให้แก่ตนเองและครอบครัว 
 ส�าหรับหลักสูตรที่ได้ด�าเนินการจัดไปเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ หลักสูตรก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย และหลักสูตร
น�้าพริกกุ้งแก้วและน�้าพริกกุ้งเสียบสมุนไพร เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมาก วิธีท�าไม่สลับซับซ้อน สามารถน�าไป
รับประทาน หรือท�าแจกเพื่อนๆ ช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือ ถ้ารสชาติถูกปาก ก็สามารถท�าขายได้เลยค่ะ 

หลักสูตรก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ที่ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556

หลักสูตรน�้าพริกกุ้งเสียบสมุนไพรและน�้าพริกกุ้งแก้ว ท่าพระจันทร์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 และ ศูนย์รังสิต วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

 สอมธ. ขอน�าบรรยากาศการอบรมมาฝากสมาชิกที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมให้ได้ชมกันค่ะ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้สมาชิกได้มาร่วม
กันท�าอีกหลายกิจกรรม เช่น การสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ที่จะเปิดรับสมัครประมาณเดือนตุลาคม และโครงการความรู้สู่อาชีพ
อีก 2 หลักสูตรที่ได้ประกาศรับสมัครไปก่อนหน้านี้แล้ว 
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10 คาถา ฝ่าวิกฤต

บทความดี ๆ จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 จากสภาวะในปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็น ฝนตก รถตดิ ปัญหาส่วนตวั ปัญหาครอบครวั หรอืปัญหาการท�างาน ฯลฯ ท�าให้เกดิความเครยีดได้ สอมธ. 
ขอน�าบทความด ีๆ  จากกรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ มาฝากท่านสมาชกิเพือ่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะยากดมีจีน อย่างไร ปัญหา
ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกฝ่าย อยู่ที่การคิดหาวิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ ชีวิตจะได้อยู่ดีมีสุข ยิ่งๆ ขึ้นไป 
สอมธ. เป็นก�าลังใจให้สมาชิกทุกท่านค่ะ 
 1. เมื่อรู้สึกว่า ก�าลังจะสติแตก ให้บอกตัวเองว่า “ทุกปัญหามีทางออก แค่ยังหาไม่เจอ”
  (ยามภาวะวิกฤติ การสูญเสียความมั่นคงทางกายและใจ เพราะการรู้สึกถูกคุกคามอย่างกะทันหัน ท�าให้ตั้งสติได้ยาก สติไม่มี ปัญญาไม่ 
เกิด จึงมองไม่เห็นทางออกของปัญหา)
  วิธีคือ ถ้ารู ้ว ่าเราก�าลังจะเจอปัญหา ให้ใช้เวลากับการเตรียมตัวและหาข้อมูล ถ้าก�าลังเผชิญกับปัญหาหายใจเข้าออกอย่าง 
ผ่อนคลาย แล้วเตือนตัวเอง เพื่อตั้งสติ
 2. เมื่อรู้สึกว่า ในหัวเต็มไปด้วยความคิด ให้บอกตัวเองว่า “อย่าคิดเองเออเอง”
  (ความเครียดท�าให้เราฟังกันน้อยลง คิดเอาเองมากขึ้น)
  วิธีคือ เดินออกไปพูดคุยกับคนใกล้ๆ คุณบ้าง รับฟังความทุกข์ของเขาแทนการหมกมุ่นแต่เรื่องของตัวเอง)
 3. เมื่อรู้สึกว่า ยิ่งพูดยิ่งกังวล ให้บอกตัวเองว่า “จงเปลี่ยนค�าพูด เป็นการกระท�า”
  วิธีคือ มองหาโอกาสในการช่วยเหลือคนอื่น เข้าร่วมกิจกรรม เพราะการเอาใจใส่คนอื่นมากขึ้นจะให้ความทุกข์ของเราลดลง
 4. เมื่อรู้สึกว่า เราช่างโชคร้าย ให้บอกตัวเองว่า “ดูดีๆ โชคดีก็มีอยู่”
  (เวลาจิตตกเรามักมองทุกอย่างในแง่ลบ และคิดว่าตนเองเป็นผู้ถูกกระท�าเกินความเป็นจริง)
  วิธีคือ มองหาสิ่งดี ๆ ที่ง่ายที่สุด ใกล้ตัวที่สุด เช่น เสียทรัพย์แต่โชคดีปลอดภัย, โชคดีที่เราไม่ป่วย, ถึงป่วยก็โชคดีที่เราไม่ตาย,  
  โชคดีที่ยังได้ความช่วยเหลือ เป็นต้น
 5. เมื่อรู้สึกว่า โกรธ ให้บอกตัวเองว่า “โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า”
  (ในภาวะวิกฤต ทุกคนย่อมมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดโดยธรรมชาติ เกิดความกล้าในการพูด คิด หรือลงมือท�าตามความ 
  ต้องการของตนเอง จนอาจเกิดเป็นความขัดแย้งกับคนอื่นได้ง่าย)
  วิธีคือ ไม่ด่า ไม่ว่า ไม่ทับถม ออกไปท�ากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ท�าให้ได้ออกแรง จ�าไว้ว่าไม่ว่าจะท�าอะไรในเวลาโกรธ สุดท้ายมันจะ 
  กลายเป็นการท�าร้ายตัวเองและคนรอบข้าง
 6. เมื่อรู้สึกว่า ท้อแท้ ให้บอกตัวเองว่า “เดี๋ยวมันก็ผ่านไป”
  (ความท้อแท้เกิดขึ้นเมื่อเรามองไม่เห็นทางออกของปัญหา ไม่รู ้จะท�าอย่างไร รู ้สึกโดดเดี่ยว ไร้จุดหมาย นี่คือสัญญาณของการ 
  ขาดก�าลังใจ)
  วิธีคือ เร่งสร้างก�าลังใจโดย คิดถึงสิ่งที่ท�าให้รู้สึกมั่นคงเช่น ความรักของคนในครอบครัว ศรัทธาที่เคยยึดมั่น เป้าหมายชีวิตที่มี
 7. เมื่อรู้สึกว่า เหนื่อยล้า ให้บอกตัวเองว่า “เหนื่อยนัก ก็พักบ้าง”
  (เมื่อเราเจอวิกฤตไปสักระยะ สิ่งที่ต้องท�า เรื่องที่ต้องคิด ภาพที่ต้องเห็น เสียงที่ต้องได้ยิน อาจท�าให้รู ้สึกเหนื่อยกาย เหนื่อยใจ 
  ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กัน)
  วิธีคือ สร้างความสงบ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายจากภายใน โดยให้รู้สึกตัวไปกับลมหายใจเข้าออกช้า ๆ อย่างผ่อนคลาย
 8. เมื่อรู้สึกว่า ได้เวลานอน ให้บอกตัวเองว่า “การนอนคือสิ่งส�าคัญ”
  วิธีคือ เข้านอนซะ ถึงแม้ว่าจะนอนไม่หลับก็ให้นอนแผ่ในท่าที่สบาย แล้วก็หลับตา จินตนาถึงบรรยากาศที่ผ่อนคลาย หรือรู้สึกตัวอยู่ 
  กับลมหายใจไปเรื่อยๆ จะหลับหรือไม่ก็ช่างมัน
 9. เมื่อรู้สึกว่า ไม่มีอะไรท�า ให้บอกตัวเองว่า “บริหารร่างกายเข้าไว้ ให้ร่างกายแข็งแรง”
  (เมื่อพ้นช่วงชุลมุน ขนข้าวของอพยพกันแล้ว การอยู่ในบ้านที่ถูกตัดขาดหรือศูนย์อพยพ อาจท�าให้กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันของ 
  เราหายไป) 
  วิธีคือ กายบริหารง่าย ๆ ตามสถานที่และเวลาที่เหมาะสม ประมาณ 30 นาที เพราะการไหลเวียนเลือดที่ดีจะท�าให้สมองมีพลังและดีต่อ 
  การคิดตัดสินใจ
 10. เมื่อรู้สึกว่า มีอะไรต้องท�ามากมาย ให้บอกตัวเองว่า “เราท�าทุกอย่างไม่ได้ แต่เลือกท�าสิ่งที่ส�าคัญได้”
  (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา อาจท�าให้รู้สึกว่ามีสิ่งที่ต้องคิด ต้องท�ามากมาย)
  วิธีคือ เอากระดาษกับปากกามาจด แยกระหว่าง สิ่งส�าคัญที่รีบด่วน กับสิ่งส�าคัญไม่รีบด่วน แล้วค่อยๆ ลงมือท�า 

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=1134
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บรรยายตามหน่วยงาน 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด ร่วมบรรยายให้ความรู้ ในโอกาสที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดการ  
สัมมนาพร้อมร่วมสนับสนุนเงินเพื่อการสัมมนาด้วย

คณะศิลปศาสตร ์  เมื่อวันที่  27 

มิถุนายน 2556 มอบเงินสนับสนุน

การสัมมนาเป็นจ�านวนเงิน 10,000 

บาท

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 

มอบเงินสนับสนุนการสัมมนาเป็นจ�านวนเงิน 10,000 บาท

แสดงความยินดี

แวดวงสหกรณ์

ขอแสดงความเสียใจ

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดี

ในโอกาสที ่สถาบนัประมวลข้อมลู 

ครบรอบ 31 ปี แห่งการก่อตั้ง 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2556  

ณ มธ. ศูนย์รังสิต

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดี

ในโอกาสที่ คณะพยาบาลศาสตร์

ครบรอบ 17 ปี แห่งการก่อตั้ง 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556  

ณ มธ. ศูนย์รังสิต

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดอาคารส�านักงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2556

จังหวัดพิษณุโลก 

สอมธ. เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพสมาชิก พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดพิธีศพ 
รายละ  5,000 บาท โดย สอมธ. ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของสมาชิก มา ณ ที่นี้

 คุณเกศินี อนันตธุรการ เลขทะเบียนที่ 00417 สังกัด ทั่วไป 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ณ วัดมกุฎกษัตริยารามวรมหาวิหาร

 คุณบุหงา กระทงน้อย เลขทะเบียนที่ 00232  
สังกัด ขร.บ�านาญ (ทั่วไป)   เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

ณ บ้านเลขที่ 38 เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  

 คุณธวัชชัย  ปิยะวัฒนาพันธ์ เลขทะเบียนที่ 00579   
สังกัด ขร.บ�านาญ (ทั่วไป)  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 

ณ วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) กรุงเทพฯ

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน

   คอนโด  คอนโดมิเนียม ริมแม่น�้าเจ้าพระยา เนื้อที่  40 ตารางเมตร ชั้น 11 มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมเข้าอยู่ใกล้ท่าพระอาทิตย์ มธ. 
ท่าพระจันทร์ ราคา 3 ล้านบาท ติดต่อ คุณประพันธ์  โทรศัพท์  08-9133-9984
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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

  ช่วงนี้บรรยากาศอึมครึมไปกันทั่ว แม้กระทั่งฝนฟ้าอากาศก็พลอยเป็นใจไปด้วย ขอ

ให้ทุกท่านระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ส�าหรับค�าถามที่ว่าเราไปท�าธุรกรรมอะไรบ้างกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่

ก�าลงัมข่ีาวหนาหเูกีย่วกบัความไม่ชอบมาพากลนัน้ ท่านจะได้อ่านค�าตอบเตม็ๆ จากประธานวรวฒุ ิและส�าหรบัสมาชกิ 

สอมธ. ทีต้่องการทราบว่า จากระเบยีบของกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าด้วยการหกัเงนิเดอืนข้าราชการ เงนิบ�าเหนจ็บ�านาญ 

เพือ่ช�าระหนีเ้งนิกูใ้ห้แก่สวสัดกิารในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ทีก่�าหนดให้ส่วนราชการหกัเงนิเดอืนสทุธคิง

เหลอืไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึง่ท�าให้สมาชกิ สอมธ. จ�านวนหนึง่เดอืดร้อน จงึต้องไปกูเ้งนินอกระบบแทนนัน้ ได้รบัการ

แก้ไขอย่างไร ค�าตอบ คือท่านอธิการบดีได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนจึงได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการ สอมธ. เสนอขอ 

คือให้เหลือเงินในซองไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของสมาชิก สอมธ. ความมั่นคงของ สอมธ. และ

ระบบการท�างานของมหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเงินเหลือในซองว่าหมายถึงอะไรบ้างนั้น ขอให้อ่านจากสารประธาน 

พบสมาชิกด้วยนะคะ

 นอกจากนี้ ยังมีข่าวดีๆ เป็นบุญกุศลที่มีสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการบ�านาญสตรี 2 ท่าน ได้บริจาคเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกโดยไม่ประสงค์ 

ออกนาม กข็อให้ผลบญุจงส�าเรจ็และเป็นปัจจยัให้ท่านมสีขุภาพแขง็แรง จติผ่องใสค่ะ และขอบพระคณุทีก่รณุาเป็นตวัอย่างน�าร่องให้สมาชกิท่านอืน่ๆ ด้วยค่ะ

 ปล. ส�าหรับสมาชิก สอมธ. ที่สมัครสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลพลา คลิฟฟ์  
บชี รสีอร์ท แอนด์ สปา ระยอง อย่าลมืมาดปูระกาศรายชือ่ด้วยนะคะ และส�าหรบัสมาชกิ สอมธ. ทีส่มคัรเข้าอบรม “ขนมทองเอก ขนมเสน่ห์จนัทน์ และขนม
จ่ามงกุฎ” ซึ่งจะอบรมในเดือนสิงหาคมนี้ และได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมอบรมแล้วนั้น อย่าลืม อย่าพลาดเข้าอบรมนะคะ ขอบคุณค่ะ

ทรงศรี สนธิทรัพย์
บรรณาธิการ
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