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ฉบับประจำ�เดือนมิถุน�ยน 2557ข่าวสอมธ.

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ เดือนมิถุนายน 2557

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 ี
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วันนี้ที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

31 ธ.ค. 56 30 เม.ย. 57 31 พ.ค. 57

จำ�นวนสม�ชิก   7,972 คน   8,084 คน   8,097 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  19,936,738,353.62 19,939,955,783.12 20,402,541,114.33 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	3,575,131,829.44	 	3,710,846,274.49	 	3,773,115,151.81	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	9,560,375,000.00	 	9,931,615,000.00	 	10,287,840,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	1,531,088,153.80	 	1,031,824,758.04	 	939,101,607.43	

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	5,160,336,026.07	 	5,227,168,942.26	 	5,365,906,181.62	

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น 	109,807,344.31	 	38,500,808.33	 	36,578,173.47	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	12,035,778,546.28	 	12,473,923,831.16	 	12,552,608,602.60	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	2,819,000,000.00	 	2,459,000,000.00	 	2,779,000,000.00	

	 2.3		 หนี้สินอื่น 	357,166,042.93	 	298,293,702.72	 	293,000,642.15	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	3,287,548,350.00	 	3,403,821,080.00	 	3,434,143,990.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	860,581,424.26	 	935,547,376.90	 	925,547,376.90	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ 	150,783,201.06	 	164,986,755.36	 	164,685,155.36	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	52,008,595.90	 	55,833,560.35	 	54,518,035.35	

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

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	3,540,250.00	 	20,000.00	 	27,500.00	

	 (1,308	ราย) (10	ราย) (11	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	115,500.00	 	36,000.00	 	43,500.00	

	 (77	ราย) (24	ราย) (29	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	551,700.00	 	202,800.00	 	263,400.00	

	 (369	ราย) (127	ราย) (161	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,667,000.00	 	511,000.00	 	629,000.00	

(184	ราย) (54	ราย) (68	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	80,000.00	 	35,000.00	 	40,000.00	

(16	ราย) (7	ราย) (8	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	53,000.00	 	40,500.00	 	63,500.00	

(14	ราย) (11	ราย) (14	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	24,000.00	 	7,500.00	 	7,500.00	

(16	ราย) (5	ราย) (5	ราย)

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ 	-			 	-			 	80,000.00	

	-			 	-			 (1	ราย)

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	1,145,429.00	 	122,304.00	 	151,475.00	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (74	ราย) (35	ราย) (42	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	2,098,000.00	 	477,000.00	 	577,000.00	

(20	ราย) (6	ราย) (7	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์ 	2,612,600.00	 	588,600.00	 	679,600.00	

(197	ราย) (59	ราย) (70	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปีบริบูรณ์ 	1,990,000.00	 	476,000.00	 	633,000.00	

(139	ราย) (51	ราย) (67	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปีบริบูรณ์ 	850,000.00	 	472,000.00	 	485,000.00	

(57	ราย) (32	ราย) (34	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	76-80	ปีบริบูรณ์ 	353,000.00	 	245,000.00	 	274,000.00	

(23	ราย) (21	ราย) (23	ราย)

	 4.15	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	81-85	ปีบริบูรณ์ 	95,000.00	 	6,000.00	 	30,000.00	

(8	ราย) (1	ราย) (3	ราย)

	 4.16	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 	2,915,000.00	 	100,000.00	 	100,000.00	
(69	ราย) (2	ราย) (2	ราย)
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สอมธ. ประเมินราคาหลักทรัพย์อย่างไร ?
	

	 สวัสดีค่ะ	สมาชิก	สอมธ.	ทุกท่าน	ข่าวฉบับนี้ขอน�าสาระน่ารู้ดี	ๆ	เกี่ยวกับการประเมินราคาหลักทรัพย์	มาฝากค่ะ	
หลายๆ	ท่านยังเกิดความลังเลสงสัยว่าการที่จะน�าหลักทรัพย์มาค�้าประกันเพื่อขอกู้เงินประเภทพิเศษ	สอมธ.	มีหลักในการ
ประเมนิราคาอย่างไร	มมีาตรฐานในการประเมนิราคาหรอืไม่	สอมธ.ขอน�าเสนอรายละเอยีดต่าง ๆ  เกีย่วกบัวธิกีารประเมนิ
ราคาหลักทรัพย์ของสอมธ. ดังนี้ 

 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 	
 1. การประเมินราคาโดยใช้ราคาของทางราชการ
	 -	 กรณีกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์จะคิดราคาประเมินให้ไม่เกินร้อยละ	100	ของราคาประเมินจากทางราชการ	
การกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นจะคิดราคาประเมินให้ไม่เกินร้อยละ	80	ของราคาประเมินจากทางราชการ	

 2. การประเมนิราคาโดยใช้บรษิทัประเมนิราคา	เป็นบรษิทัที	่สอมธ.	ก�าหนดให้ใช้	โดยสมาชกิจะต้องเสยีค่าใช้จ่าย 
ในการประเมินราคาเอง 
	 -	 กรณีกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์	จะคิดราคาประเมินให้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่บริษัทประเมิน	
การกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นจะคิดราคาประเมินให้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่บริษัทประเมิน

	 คอนโดมิเนียม	
	 -	 คิดราคาประเมินไม่เกินร้อยละ	 80	 ของราคาซื้อขายตามสัญญาซื้อขายฉบับแรกที่ท�ากับบริษัท	 ส�าหรับ
คอนโดมิเนียมที่ปลูกสร้างไม่เกิน	5	ปี	หรือ	
	 -	 ใช้บริษัทประเมินราคา	โดยจะคิดราคาประเมินให้ไม่เกินร้อยละ	70	ของราคาประเมินที่บริษัทประเมิน	
	 3. การประเมินราคาหลักทรัพย์ แบ่งตามกลุ่มที่ตั้งของหลักทรัพย์ ดังนี้ 
	 หลักทรัพย์กลุ่มที่ 1 (จ�านวน 20 จังหวัด)
	 -	 ให้ใช้การประเมินราคาของทางราชการ	หรือ
	 -	 ใช้บริษัทประเมินราคาหลักทรัพย์
	 หลักทรัพย์กลุ่มที่ 2 (จ�านวน 57 จังหวัด) 
	 -	 ให้ใช้บรษิทัประเมนิราคา	พร้อมแนบภาพถ่ายของหลกัทรพัย์	เช่น	ทางเข้า-ออก	สภาพแวดล้อมทีน่�ามาเป็นหลกัประกนั		
เพื่อประกอบค�าขอกู้เงินพิเศษ	
	 ส�าหรับสมาชิกที่ต้องการใช้บริการเงินกู้ประเภทพิเศษนี้	ขอให้ท่านเตรียมหลักฐานต่าง	ๆ	ให้พร้อม	และยื่นค�าขอกู้	
ได้	 ภายในวันที่	 1-15	 ของเดือน	 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ด�าเนินการนัดสมาชิกเพื่อตรวจสอบหลักทรัพย์ต่อไป	 ติดตามสาระน่ารู้	
ดี	ๆ	เกี่ยวกับสวัสดิการและเรื่องต่าง	ๆ	รอบตัวท่านได้ที่นี่	ข่าว	สอมธ.	

สอมธ. ก�าหนดจัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2557

ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2557
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สอมธ. ร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสครบรอบหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ดังนี้

สอมธ.	 ร่วมแสดงความยินดีกับคณะเศรษฐศาสตร์เนื่องในโอกาส	
ครบรอบ	65	ปี	แห่งการก่อตั้ง	เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2557	พร้อม
มอบเงินร่วมท�าบุญจ�านวน	1,000	บาท	

สอมธ.	 ร่วมแสดงความยินดีกับส�านักเสริมศึกษาและบริการ	
สังคม	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 40	 ปี 	 แห่งการก่อตั้ ง	
เมือ่วนัที	่23	พฤษภาคม	2557	พรอ้มมอบเงนิรว่มท�าบญุจ�านวน	
1,000	บาท		

แสดงความยินดีกับส�านักงานจัดการทรัพย์สิน	 เนื่องในโอกาส
ครบรอบ	15	ปี	แห่งการก่อตั้ง	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2557	
พร้อมมอบเงินร่วมท�าบุญจ�านวน	1,000	บาท	

บรรยายตามหน่วยงาน

สอมธ.	บรรยายให้ความรู้กับกองคลัง	
เมื่อวันที่		16	พฤษภาคม		2557	พร้อมมอบเงินสนับสนุน
การสัมมนา	จ�านวน		8,500	บาท

สอมธ.	 ร่วมแสดงความยินดีกับคณะรัฐศาสตร์	 เนื่องในโอกาส
ครบรอบ	 65	 ปี	 แห่งการก่อตั้ง	 เมื่อวันที่	 12	 มิถุนายน	 2557	
พร้อมมอบเงินร่วมท�าบุญจ�านวน	1,000	บาท		

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จ�ากัด	 โดยคณะกรรมการ	 และผู้จัดการ	 ไปร่วมบรรยายให้ความรู้	
ในการสัมมนาสมาชิกตามหน่วยงานต่าง	ๆ	ดังนี้
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ขอแสดงความเสียใจ

รศ.นิยะดา	ชุณหวงศ์		เลขทะเบียนที่		00109		เมื่อวันที่		10	พฤษภาคม		2557	
ณ	วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
●	 ขาย/ให้เช่า	นันทพรคอนโดมิเนียม	ชั้น	4	เนื้อที่	29.8	ตารางเมตร	มีลิฟต์	ที่จอดรถ	1	คัน	เข้าซอยประมาณ	80	เมตร	อยู่ข้าง	

ธนาคารกรุงเทพ	ตรงข้าม	รพ.ธรรมศาสตร์ฯ	ราคาขาย	279,000	บาท	เช่า	2,400	บาทต่อเดือน	ติดต่อ	คุณณิศศา	โทรศัพท์	

08-8891-5156

●	 รบัผลติเสือ้ยดื	โปโล	ชดุกฬีา	กระเป๋า	แบบฟอร์มพนกังานทกุชนดิ	ราคาย่อมเยา	พร้อมปักและสกรนี	ตดิต่อ	คณุอมรจติ	โทรศพัท์	

08-1363-0869

●	 ขายบ้านเดีย่ว	2	ชัน้	35-40	ตารางเมตร	3	ห้องนอน	พร้อมเฟอร์นเิจอร์	ต่อเตมิพร้อมอยู่	ตดิถนนใหญ่	ใกล้	มธ.	อยูห่มูบ้่านร่มรืน่	

กรีนพาร์ค	ติดต่อ	คุณจอย	โทรศัพท์	08-9655-5563

●	 ขายทีด่นิ	1	ไร่	28	ตารางวา	หน้ากว้าง	28	เมตร	ด้านหลงักว้าง	26	เมตร	ทศิเหนอืตดิคลอง	อยู	่ต.ท่าคา	อ.อมัพวา	จ.สมทุรสงคราม		

ติดต่อ	คุณวันเพ็ญ	โทรศัพท์	08-1381-3535	

●	 ขายที่ดิน	50	ไร่	ถมแล้ว	น�้า	ไฟฟ้า	เข้าถึง	ติดถนนคอนกรีต	อยู่คลอง	16	ธัญบุรี	ราคา	300,000	บาท	ติดต่อ	คุณกรองกาญจน์		

โทรศัพท์	08-9983-2873

●	 ขายทีด่นิ	1	ไร่	1	งาน	87	ตารางวา	ตดิทางหลวงชนบท	มโีฉนดพร้อมโอน	อยู	่ต.บ้านโข้ง	อ.อูท่อง	จ.สพุรรณบรุ	ี(ทีท่�าการเกษตร)	

ราคา	500,000	บาท	ติดต่อ	คุณยุพาพิน	โทรศัพท์	08-1269-6887

●	 ขายที่ดินมีโฉนดพร้อมโอนรวม	170	ไร่	ริมแม่น�้าโขง	ห่างสะพานมิตรภาพ	ไทย-ลาว	แห่งใหม่ประมาณ	10	กิโลเมตร	ราคาไร่ละ	

800,000–1,000,000	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณเกษมศักดิ์	โทรศัพท์	08-1927-3605

●	 ขายบ้านเดีย่วสองชัน้	56.9	ตารางวา	3	ห้องนอน	3	ห้องน�า้	มเีครือ่งท�าน�า้อุน่	ตกแต่งเรยีบร้อย	แถมชดุห้องครวัไม้จรงิอยูห่มูบ้่าน

ชัยพฤกษ์	(รัตนาธิเบศ-วงแหวน)	ราคา	5.2	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณปิ๊ก	โทรศัพท์	08-9978-5003

สอมธ.	บรรยายให้ความรู้กับสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษา
และพัฒนา	เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2557	พร้อมมอบเงินสนับสนุน
การสัมมนา	จ�านวน	5,600	บาท				
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ขอแสดงความเสียใจ

มนุษย์เงินเดือนเชิญทางนี้ กูรูเผยทริคง่ายๆ 
ของการสร้างความร่ำารวย แบบทำาได้จริง!

1. ออมก่อนใช้ 10-30%	การออมก่อนใช้จ่าย	เป็นวิธีที่ช่วยให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น	เพราะ
ได้กนัเงนิส่วนหนึง่แยกออกไป	โดยอาจเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ฉบบัใหม่	เงนิฝากประจ�า	
หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น	 เพื่อให้เงินที่กันออกไปไม่ถูกดึงน�ามาใช้โดยไม่รู ้
ตัว	 นอกจากนี้	 เพื่อความไม่ประมาท	 หากยังไม่มีเงินส�ารอง	 แนะน�าให้ออมเพื่อกันเป็น
เงินส�ารองเผื่อฉุกเฉินไว้ไม่น้อยกว่า	 3-6	 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือน	 ก่อนออมเพิ่มเติม	
เพื่อเป้าหมายในอนาคต
2. จดบนัทกึรายรบั-รายจ่าย	เพือ่ให้รูถ้งึยอดเงนิทีร่บัเข้ามาและใช้จ่ายออกไป	การจดบนัทกึ	
รบั-จ่าย	จะท�าให้การใช้จ่ายเงนิเป็นการใช้จ่ายอย่างมสีตมิากยิง่ขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วงทีเ่งนิ
เดือนเข้ามาใหม่ๆ	 จะท�าให้รู้สึกเหมือนมีพลังในการจับจ่ายใช้สอย	 จึงมักมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงดังกล่าว	 ท�าให้ช่วงกลางถึงปลาย
เดือนต้องใช้เงินอย่างระมัดระวัง	เพราะเงินหมดไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนั่นเอง
3. ตั้งเป้าหมาย	 เพื่อเป็นแรงผลักดันให้สามารถออมเงินให้บรรลุเป้าหมายได้	แนะน�าให้มีการตั้งเป้าหมายระยะสั้น	 เช่น	 เป้าหมาย
ไปเที่ยวต่างประเทศ	เป้าหมายระยะกลาง	เช่น	ซื้อรถยนต์	เป้าหมายระยะยาว	เช่น	เกษียณ	เป็นต้น	ทั้งนี้	ควรตั้งเป้าหมายให้เป็นไป
ได้	และควรมีการติดตามอย่างสม�่าเสมอว่าสามารถบรรลุเป้าหมายในแต่ละช่วงหรือไม่	เพื่อท�าการปรับเปลี่ยนวิธีให้ไปถึงเป้าหมาย
4. ลงทนุตามระดบัความเสีย่งทีร่บัได้	ในกรณทีีม่เีงนิส�ารองเผือ่ฉกุเฉนิเพยีงพอแล้ว	และมเีงนิออมบางส่วน	สามารถแบ่งเงนิไปลงทนุ
ตามระดับความเสี่ยงที่เรารับได้	เช่น	การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	ตั๋วเงินคลัง	หุ้นกู้	หุ้น	ทองค�า	หรือเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มี	
นโยบายลงทนุในสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทต่างๆ	ซึง่สามารถใช้บรกิาร	Saving	Plan	เพือ่หกัเงนิจากบญัชอีอมทรพัย์เข้าบญัชกีองทนุ
5. หักเงินเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (PVD) ให้มากที่สุด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทนายจ้างที่ให้สิทธิพนักงานเลือกส่งเงินสะสม
เอง	เช่น	สะสมได้ตั้งแต่	2-15%	ยิ่งหักเงินสะสมมาก	ยิ่งท�าให้มีเงินเก็บมากขึ้น	ลูกจ้างส่งเงินสะสมในอัตราส่วนเท่าไหร่	นายจ้างเอง
ก็ต้องส่งเงินสมทบในอัตราส่วนที่ไม่น้อยกว่าลูกจ้างด้วย	ดังนั้น	หากลูกจ้างส่งเงินสะสมจ�านวน	10%	นายจ้างเองก็ต้องส่งเงินสมทบ
ไม่น้อยกว่า	10%	ด้วยเช่นกัน	(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทนายจ้าง)	นอกจากนี้	เงินสะสมที่ลูกจ้างได้ส่งเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพยัง
สามารถน�ามาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย
6. ใช้สิทธิประกันสังคม	 หากบริษัทไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	 ประกันสังคมจะเป็นตัวช่วยอันดับต้นๆ	 ในการรักษาพยาบาล	
ทัง้นี	้ผูใ้ช้สทิธริกัษาพยาบาลควรมบีตัรรบัรองสทิธกิารรกัษาพยาบาล	และบตัรประชาชนพกตดิตวั	ซึง่สามารถใช้ได้ทัง้กรณผีูป่้วยนอก
และผูป่้วยในไม่ว่าจะเป็นการเจบ็ป่วยปกตหิรอืเจบ็ป่วยฉกุเฉนิหรอือบุตัเิหต	ุนอกจากนี	้ยงัสามารถใช้สทิธคิลอดบตุร	สงเคราะห์บตุร	
รวมถึงกรณีการว่างงาน	หากส่งเงินสมทบมาครบ	6	เดือน	ภายใน	15	เดือน	แล้วถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย	จะได้รับ
ประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้ในอตัราร้อยละ	50	ของค่าจ้าง	(สงูสดุไม่เกนิ	7,500	บาท	เนือ่งจากกองทนุประกนัสงัคมมเีพดานจดั
เก็บเงินสมทบสูงสุดที่	15,000	บาทต่อเดือน)	โดยระยะเวลาการจ่ายไม่เกิน	180	วัน	(6	เดือน)	ภายใน	1	ปี	หรือในกรณีลาออกหรือ
สิ้นสุดสัญญาจ้างตามก�าหนดระยะเวลาจะได้รับร้อยละ	30	ของค่าจ้าง	ระยะเวลาจ่ายไม่เกิน	90	วัน	(3	เดือน)
7. ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีที่มีให้เต็มที่ เช่น	ลดหย่อนคู่สมรส	ลดหย่อนบุตร	ลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา	ลดหย่อนอุปการะ
เลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ	ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อเช่าซื้อที่อยู่อาศัย	เงินสะสมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	รวมถึงเงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม	ซึง่สทิธลิดหย่อนเหล่านี	้หากมอียูแ่ล้วแนะน�าให้ใช้สทิธใิห้เตม็ที่	แต่หากยงัต้องการลดหย่อนภาษไีด้เพิม่เตมิ	แนะน�าสทิธิ
ลดหย่อนภาษีจากการลงทุน	เช่น	การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	(LTF)	ประกันชีวิต	และ
ประกนัชวีติแบบบ�านาญ	เป็นต้น	เพือ่ให้เงนิทีล่งทนุ	นอกจากจะได้สทิธลิดหย่อนภาษแีล้ว	ยงัมโีอกาสได้รบัผลตอบแทนในอนาคตด้วย
8. ช�าระบัตรเครดิตให้ตรงเวลา	เพื่อรักษาเครดิตที่ดีให้อยู่นานๆ	และหากต้องก่อหนี้ใหม่	เช่น	การใช้บัตรเครดิตช�าระค่าสินค้าหรือ
บริการ	แนะน�าให้ช�าระเต็มจ�านวนเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย	45	วัน	หรือ	50	วัน	เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยจ่าย
ในอัตราที่สูง

ที่มาของข้อมูล
http://www.dailynews.co.th/



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 นางสาวจุฬาภรณ์  พรหมมาพันธุ์

   รศ.บำารุง  สุขพรรณ์

   นางสาวบรรจง น้ำานวล

   นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์ 

  นายเอกชัย ราชแสง

เลขานุการ  นางสุนันทา ญาณศีล
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สวัสดี ท่านสมาชิก สอมธ. ทุกท่าน
	 	 ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จ�ากัด	 (สอมธ.)	 พร้อมด้วยสมาชิกทุกคน	
ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัย	ครบรอบ	“80	ปี”	 ในเดือนมิถุนายนนี้	มีกิจกรรมพิเศษช่วง	
26,	 27,	 28	มิถุนายน	ซึ่งมีกิจกรรมตลอดเดือนมิถุนายน	มีกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและบันเทิง	ซึ่งทุกท่านได้มี
โอกาสร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง	สอมธ.	ขอชื่นชมและแสดงความยินดี	มา	ณ	โอกาสนี้ด้วย	
	 	 ส�าหรับ	 สอมธ.	 มีโอกาสได้มอบทุนให้มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน	

ทนุทรพัย์จ�านวน	200,000	บาท	เป็นประจ�า	รวมทัง้ร่วมท�าบญุในวนัที	่27	มถินุายน	นีด้้วย	ซึง่ทกุปีมศีษิย์เก่ามาร่วมงานกนัอย่างแน่นขนดั	ด้วย	
ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคน	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าอย่างดียิ่ง	ต้องขอขอบคุณมายังทุกท่านอีกครั้ง	
	 อนึ่ง	นอกจากกิจกรรมแล้ว	มหาวิทยาลัยยังจัดท�าของที่ระลึก	“80	ปี”	ไว้ให้ศิษย์เก่าได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย	ถ้าท่านสนใจ	ติดต่อ
ได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์	และศูนย์รังสิต	มีของให้เลือกหลายอย่าง	
	 สอมธ.	ขอเรียนเชิญสมาชิกไปร่วมสัมมนา	ปีนี้จัด	2	ครั้ง	มีข่าวเผยแพร่แล้ว	เตรียมสมัครได้	เตรียมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน
ของสมาชิก	 เตรียมสรุปการบริหารงานรอบครึ่งป	ี นอกจากนั้นแล้วกรรมการเตรียมวางแผน	 สอมธ.	 รวมทั้งก�าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาว	
เพื่อประสิทธิผลในการท�างานระยะยาวซึ่งจะได้ประโยชน์ต่อ	ๆ	ไปนะครับ	
	 สุดท้ายขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขกายสุขใจในการท�างานเพื่อมหาวิทยาลัยของเรา	 ผลดีก็จะตกแก่หน่วยงาน	 ตัวเราเอง		
ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับ				
	 	 	 	 	 รศ.บ�ารุง สุขพรรณ์
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