
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ  อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 2.50% - 3.75% ต่อปี  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  5.00% ต่อปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ผ่านระดับมาตรฐานดีเลิศ” ประจ�าปี 2562

ร่วมภาคภูมิใจ ไปด้วยกัน เพราะสมาชิกทุกท่าน 

คือผู้ขับเคลื่อนที่ส�าคัญ

www.savings.tu.ac.th
ฉบับประจำ�เดือนมกร�คม 2563ข่าวสอมธ.

	 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี พร้อม คณะกรรมการด�าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าพบ 
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จ�ำนวน 2 ล้ำนบำท
โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวชมเชย	สอมธ. ที่มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส	 ไม่มีข่าวที่เสียหาย และขอบคุณ สอมธ. ที่เป็นส่วน
หนึ่งในการสนับสนุนด้านสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิก		
ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับบุตรหลานและสมาชิก พร้อมทั้งอ�านวยพรปีใหม่ให้คณะกรรมการด�าเนินการและ 
เจ้าหน้าที่ และยินดีที่จะให้การสนับสนุนการบริหารงานของ	สอมธ.	ตลอดไป

ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้า..เสนอจ่าย
ปันผล 7% เฉลี่ยคืน 15% รอที่ประชุมใหญ่ฯ อนุมัติอีกครั้ง

14 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ 
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ว่าที่ประธานกรรมการ สอมธ. คนใหม ่

พร้อมคณะกรรมการ อีก 7 ท่าน รอสมาชิกออกเสียงรับรองทั้งชุด 

ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์

#ท่านอธิการบดีอนุญาตแล้ว ให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมได้#

รายละเอียดหน้า 4



วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย: บาท

พ.ย.62 ธ.ค.62

จ�านวนสมาชิก  9,877 คน  9,910 คน 

1. สินทรัพย์รวม  33,532,197,296.51  34,357,282,013.14 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	5,436,074,067.17	 	5,441,617,352.95	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	10,365,192,000.00	 	10,113,008,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	485,571,225.15	 	960,359,271.75	

	 	 1.3.2	เงินฝากสหกรณ์อื่น 	3,000,000,000.00	 	3,000,000,000.00	

	 	 1.3.3	เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	14,226,779,416.92	 	14,679,498,459.80	

	 1.4		สินทรัพย์อื่น 	18,580,587.27	 	162,798,928.64	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	20,284,171,931.06	 	20,387,049,571.01	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	4,770,000,000.00	 	4,800,000,000.00	

	 2.3		หนี้สินอื่น 	242,150,661.31	 	378,459,718.90	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	5,770,264,740.00	 	5,813,263,670.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	1,401,055,275.00	 	1,401,119,550.20	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่นๆ 	163,750,210.37	 	163,509,710.37	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	394,605,635.60	 	853,901,691.59	

4. การให้ทุนสวัสดิการต่างๆ ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-ธ.ค.

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	3,539,850.00	 	3,547,550.00	

	 (1,348	ราย) (1,348	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	123,000.00	 	127,500.00	

	 (82	ราย) (85	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	585,300.00	 	617,100.00	

	 (406	ราย) (431	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,768,000.00	 	1,943,000.00	

(189	ราย) (209	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	130,000.00	 	145,000.00	

(26	ราย) (29	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	44,000.00	 	49,000.00	

(12	ราย) (13	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	19,500.00	 	21,000.00	

(13	ราย) (14	ราย)

	 4.8	 เงินค่าสินไหมทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	1,443,273.58	 	1,743,273.58	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (57	ราย) (58	ราย)

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	3,239,000.00	 	3,523,000.00	

(26	ราย) (28	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	61-90	ปีบริบูรณ์ 	5,189,000.00	 	5,539,600.00	

(650	ราย) (701	ราย)

	 4.11	 กองทุนเกษียณอายุราชการ	 	4,330,000.00	 	4,330,000.00	

(104	ราย) (104	ราย)
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วางแผนการเงินอย่างไร...
ให้อยู่ได้หลังเกษียณ
	 คำาถามง่ายๆ	 ที่เราต้องคิดคือ	 หลังเกษียณเราจะใช้จ่ายกันเดือนละเท่าไร	 วันละเท่าไร	 เตรียมค่าใช้จ่ายสำาหรับ	
การเจ็บป่วยดูแลสุขภาพ	ภาษีสังคม	และการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์มากน้อยแค่ไหน
	 ถ้าเราคิดแบบง่ายๆ	 ว่า	 เราตัวคนเดียวไม่มีภาระอะไร	 ใช้จ่ายเดือนละ	 2-30,000	 บาท	 ก็เพียงพอแล้ว	 สิ่งที่ต้องคำานึงคือ	
กระแสเงินอย่างนี้จะมาจากไหน	บำานาญ?	ผลตอบแทนจากการลงทุน?	 เงินฝาก?	ฯลฯ	นั่นหมายถึง	 เราต้องท�าอะไรสักอย่างก่อน
เกษียณ	สถานะของการเป็นข้าราชการทำาให้มีบำานาญ	หลังเกษียณก็มีกระแสเงินสดเข้ามา	แต่หากไม่ใช่ข้าราชการ	หลังเกษียณอาจ
มีเงินก้อนเล็กน้อย	ลองเอาตัวเลข	2-30,000	บาทหารดูว่าเงินก้อนนั้นจะทำาให้เราอยู่ได้สักกี่ปี	ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า	ชีวิตเราไม่มี
ปัญหาสุขภาพหรือ	 เรื่องร้ายๆ	ที่จะกระทบกระแสเงินสดของเรา	https://finno.me/downloaddcacal	 (ใครมีมือถือ	Scan	QR	
Code	ด้านบนได้เช่นกัน)	ในเพจของ	Finnomena		ฟินเทคด้านการลงทุนของสตาร์ทอัพไทย	มีตัวช่วยที่ทำาให้เห็นว่า	หากกระแส
เงนิสดหลงัเกษยีณของเราไม่ม	ีในช่วงก่อนเกษยีณเราต้องมเีงนิเท่าไรเพือ่จะนำาไปลงทนุ	ฝากธนาคาร	หรอืซือ้ประกนัแบบสะสมทรพัย์	
แน่นอนครับว่า	อายุน้อยๆ	เช่น	25	ปี	30	ปี	ก็เก็บสะสมต่อเดือนไม่มากนัก	เพื่อให้มีกระแสเงินสดเท่าที่ต้องการหลังเกษียณ	แต่หาก
อายุมากๆ	เช่น	45	ปีขึ้นไป	ก็ต้องเก็บต่อเดือนมากหน่อย
	 อ่านถงึตรงนี้	คนทีก่ำาลงัใจไม่มัน่คง	หรอืถนดัใช้จ่ายปัจจบุนั	กอ็าจจะบอกว่าในอนาคตกฝ็ากไว้กบัรฐั	หรอือนาคตใหม่กแ็ล้ว
กัน	ผมคงต้องบอกว่า	การเก็บเงินนั้นสำาคัญที่แนวคิด
	 สมมติว่าเราอยากเก็บเงินให้ได้	 1	 ล้านบาท	 โดยเก็บเงินเดือนละ	 1,000	 บาท	 เราต้องใช้เวลาทั้งสิ้นราว	 80	 ปีในภาวะ	
ดอกเบี้ยน้อยๆ	เช่นนี้ครับ	การเก็บเดือนละ	2,000	บาทต่อเดือนทำาให้เป้าหมายนั้นลดลงเหลือราว	40	ปี	แต่ในทางตรงกันข้าม	หาก
เราเอาเงินเดือนละ	1,000	บาทไปลงทุนและมีผลตอบแทนราวร้อยละ	9	ต่อปี	อาจทำาให้เราใช้เวลาเพียง	20	กว่าปีเท่านั้น	และหาก
เราเก็บเดือนละ	2,000	บาทต่อเดือนทำาให้เป้าหมายนั้นลดลงเหลือราว	10	กว่าปีครับ
	 ผมกำาลังจะบอกว่า	อย่าหมิ่นเงินน้อยที่เราค่อยๆ	เก็บครับ...	มันจะงอกเงยหากเราลงทุนอย่างเหมาะสมครับ	ลองคิดดูครับ	
บางท่านเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ทีม่กีารส่งทนุเรอืนหุน้ทกุเดอืน	หากผลตอบแทนทีเ่ป็นอตัราเงนิปันผลอยูท่ีร้่อยละ	5	และท่าน
มเีงนิต้นสกั	3	ล้านบาท	ปีหนึง่ท่านจะได้เงนิปันผลราว	150,000	บาทต่อปี	หรอืเดอืนละหมืน่กว่าบาท	แต่หากอตัราเงนิปันผลร้อยละ	
8	ท่านจะได้เงินปันผลราว	240,000	บาท	หรือเดือนละสองหมื่นบาท	ทั้งนี้ยังไม่รวมเงินต้นที่ท่านเก็บในรูปทุนเรือนหุ้น

การวางแผนการเงินนั้นทุกคนควรมีแผนการเงินของตนเอง อย่าลอกใคร เพราะลักษณะการใช้จ่าย พฤติกรรมการใช้ชีวิตของ
แต่ละคน และการให้ความส�าคัญของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
	 บางคนอาจจะใช้วิธีแบ่งเงินเป็นสามกอง	คือ	ลงทุน	ใช้จ่าย	ฉุกเฉิน	เป็นต้น
	 บางคนให้ความสำาคญักบัการศกึษาบตุร	ทำาให้พฤตกิรรมการเงนิจะแตกต่างจากคนอืน่	บางคนสนใจเรือ่งการตดิตามแฟชัน่	
ก็ทำาให้พฤติกรรมการใช้เงินมีความแตกต่างกันออกไป	แต่ทั้งนี้การเก็บเงินต่อเดือนก็เป็นเรื่องที่ควรทำาอย่างต่อเนื่อง	และฝึกจนเป็น
นิสัย

หลักการส�าคัญคือ เงินออม ควรเป็นสิ่งที่ถูกจัดความส�าคัญก่อน การใช้จ่าย	 หมายถึง	 ออมก่อนใช้	 มากกว่า	 เหลือจึงออม		
ในทางเศรษฐศาสตร์	 แม้ว่าจะมีความพยายามเผยแพร่แนวคิด	 ออมก่อนการใช้จ่าย	 แต่พบว่าไม่ประสบความสำาเร็จ	 ทำาให้	
นกัเศรษฐศาสตร์เชงิพฤตกิรรม	ค้นหาวธิใีนการให้ประชาชนออมเงนิ	โดยใช้แนวคดิ	Nudge	หรอืนโยบายทีแ่นบเนยีนทีจ่ะทำาให้ประชาชน	
ออมเงนิ	ซึง่เป็นตวัอย่างในหนงัสอืที	่Richard	Thaler	และ	Cass	Sunstein	เขยีนไว้ในหนงัสอืชือ่	Nudge : Improving Decisions 
about Health, Wealth and Happiness	วธิดีงักล่าวคอื	การออมของประชาชนจะเพิม่ขึน้หากมกีารหกัจากค่าจ้างหรอืเงนิเดอืน	
หรือพูดง่ายๆ	คือบังคับออมเงินโดยอัตโนมัตินอกเสียจากจะระบุว่าไม่ต้องการ	หลักการนี้เป็นหลักการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ใช้ในการ
ส่งเสริมการออมของสมาชิกในรูปของการหักเงินเข้าทุนเรือนหุ้นนั่นเอง	

ผูบ้รหิารหน่วยงาน ควรส่งเสรมิการออมของพนกังานโดยการบงัคบัออมโดยอตัโนมตั ิไม่ว่าจะเป็นรปูแบบของการจงูใจผ่านกองทนุ
ประกันสังคม	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 กองทุนการออม	 เว้นแต่พนักงานนั้นจะระบุว่าไม่ยินยอม	ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการวางแผนการเงิน 
หลงัเกษยีณของพนกังาน เคลด็ลบัความส�าเรจ็ของการมเีงนิใช้หลงัเกษยีณคอื เริม่ออมเรว็ ลงทนุเป็น มวีนิยั และไม่ประมาทครบั
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ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้า...
เสนอจ่ายปันผล 7% เฉลี่ยคืน 15%
รอที่ประชุมใหญ่ฯ อนุมัติอีกครั้ง 

14 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ 
	 สอมธ. จัดการประชุมสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี 
2562 เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ สรุปผลการด�าเนินงานดังนี้ 	

	 ด้วยความพยายามและตัง้ใจในการบรหิารงาน ด้วยการปรบัแผน การลงทนุ 

เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดการเงินอย่างเหมาะสม จึงท�าให้ สอมธ. มีผลประกอบ

การส�าเรจ็สูเ่ป้าหมายได้เป็นอย่างด ีท�าให้ปีนี ้สอมธ. สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ 7% 

เฉลี่ยคืน 15% โดยจะต้องน�าเข้าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ อีกครั้ง

		 อย่างไรก็ตาม สอมธ. ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน สอมธ. ด้วยดีเสมอมา 

และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สอมธ. จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มธ. 

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุม เพื่อออกเสียงรับรอง และอนุมัติตาม

วาระการประชุมฯ โดยท่านอธิการบดีได้อนุญาตให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว 

	 และหลังจากการประชุม สอมธ. จะด�าเนินการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทันที ทั้งนี้	สอมธ.	ได้

จัดทำาแบบสอบถาม	 การรับเงินปันผล	 ไปยังสมาชิกทุกท่าน	ขอให้ทุกท่านโปรดส่งแบบตอบรับกลับมายัง 

สอมธ. ด้วย สอมธ. จะได้ด�าเนินการให้เรียบร้อยต่อไป 

	 กรณีที่ไม่ได้ส่งแบบสอบถามการรับเงินปันผลกลับมา สอมธ. จะด�าเนินการโอนเงินปันผลและ 

เงนิเฉลีย่คนื เข้าบญัชเีงนิฝาก สอมธ. ต่อไป โดยสามารถถอนเงนิได้ ตัง้แต่ วนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นต้นไป	

	 ติดตามข่าวสารสอมธ. ได้ที่ www.tuscinfo.com line official : @tusc 

สร้างชีวิต สร้างหลักฐาน ด้วยบริการ สอมธ. 
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คณุรตันา	ลิม้สกลุ	เลขทะเบยีนที่	03525	สงักดัทัว่ไป	(ลจ.บำาเหนจ็ฯ)
เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2562	ณ	วัดตรีทศเทพ	กรุงเทพฯ

คุณชญาธนา	เอี้ยวสกุล	เลขทะเบียน	01352		สังกัดทั่วไป	
(ขร.บำานาญ)	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2562

ณ	วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร	กรุงเทพฯ	

คุณแววดาว	เกาะโพธิ์	เลขทะเบียนที่	06718	สังกัดโรงพยาบาลฯ
เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2562

ณ	วัดศิริจันทาราม	จ.ปทุมธานี

อาจารย์มงคล	สีห์โสภณ	เลขทะเบียนที่	0241	สังกัดทั่วไป	
(ขร.บำานาญ)	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2562	
ณ	วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร	กรุงเทพฯ	

ซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยน
*	 ขายที่ดิน	200	ตารางวา	ถมแล้ว	หน้ากว้าง	25	เมตร	มี	นำ้า	ไฟฟ้า	ถนนคอนกรีต	อยู่	คลอง	5		อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	

ใกล้หมู่บ้านเอื้ออาทร	ห่างจากถนนใหญ่	200	เมตร	ราคา	ตารางวาละ	7,000	บาท	รวม	1.4	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณวิวัฒน์	
โทรศัพท์	081-874-0250

*	 ขายคอนโด	ชั้น	4	เนื้อที่	60	ตารางเมตร	2	ห้องนอน	1	ห้องนำ้า	พร้อมเฟอร์นิเจอร์	อยู่	คอนโดบ้านสวนธน	ถ.พุทธบูชา	
บางมด	ราคา	1.65	ล้าน	ติดต่อ	รศ.ขนิษฐา	อุทวนิช	โทรศัพท์	092-427-1479	

*	 ขายที่ดิน	50	ตารางวา	ติดถนนสาธารณะ	ใกล้	ม.กรุงเทพฯ	หมู่บ้านแก้วนิมิต	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	
ราคา	700,000	บาท	ติดต่อ	คุณณี	โทรศัพท์	084-323-6833

*	 ขายทาวน์เฮาส์	เนื้อที่	17.8	ตารางวา	3	ห้องนอน	2	ห้องนำ้า	ต่อเติมครัว	พร้อมเฟอร์นิเจอร์	อยู่ติดถนนกาญจนาภิเษก	
ตรงข้ามสมบัติบุรี	รถไฟฟ้าสีม่วง	เซ็นทรัลเวสเกต	ราคา	1.7	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณเล็ก	โทรศัพท์	081-632-1962
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ขอแสดงความเสียใจ
	 สอมธ.	ร่วมเป็นเจ้าภาพพธิสีวดพระอภธิรรมศพสมาชกิ			สอมธ.	ขอแสดงความเสยีใจต่อครอบครวัของ
ท่านสมาชิกมา	ณ	โอกาสนี้



	 ร่วมพธิวีางพานพุม่ถวายสกัการะแด่พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	
และร่วมงานครบรอบ	32	ปี	แห่งการก่อตัง้	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ	ณ	บรเิวณห้องโถงชัน้	1	อาคาร	ม.ร.ว.สวุพรรณ	สนทิวงศ์		

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา	เนื่องในโอกาสครบรอบ	7	ปี	
วันที่	28	พฤศจิกายน	2562

สถาบันภาษา	เนื่องในโอกาสครบรอบ	34	ปี																																	
วันที่	16	ธันวาคม	2562

	 สอมธ.	 บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก	 โรงพิมพ์	 มธ.	 เนื่องในโอกาสที่หน่วยงานได้มีการจัดสัมมนา	 เมื่อวันที่		

29	พฤศจิกายน	2562	พร้อมมอบเงินสนับสนุนการสัมมนา	เป็นเงิน	4,000.00	บาท
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ร่วมกิจกรรม

แสดงความยินดี 
	 สอมธ.	ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบของหน่วยงานต่างๆ	ดังนี้

บรรยายหน่วยงาน



ผลการหยั่งเสียงคณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี  2563 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2562 

	 หลังจากที่	สอมธ.	 ได้จัดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการประจำาปี	2563	ไปแล้ว	 เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	
2562	ซึ่ง	ผลการเลือกตั้ง	สมาชิกก็คงจะทราบกันแล้วจากสื่อ	Social	ต่างๆ	ทั้ง	 ในเว็ป	ของ	สอมธ.	 เอง	และ	ทาง	 line		
official	ทีส่่งต่อๆ	กนัไป	ในข่าวสารฉบบันี	้ขอนำาผลการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้เป็นกรรมการ	มาลงให้สมาชกิได้ทราบกนัอกีครัง้หนึง่
(อ่านผลการหยั่งเสียงการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินงานประจ�าปี 2563 ได้ที่หน้า 8-11) 
	 	คณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่	นำาทีมโดย	ท่านประธานกรรมการหน้าใหม่	ผศ.ว่าที่	ร.ต.ดร.นพพร	ลีปรีชานนท	์
เตรียมแถลงนโยบาย	 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2563	 ในวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 2563	 นี้	 	 ณ	 หอประชุมใหญ่	
มธ.	ท่าพระจันทร์	
	 ขอเชญิสมาชกิมาร่วมประชมุใหญ่สามญัประจำาปี	2563	โดยพร้อมเพรยีงกนั เพือ่รบัฟัง และร่วมรบัรองตามวาระ
การประชุม รวมถึงการออกเสียงรับรองผู้ที่ผ่านการหยั่งเสียงเลือกตั้งทั้ง 8 ท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นกรรมการ
ด�าเนินการอย่างสมบูรณ์

สอมธ. ยกเลิกให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2563  เป็นต้นไป

	 ตามที่ สอมธ. ได้เปิดให้บริการรับช�าระเคาน์เตอร์เซอร์วิส แก่สมาชิก สอมธ. เพื่อให้สมาชิก ได้รับความสะดวกสบาย 
ในการช�าระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ นั้น 
  บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส  จ�ากัด ได้แจ้งขอยกเลิกสัญญาการให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสแก่ สอมธ. เนื่องจาก ลูกค้า
สามารถท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้ด้วยตนเอง จึงท�าให้ลูกค้ามาใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง   
 สอมธ. จึงขอยกเลิกการบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสแก่สมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
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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

หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งแฟกซ์ใบนำาฝากเงินมาที่หมายเลข โทรสาร 0-2225-9487

  พร้อมระบุ ช่ือ-นามสกุล ให้ชัดเจน และโทรศัพท์มาตรวจสอบอีกคร้ังว่า 

  สอมธ. ได้รับเอกสารของท่านหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ของท่าน

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด (สอมธ.)
เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2224-1343, 0-2226-1877 โทรสาร 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

ท่ีปรึกษา
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี

ประธานกรรมการ 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

savings@tu.ac.th

บรรณาธิการแถลง
	 	 สวัสดี	ปีหนู	ค่ะ	สมาชิก	สอมธ.ทุกท่าน	ดูแล้วอากาศช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีด้วยยังมี
ฝุน่(PM2.5)	หนาแน่นในเขตกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	กข็อให้ทกุท่านดแูลสขุภาพด้วยนะคะ	
เดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของการบริหารงานของคณะกรรมการฯ	 ชุดที่	 48	 แล้วนะคะ	
สอมธ.	เป็นอกีหนึง่ความภมูใิจของสมาชกิทกุท่าน	ปีนี	้สอมธ.ของเรา	“ผ่านระดบัมาตรฐาน	
ดีเลิศ”	 และสำาหรับการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ	 ประจำาปี	 2563	 เสร็จสิ้นแล้ว		
ขอรายงานผลคะแนนหยั่งเสียงให้สมาชิกได้รับทราบ	และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มา

ทำาหน้าที่ในการหยั่งเสียงเลือกตั้งผู้แทนที่จะมาทำาหน้าที่บริหารงานแทนทุกท่านนะคะ	ส่วนเรื่องที่น่าติดตามช่วงนี้	คือ	เรื่อง
ของการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2563	ที่จะจัดขึ้นในวันที่	 14	กุมภาพันธ์	2563	 เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบเรื่อง
ต่างๆ	 ตามระเบียบวาระการประชุม	 และหลังจากการประชุมเสร็จ	 สอมธ.	 จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	 แก่สมาชิก	
ทุกท่าน	ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
 
 นางสาวสายฝน อ�าพันศรี
 ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
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