
ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ ากดั 

ว่าดว้ยหุน้ พ.ศ. 2548 

…………………………………………………… 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรุงระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ ากดั วา่ดว้ยหุน้       

เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาวะในปัจจุบนั 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 9 และขอ้ 49 (6) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรม 

ศาสตร ์จ ากดั พ.ศ. 2545  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2548 วนัท่ี      

28กรกฎาคม 2548 จึงก าหนดระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ ากดั วา่ดว้ยหุน้       

พ.ศ. 2548” 

ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหม้ีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2548 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 ใหย้กเลิก 

                  (1) ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ ากดั วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ.2536  

        (2) ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ ากดั วา่ดว้ยหุน้(ฉบบัท่ี 2)   

             พ.ศ.2536         

        บรรดาระเบียบ หรือมติอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบั

ระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี 

        “สอมธ.” หมายความวา่ สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ ากดั 

        “สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ ากดั 

        “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อม 

          ทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ ากดั 

        “ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยั      

                    ธรรมศาสตร ์จ ากดั 

 ขอ้ 5 การออกหุน้ สอมธ. ออกหุน้ไดโ้ดยไมจ่ ากดัจ านวน มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 

 ขอ้ 6 การถือหุน้ 

6.1 สมาชิกทุกคนตอ้งช าระเงินค่าหุน้เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิกตาม

อตัราส่วนของจ านวนเงินรายไดร้ายเดือนของตนดงัต่อไปน้ี 

       เงินไดร้ายเดือน     การถือหุน้รายเดือน 

           (บาท)                (หุน้) 

    ไมเ่กิน 5,000        20 

    เกินกวา่ 5,000 - 6,000      30 

    เกินกวา่ 6,000 - 7,000      40   

    เกินกวา่ 7,000 - 8,000      50   

    เกินกวา่ 8,000 - 9,000      60   

    เกินกวา่ 9,000 ขึ้ นไป        70   
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เงินรายไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือน ค่าจา้งประจ า และเงินเพ่ิมค่าครองชีพ 

หรือเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ า ซ่ึงสมาชิกไดร้บัจากหน่วยงานเจา้สงักดัและ หมายรวมถึง

บ านาญตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญ ซ่ึงสมาชิกไดร้บัจากทางราชการดว้ย 

             ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือน ในอตัราท่ีสูงกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นวรรคแรกก็ยอ่มท าได ้ 

โดยใหส้มาชิกยื่นค ารอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการด าเนินการ 

            ในกรณีท่ีสมาชิกไดถื้อหุน้รายเดือนในอตัราท่ีสูงกวา่ท่ีก าหนดไว ้ ต่อมามีความจ าเป็นตอ้ง     

ขอลดจ านวนค่าหุน้รายเดือนลงก็ยอ่มท าได ้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ       

แต่ทั้งน้ีจะลดไดไ้ม่ต า่กวา่อตัราท่ีก าหนดไวใ้นวรรคแรก 

       6.2 นอกจากการถือหุน้เป็นรายเดือนตามขอ้ 6.1 แลว้  สมาชิกจะขอซ้ือหุน้เพ่ิมข้ึนอีกเมื่อใด      

ใหส้มาชิกยื่นค ารอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการด าเนินการ 

       6.3 สมาชิกคนหน่ึงจะถือหุน้ใน สอมธ.เกินกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ทั้งหมดไมไ่ด ้

        6.4 เงินค่าหุน้ท่ีสมาชิกไดช้ าระต่อ สอมธ.ภายในวนัท่ีเจ็ดของเดือน มีระยะเวลาส าหรบัค านวณ   

เงินปันผลตั้งแต่เดือนน้ัน ส่วนหุน้ท่ีสมาชิกช าระต่อ สอมธ. หลงัวนัท่ีเจ็ดของเดือน สอมธ.จะคิดเงินปันผลให ้    

ตั้งแต่เดือนถดัไป 

ขอ้ 7 สมาชิกจะโอนหุน้ซ่ึงตนถือใหผู้อ่ื้น และจะถอนคืนหุน้ในระหวา่งท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือน าหุน้   

ไปประกนัการช าระหน้ีของบุคคลอ่ืนไมไ่ด ้ 

 ขอ้ 8 หุน้ท่ีสมาชิกถือเป็นรายเดือนตามขอ้ 6.1 ใหช้ าระเต็มมูลค่าหุน้โดยวิธีหกัจากเงินรายไดร้าย

เดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินรายไดร้ายเดือนประจ าเดือนน้ันๆ ทุกเดือน เวน้แต่สมาชิกท่ีโอนหรือยา้ยหรือ

ลาออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไมม่ีความผิด อาจช าระค่าหุน้รายเดือนดว้ยวิธีการอ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 ขอ้ 9 หุน้ท่ีสมาชิกขอซ้ือเพ่ิมตามขอ้ 6.2 ใหช้ าระเป็นเงินสดเต็มจ านวนในคราวท่ีขอซ้ือหุน้ 

          ขอ้ 10 เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าสมาชิกน้ันตกอยูใ่น

พฤติการณอ์นัท าใหไ้มส่ามารถช าระเงินค่าหุน้รายเดือนได ้ โดยมิใช่เกิดข้ึนดว้ยเจตนาอนัไมสุ่จริตของตน 

คณะกรรมการ-ด าเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกน้ันงดช าระเงินค่าหุน้รายเดือนชัว่ระยะเวลาตามท่ี

คณะกรรมการด าเนินการเห็น  สมควรก็ได ้  

ขอ้ 11 สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงรอ้ยแปดสิบเดือน และไมม่ีหน้ีสินกบั สอมธ.จะงด

ช าระเงินค่าหุน้รายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุน้รายเดือนลงก็ได ้โดยแจง้ความจ านงเป็นหนังสือต่อ

คณะกรรมการ-ด าเนินการ แต่ในปีหน่ึง ๆ จะขอเปล่ียนแปลงมากกวา่สองครั้งไมไ่ด ้

 ขอ้ 12 การจ่ายคืนค่าหุน้ 

          12.1 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะตาย  ลาออก  หรือเป็นคนไรค้วามสามารถ

หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ สอมธ. จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนท่ีคา้งจ่ายใหแ้ก่สมาชิก 

หรือผูม้ีสิทธิไดร้บัส าหรบัค่าหุน้น้ัน  สมาชิกหรือผูม้ีสิทธิไดร้บัมีสิทธิจะเรียกให ้สอมธ. จ่ายคืนทนัทีโดยไมม่ี  

เงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรบัปีท่ีขาดจากสมาชิกภาพน้ัน หรือจะเรียกใหจ้่ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีท่ีขาด 

จากสมาชิกภาพ โดยไดร้บัเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนส าหรบัปีท่ีขาดจากสมาชิกภาพก็ได ้ 
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        12.2 สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย สอมธ.จะจ่ายค่าหุน้  

เงินรบัฝาก เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายใหแ้ก่สมาชิกตามกฎหมายลม้ละลาย 

          12.3 สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุขาดคุณสมบติั หรือถูกใหอ้อก สอมธ. มีสิทธิจะ  

จ่ายค่าหุน้  เงินปันผล  และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย ใหแ้ก่สมาชิกน้ันภายในเวลาอนัสมควร โดยไมม่ี   

เงินปันผล หรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ปีท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ส่วนเงินรบัฝากและดอกเบ้ียน้ัน สอมธ. จะจ่ายคืน    

ใหต้ามระเบียบวา่ดว้ยเงินรบัฝากเงินของ สอมธ. 

 ขอ้ 13 การจ่ายคืนเงินค่าหุน้ตามขอ้ 12 น้ัน สอมธ.มีอ านาจหกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรบัผิดชอบ    

ต่อ สอมธ.ออกก่อนได ้

 ขอ้ 14 สอมธ.จะจ่ายเงินปันผลตามหุน้ท่ีช าระแลว้ ต่อเมื่อมีก าไรสุทธิประจ าปี ตามอตัราท่ีท่ีประชุม

ใหญ่อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ  

 ขอ้ 15 การค านวณเงินปันผลตามหุน้ ใหค้ านวณตามส่วนแห่งระยะเวลาของการถือหุน้ 

 ขอ้ 16 การแจง้ยอดจ านวนหุน้ สอมธ.จะแจง้ยอดจ านวนหุน้ท่ีสมาชิกถือใหส้มาชิกแต่ละคนทราบทุก

ส้ินปีทางบญัชีของ สอมธ. 

ขอ้ 17 ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

ก าหนดไว ้ ณ  วนัท่ี  28  กรกฎาคม  2548 

     ลงช่ือ          วนัชยั ธนะวงันอ้ย 

      (ผูช้่วยศาสตราจารยว์นัชยั  ธนะวงันอ้ย) 

           ประธานกรรมการ  

   

 


