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 4	 สารประธานอุนกรรมการส่ือสารองค์กร

 5	 วันนีท่ี้	สอมธ.
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 9	 แนะน�าคณะกรรมการชุดท่ี	49/2563

 11	 แต่งตัง้คณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการฯ

 15	 หุ้นกู้การบินไทยกับสหกรณ์ออมทรพัย์ไทย:	

การปรบัโครงสรา้งให้ย่ังยืน

คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 49/2563
เข้ารับมอบงานและสานต่องาน	 พร้อมนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ 

คณะกรรมการท่ีผ่านการเลือกตัง้	และได้รบัการรบัรองจากท่ีประชุมใหญ่ฯ	

และแสดงความขอบคุณคณะกรรมการท่ีหมดวาระ

สอมธ.
ฉบับเดือนกุมภาพันธ-์สิงหาคม	2563							www.tuscinfo.com

อัตราดอกเบีย้เงินฝาก อัตราดอกเบีย้

เงินฝากออมทรพัย์	 0.75%	ต่อป	ี

เงินฝากออมทรพัย์สินทวี	 1.00%	ต่อปี

เงินฝากออมทรพัย์พิเศษเพ่ือสวัสดิการ

	 2.00%	ต่อป	ี

เงินฝากประจ�าทวีทรพัย์	 2.25%	ต่อป	ี

เงินฝากประจ�า	 2.00%	-	3.25%	ต่อป	ี

อัตราดอกเบีย้เงินกู้				 4.75%	ต่อป ี

 (ตัง้แต่	1	ต.ค.	63)

ข่า
ว

ช่องทางรบัข่าวสารของ	สอมธ.	



กราบเรยีน	เพ่ือนสมาชิก	สอมธ.	ท่ีรกัทุกท่าน
นับตั้งแต่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	

ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์จ�ากัด	(สอมธ.)	ชุดท่ี	
49	ได้ท�าหน้าท่ีต่อจากชุดท่ี	48	มาตัง้แต่วันท่ี	14	กุมภาพันธ	์
2563	เป็นเวลา	6	เดือนแล้วท่ีคณะกรรมการ	คณะท่ีปรกึษา	
และฝ่ายจัดการ	สอมธ.	ทุกท่าน	ได้รว่มกันบรหิารและพัฒนา	
สอมธ.	 ให้มีความเจริญก้าวหน้า	 และร่วมกันแก้ไข
วิกฤตการณ์ต่างๆ	ท่ีมีความท้าทายสูงมาก	ดังนี้

วิกฤตการณ์แรกคือ	การแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิก
ท่ีได้รับผลกระทบของโรคระบาดโควิด	 2019	 ด้วยการ
ก�าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก	 เช่น	 โครงการ
ซ้ือประกันภัยโควิดเป็นเวลา	1	ป	ีเจอ-จ่าย-จบ	เม่ือตรวจ
พบเช้ือ	 โครงการพักช�าระหนี้เงินต้น	 และโครงการลด
ดอกเบีย้เงินกู้ทุกประเภทสัญญาเป็นการช่ัวคราว

วิกฤตการณ์ท่ีสองคือ	การแก้ไขปัญหาการขาดส่ง
การช�าระหนี	้ด้วยโครงการปรบัโครงสรา้งหนีป้ระเภทต่างๆ	
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและ
ระดับความสามารถในการช�าระหนี	้เพ่ือลดการตัง้ส�ารองหนี้
สงสัยจะสูญเน่ืองจากการขาดส่งการช�าระหนีข้องสมาชิก
บางส่วนท่ีได้รบัผลกระทบทางเศรษฐกิจ	

วิกฤตการณ์ท่ีสามท่ีสมาชิกให้ความสนใจเป็นพิเศษ
คือ	 การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ถอนระบาดเน่ืองจากการ
ต่ืนตระหนกข่าวกรณี	 บมจ.การบินไทยเข้าสู่กระบวนการ
ฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย	ซ่ึงคณะกรรมการ	ฝ่าย
จัดการ	 ผู้บรหิาร	 และอดีตผู้บรหิารมหาวิทยาลัย	 รวมท้ัง
สมาชิกจ�านวนมากท่ีเข้าใจและเช่ือม่ันใน	สอมธ.	ได้ช่วยกัน
ชี้แจงและให้ความกระจ่างแก่สมาชิกท่ีมีความวิตกกังวล	
ท�าให้สถานการณ์กลับสู่สถานะปกติในเวลารวดเรว็	 ต่อมา

คณะกรรมการได้แต่งตั้งอดีตประธาน	 สอมธ.	 (ผศ.ดร.	
ประชา	 คุณธรรมดี)	 ไปเป็นผู้แทน	 สอมธ.	 ในคณะท�างาน
ตัวแทนเจ้าหนี	้87	สหกรณ์รว่มกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์
แห่งประเทศไทย	(ชสอ.)	คอยให้ความเห็นและติดตามเจรจา
รกัษาผลประโยชน์หุ้นกู้ของสหกรณ์ทุกแห่ง	ตัง้แต่ขัน้ตอน
ในการจัดท�าแผนและระหว่างการด�าเนินการตามแผนฯ	ให้ดี
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้	 นอกจากนี	้ คณะกรรมการยังได้แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพ่ือติดตามสถานการณ์หุ้นกู้การบินไทย
ในระหว่างท่ีจัดท�าแผนฟื้ นฟูกิจการ	 ข้ึนมาอีกชุดหน่ึง	 เพ่ือ
เป็นคณะท่ีปรกึษาคอยติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ	
ท่ีจะเกิดข้ึนในระหว่างการด�าเนินการตามแผนฟื้ นฟูฯ	 ซ่ึง	
ก็ได้รับทราบข่าวดีในเบ้ืองต้นว่า	 รักษาการกรรมการ	
ผู้อ�านวยการใหญ่	(คุณชาญศิลป์	ตรนุีชกร)	ได้ประกาศออก
ส่ือสาธารณะว่า	 จะให้ความเป็นธรรมและดูแลเจ้าหนี้
สหกรณ์ท่ีลงทุนในหุ้นกู้อย่างเต็มท่ี	ซ่ึงรายละเอียดในเรือ่งนี	้
สอมธ.	 จะได้รายงานให้เพ่ือนสมาชิกได้ทราบเป็นระยะใน
โอกาสต่อไป

ในด้านการพัฒนาการให้บรกิารน้ัน	คณะกรรมการฯ	
เห็นความส�าคัญของส่ิงอ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชิก	
ในรูปแบบต่างๆ	 จึงได้อนุมัติให้มีการเปิดให้บรกิาร	Web	
Member	 ซ่ึงเป็นระบบข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลโดย	
เข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ของ	สอมธ.	 ท่ีเมนู	“ตรวจสอบข้อมูล 
ส่วนบุคคล”	 ระบบนี้ได้พัฒนาอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่	
คณะกรรมการชุดท่ี	48	ซ่ึงสมาชิกสามารถเข้าไปตรวจสอบ
สถานะทางการเงินต่างๆ	ได้ตลอด	24	ช่ัวโมงโดยไม่ต้องรอ
เอกสารท่ีจัดพิมพ์เป็นรายเดือน	นอกจากนี	้คณะกรรมการ
ยังได้อนุมัติให้เปิดบริการถอนเงินสดจากตู้	 ATM	 ของ
ธนาคารพาณิชย์	โดยมีทางเลือกให้ใช้	2	ธนาคารคือ	ธนาคาร

สารประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด

รองศาสตราจารย์	ว่าท่ีรอ้ยตร	ีดร.นพพร	ลีปรชีานนท์
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กรุงไทย	 และธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 ซ่ึงอยู่ระหว่างการ
ทดสอบระบบและคาดว่าจะสามารถเปิดให้ใช้บริการได้	
ในอีกไม่ช้า	

ในการพัฒนาด้านการส่ือสารองค์กร	 นอกจาก	
การรบัข้อมูลข่าวสารผ่านทางจุลสารฉบับนี้	 และเว็บไซต์	
www.tuscinfo.com	 แล้ว	 คณะกรรมการฯ	 ได้เพ่ิม	
ช่องทางการส่ือสารกับสมาชิกทางเฟสบุ๊ก	 และ	 LINE	
Official	 เพ่ือให้สมาชิกได้รับข่าวสารต่างๆ	 และติดต่อ
สอบถามและรับบริการตอบค�าถามสดๆ	 จากเจ้าหน้าท่ี	
สอมธ.	ผ่านช่องทางดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ในการพัฒนาด้านบริหารจัดการ	 ได้เพ่ิมกลไก	
ตรวจสอบและเพ่ิมประสิทธิภาพ	 คณะกรรมการฯ	 เห็นว่า
กิจการของ	 สอมธ.	 มีภารกิจท่ีส�าคัญและมีความซับซ้อน
หลากหลายมากข้ึน	 ดังน้ันจึงมีความจ�าเป็นต้องแต่งตั้ง	
คณะอนุกรรมการเพ่ิมเติม	 อาทิ	 คณะอนุกรรมการติดตาม
และเรง่รดัหนีสิ้น	 คณะอนุกรรมการลงทุนและการบรหิาร
ความเส่ียง	 คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ	
และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการด�าเนินการท่ีอาจก่อให้
เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์	 เป็นต้น	 ท้ังนีเ้พ่ือให้สมาชิก	
ทุกท่านม่ันใจได้ว่า	สอมธ.	ของเรามีระบบบรหิารจัดการท่ีดี
ด้วยหลักการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	 มีระบบ
ตรวจสอบท่ีรดักุม	เพ่ือสรา้งความม่ังค่ังม่ันคงสถาพร	รบัใช้
ให้บรกิารเพ่ือนสมาชิกทุกท่านอย่างย่ังยืนตลอดไป

ส่วนการให้บรกิารท่ีมีอยู่แต่เดิมเช่น	ด้านสวัสดิภาพ
และสวัสดิการน้ัน	 คณะกรรมการได้จัดสรรเงินกองทุนฯ		
ให้แก่สมาชิกเช่น	 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก	 เงินช่วยเหลือ
ภัยภิบัติ	เงินสมรส	เงินส�าหรบัคนโสด	(อายุ	50	ป	ี ข้ึนไป)	
เงินเกษียณอายุ	เงินชดเชยค่าห้องพักรกัษาพยาบาล	เงินค่า
ฌาปนกิจ	 เป็นต้น	 การให้บรกิารเงินฝากและเงินกู้	 สอมธ.	
ยังคงให้อัตราดอกเบีย้เงินฝากสูงและอัตราดอกเบีย้ต�่ากว่า
ธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างมาก	นอกจากนียั้งมีเงินปันผล	และ
เฉลีย่คืนดอกเบีย้	ซ่ึงคณะกรรมการจะด�าเนินการอย่างเต็ม
ความสามารถเพ่ือประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิกภายใต้
ความม่ันคง	ม่ังค่ัง	และย่ังยืนของสหกรณ์ซ่ึงเป็นของสมาชิก
ทุกคน	 ดังน้ันจึงขอเชิญชวนบุคลากรชาวธรรมศาสตรท่ี์มี
คุณสมบัติครบถ้วน	 แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกได้สมัครเข้ามา
เป็นครอบครวั	สอมธ.	ด้วยกันครบั

ผมขอใช้พ้ืนท่ีนีก้ล่าวค�าขอบพระคุณจากใจจรงิถึง
ท่านอดีตผู้จัดการ	 (คุณรงัษี	 ธารารมย์)	 ซ่ึงได้เคยเสียสละ
ตนอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีกับ	สอมธ.	มานานกว่า	40	ป	ีจนกระท่ัง
เกษียณอายุงานไปเม่ือต้นปี	 2563	 คุณรังษี	 นับว่าเป็น
บุคลากรท่ีมีคุณค่าท่ีได้สรา้งคุณูปการให้กับ	สอมธ.	รว่มกับ
คณะกรรมการชุดต่างๆ	ในอดีตเป็นอย่างมาก	โดยขณะนีไ้ด้
มอบให้คุณบุศรนิ	ช้างอยู่	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ท่ีคณะกรรมการ
เห็นว่าเป็นผู้มีความรูค้วามสามารถเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรกัษา
การแทนผู้จัดการไปพลางก่อนจนกว่าจะสรรหาผู้จัดการ	
คนใหม่	 ซ่ึงขณะนีอ้ยู่ในขั้นตอนการประเมินและพิจารณา
หลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม

ท้ายนี้	 ผมขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสภา
มหาวิทยาลัย	 และท่านอธิการบดี	 ในฐานะท่ีปรึกษา
กิตติมศักด์ิ	ท่ียังคงเช่ือม่ันใน	สอมธ.	ความส�าเรจ็ของ	สอมธ.
ของพวกเราทุกคนคงไม่สามารถด�ารงอยู่ได้ดังเช่นท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบันหากขาดการสนับสนุนและส่งเสริมอย่าง	
ต่อเน่ืองจากมหาวิทยาลัยในฐานะเครอืข่ายแม่	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรเ์ป็นผู้สรา้ง	 สอมธ.	 ซ่ึงก่อตั้งข้ึนมาเพ่ือเป็น
องค์กรท่ีเป็นท่ีพ่ึงทางด้านการเงิน	สวัสดิภาพ	และสวัสดิการ
ต่างๆ	ให้แก่สมาชิก	ท้ังท่ียังเป็นบุคลากร	มธ.	อดีตบุคลากร	
มธ.	หรอืผู้เกษียณอายุ	 ทุกท่าน	ตามหลักการของสหกรณ์	
ท่ีมุ่งหมายให้สมาชิกได้ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน	 ซ่ึง
หลักการนีด้�ารงสืบต่อมาอย่างยาวนานและต่อเน่ืองเรือ่ยมา
นับตัง้แต่ป	ีพ.ศ.	2515	จวบจนถึงปัจจุบัน	

ด้วยรกัและเคารพ

(รองศาสตราจารย์	ว่าท่ีรอ้ยตร	ีดร.นพพร	ลีปรชีานนท์)
ประธานกรรมการ

ข่าว สอมธ. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2563 3



บุศริน ช้างอยู่
ผู้ช่วยผู้จัดการ

รกัษาการแทนผู้จัดการ

ศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์

(มุ้ย)

สวัสดีค่ะ	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร	์จ�ากัด	(สอมธ.)	ทุกท่าน

ดิฉันนางบุศริน	 ช้างอยู่	 ผู้ช่วยผู้จัดการ	
(รกัษาการแทนผู้จัดการ)	สืบเน่ืองจากท่านผู้จัดการ
รงัษี	 ธารารมย์	 ได้เกษียณอายุงานแล้ว	 เม่ือต้นป	ี
2563	 ในฐานะรกัษาการแทนผู้จัดการ	 ก่อนท่ีจะมี
การแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่	 ดิฉันจะปฏิบัติหน้าท่ี	
ท่ีได้รบัมอบหมาย	 ให้เต็มก�าลังความสามารถ	 โดย
ยึดแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของอดีตผู้จัดการ	
เพ่ือท�าให้	สอมธ.	มีความม่ันคง	ย่ังยืน	สมาชิกได้รบั
ประโยชน์อย่างสมเหตุสมผล	 ท้ังด้านผู้ฝากเงิน		
ผู้ถือหุ้น	ผู้กู้	และผู้รบัสวัสดิการ	แต่ด้วยเหตุการณ์
แพร่ระบาดของไวรัส 	 COVID-19	 ท� า ใ ห้
ประเทศไทยและทุกประเทศได้รับผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากส่งผล
ให้การบริหารเงินทุนของ	 สอมธ.	 มีผลกระทบ	
เช่นกัน	 สมาชิกได้รับความเดือดร้อน	 ดังน้ัน 
คณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี	49/2563	โดยการ 
น�าของ	 รองศาสตราจารย์	 ว่าท่ีรอ้ยตร	ี ดร.นพพร	 
ลีปรชีานนท์	 ประธานกรรมการ	 ได้ออกมาตรการ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดรอ้นให้แก่สมาชิก
ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้	 1.50%	 และ	
พักช�าระเงินต้น	 ประกอบกับด�าเนินการจัดให้มี

ทันทีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี	 49/2563	 รบั
ต�าแหน่งในวันแห่งความรกั	 14	 กุมภาวาเลนไทน์		
คณะกรรมการต้องระดมสรรพก�าลัง	 ทุ่มเทท�างาน
กันหนักมาก	 เพราะเราไม่ได้เข้ามาในสถานการณ์ท่ี
สังคมเดินหน้าอย่างปกติสุข	 แต่เราเผชิญความ
ท้าทายด้วยโรคอุบัติใหม่	 COVID-19	 	 หลาย
มาตรการจึงต้องเรง่รบีเพ่ือให้สอดรบักับการรองรบั
ความเดือดรอ้นของสมาชิก	และยังไม่ทันท่ีจะคลาย
กังวลเรื่องโรคระบาด	 สมาชิก	 สอมธ.	 ยังต้อง
ตระหนกกับข่าว	บมจ.การบินไทย	ท่ีประกาศตัวเข้า
สู่แผนฟื้ นฟูกิจการภายใต้กฎหมายล้มละลาย	 แต่
ด้วยการส่ือสารท่ีรวดเร็วของท่านประธานและ	
คณะกรรมการด�าเนินการทุกท่านช่วยกันสรา้งความ
เข้าใจกับสมาชิกและสังคม	 ท�าให้สถานการณ์
คลีค่ลายไปในทางท่ีดีมากกว่าท่ีคาด	และต้องขอบคุณ	
ท่านอดีตประธาน	 สอมธ.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ประชา	คุณธรรมดี	ท่ีรบัอาสาเป็นผู้แทน	สอมธ.	
เข้าไปพิทักษ์ประโยชน์ให้กับ	 สอมธ.และสมาชิก	

ระบบ	ATM	เพ่ือรองรบัการให้บรกิารแก่สมาชิกอีก
ช่องทางหน่ึง	รวมถึงการน�าระบบ	Web	Member	
เพ่ือให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์
ของ	 สอมธ.	ตามท่ีคณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี	
48/2562	ได้ปรบัปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ไว้แล้ว

ในโอกาสนี้ 	 ดิ ฉันขอขอบพระคุณอดีต	
ผู้จัดการคุณรงัษี	ธารารมย์	เป็นอย่างมากท่ีท่านได้
ใช้ความรูค้วามสามารถช่วยบรหิารงาน	สอมธ.	รว่ม
กับคณะกรรมการด�าเนินการทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่	
ป	ี2519	และได้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการในป	ี2533	
ท�าให้	 สอมธ.	 มีความเจรญิรุง่เรอืงเป็นท่ีรูจั้กและ
ยอมรับกันในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และ
ขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์	โดย	สอมธ.	มีผลการ
ด�าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริม
สหกรณ์อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ป	ี2546-2555	และ
หลังจากป	ี2556	จนถึงป	ี2562	สอมธ.	มีผลการ
ด�าเนินงานตามมาตรฐานของกรมส่งเสรมิสหกรณ์
อยู่ในระดับ	“มาตรฐานดีเลิศ”	อีกด้วย

ท้ายนี	้ดิฉันขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านท่ี
ให้การสนับสนุนกิจการและติดตามการจัดกิจกรรม
ต่างๆ	ของ	สอมธ.	เสมอมา	ขอให้คุณพระศรรีตันตรยั	
คุ้มครองสมาชิกทุกท่าน	มีสุขภาพแข็งแรง	ห่างไกล
จากไวรสั	COVID-19	และมีความสุขตลอดไปค่ะ

สุดก�าลังงานใน	6	เดือนแรกหลายอย่างจึงมุ่งเป้ามา
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรง่ด่วน	 ซ่ึงยังไม่รวมการ
ต้องบรหิารเพ่ือแก้ไขสัญญาเงินกู้ท่ีค้างช�าระสะสม	
และงานภารกิจประจ�าอ่ืนๆ	ท่ีต้องด�าเนินการไปตาม
หลักการและระเบียบของ	 สอมธ.	 จนกระท่ังผ่าน
วิกฤติมาได้พอหายใจได้เต็มปอดมากข้ึน	 	 จึงอาจ	
ส่งผลท�าให้การออกจุลสารข่าวฉบับแรกของการ
บรหิารคณะกรรมการชุดท่ี	 49	 นีอ้อกมาล่าช้าไป
บ้าง	 ต้องกราบขออภัยเป็นการส่วนตัว	 และขอให้
ค�าม่ันว่าครัง้หน้าจะมาให้ไว!!!		พรอ้มนีฝ้ากช่องทาง
ส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์	 ท้ังเว็บไซต์	 เฟสบุ๊ค	
และไลน์@	ตามคิวอารโ์ค้ดในเล่มเพ่ือให้สมาชิกไม่
พลาดข่าวสารท่ีส�าคัญและรวดเรว็	 โลกเปลี่ยนไป
เรว็มาก	จุลสารข่าวฉบับกระดาษเราอาจปรบัลดลง
บ้าง	 แต่จะพยายามทุกช่องทางให้	 สอมธ.และ
สมาชิกได้ส่ือสารกันอย่างสม�่าเสมอ	...เพราะเราคือ	
“ครอบครวั	สอมธ.”	

ด้วยจิตคารวะ

ประธานอนุกรรมการสื่อสารองค์กร...ทักทาย

สารจากรักษาการผู้จัดการ
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วันนี้ที่………. สอมธ.
หน่วย	:	บาท

ก.ค.63 ส.ค.63
จ�านวนสมาชิก 		9,918	คน	 		9,940	คน	
1.	สินทรพัย์รวม 33,730,658,484.46	 34,237,895,677.75	

1.1	เงินให้สมาชิกกู้ 	5,301,609,418.22	 	5,266,710,492.07	
1.2	เงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 	9,235,561,000.00	 	8,995,238,000.00	
1.3	เงินลงทุน

1.3.1	เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	353,441,641.70	 	974,479,678.75	
1.3.2	เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 	3,000,000,000.00	 	3,000,000,000.00	
1.3.3	เงินลงทุนระยะส้ันและยาว 	15,731,252,878.72	 	15,894,270,137.61	

1.4	สินทรพัย์อ่ืน 	108,793,545.82	 	107,197,369.32	
2.	หนีสิ้นรวม

2.1	เงินรบัฝากจากสมาชิก 	19,233,916,308.55	 	19,666,639,137.96	
2.2	เงินกู้ยืม	-	ระยะส้ัน 	5,510,000,000.00	 	5,520,000,000.00	
2.3	หนีสิ้นอ่ืน 	247,479,451.23	 	243,922,579.53	

3.	ทุนของสหกรณ์
3.1	ทุนเรอืนหุ้น 	5,951,368,410.00	 	5,992,545,040.00	
3.2	ทุนส�ารอง 	1,513,115,842.41	 	1,513,115,842.41	
3.3	ทุนสะสมและอ่ืนๆ 	168,055,701.48	 	167,875,201.48	
3.4	ก�าไรจากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 	850,647,033.55	 	850,647,033.55	

4.	การให้ทุนสวัสดิการต่างๆ
4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	26,750.00	

(12	ราย)
	26,750.00	

(12	ราย)
4.2	 ทุนเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกเม่ือท�าการสมรส 	57,000.00	

(38	ราย)
	64,500.00	

(43	ราย)
4.3	 ทุนเพ่ือสมทบเป็นค่ารกัษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	329,100.00	

(234	ราย)
	374,100.00	

(268	ราย)
4.4	 ทุนเพ่ือการสงเคราะห์เกีย่วกับการศพของคู่สมรส	

หรอืบุตรหรอืบิดามารดา
	1,056,000.00	

(111	ราย)
	1,178,000.00	

(124	ราย)
4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	60,000.00	

(12	ราย)
	65,000.00	

(13	ราย)
4.6	 ทุนเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกหรอืคู่สมรสหรอืบิดามารดา	

ประสบภัยพิบัติ
	34,500.00	

(7	ราย)
	35,500.00	

(8	ราย)
4.7	 ทุนเพ่ือสวัสดิการส�าหรบัสมาชิกผู้เป็นโสด 	13,500.00	

(9	ราย)
	13,500.00	

(9	ราย)
4.8	 เงินค่าสินไหมทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต		

หรอืได้รบัอันตรายแก่รา่งกายจากอุบัติเหตุ
	63,831.50	

(28	ราย)
	94,393.50	

(34	ราย)
4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	1,869,000.00	

(18	ราย)
	1,869,000.00	

(18	ราย)
4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	61-95	ปบีรบูิรณ์ 	2,963,400.00	

(429	ราย)
	3,398,400.00	

(478	ราย)
4.11	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 	180,000.00	

(4	ราย)
	200,000.00	

(5	ราย)
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แสดงความเสียใจ

คุณนิราช	กันหาลึก
เลขทะเบียน	05090		
สังกัด	โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ์
เสียชีวิตวันท่ี	15	มิถุนายน	2563		
ตัง้สวดพระอภิธรรมศพ	จ.นครสวรรค์

คุณเสน่ห์	มีรตัน์
เลขทะเบียน	2796	
สังกัด	ท่ัวไป
เสียชีวิตวันท่ี	31	พฤษภาคม	2563		
ตัง้สวดพระอภิธรรมศพ	จ.พิจิตร

สวดพระอภิธรรม	
คุณสุขช่ืน	เขตต์นนท์
เลขทะเบียนท่ี	05527		
สังกัด	คณะเศรษฐศาสตร	์
เม่ือวันท่ี	5	มิถุนายน	2563		
ณ	วัดท้ายเมือง	จ.นนทบุรี

สวดพระอภิธรรม		
ผศ.ดร.ภาคภูมิ	ฤกขะเมธ	
เลขทะเบียนท่ี	12077		
สังกัด	คณะรฐัศาสตร	์
เม่ือวันท่ี	2	มิถุนายน	2563		
ณ	วัดสายไหม	จ.ปทุมธานี

สวดพระอภิธรรม	
คุณก�าพล	อมรวุฒิพิพัฒน์
เลขทะเบียนท่ี	03023	
สังกัด	ท่ัวไป	(ลจ.บ�าเหน็จรายเดือน)	
เม่ือวันท่ี	8	พฤษภาคม	2563	
ณ	วัดชัยฉิมพลี	กรุงเทพฯ

สวดพระอภิธรรม	
คุณสมเดช	ป้ันพุ่มโพธิ	์
เลขทะเบียนท่ี	03036		
สังกัด	ท่ัวไป	(ลจ.บ�าเหน็จ)	
เม่ือวันท่ี	15	พฤษภาคม	2563		
ณ	วัดบางกะดี	จ.ปทุมธานี

สวดพระอภิธรรม	
คุณมณี	รตันวิเชียร	
เลขทะเบียนท่ี	00609		
สังกัด	ท่ัวไป	(ขร.บ�านาญ)	
เม่ือวันท่ี	10	พฤษภาคม	2563		
ณ	วัดเตย	จ.นนทบุรี

สวดพระอภิธรรม	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวร	พรหมเสน
เลขทะเบียนท่ี	00818		
สังกัด	ท่ัวไป	(ขร.บ�านาญ)
เม่ือวันท่ี	27	กุมภาพันธ	์2563		
ณ	วัดเจ้าอาม	กรุงเทพฯ

สวดพระอภิธรรม	คุณลมูล	ข�าหุ่น	
เลขทะเบียนท่ี	02524	
สังกัด	ท่ัวไป	
เม่ือวันท่ี	20	มีนาคม	2563	
ณ	วัดจ�าปา	กรุงเทพฯ
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บรรยายตามหน่วยงาน
สอมธ.	 บรรยายให้ความรูเ้กีย่วกับ	 สอมธ.	 แก่สมาชิก	 เน่ืองใน
โอกาสท่ีหน่วยงาน	 กองแผนงาน	 จัดสัมมนาของหน่วยงาน		
เม่ือวันท่ี	 24	 กุมภาพันธ	์ 2563	 	ณ	 ห้องประชุม	 โดม	 1	 มธ.		
ศูนย์รงัสิต	พรอ้มมอบเงินสนับสนุนการสัมมนา	3,800.00	บาท

เยี่ยมชม
สหกรณ์ออมทรพัย์ครูหนองบัวล�าภู	 จ�ากัด	 เยีย่มชมการบรหิาร
งาน	สอมธ.	ส�านักงานศูนย์รงัสิต	เม่ือวันท่ี	20	กุมภาพันธ	์2563

สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ จ�ากัด	 รว่มเป็น	
เจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ	สมาชิกเสียชีวิต	9	 ท่าน	 โดย
สมาชิกท่ีเสียชีวิต	2	ท่าน	อยู่ต่างจังหวัด	สอมธ.	ไม่ได้เป็นเจ้าภาพ
งานสวดพระอภิธรรมศพ	ในโอกาสนี	้สอมธ.	ต้องขอแสดงความ
เสียใจต่อครอบครวั
ของท่านสมาชิกทุก
ท่านมา	ณ	ท่ีนี้

สวดพระอภิธรรม	คุณกรชัย	เหล็กเพ็ชร	
เลขทะเบียนท่ี	04030	
สังกัด	ท่ัวไป	
เม่ือวันท่ี	1	เมษายน	2563		
ณ	วัดนครชุ่มช่ืน	กรุงเทพฯ

แสดงความเสียใจ
สอมธ.	ขอเชิญสมาชิกสมัครเข้าสู่ระบบ	WEB	MEMBER	
ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นด้วยตัวท่านเอง	3	ขัน้ตอนง่ายๆ	
ไม่ยุ่งยาก	เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่สมาชิก
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แสดงความยินดีกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ	55	ป	ีแห่งการก่อตัง้	เม่ือวันท่ี	17	กุมภาพันธ	์
2563

แสดงความยินดีกับคณะทันตแพทยศาสตร์	 เน่ืองในโอกาส	
ครบรอบ	24	ป	ีแห่งการก่อตัง้	เม่ือวันท่ี	21	กุมภาพันธ	์2563

แสดงความยินดีกับคณะคณะสหเวชศาสตร์	 เน่ืองในโอกาส	
ครบรอบ	24	ป	ีแห่งการก่อตัง้	เม่ือวันท่ี	21	กุมภาพันธ	์2563

แสดงความยินดีกับสถาบันไทยคดีศึกษา	เน่ืองในโอกาสครบรอบ	
49	ป	ีแห่งการก่อตัง้	เม่ือวันท่ี	3	มีนาคม	2563

สอมธ.	น�าโดย	รศ.ว่าท่ีรอ้ยตร	ีดร.นพพร	ลีปรชีานนท์	ประธาน
กรรมการ	และเจ้าหน้าท่ี	 เข้าพบ	 รศ.เกศินี	 วิฑูรชาติ	 อธกิารบดี		
มธ.	 เพ่ือแนะน�าคณะกรรมการด�าเนินการ	 สอมธ.	 ชุดท่ี	
49/2563	เม่ือวันท่ี	22	พฤษภคม	2563

สอมธ.	สนับสนุนเงินจ�านวน	3,000	บาท	ซ้ือของอุปโภคบรโิภค
น�าไปใส่ตู้ปันสุข	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 บริเวณประตูท่าพระจันทร	์
มธ.ท่าพระจันทร์	 บริเวณชุมชนหมู่	 18	 ศูนย์รังสิต	 และท่ี	
โรงพยาบาล	มธ.

กิจกรรม
สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ จ�ากัด	

รว่มแสดงความยินดีในโอกาสท่ีหน่วยงานต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

ในครบรอบการก่อตัง้ดังนี้
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รองศาสตราจารย์	ว่าท่ีรอ้ยตร	ี
ดร.นพพร	ลีปรชีานนท์	
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.เชาวฤทธิ	์เชาว์แสงรตัน์	
รองประธานกรรมการ

นางนวลรกัษ์	ชอบช่ืน
เหรญัญิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.นนทวรรณ	ยมจินดา
รองประธานกรรมการ

นางสาวศรสุีข	มงกุฎวิสุทธิ	์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวภาวรรณ	
พันธไ์พโรจน์	
รองประธานกรรมการ

นางสาวจรรยา	สุขพินิจ	
กรรมการ

แนะน�า
คณะกรรมการด�าเนินการ
ชุดที่ 49/2563
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นางสาวนฤมล	บุญมา	
กรรมการ

นางสาวจุฬาภรณ์	พรหมมาพันธุ์
กรรมการ

นางสาวสายฝน	อ�าพันศรี
กรรมการ

นางสาวบรรจง	น�้านวล
กรรมการ

นายเฉลิมยุทธ	ภูศรี
กรรมการ

นายเอกชัย	ราชแสง	
กรรมการ

นางสาวมาลินี	แซ่ตัง้	
กรรมการ

นายเด่น	มีประวัติ
กรรมการ
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ด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ	 สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ จ�ากัด	 (สอมธ.)	 ชุดท่ี	 49/2563	 ได้มีมติ	

แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	เพ่ือท�าหน้าท่ีบรหิารงาน	สอมธ.	ให้เกิดความคล่องตัว	ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการอ�านวยการ
ท�าหน้าท่ีบรหิารและควบคุมสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์	 การบรหิารเงินเพ่ือการลงทุน	 รวมท้ังการควบคุมบรหิาร

งานจัดการ	 และการบรหิารท่ัวไป	 ประกอบด้วย	 ประธานกรรมการ	 รองประธานกรรมการ	 เหรญัญิก	 เลขานุการ	 ผู้จัดการ	 หรอื	

รกัษาการแทนผู้จัดการ	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 1.	 รศ.ว่าท่ี	ร.ต.ดร.นพพร	 ลีปรชีานนท์	 ประธานกรรมการ

	 2.	 ผศ.ดร.เชาวฤทธิ	์	 เชาว์แสงรตัน์	 กรรมการ

	 3.	 ผศ.ดร.นนทวรรณ		 ยมจินดา	 กรรมการ

	 4.	 นางสาวภาวรรณ		 พันธไ์พโรจน์	 กรรมการ

	 5.	 นางสาวศรสุีข		 มงกุฎวิสุทธิ	์ กรรมการ

	 6.	 นางนวลรกัษ์			 ชอบช่ืน						 กรรมการ

	 7.	 นางบุศรนิ			 ช้างอยู่					 กรรมการและเลขานุการ

	 8.	 นางสาวนิตยา	 โชครกัษ์		 ผู้ช่วยเลขานุการ			

2. คณะอนกุรรมการวางแผน
ท�าหน้าท่ีวางแผน	ก�าหนดแนวทาง	และทิศทางนโยบายของสหกรณ์	การประเมินผลการด�าเนินงานของสหกรณ์	วางมาตรการ

และแนวทางเงินออมและเงินกู้ของสมาชิก	รวมท้ังการวางแผน	เพ่ือการด�าเนินการโครงการต่างๆ	เพ่ือความก้าวหน้าและเจรญิเติบโต

ของ	สอมธ.	ประกอบด้วยคณะกรรมการอ�านวยการ	และประธานอนุกรรมการทุกชุด	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 1.	 รศ.ว่าท่ี	ร.ต.ดร.นพพร		 ลีปรชีานนท์	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.		 ผศ.ดร.เชาวฤทธิ	์	 เชาว์แสงรตัน์		 อนุกรรมการ

	 3.	 ผศ.ดร.นนทวรรณ		 ยมจินดา		 อนุกรรมการ

	 4.	 นางสาวภาวรรณ		 พันธไ์พโรจน์	 อนุกรรมการ

	 5.	 นางสาวศรสุีข		 มงกุฎวิสุทธิ	์	 อนุกรรมการ

	 6.	 นางนวลรกัษ์		 ชอบช่ืน		 อนุกรรมการ

	 7.	 นางสาวจุฬาภรณ์	 พรหมมาพันธุ	์ อนุกรรมการ

	 8.	 นายเอกชัย	 ราชแสง	 อนุกรรมการ

	 9.	 นางบุศรนิ		 ช้างอยู่		 อนุกรรมการ

	10.	 นางสาวนงลักษณ์		 สีนวลนนท์สกุล		 เลขานุการ	

3. คณะกรรมการเงินกู้สามัญ
ท�าหน้าท่ีพิจารณาค�าขออนุมัติเงินกู้สามัญ	เงินกู้ข้าราชการออกนอกระบบ	ตรวจสอบ	ติดตาม	รวมท้ังการวางแนวทางต่างๆ	

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ	และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 1.	 รศ.ว่าท่ี	ร.ต.ดร.นพพร		 ลีปรชีานนท์	 ท่ีปรกึษา

	 2.		 ผศ.ดร.เชาวฤทธิ	์	 เชาว์แสงรตัน์		 ประธานกรรมการ

	 3.		 นางสาวภาวรรณ		 พันธไ์พโรจน์	 กรรมการ

	 4.		 นางสาวจุฬาภรณ์		 พรหมมาพันธุ	์ กรรมการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
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	 5.		 นายเฉลิมยุทธ		 ภูศร	ี	 กรรมการ

	 6.		 นางสาวมาลินี		 แซ่ตัง้		 กรรมการ

	 7.		 นางสาวบรรจง		 น�้านวล		 กรรมการ

	 8.		 นางแสงเทียน		 ปรุงแสง		 กรรมการ

	 9.		 นายนุกูลกิต	 เรอืงศร	ี เลขานุการ

4. คณะกรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน 
ท�าหน้าท่ีพิจารณากล่ันกรองค�าขอกู้ประเภทพิเศษ	 วางแนวทางตรวจสอบ	 ติดตามให้เป็นไปตามระเบียบ	 แล้วน�าเสนอ	

คณะกรรมการด�าเนินการ	และมีอ�านาจในการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 1.	 รศ.ว่าท่ี	ร.ต.ดร.นพพร		 ลีปรชีานนท์	 ท่ีปรกึษา

	 2.	 ผศ.ดร.เชาวฤทธิ	์	 เชาว์แสงรตัน์		 ประธานกรรมการ

	 3.	 นางสาวศรสุีข		 มงกุฎวิสุทธิ	์ กรรมการ

	 4.	 นางนวลรกัษ์		 ชอบช่ืน	 กรรมการ

	 5.	 นางสาวจุฬาภรณ์		 พรหมมาพันธุ	์ กรรมการ

	 6.	 นางสาวจรรยา		 สุขพินิจ	 กรรมการ

	 7.	 นางสาวบรรจง		 น�้านวล	 กรรมการ

	 8.	 นางสาวสายฝน		 อ�าพันศร	ี	 กรรมการ

	 9.	 นางแสงเทียน		 ปรุงแสง		 กรรมการ

	10.	 นายนุกูลกิต	 เรอืงศร	ี เลขานุการ

5. คณะอนกุรรมการพิจารณาเงินทุนเพื่อการสาธารณประโยชน ์เงินกองทุนทดแทน  
และกองทุนเกษียณอายุราชการ

ท�าหน้าท่ีอนุมัติค�าขอรบัการช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์	สาธารณภัย	ภัยพิบัติ	เงินทุนเพ่ือการศึกษา	เงินกองทุนทดแทน	

และเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ	 รวมท้ังการวางแนวทางในการให้สงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ	 พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่

สมาชิกท่ีได้รบัความเดือดรอ้นและอ่ืนๆ	ให้เป็นไปตามระเบียบ	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 1.	 รศ.ว่าท่ี	ร.ต.ดร.นพพร		 ลีปรชีานนท์	 ท่ีปรกึษา

	 2.		 นายเอกชัย		 ราชแสง	 ประธานอนุกรรมการ

	 3.		 นางสาวภาวรรณ		 พันธไ์พโรจน์	 อนุกรรมการ

	 4.		 นางสาวศรสุีข		 มงกุฎวิสุทธิ	์ อนุกรรมการ

	 5.		 นางนวลรกัษ์		 ชอบช่ืน		 อนุกรรมการ

	 6.		 นายเฉลิมยุทธ		 ภูศร	ี อนุกรรมการ	

	 7.		 นางสาวนฤมล		 บุญมา	 อนุกรรมการ

	 8.		 นางสาวบรรจง		 น�้านวล		 อนุกรรมการ

	 9.		 นางสาวมาลินี		 แซ่ตัง้		 อนุกรรมการ	

	10.		 นางสาวสายฝน		 อ�าพันศร	ี อนุกรรมการ

	11.		 นางบุศรนิ		 ช้างอยู่		 อนุกรรมการ

	12.		 นางสาววันเพ็ญ	 หนูเล็ก		 เลขานุการ

6. คณะอนกุรรมการวิชาการและการพัฒนาบุคลากร
ท�าหน้าท่ีจัดอบรม	สัมมนา	และวิเทศวิชาการ	เพ่ือพัฒนากรรมการ	เจ้าหน้าท่ี	และสมาชิก	โดยมีจุดประสงค์	เพ่ือเสรมิสรา้ง

ความรู	้ ความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่กรรมการ	 เจ้าหน้าท่ี	 สมาชิกในบทบาทหน้าท่ีของตนเองอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาเจรญิเติบโต	

แก่	สอมธ.	อย่างมีเสถียรภาพท้ังในระยะส้ันและระยะยาว	ตลอดจนจัดอบรมสัมมนาแก่ขบวนการสหกรณ์	รวมท้ังก�าหนดหลักเกณฑ์	

การท�างานและสวัสดิการ	การรบัสมัคร	โอน	โยกย้าย	ปรบัอัตราเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าท่ี	ดังมีรายนามต่อไปนี้
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	 1.	 รศ.ว่าท่ี	ร.ต.ดร.นพพร		 ลีปรชีานนท์	 ท่ีปรกึษา

	 2.		 นางสาวภาวรรณ		 พันธไ์พโรจน์	 ประธานอนุกรรมการ

	 3.		 ผศ.ดร.เชาวฤทธิ	์	 เชาว์แสงรตัน์		 อนุกรรมการ

	 4.	 ผศ.ดร.นนทวรรณ		 ยมจินดา	 อนุกรรมการ

	 5.	 นางสาวศรสุีข		 มงกุฎวิสุทธิ	์ อนุกรรมการ

	 6.	 นางนวลรกัษ์		 ชอบช่ืน	 อนุกรรมการ

	 7.	 นางสาวจรรยา		 สุขพินิจ		 อนุกรรมการ

	 8.	 นางสาวนฤมล		 บุญมา	 อนุกรรมการ

	 9.	 นางสาวมาลินี		 แซ่ตัง้	 อนุกรรมการ

	10.	 นางสาวสายฝน		 อ�าพันศร	ี	 อนุกรรมการ

	11.	 นายเอกชัย		 ราชแสง	 อนุกรรมการ

	12.	 นางสาวนิตยา		 โชครกัษ์		 อนุกรรมการและเลขานุการ

7. คณะอนกุรรมการสื่อสารองค์กร 
ท�าหน้าท่ีเผยแพรข่่าวสารและให้ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องการบรหิารงานของ	 สอมธ.	 แก่สมาชิก	 เสรมิสรา้งความเข้าใจ	

อันดีระหว่าง	 สอมธ.	 สมาชิก	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 เจ้าหน้าท่ี	 ตลอดจนส่ือสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีกับสหกรณ์อ่ืนๆ		

ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 1.		 รศ.ว่าท่ี	ร.ต.ดร.นพพร		 ลีปรชีานนท์	 ท่ีปรกึษา

	 2.		 นางสาวศรสุีข		 มงกุฎวิสุทธิ	์ ประธานอนุกรรมการ

	 3.		 ผศ.ดร.วัจน์กัญจน์	 สุรยิธรรม	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 4.		 ผศ.ดร.เชาวฤทธิ	์	 เชาว์แสงรตัน์		 อนุกรรมการ

	 5.		 นางสาวจรรยา		 สุขพินิจ		 อนุกรรมการ

	 6.		 นางสาวนฤมล		 บุญมา	 อนุกรรมการ

	 7.		 นายเอกชัย		 ราชแสง	 อนุกรรมการ

	 8.		 นางบุศรนิ		 ช้างอยู่		 อนุกรรมการ

	 9.		 นางสุนันทา		 ญาณศีล	 เลขานุการ

8. คณะอนกุรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ท�าหน้าท่ีในการศึกษา	 วางแผน	 และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร	์ รวมท้ังปรบัปรุงระบบคอมพิวเตอรเ์กี่ยวกับการให้บรกิาร	

แก่สมาชิกและการบรหิารงานให้เหมาะสมกับขนาด	และธุรกิจของ	สอมธ.	ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง	ท้ังในปัจจุบันและอนาคต	รวมถึง

การจัดซ้ือ	จัดจ้าง	และการบ�ารุงรกัษา	เพ่ือประโยชน์ในการบรหิารสหกรณ์	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 1.	 รศ.ว่าท่ี	ร.ต.ดร.นพพร		 ลีปรชีานนท์	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	 อาจารย์	ดร.ปกป้อง	 ส่องเมือง	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 3.	 ผศ.ดร.พิศาล	 แก้วประภา	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 4.	 นายนิรชั	 รม่เย็น	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 5.	 นางสาวภาวรรณ		 พันธไ์พโรจน์	 อนุกรรมการ

	 6.	 นางบุศรนิ		 ช้างอยู่		 อนุกรรมการ

	 7.	 นางสาวนงลักษณ์	 สีนวลนนท์สกุล	 อนุกรรมการและเลขานุการ

9. คณะอนกุรรมการฝา่ยกฎหมายและระเบียบ 
ท�าหน้าท่ีพิจารณากล่ันกรอง	แก้ไข	กฎ	ระเบียบ	และนิติกรรมสัญญา	ท่ีเกีย่วข้องกับการด�าเนินงานของ	สอมธ.

	 1.	 รศ.ว่าท่ี	ร.ต.ดร.นพพร		 ลีปรชีานนท์	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	 อาจารย์	ดร.ชาครติ	 สิทธเิวช	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 3.	 ผศ.ดร.เชาวฤทธิ	์	 เชาว์แสงรตัน์	 อนุกรรมการ
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	 4.	 ผศ.ดร.นนทวรรณ		 ยมจินดา	 อนุกรรมการ

	 5.	 นางนวลรกัษ์	 ชอบช่ืน	 อนุกรรมการ

	 6.	 นางสาวมาลินี		 แซ่ตัง้	 อนุกรรมการ

	 7.	 นางสาวนิตยา		 โชครกัษ์		 อนุกรรมการและเลขานุการ

10. คณะอนกุรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
ท�าหน้าท่ีพิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืม	 พิจารณาการให้สินเช่ือเพ่ือการลงทุน	 พิจารณาความเส่ียงในการ

ลงทุนของสหกรณ์	และการบรหิารความเส่ียง	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 1.	 รศ.ว่าท่ี	ร.ต.ดร.นพพร		 ลีปรชีานนท์	 ท่ีปรกึษา

	 2.	 ผศ.ดร.นนทวรรณ		 ยมจินดา	 ประธานอนุกรรมการ

	 3.	 อาจารย์	ดร.สักกาคม		 มณีนพ	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 4.	 ผศ.ดร.เชาวฤทธิ	์	 เชาว์แสงรตัน์		 อนุกรรมการ

	 5.	 นางนวลรกัษ์		 ชอบช่ืน	 อนุกรรมการ

	 6.	 นางบุศรนิ		 ช้างอยู่		 อนุกรรมการ

	 7.	 นางสาวนงลักษณ์	 สีนวลนนท์สกุล	 อนุกรรมการ

	 8.	 นายนุกูลกิต	 เรอืงศร	ี เลขานุการ

11. คณะอนกุรรมการติดตามและเร่งรัดหน้ีสิน 
ท�าหน้าท่ีก�าหนดกรอบและแผนงานติดตามเรง่รดัการช�าระหนี้ให้เป็นไปตามก�าหนดของสมาชิก	 สอมธ.	 จัดท�ารายงาน	

ผลการติดตาม	 ปัญหา	และอุปสรรค	 เสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการ	และพิจารณาแนวทางการปรบัโครงสรา้งหนีเ้ป็นรายกรณี		

ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 1.	 รศ.ว่าท่ี	ร.ต.ดร.นพพร		 ลีปรชีานนท์	 ท่ีปรกึษา

	 2.	 นางสาวจุฬาภรณ์		 พรหมมาพันธุ	์ ประธานอนุกรรมการ

	 3.	 ผศ.ดร.เชาวฤทธิ	์	 เชาว์แสงรตัน์		 อนุกรรมการ

	 4.	 นางนวลรกัษ์	 ชอบช่ืน		 อนุกรรมการ

	 5.	 นายเฉลิมยุทธ		 ภูศร	ี อนุกรรมการ

	 6.	 นายเด่น		 มีประวัติ	 อนุกรรมการ

	 7.	 นางบุศรนิ		 ช้างอยู่		 อนุกรรมการ

	 8.	 นางสาวนงลักษณ์	 สีนวลนนท์สกุล	 อนุกรรมการ

	 9.	 นางแสงเทียน	 ปรุงแสง	 เลขานุการ

12. คณะอนกุรรมการตรวจสอบการด�าเนินการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
ท�าหน้าท่ีก�ากับ	ติดตาม	ตรวจสอบ	การด�าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่	สอมธ.	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 1.	 รศ.ว่าท่ี	ร.ต.ดร.นพพร		 ลีปรชีานนท์	 ท่ีปรกึษา

	 2.	 ผศ.ดร.นนทวรรณ		 ยมจินดา	 ประธานอนุกรรมการ

	 3.	 ผศ.ดร.เชาวฤทธิ	์	 เชาว์แสงรตัน์		 อนุกรรมการ

	 4.	 นายเด่น		 มีประวัติ	 อนุกรรมการ

	 5.	 นางสาวนงลักษณ์		 สีนวลนนท์สกุล		 อนุกรรมการและเลขานุการ	

ท้ังนี	้ตัง้แต่วันท่ี	27	กุมภาพันธ	์2563	เป็นต้นไป

ส่ัง	ณ	วันท่ี	2	มีนาคม	2563						

	 ลงช่ือ	นพพร	ลีปรชีานนท์

	 (รองศาสตราจารย์	ว่าท่ี	ร.ต.ดร.นพพร	ลีปรชีานนท์)

	 ประธานกรรมการ
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ในอดีต	 บรษัิท	 การบินไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)-THAI		
นับเป็นรฐัวิสาหกิจท่ีมีความม่ันคงสูง	ท้ังด้านกิจการ	ความเช่ือม่ัน	
เป็นท่ีใฝ่ฝันของแรงงานคุณภาพท่ีจะท�างานในองค์กรแห่งนีเ้ป็น
แหล่งลงทุนของนักลงทุนท้ังในตลาดหลักทรัพย์	 และตลาด	
การเงิน	แม้ว่าปัจจุบัน	THAI	จะไม่มีสถานะรฐัวิสาหกิจเน่ืองจาก
การขายหุ้นสามัญของกระทรวงการคลังให้กับกองทุนวายุภักษ์	
และ	 THAI	 ก�าลังอยู่ในการพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง		
ว่าจะมีค�าส่ังฟื้ นฟูกิจการหรือไม่	 จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า	 หากดู	
องค์ประกอบของเรื่อง	 คือ	 หุ้นกู้การบินไทย	องค์กรการบินไทย	
และองค์กรสหกรณ์ออมทรพัย์	จะรว่มกันฝ่าวิกฤติอย่างไร	และ
ท�าอย่างไรให้ย่ังยืนในอนาคต

หุ้นกู้การบินไทย	คือ	“ตราสารหนี”้	ท่ีการบินไทยออกมา		
เพ่ือระดมทุนส�าหรบัใช้ในกิจการต่างๆ	ของบรษัิท	มูลหนีใ้นส่วนนี	้
มีมูลค่ากว่า	 70,000	 ล้านบาท	 ในยอดหนีร้วมกว่า	 300,000		
ล้านบาทของการบินไทย	 ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะเป็น	
เจ้าหนี	้ ในขณะท่ี	 THAI	 จะมีสถานะเป็นลูกหนี	้ ท่ีมาขอยืมเงิน
พรอ้มสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบีย้เงินกู้คืนให้ผู้กู้ในอัตราท่ีแน่นอน	
ตามระยะเวลาของสัญญาการกู้เงิน	 เจ้าหนีใ้นส่วนนี	้ กลุ่มท่ีใหญ่
ท่ีสุด	คือ	สหกรณ์ออมทรพัย์	สถาบัน	(การเงิน	บรษัิท	องค์กร)	
กลุ่มประกันภัย	 ประกันชีวิต	 และผู้ซ้ือหุ้นกู้ท่ัวไปผ่านธนาคารท่ี	
จัดจ�าหน่าย	 ผลตอบแทนของหุ้นกู้	 จะอยู่ในรูปของดอกเบี้ย		
และดอกเบีย้ท่ีได้รบัจากหุ้นกู้ต้องเสียภาษีหัก	ณ	 ท่ีจ่ายท่ี	 15%		
เช่นเดียวกับรายได้จากดอกเบี้ยชนิดอ่ืนๆ	 ยกเว้นผู้ซ้ือท่ีเป็น
สหกรณ์ออมทรพัย์	ไม่เสียภาษีดังกล่าว

สหกรณ์ออมทรพัย์ท่ีไปลงทุนในหุ้นกู้น้ัน	 เป็นสหกรณ์
ออมทรพัย์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมส่งเสรมิสหกรณ์	มี
สมาชิกจ�านวนมาก	 สรา้งประโยชน์ทางการเงินให้กับสมาชิกท่ีมี
กว่า	 3	 ล้านคน	 มีการก�ากับดูแลท่ีดี	 และลงทุนตามเง่ือนไขท่ี
ก�าหนดในกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง	มูลค่าการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย
ของกลุ่มสหกรณ์มีมากกว่า	40,000	ล้านบาท

การลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยน้ัน	 กลุ่มสหกรณ์ลงทุน	
ภายใต้เงื่อนไข	มีการจัดอันดับตราสารหนีไ้ม่ต�่ากว่า	A-	ในกรณี
การบินไทยหากย้อนหลังไปดูน้ัน	 พบว่าเครดิตของหุ้นกู้บางรุน่	

เป็น	A	 และ	A+	 และก่อนท่ีศาลจะรบัค�ารอ้งขอฟื้ นฟูกิจการใน
เดือนพฤษภาคมน้ัน	เครดิตของหุ้นกู้การบินไทย	เม่ือเทียบกับหุ้น
กู้เอกชนต้องบอกว่าอยู่ในระดับเฉลีย่	A

วิกฤติการระบาดของไวรสัโคโรนา	 2019	 น้ัน	 ได้ท�า	
การป่ันป่วนอุตสาหกรรมบรกิารอย่างหนัก	 โดยเฉพาะบรกิาร
ขนส่งคนระหว่างประเทศ	 เช่น	 อุตสาหกรรมการบินให้เกิดภาวะ
ชะงักงัน	และถดถอยอย่างหนัก	สายการบินชัน้น�าต้องปรบัแผน
ธุรกิจ	 และบางสายการบินจ�าต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ	
ในขณะท่ี	THAI	น้ัน	ประสบปัญหาแฝด	ท้ังโครงสรา้งท่ีเป็นปัญหา	
และการเข้าสู่การฟื้ นฟูกิจการท่ีต้องเรง่เจรจาเจ้าหนีแ้ละหาแหล่ง
ทุนเพ่ิม	พรอ้มท้ังปรบักระบวนการและแผนธุรกิจขนานใหญ่

ในแง่หน่ึง	 THAI	 ต้องเรง่ฟื้ นฟูองค์กรด้วยการ	 Lean	
for	New	Shape—LNS	แต่ท้ังนีไ้ม่ได้หมายถึงลดขนาดองค์กร
แต่อย่างใด	 แต่หมายถึงปรับกลยุทธ์ธุรกิจขนานใหญ่ด้วย
ทรพัยากรท่ีมีอยู่	 และเสรมิก�าลังด้วยพันธมิตรใหม่	 ท่ีพรอ้มให้
โอกาส	THAI	กลับมายืนแถวหน้าขององค์กรธุรกิจชัน้น�าอีกครัง้	
ซ่ึงกลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วย	 (1)	 การฝ่าวิกฤติไวรสัสรา้ง 
รายได้	(2)	พันธมิตรท่ีย่ังยืน	(3)	แผนดี	ท�าดี

กลยุทธท่ี์หน่ึง	 ฝ่าวิกฤติไวรสัสรา้งรายได้	 น้ัน	 คือ	การ
พิจารณามองหากระแสเงินสดเข้าบรษัิทด้วยทรพัยากรท่ีมีการใช้
ประโยชน์จากครวัการบิน	 รา้นเบเกอรี	่ (Puff	and	Pie)	 ในรูป
ของโรงเรยีนสอนท�าอาหารการบรกิารจัดเลีย้ง	 เป็นหน่ึงในส่ิงท่ี
ควรท�าภายใต้การลงทุนเพ่ิมไม่มากนัก	 อาศัยเครอืข่ายธุรกิจท่ี
พรอ้มรว่มเป็นหุ้นส่วนธุรกิจใหม่และการกระจายสินค้า	 การใช้
ประโยชน์จากฝ่ายฝกึอบรมลูกเรอื	ในการสรา้งคอรส์อบรมผนวก
กับการเรยีนการสอนในสถาบันการศึกษา	 โดยอาจจัดคอรส์ท่ี
เทียบหน่วยกิต	 เป็นต้น	 นอกจากน้ัน	 ในเครอืข่ายการขนส่งน้ัน		
การขนส่งสินค้าในภาพรวมของโลกเพ่ิมข้ึนในภาวะวิกฤติ	 การมี
บรกิารขนส่งสินค้าท่ีมีการรบัรองกระบวนการ	COVID19	Free	
Process	 จะท�าให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีจุดเด่นชัด
จากการท่ีประเทศไทยมีช่ือเสียงจากการจัดการวิกฤติไวรสัได้
อย่างดี	 กลยุทธ์นีเ้ป็นกลยุทธ์ระยะส้ัน	 ท่ีต้องเติมกระแสเงินสด	
เลีย้งองค์กรในช่วงเวลาท่ีธุรกิจหลักยังเดินได้ยาก	

หุ้นกู้การบินไทยกับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย: 
การปรับโครงสร้างให้ยั่งยืน

ประชา	คุณธรรมดี
คณะอนุกรรมการติดตามสถานภาพหุ้นกู้และการฟื้ นฟูกิจการ

ของ	บมจ.การบินไทย
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การโอนเงินเข้าบัญชี	ของ	สอมธ.
ช่ือบัญชี	สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์จ�ากัด
ประเภท	ออมทรพัย์

ช่ือธนาคา สาขา เลขท่ีบัญชี

ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ�ากัด บางล�าพู 011-1-21678-4

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ท่าเตียน 026-1-01958-9

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด บางล�าพู 116-4-27595-8

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด มธ. ท่าพระจันทร์ 155-2-00006-7

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด ท่าพระจันทร์ 114-2-07341-0

หมายเหตุ เม่ือโอนเงินแล้วโปรดส่งแฟกซ์ใบน�าฝากเงินมาท่ีหมายเลข โทรสาร 0-2225-9487
 พรอ้มระบุ ช่ือ-นามสกุล ให้ชัดเจน และโทรศัพท์มาตรวจสอบอีกครัง้ว่า
 สอมธ. ได้รบัเอกสารของท่านหรอืไม่ เพ่ือประโยชน์ของท่าน

ท่าพระจันทร์
0-2623-5086-7
ภายใน	3880-2

ศูนย์รงัสิต
0-2564-4499
ภายใน	1158-9

ประธานกรรมการ	 102

ผู้จัดการ	 111

ผู้ช่วยผู้จัดการ	 103

ฝ่ายบรกิารเงินฝาก	 106

ฝ่ายบรกิารสินเช่ือ	 104

ฝ่ายธุรการ	 108

ฝ่ายบัญชี	 109

ผู้ช่วยผู้จัดการ	 103

ฝ่ายบรกิารเงินฝาก	 106

ฝ่ายบรกิารสินเช่ือ	 104

สาขาย่อย

คณะแพทยศาสตร์

โทรศัพท์	0-2926-9665

โทรสาร	 0-2986-9188

savings@tu.ac.th

คณะผู้จัดท�า
คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร

พิมพ์ท่ี:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่ถึงมือผู้รบักรุณาส่งคืนท่ี
สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์จ�ากัด	(สอมธ.)
เลขท่ี	2	ถนนพระจันทร	์แขวงพระบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200
โทรศัพท์	0-2224-1343,	0-2226-1877	โทรสาร	0-2225-9487

โทรศัพท์	สอมธ.

ส�าหรับประเด็นปรับโครงสร้างองค์กร	 เป็นส่ิงท่ี	
หลีกเลีย่งยาก	แต่ต้องท�า	และก�าลังท�าได้ดีในเบ้ืองต้น

กลยุทธท่ี์สอง	พันธมิตรท่ีย่ังยืน	น้ัน	ต้องไม่ลืมว่า	หัวใจ
ของการฟื้ นฟูกิจการ	 คือ	 กระแสเงินสดใหม่และการประกอบ
ธุรกิจภายใต้แผนด�าเนินการใหม่ท่ีมีโอกาสทางธุรกิจสูง	ในกรณีนี้
ท�าให้ผู้เขียนไม่เช่ือว่า	 การเจรจาลดหนี้อย่างเดียวจะท�าให้
การบินไทยมีโอกาสทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน	เพราะเจ้าหนีข้องการบินไทย	
คือ	 ผู้ให้โอกาสทางธุรกิจด้วย	 ดังน้ัน	การเดินไปด้วยกันระหว่าง	
THAI	 กับเจ้าหนีท่ี้พรอ้มสนับสนุนการฟื้ นฟูกิจการจะท�าให้เกิด
ความย่ังยืนได้มากกว่า

กลยุทธท่ี์สาม	แผนดี ท�าดี น้ัน	การบินไทยท่ีก�าลังท�าแผน
ฟื้ นฟูกิจการจ�าเป็นต้องมีแผนท่ีดี	แผนท่ีบอกเจ้าหนีว่้า	THAI	จะ
รอดมรสุมปัญหาแฝดอย่างไร	 และเม่ือมีแผนท่ีดีเจ้าหนีเ้ห็นชอบ
แล้ว	กระบวนการท�าให้ดี	ก็ยังใช้เวลาไม่น่าจะต�่ากว่า	7	ป	ีดังน้ัน	
ผู้บรหิารจึงต้องมุ่งม่ันและอดทนอย่างมาก	หากเอาองค์กร	THAI	
และประเทศเป็นตัวตัง้

ส�าหรบัประเด็นเรือ่งหุ้นกู้น้ัน	หากมองในด้านเสถียรภาพ
ของตลาดการเงิน	 เครดิตของตราสารทางการเงินมีความจ�าเป็น
และต้องส่งสัญญาณได้เป็นอย่างดี	 กรณีหุ้นกู้การบินไทย		
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องเรยีนรูแ้ละปรบัปรุงให้หน่วยงานน้ันๆ	

ท�าหน้าท่ีท่ีควรจะเป็นโดยสมบูรณ์	 เช่น	 บรษัิทจัดอันดับความ	
น่าเช่ือถือของตราสาร	 ท่ีต้องส่งสัญญาณต่างๆ	 จากงบการเงิน
ประกอบเพ่ือให้ข้อมูลผู้ซ้ือหุ้นกู้	 หรือการสร้างระบบประกัน	
ความเส่ียงของตราสารหุ้นกู้ในภาพรวมโดยหักผลตอบแทน	
บางส่วนเข้ากองทุนประกันความเส่ียง	 ซ่ึงผู้ดูแลตราสารหนี้
สมควรรเิริ่มข้ึน	เป็นต้น

ในฐานะอดีตผู้บรหิารสหกรณ์ออมทรพัย์	สหกรณ์ออม
ทรัพย์ในกลุ่มท่ีมีสภาพคล่องล้น	 จ�าเป็นต้องไปลงทุน	 ดังน้ัน		
การมีกองทุนประกันความเส่ียงของสหกรณ์	 ก็มีความจ�าเป็นท่ี	
ผู้ก�ากับดูแลจะจัดให้มีเพ่ือบรหิารความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
การด�าเนินงานของสหกรณ์ภายใต้กฎหมายก�าหนด

ท้ายท่ีสุด	 ในฐานะนักเศรษฐศาสตร	์ มูลค่าแฝงท่ีอยู่ใน
องค์กรท่ีช่ือ	“การบินไทย”	 น้ัน	 มีเรื่องความผูกพันของสายการ
บินของประเทศไทยอยู่	มีเรือ่งเส้นทางการบิน	มีเรือ่งช่ือเสียงและ
ความภาคภูมิใจอยู่	ดังน้ัน	การกลับมาของการบินไทยจึงมิใช่ธุรกิจ
ท่ัวๆ	 ไป	 ท่ีผ่านกระบวนการฟื้ นฟูกิจการ	 และความรว่มมือของ
คนในองค์กร	พันธมิตรธุรกิจ	เจ้าหนี	้และการบรหิารจัดการอย่าง
มีธรรมาภิบาลจึงเป็นหัวใจส�าคัญ


