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ฉบัับัประจำำ�เดืือนพฤศจิำก�ยน 2563 - มกร�คม 2564

	 เ น่ื่� องในื่วาระดิิ ถีี ข้ึ้� นื่ปีี ให ม่่ 	 รองศาสตราจารย์์	 
ว่าทีี่�รอ้ย์ตร	ีดิร.นื่พพร	ลีีปีรชีานื่นื่ท์ี่	ปีระธานื่กรรม่การ	พรอ้ม่คณะ
กรรม่การดิำาเนิื่นื่การ	แลีะฝ่่าย์จัดิการ	เข้ึ้าพบ	รศ.เกศินีื่	วิฑููรชาติ	 
อธกิารบดีิม่หาวิที่ย์าลัีย์ธรรม่ศาสตร	์เพ่�อสวัสดีิปีใีหม่่	แลีะม่อบ
เงินื่สนัื่บสนุื่นื่ม่หาวิที่ย์าลัีย์ธรรม่ศาสตร	์จำานื่วนื่		2	ล้ีานื่บาที่	

NEW NORMAL

 ในเล่่ม

อััตราดอักเบ้ี้�ยเงิินฝาก	 อััตราดอักเบ้ี้�ย
	 เงิินฝากอัอัมทรัพย์	 0.75%	 ต่อัปีี	

	 เงิินฝากอัอัมทรัพย์สิินทว้ี	 1.00%	 ต่อัปีี

	 เงิินฝากอัอัมทรัพย์พิเศษเพ่�อัสิวัีสิดิการ

	 	 2.00%	 ต่อัปีี

	 เงิินฝากปีระจำำาทว้ีทรัพย์	 2.25%	 ต่อัปีี	

	 เงิินฝากปีระจำำา	 2.00%	-	3.25%	ต่อัปีี	

อััตราดอักเบ้ี้�ยเงิินก้�	 4.75%	ต่อัปีี
	 	 (ตั�งิแต่	1	ต.ค.	63)

วัันน้�ท้ี่�... สอมธ. 

สารจากประธานฯ
สหกรณ์์ออมที่รัพย์์ 

ประกาศผล่การหยั์�งเส้ย์งเลื่อกตัั้�ง
กรรมการประจำาป ี 2564

“เส้ย์มากเส้ย์ง่าย์” ข้้อควัรคิด
สำาหรับผ้้ประกอบการมือใหม่

ปรับนิสัย์การเร้ย์นร้้ข้องคุณ์

บรรณ์าธิการแถล่ง

ช่่องที่างรับข่้าวัสารข้อง สอมธ.
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สอมธ. ข่้าวั
สหกรณ์์ออมที่รัพย์์มหาวิัที่ย์าลั่ย์ธรรมศาสตั้ร์ จำากัด

“ผ่านระดับมาตั้รฐานด้เลิ่ศ ประจำาป ี2563 ร่วัมภาคภ้มิใจ ไปด้วัย์กัน

ขอัเชิิญสิมาชิิกเข�าร่วีมการปีระชุิมใหญ่สิามัญ
ปีระจำำาปีี	2564	วัีนท้�	19	กุมภาพันธ์์	2564	
ณ	หอัปีระชุิมใหญ่มหาวิีทยาลััยธ์รรมศาสิตร์	ท่าพระจัำนทร์	

ตั�งิแต่เวีลัา	13.00	น.	เป็ีนต�นไปี ข้อแสดงควัามเส้ย์ใจ



2 ข่�าว สอมธ. ฉบั�บัเดื�อนพฤศจิ�กายน 2563 - มกราคม 2564

พ.ย. 63 ธ.ค. 63
จำานื่วนื่สม่าชิก 9,978	คนื่ 9,975	คนื่
1. สินทรพัย์รวม 33,378,939,110.79 32,336,404,461.21

1.1	เงินื่ให้สม่าชิกกู้ 	5,228,775,934.11	 	5,244,215,066.67	
1.2	เงินื่ให้สหกรณ์อ่�นื่กู้ 	7,942,110,000.00	 	6,659,260,000.00	
1.3	เงินื่ลีงทุี่นื่

1.3.1	เงินื่สดิ/เงินื่ฝ่ากธนื่าคาร 	727,399,086.06	 	1,128,390,433.27	

1.3.2	เงินื่ฝ่ากสหกรณ์อ่�นื่ 	3,000,000,000.00	 	3,000,000,000.00	
1.3.3	เงินื่ลีงทุี่นื่ระย์ะสั�นื่แลีะย์าว 16,377,008,498.74 16,056,689,770.91

1.4	สินื่ที่รพัย์์อ่�นื่ 	103,645,591.88	 	247,849,190.36	
2. หนีสิ้นรวม

2.1	เงินื่รบัฝ่ากจากสม่าชิก 19,947,755,778.49 20,247,196,330.20
2.2	เงินื่กู้ย่์ม่	-	ระย์ะสั�นื่ 	4,120,000,000.00	 	2,900,000,000.00	
2.3	หนีื่�สินื่อ่�นื่ 	233,545,216.35	 	345,263,247.85	

3. ทุนของสหกรณ์
3.1	ทุี่นื่เรอ่นื่หุ้นื่ 	6,109,294,930.00	 	6,149,444,630.00	
3.2	ทุี่นื่สำารอง 	1,513,115,842.41	 	1,513,194,524.39	
3.3	ทุี่นื่สะสม่แลีะอ่�นื่ๆ 	163,618,901.48	 	163,389,301.48	
3.4	กำาไรจากเงินื่ลีงทุี่นื่ทีี่�ยั์งไม่่เกิดิข้ึ้�นื่ 	845,233,545.33	 	532,635,806.36	

4. การให้ทุนสวัสดิการต่างๆ

4.1			ทุี่นื่การศ้กษาบุตรขึ้องสม่าชิก 	3,611,450.00	 	3,632,250.00	
(1,384	ราย์) (1,384	ราย์)

4.2			ทุี่นื่เพ่�อช่วย์เหล่ีอสม่าชิกเม่่�อที่ำาการสม่รส 	78,000.00	 	85,500.00	
(52	ราย์) (57	ราย์)

4.3			ทุี่นื่เพ่�อสม่ที่บเป็ีนื่ค่ารกัษาพย์าบาลีให้แก่สม่าชิก 	538,200.00	 	609,000.00	
(385	ราย์) (444	ราย์)

4.4			ทุี่นื่เพ่�อการสงเคราะห์เกี�ย์วกับการศพขึ้องคู่สม่รสหรอ่บุตรหรอ่บิดิาม่ารดิา 	1,616,000.00	 	1,729,000.00	
(167	ราย์) (181	ราย์)

4.5			ทุี่นื่สม่ที่บเป็ีนื่เจ้าภาพสวดิพระอภิธรรม่ศพ 	80,000.00	 	95,000.00	
(16	ราย์) (19	ราย์)

4.6			ทุี่นื่เพ่�อสงเคราะห์สม่าชิกหรอ่คู่สม่รสหรอ่บิดิาม่ารดิา	ปีระสบภัย์พิบัติ 	47,500.00	 	48,500.00	
(9	ราย์) (10	ราย์)

4.7			ทุี่นื่เพ่�อสวัสดิิการสำาหรบัสม่าชิกผู้เป็ีนื่โสดิ 	22,500.00	 	24,000.00	
(15	ราย์) (16	ราย์)

4.8			เงินื่ค่าสินื่ไหม่ที่ดิแที่นื่กรณีสม่าชิกเสีย์ชีวิต	หรอ่ได้ิรบัอันื่ตราย์	
แก่รา่งกาย์จากอุบัติเหตุ

	447,264.50	
(51	ราย์)

	470,746.50	
(58	ราย์)

4.9			กองทุี่นื่ที่ดิแที่นื่กรณีสม่าชิกถ้ีงแก่กรรม่ 	2,371,000.00	 	2,762,000.00	
(23	ราย์) (27	ราย์)

4.10	กองทุี่นื่ที่ดิแที่นื่กรณีสม่าชิกอายุ์	ครบ	61-95	ปีบีรบูิรณ์ 	4,748,400.00	 	5,159,200.00	
(664	ราย์) (716	ราย์)

4.11	กองทุี่นื่เกษีย์ณอายุ์ราชการ 	5,100,000.00	 	5,140,000.00	
(120	ราย์) (121	ราย์)

วัันน้�ท้ี่�.... สอมธ.
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กราบเรยีนเพ่ื่�อนสมาชิิก สอมธ. ทีี่�รกัทุี่กท่ี่าน 
ผม่ขึ้อใช้โอกาสนีื่�สวัสดีิปีีใหม่่	 2564	 แด่ิเพ่�อนื่สม่าชิก	 

สอม่ธ.	 ทุี่กท่ี่านื่	 ขึ้อชวนื่สม่าชิกทุี่กท่ี่านื่เก็บความ่ที่รงจำาดีิๆ	 ทีี่�

เราได้ิรว่ม่แรงรว่ม่ใจสรา้งไว้ในื่ปีี	 2563	 แลีะขึ้อให้ชีวิตในื่ปีใีหม่่

นีื่�เต็ม่ไปีด้ิวย์เร่�องราวทีี่�ย์อดิเยี์�ย์ม่	 ช่วงปีลีาย์ปีีทีี่�ผ่านื่ม่าผม่ได้ิมี่

โอกาสพบปีะสนื่ที่นื่ากับสม่าชิก	 สอม่ธ.	 ทีี่�ไปีรว่ม่สัม่ม่นื่าระดิม่

ความ่เห็นื่เพ่�อพัฒนื่าสหกรณ์	ณ	ภูม่นื่ตรา	รสีอรท์ี่	จ.นื่ครนื่าย์ก	

เม่่�อวันื่ทีี่�	14-15	พฤศจิกาย์นื่	2563	ทีี่�ผ่านื่ม่า	มี่สม่าชิกเข้ึ้ารว่ม่

แลีะให้ข้ึ้อเสนื่อแนื่ะทีี่�เป็ีนื่ปีระโย์ชน์ื่ต่อการบรหิารสหกรณ์จำานื่วนื่

ม่าก	 เป็ีนื่ครั�งแรกทีี่�คณะกรรม่การดิำาเนิื่นื่การชุดิทีี่�	 49/2563	

มี่โอกาสได้ิพบปีะสม่าชิกในื่การจัดิสัม่ม่นื่าเพราะเราเผชิญกับ

สถีานื่การณ์โรคระบาดิโควิดิ-19	 ม่าอย่์างต่อเน่ื่�องนัื่บตั�งแต่

เด่ิอนื่มี่นื่าคม่	 2563	 เป็ีนื่ต้นื่ม่า	 การได้ิพบปีะแลีะพูดิคุย์กับ

สม่าชิก	ที่ำาให้ได้ิสรา้งความ่เข้ึ้าใจให้กับสม่าชิกถ้ีงสถีานื่การณ์ขึ้อง	 

สอม่ธ.	ในื่ปัีจจุบันื่ทีี่�ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆ	รอบด้ิานื่		

ผม่ขึ้อขึ้อบคุณผู้ที่ำาหน้ื่าทีี่�กรรม่การดิำาเนิื่นื่การ	เจ้าหน้ื่าทีี่�	

แลีะสม่าชิก	ได้ิรว่ม่แรงรว่ม่ใจก้าวผ่านื่วิกฤติม่ารว่ม่กันื่จนื่ถ้ีงวันื่นีื่�	 

แม้่สถีานื่การณ์การระบาดิขึ้องโควิดิ-19	 ระลีอกใหม่่จะเกิดิข้ึ้�นื่

เก่อบทุี่กพ่�นื่ทีี่�ขึ้องปีระเที่ศ	 แต่ผม่เช่�อว่าพวกเราจะผ่านื่ทุี่กอย่์าง

ไปีด้ิวย์กันื่ด้ิวย์ความ่รกัแลีะสามั่คคี	 ภาย์ใต้การที่ำางานื่ตาม่หลัีก

การสหกรณ์	

ท้ี่าย์นีื่�ผม่ขึ้อให้เพ่�อนื่สม่าชิกร่วม่แสดิงความ่ยิ์นื่ดีิกับ	 

คุณบุศรนิื่	ช้างอยู่์	รองผู้จัดิการ	สอม่ธ.	ซ้ึ่�งคณะกรรม่การดิำาเนิื่นื่

การได้ิมี่ม่ติเห็นื่ชอบเป็ีนื่เอกฉัันื่ท์ี่	แต่งตั�งให้เป็ีนื่ผู้จัดิการ	สอม่ธ.	 

คนื่ปัีจจุบันื่	 คุณบุศรนิื่เป็ีนื่พนัื่กงานื่ทีี่�มี่ความ่ซ่ึ่�อสัตย์์ต่อสหกรณ์

เป็ีนื่อย่์างสูง	ได้ิเก็บเกี�ย์วปีระสบการณ์แลีะความ่เชี�ย์วชาญในื่การ

ที่ำางานื่ในื่	สอม่ธ.	อย่์างต่อเน่ื่�องม่าม่ากกว่า	30	ปี	ี
 

ด้ิวย์ความ่รกัแลีะเคารพ

(รองศาสตราจารย์์ ว่่าท่ี่�รอ้ย์ตร ่ดร.นพพร ล่ีปรช่านนท์ี่)
ปีระธานื่กรรม่การ	

สารจากประธานฯ 
สหกรณ์์ออมที่รัพย์์ 
มหาวิัที่ย์าลั่ย์ธรรมศาสตั้ร์ จำากัด 

สอม่ธ.	ขึ้อเชิญชวนื่สม่าชิกสมั่คร	WEB	MEMBER	เพ่�อตรวจสอบข้ึ้อมู่ลีเบ่�องต้นื่	ได้ิทีี่�	https://www.tucoop.or.th

WEB	MEMBER	ค่อ	ระบบตรวจสอบข้ึ้อมู่ลีสม่าชิกเบ่�องต้นื่

WEB	MEMBER	ดีิอย่์างไร	สาม่ารถีตรวจสอบข้ึ้อมู่ลีต่างๆ	ขึ้องสม่าชิกได้ิ

WEB	MEMBER	ตรวจสอบอะไรได้ิบ้าง

*ที่ะเบ่ีย์นหุ้้้น                    *เงินกู้้้

*คำำานว่ณกู้ารผ่่อนชำาระ       *เงินฝากู้

*พิมพ์ใบีเสรจ็/ใบีแจ้งหุ้น่�     *กู้ารคำำ�าประกัู้น

*ปันผ่ลี/เฉล่ี�ย์คืำน              *ผ้้่รบัีผ่ลีประโย์ชน์

แจ้งปัีญหาการเข้ึ้าระบบ	โที่ร.	0-2623-5086-7	ต่อ	110

WEB MEMBER…
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หลัังจากท่ี่� สอมธ. ได้้จัด้การหยัั่�งเส่ยั่งเลืัอกตัั้�งกรรมการด้ำาเนิินิการประจำาปี 2564   

ไปแล้ัว เมื�อวันิท่ี่� 26 พฤศจิกายั่นิ 2563 ซ่ึ่�งผลัการเลืัอกตัั้�งสมาชิิกคงที่ราบกันิแล้ัวจากสื�อ  

Social ต่ั้างๆ ทัี่�งในิเว็บไซึ่ต์ั้ แลัะ line official ของ สอมธ. ในิข่าวสารฉบับน่ิ� ขอนิำาผลัการ

หยัั่�งเส่ยั่งเลืัอกตัั้�งเป็นิกรรมการมาลังให้สมาชิิกได้้ที่ราบกันิอ่กครั�งหน่ิ�ง

ทัี่�งน่ิ� สอมธ. ขอเชิิญชิวนิสมาชิิก รว่มประชุิมใหญ่สามัญประจำาปี 2564 ในิวันิท่ี่� 19 กุมภาพันิธ์ 2564 เพื�อรบัฟัังผลั 

การด้ำาเนิินิงานิ แลัะรว่มรบัรองตั้ามวาระการประชุิม รวมถ่ึงการออกเส่ยั่งรบัรองผ้้ท่ี่�ผ่านิการหยัั่�งเส่ยั่งเลืัอกตัั้�งกรรมการทัี่�ง  7 ท่ี่านิ 

ให้เป็นิกรรมการด้ำาเนิินิการอย่ั่างสมบ้รณ์์

ผล่การหยั์�งเส้ย์งเลื่อกตัั้�งกรรมการ 
ประจำาป ี 2564

*ประกาศราย์ชื่�อสมาชิ่กท้ี่�ได้รับรางวััล่จากการร่วัมแสดงควัามคิดเห็น
ต่ั้อการพัฒนาจุล่สารข่้าวั สอมธ. 
ฉบับประจำาเดือนกันย์าย์น-ตุั้ล่าคม 2563 จำานวัน  10 ท่ี่าน  ดังน้�

 1.	 คุุณอััศนีีวุุธ	บุุญโญ	 เลขทะเบุียนี	 06218	 สัังกััด	ทั�วุไป	

	 2.	 คุุณศิรดา	สัหายมิิตร	 เลขทะเบุียนี	 08944	 สัังกััด	คุณะสัาธารณสัุขศาสัตร์	

	 3.	 รศ.ปาริชาติ	วุลัยเสัถีียร	 เลขทะเบุียนี	 01211	 สัังกััด	ทั�วุไป	(ขร.บุำานีาญ)

	 4.	 คุุณชัชสัรัญ	อัจลญา	เต็งพงศธร	 เลขทะเบุียนี	 05361	 สัังกััด	คุณะศิลปศาสัตร์	

	 5.	 คุุณสัิทธิชัย	พันีเศษ	 เลขทะเบุียนี	 03098	 สัังกััด	 สัถีาบุันีเอัเชีย	

	 6.	 คุุณชุติมิา	ญาณะ	 เลขทะเบุียนี	 10130	 สัังกััด	คุณะวุิศวุกัรรมิศาสัตร์	

	 7.	 คุุณหฤทัยรัตนี์	ศรีจันีทร์ขำา	 เลขทะเบุียนี	 08332	 สัังกััด	 วุิทยาลัยสัหวุิทยากัาร

	 8.	 คุุณวุิภานีิตย์		โพธิ�ทอัง	 เลขทะเบุียนี	 08206	 สัังกััด	 วุิทยาลัยโลกัคุดีศึกัษา	

	 9.	 ผศ.บุุญจิรา	ถีึงสัุข	 เลขทะเบุียนี	 02473	 สัังกััด	ทั�วุไป	(ขร.บุำานีาญ)

	 10.	 คุุณจิราวุุธิ	สัุปัญญา	 เลขทะเบุียนี	 10708	 สัังกััด	 วุิทยาลัยพัฒนีศาสัตร์	ป๋วุยฯ

	 สัมิาชกิัสัามิารถีรบัุขอังรางวุลัไดท้ี�สัำานีกัังานี	สัอัมิธ.	ทกุัสัำานีกัังานี	ทั�งนีี�	สัอัมิธ.	ตอ้ังขอัขอับุพระคุณุสัมิาชกิัทกุัทา่นีที�สันีบัุสันีนุี	

และร่วุมิกัิจกัรรมิขอัง	สัอัมิธ.	เสัมิอัมิา
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สัหกัรณ์อัอัมิทรัพย์มิหาวุิทยาลัยธรรมิศาสัตร์	จำากััด

ทำาประกัันีไวุรัสัโคุโรนีา	(COVID-19)

ยังคุุ้มิคุรอังสัมิาชิกัทุกัท่านี	

ตรวจพบจ่าย 20,000.00 บาท 

เริ�มิคุุ้มิคุรอังตั�งแต่วุันีที�	17	มิีนีาคุมิ	2563	

ถีึง	วุันีที�	17	มิีนีาคุมิ	2564	

(คุวุามิคุุ้มิคุรอังเป็นีไปตามิเง่�อันีไขที�บุริษัทประกัันีภัยกัำาหนีด)	

Hotline TQM 1737 

มิ่อัถี่อั:	08-3989	8173,	06-4587-0470

โทรศัพท์:	0-2119-8888	โทรสัาร:	0-2119-8800,	www.tqm.co.th

สัอัมิธ.	โทรศัพท์:	0-2226-1877	หร่อัโทรภายในี	3880-2	ต่อั	110

@tusc				https://www.tucoop.or.th

โควิัด-19 กลั่บมา ประกันยั์งคุ้มครอง 
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สัหกัรณ์อัอัมิทรัพย์มิหาวุิทยาลัยธรรมิศาสัตร์	จำากััด

ทำาประกัันีไวุรัสัโคุโรนีา	(COVID-19)

ยังคุุ้มิคุรอังสัมิาชิกัทุกัท่านี	

ตรวจพบจ่าย 20,000.00 บาท 

เริ�มิคุุ้มิคุรอังตั�งแต่วุันีที�	17	มิีนีาคุมิ	2563	

ถีึง	วุันีที�	17	มิีนีาคุมิ	2564	

(คุวุามิคุุ้มิคุรอังเป็นีไปตามิเง่�อันีไขที�บุริษัทประกัันีภัยกัำาหนีด)	

Hotline TQM 1737 
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“เส้ย์มากเส้ย์ง่าย์” 
ข้้อควัรคิดสำาหรับ
ผ้้ประกอบการมือใหม่
ผศ.ดร.นนทวีรรณ	ยมจิำนดา

นื่านื่ๆ	 ครั�งจ้งจะได้ิใช้บริการรถีรับจ้างสาธารณะ	 

วันื่ก่อนื่โชคดีิได้ิมี่โอกาสได้ินัื่�งรถีรบัจ้างสาธารณะหรอ่	Taxi	 คันื่

หน้ื่�งใหม่่เอี�ย์ม่เงาแว็บ	 แถีม่ขัึ้บม่าจอดิรบัอย่์างเรยี์บรอ้ย์	 ที่ำาให้

แน่ื่ใจว่าคนื่ขัึ้บคนื่นีื่�คงไม่่ขัึ้บรถีปีรู�ดิปีร�าดิให้เราต้องลุ้ีนื่ระท้ี่กอยู่์

หลัีงรถีเป็ีนื่แน่ื่	

พอข้ึ้�นื่รถีได้ิแลีะบอกจุดิหม่าย์ปีลีาย์ที่างแล้ีว	 คุณพี�คนื่

ขัึ้บก็หันื่ม่าบอกอย่์างสุภาพว่า	 ช่วย์บอกที่างด้ิวย์นื่ะครบั	ผม่เพิ�ง

ม่าขัึ้บรถีวันื่นีื่�วันื่แรก...	 แลีะแล้ีว	 จุดิเริ�ม่ต้นื่ขึ้องการสนื่ที่นื่ากับ

คนื่แปีลีกหน้ื่าก็เริ�ม่ข้ึ้�นื่...

ค้ำณพ่�แกู้เล่ีาว่่า	 ก่อนื่หน้ื่านีื่�	 แกเป็ีนื่	 รปีภ.	 อยู่์ทีี่�ส่วนื่

ราชการแห่งหน้ื่�ง	แต่เห็นื่ว่าราย์ได้ิจากอาชีพ	รปีภ.	คงไม่่เพีย์งพอ 

สำาหรับชีวิตหลัีงเกษีย์ณขึ้องแก	 จ้งได้ิตัดิสินื่ใจเกษีย์ณก่อนื่

กำาหนื่ดิแลีะนื่ำาเงินื่ก้อนื่ทีี่�ได้ิจากการเกษีย์ณนัื่�นื่ม่าซ่ึ่�อรถีคันื่นีื่�ทีี่�

ศูนื่ย์์ฯ	รถีแท็ี่กซีึ่�แห่งหน้ื่�ง	เพ่�อเริ�ม่อาชีพใหม่่ทีี่�ดูิเหม่่อนื่จะเป็ีนื่ธุรกิจ

ส่วนื่ตัวขึ้องแกเอง	“ผ่มตัดสินใจซืื้�อรถ ไม่เช่าขัับี เพราะมันถ้กู้กู้ว่่า 

เดือนลีะ 25,000 เฉล่ี�ย์แล้ีว่ตกู้วั่นลีะ 800 กู้ว่่าบีาที่ เท่ี่ย์บีกัู้บีค่ำา

เช่าวั่นลีะ 1,000 เดือนนึงก็ู้ 30,000 บีาที่ อันน่�ผ่่อน 5 ป ีเสรจ็

แล้ีว่ได้รถเป็นสมบัีติขัองเราเลีย์” แกู้บีอกู้ (ค้ำณพ่�แกู้คำงได้ข้ัอม้ลี

มาแบีบีนั�น แต่เราแอบีคิำดในใจ: 25,000 บีาที่ x 12 เดือน x 

5 ป ีรว่มเป็น 1,500,000 บีาที่ เช่ย์ว่นะคำะค้ำณพ่� Toyota Altis 

Limo คัำนหุ้นึ�งน่� ถ้าซืื้�อกัู้นจรงิๆ ก็ู้ไม่น่าจะถึง 1 ล้ีานบีาที่ไหุ้ม?) แกู้

ยั์งบีอกู้อ่กู้ว่่า “แต่ก็ู้ม่ค่ำาออกู้รถ ค่ำาจดที่ะเบ่ีย์น ค่ำาสมัคำร Grab 

กัู้บี Uber เพิ�มอ่กู้นะ เน่�ย์ ผ่มยั์งใช้ไม่เป็นเลีย์ ต้องไปซืื้�ออ้ปกู้รณ์

มาติดตั�งแลีะหัุ้ดใช้กู่้อน” 	อดิรนื่ที่นื่ไม่่ได้ิ	จ้งถีาม่ข้ึ้อมู่ลีไปี	ได้ิความ่

ว่านื่อกจากค่าตัวรถีทีี่�ต้องผ่อนื่ให้กับศูนื่ย์์ฯ	แล้ีว	ค่าใช้จ่าย์ในื่การ

ออกรถีทีี่�ต้องจ่าย์ก่อนื่จะนื่ำารถีออกม่าขัึ้บได้ิ	ได้ิแก่	ค่าจดิที่ะเบีย์นื่

ปีระม่าณ	3,000	บาที่	 ค่าติดิตั�งแก�ส	ปีระม่าณ	30,000	บาที่	 

ค่าโปี� ะแท็ี่กซีึ่�	ค่ามิ่เตอร	์ค่าวิที่ยุ์ส่�อสาร	รวม่ปีระม่าณ	30,000	บาที่	 

ค่าปีระกันื่ภัย์ปีระม่าณ	 10,000	 บาที่	 ค่าสมั่ครสม่าชิก

แอปีพลิีเคชันื่เรยี์กแท็ี่กซีึ่�	ทีี่�ลีะปีระม่าณ	1,000–2,000	บาที่	แลีะ

ยั์งมี่ค่าอุปีกรณ์	ได้ิแก่	โที่รศัพท์ี่สม่ารต์โฟนื่แลีะขึ้าจับ	รวม่ทัี่�งยั์งมี่

ค่าดิำาเนิื่นื่การทีี่�เรยี์กเก็บจากศูนื่ย์์อีกเล็ีกน้ื่อย์	เบ็ดิเสรจ็ก็ปีระม่าณ	 

100,000	บาที่ทีี่�ต้องจ่าย์ในื่วันื่ทีี่�ออกรถี	 เม่่�อรวม่ทุี่กอย่์างแล้ีว	 

คุณพี�แกจะต้องลีงทุี่นื่ราว	 1.6	 ล้ีานื่บาที่เพ่�อให้ได้ิเป็ีนื่เจ้าขึ้อง

ธุรกิจใหม่่นีื่�!!	แล้ีวทุี่กวันื่นีื่�	ความ่เป็ีนื่อยู่์ขึ้องคุณพี�เป็ีนื่อย่์างไรบ้าง	 

ดีิข้ึ้�นื่ไหม่คะ?	แกตอบว่า	“ผม่ก็หาได้ิวันื่ลีะปีระม่าณ	1,000	กว่า

บาที่	ข้ึ้าวปีลีาก็กินื่บนื่รถีนีื่�แหลีะ	ยั์งเช่าห้องอยู่์	อยู่์รวม่ๆ	กันื่ค่าเช่า

จะได้ิถูีกๆ”	สรุปีว่า	 ชีวิตความ่เป็ีนื่อยู่์ก็ไม่่ได้ิดีิข้ึ้�นื่??	 ต้องที่ำางานื่

ทุี่กวันื่	เพ่�อหาเงินื่ม่าผ่อนื่รถี	ฟังแกเล่ีาได้ิแค่นัื่�นื่	ก็ถ้ีงทีี่�หม่าย์พอดีิ	

ยั์งไม่่ทัี่นื่บอกเล่ีาความ่คิดิความ่เห็นื่ขึ้องตัวเองให้แกได้ิฟังบ้าง	จ้ง

ขึ้อใช้โอกาสนีื่�แบ่งปัีนื่เร่�องราวแลีะความ่คิดิเห็นื่เป็ีนื่ปีระเด็ินื่ดัิงนีื่�

 1. ค่ำาใช้จ่าย์ในกู้ารออกู้รถโดย์รว่มแล้ีว่	 สูงเกินื่ไปี 

หรอ่ไม่่	ต้นื่ทุี่นื่รวม่ขึ้องรถีเม่่�อต้องผ่อนื่กับศูนื่ย์์ฯ	เป็ีนื่เงนิื่รวม่แล้ีว

ถ้ีง	1.6	ล้ีานื่บาที่	ในื่ขึ้ณะทีี่�ต้นื่ทุี่นื่จรงิๆ	หากซ่ึ่�อเป็ีนื่เงินื่สดิ	(บวก

ค่าใช้จ่าย์ในื่การออกรถีแท็ี่กซีึ่�)	 ไม่่น่ื่าจะเกินื่	 1	 ล้ีานื่บาที่	 งานื่นีื่�

เจ้าขึ้องศูนื่ย์์ฯ	ได้ิกำาไรจากการให้เช่าซ่ึ่�อถ้ีงคันื่ลีะ	5–6	แสนื่บาที่	 

ทีี่เดีิย์ว

 2. เมื� อหุ้มดสัญญา 5 ปีแล้ีว่	 จะได้ิกรรม่สิที่ธิ�
ในื่รถีม่าเป็ีนื่ขึ้องตัวเอง	แต่รถี	taxi	หลัีงจากอายุ์	5	ปีนัีื่�นื่	แน่ื่นื่อนื่

ว่าจะม่าพรอ้ม่กับค่าซ่ึ่อม่แซึ่ม่แลีะค่าบำารุงรกัษาทีี่�สูงข้ึ้�นื่ตาม่การ

ใช้งานื่	 แลีะความ่สาม่ารถีในื่การหาราย์ได้ิก็อาจลีดิลีงเพราะ 

ผู้โดิย์สารน่ื่าจะอย์ากเรยี์ก	taxi	คันื่ใหม่่ๆ	แอรเ์ย็์นื่ๆ	ม่ากกว่า

 3.  ถ้าเปร่ย์บีกัู้บีกู้ารเช่ารถขัับีแม้่จะเสีย์ค่าเช่า 

วันื่ลีะ	 1,000	 แต่ก็น่ื่าจะมี่บางศูนื่ย์์ฯ	 ทีี่�มี่โปีรโม่ชั�นื่	 เช่า	 4	 ฟร	ี 

1	หรอ่แม้่แต่เช่า	 3	ฟร	ี 1	 ที่ำาให้เราไม่่ต้องเสีย์ค่าเช่าเต็ม่วันื่ลีะ	 

1,000	บาที่ก็ได้ิ	แถีม่วันื่ไหนื่อย์ากหยุ์ดิงานื่อย์ากพักผ่อนื่บ้าง	ก็

ไม่่ต้องเสีย์ค่าเช่า

 4.  ด้ าน ช่ วิ่ตคำว่ามเ ป็นอ ย่้์ 	 สม่ม่ติหา ไ ด้ิ วันื่ลีะ	 

1,000	x	30	 วันื่	=	30,000	 เอาไปีจ่าย์ค่ารถี	25,000	 เหล่ีอ	 

5,000	ต้องจ่าย์ค่ากินื่ค่าเช่าห้อง	จะพอหรอ่?	ต้องที่ำางานื่หนัื่กแค่

ไหนื่จ้งจะมี่เงินื่เหล่ีอ?	สรุปีว่า	ชีวิตไม่่ดีิข้ึ้�นื่

	เร่�องนีื่�สอนื่ให้รู้ว่าก่อนื่จะตัดิสินื่ใจลีงทุี่นื่ใดิๆ	 นัื่�นื่	 

ต้องคิดิให้รอบด้ิานื่	 ทัี่�งด้ิานื่ราย์รบัราย์จ่าย์	 ทัี่�งในื่ปัีจจุบันื่แลีะ

อนื่าคต	(พกเคร่�องคิดิเลีขึ้ติดิตัวไว้ได้ิจะดีิม่าก)	แลีะยั์งรวม่ไปีถ้ีง

ต้นื่ทุี่นื่แลีะปีระโย์ชน์ื่ทีี่�ไม่่ได้ิเป็ีนื่ตัวเงินื่	เช่นื่	เวลีาพักผ่อนื่หรอ่ความ่

สุขึ้ในื่การที่ำางานื่อีกด้ิวย์	งานื่นีื่�เจ้าขึ้อง	taxi	ไม่่รวย์	คนื่ทีี่�รวย์ไม่่ใช่

เจ้าขึ้องรถี...ขัอใหุ้้โชคำด่...
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ปรับนิสัย์การเร้ย์นร้้ข้องคุณ์

1. อย่ามัวแต่เปรยีบเทียบคนอ่�น แค่ขอให้คุณเก่งกว่า

เม่�อวาน

มี่เพ่�อนื่เก่งๆ	อยู่์รอบตัวเป็ีนื่สิ�งทีี่�ดีิจะได้ิช่วย์กันื่เรยี์นื่รู	้มี่	

Role	model		ทีี่�ดีิเพ่�อเป็ีนื่แรงบันื่ดิาลีใจค่อสิ�งทีี่�ช่วย์ให้คุณเรยี์นื่

รูไ้ด้ิถูีกที่างยิ์�งข้ึ้�นื่...	 	 ทีี่�ควรระวังค่ออย่์าเผลีอไปีเปีรยี์บเทีี่ย์บ	 ว่า

ที่ำาไม่ถ้ีงไม่่สาม่ารถีที่ำาแบบเดีิย์วกับคนื่ๆ	นัื่�นื่ได้ิเสีย์ทีี่

2. อย่าเอาแต่อ้างว่ามีสิ�งที�เราไม่ร้เ้ป็นเร่�องปกติแต่ให้ดัินื่

ตัวเองออกไปีพย์าย์าม่หาว่าอะไรค่อสิ�งทีี่�เราควรรูแ้ต่ยั์งไม่่รูน้ื่ะ	ถ้ีา

วันื่นีื่�คุณรูว่้า	อะไรทีี่�คุณยั์งไม่่รู	้ถ่ีอว่าโชคดีิม่ากๆ	คุณแค่หาวิธเีติม่

ความ่รูต้รงนัื่�นื่ให้ม่ากข้ึ้�นื่	 ...	สม่ม่ติถ้ีาคุณที่ำาอะไรผิดิพลีาดิ	อย่์า

เอาแต่อ้างว่าเพราะเราไม่่รู	้แต่ให้ม่องว่าคุณโชคดีิลีะ	 ทีี่�รูเ้สีย์ทีี่ว่า

ชิ�นื่ความ่รูที้ี่�สำาคัญทีี่�ควรเติม่ค่ออะไร	 ...	 แลีะจงมี่ความ่คิดิทีี่�จะ

ดัินื่ตัวเองออกไปีอยู่์ในื่บรรย์ากาศทีี่�คุณอาจจะเจอชิ�นื่ความ่รูที้ี่�คุณ

ต้องการให้ม่ากทีี่�สุดิ...	อย่์างน้ื่อย์ๆ	ก็อย่์าที่ำาแต่สิ�งเดิิม่ๆ	ในื่แต่ลีะ

วันื่	ไม่่งั�นื่ชุดิความ่รูข้ึ้องคุณก็ไม่่ต่างจากเดิิม่

3. อย่าเรยีนไปซะทุกเร่�อง แต่ให้มีเป้าหมายว่าอยาก

เปลีี่�ยนตัวเองไปในทิศทางไหน

กับดัิกขึ้องคนื่ทีี่�ชอบเรยี์นื่รูค่้อเรยี์นื่สะเปีะสะปีะเกินื่	จนื่

บางครั�งใช้เวลีาทีี่�มี่แต่ลีะวันื่ไม่่คุ้ม่	กับการทีี่�จะพาตัวคุณเองให้เข้ึ้า

ใกล้ีจุดิหม่าย์อะไรบางอย่์างให้ม่ากทีี่�สุดิ

4. อย่ารอจนถึึงวันที�คุณไม่มีทางเล่ี่อกว่าต้องเรยีนแล้ี่ว 

แต่ให้เรยีนร้ไ้ว้ก่อนแต่เนิ�นๆ

ที่ำาให้เป็ีนื่นิื่สัย์	 ว่าคุณจะเรยี์นื่รู้เร่�องใหม่่ๆ	 ในื่ทุี่กๆ	 วันื่	 

ถ้ีงแม้่วันื่นีื่�อาจจะยั์งไม่่ได้ิใช้	 แต่ถ้ีาเป้ีาหม่าย์คุณไกลีๆ	 ชัดิเจนื่อยู่์

แล้ีวว่าคุณควรเรยี์นื่รูเ้ร่�องอะไรเพิ�ม่	ก็จงเริ�ม่เรยี์นื่รูมั้่นื่ซึ่ะตั�งแต่วันื่นีื่�

#SkillPap

#พัฒนิาทัี่กษะใหม่ๆไปด้้วยั่กันิ

ลิีงก์อ่านื่เพิ�ม่เติม่	 https://www.facebook.com/

TheSkillPap/photos/a.342090289984432/77117 

7203742403/	ส่บค้นื่เม่่�อ	8	ม่กราคม่	2564

รองศาสตราจารย์์	ว่าทีี่�รอ้ย์ตร	ีดิร.นื่พพร	ลีีปีรชีานื่นื่ท์ี่	ปีระธานื่กรรม่การ	

แลีะคณะกรรม่การดิำาเนิื่นื่การ	รบัม่อบเคร่�องเที่อรโ์ม่สแกนื่	จำานื่วนื่	5	เคร่�อง	จากคณะ

แพที่ย์ศาสตร	์โดิย์มี่	รองศาสตราจารย์์	พญ.อัจฉัรา	ตั�งสถีาพรพงศ์	รกัษาการรอง

คณบดีิฝ่่าย์การคลัีงแลีะบรหิาร	แลีะผู้ช่วย์ศาสตราจารย์์	นื่พ.ณรงค์กร	ซ้ึ่าย์โพธิ�กลีาง	 
รกัษาการผู้ช่วย์คณบดีิฝ่่าย์ส่�อสารองค์กรแลีะกิจการพิเศษ	เป็ีนื่ผู้ม่อบ	เม่่�อวันื่ทีี่�	13	

ม่กราคม่		2563	ณ	ห้องปีระชุม่	สอม่ธ.	ศูนื่ย์์รงัสิต	

คัดสิาระมาฝาก	จำาก	ผศ.ดร.ปีระชิา	คุณธ์รรมด้
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ผู้ออกแบบ:	นื่างสาวศุภานัื่นื่	ผ้�งถีนื่อม่	เลีขึ้ที่ะเบีย์นื่	10440	
สังกัดิ	โรงพย์าบาลีธรรม่ศาสตรฯ์	
ความหมายของตราสัญลัักษณ์์

ค่อ	 สหกรณ์ออม่ที่รพัย์์ม่หาวิที่ย์าลัีย์ธรรม่ศาสตรเ์ปีรยี์บเสม่่อนื่ม่่อทีี่�เข้ึ้ม่แข็ึ้งมั่�นื่คงทีี่�
คอย์ปีระคอง	 ปีกป้ีอง	 ดูิแลีเสถีีย์รภาพที่างการเงินื่ขึ้องเหล่ีาสม่าชิกสหกรณ์ม่หาวิที่ย์าลัีย์
ธรรม่ศาสตร์
สีเขียวของม่อแลัะอ้อมแขน

สีเขีึ้ย์ว	 ค่อ	 สีปีระจำาสหกรณ์ออม่ที่รพัย์์ม่หาวิที่ย์าลัีย์ธรรม่ศาสตร	์ ม่่อแลีะอ้อม่แขึ้นื่นีื่�
คอย์ปีกป้ีองเสถีีย์รภาพที่างการเงินื่ได้ิอย่์างเข้ึ้ม่แข็ึ้ง	 มั่�นื่คง	 แต่แฝ่งด้ิวย์ความ่อบอุ่นื่	 ดูิแลี
สม่าชิกปีระดุิจคนื่ในื่ครอบครวั		สีแดง-เหล่ี่องของตึกโดม	ค่อ	สีปีระจำาสถีาบันื่	สีทีี่�แสดิงถ้ีง
ความ่เป็ีนื่ธรรม่ศาสตรที์ี่�มี่ความ่หนัื่กแน่ื่นื่มั่�นื่คงเป็ีนื่หน้ื่�งเดีิย์วกันื่	 โดิย์ต้กโดิม่	 (ม่หาวิที่ย์าลัีย์
ธรรม่ศาสตร)์	จะมี่ม่่อขึ้องสหกรณ์ช่วย์ปีระคับปีระคอง	ที่ำาให้โดิม่	(ม่หาวิที่ย์าลัีย์ธรรม่ศาสตร)์	 
มี่ความ่แข็ึ้งแกรง่ม่ากยิ์�งข้ึ้�นื่
สีเหล่ัองที่องของเหรยีญที่อง

ค่อ	ความ่รำ�ารวย์	ความ่มั่�นื่คงที่างการเงินื่	ปีระดุิจมี่เงินื่ที่องไว้ในื่ครอบครอง	
ทัั้�งน้� สอมธ. จำะนำ�ตร�สัญลัักษณ์์ม�ใช้้ในกิจำกรรมของ สอมธ. ต่อไป  

คุณชลัีช	ลีีลีะวณิช	เลีขึ้ที่ะเบีย์นื่ทีี่�	 
00211	 สังกัดิ	 ทัี่�วไปี	 (ขึ้ร.บำานื่าญ)	 
เม่่�อวันื่ทีี่�	13		ธนัื่วาคม่		2563		ณ		วัดิดุิสิดิาราม่ 
วรวิหาร	กรุงเที่พฯ

รศ.ดิร.คม่วุฒิ	วิภูษิตวรกุลี	เลีขึ้ที่ะเบีย์นื่ทีี่�	 
08826	สังกัดิ	สถีาบันื่เที่คโนื่โลียี์นื่านื่าชาติสิรนิื่ธร	 
เม่่�อวันื่ทีี่�	 15	 ธันื่วาคม่	 2563	ณ	 วัดิดิอนื่เม่่อง	 
กรุงเที่พฯ	

 ข้อแสดงควัามเส้ย์ใจ
สอม่ธ.	รว่ม่เป็ีนื่เจ้าภาพพิธสีวดิพระอภิธรรม่ศพสม่าชิก	สอม่ธ.	ขึ้อแสดิงความ่เสีย์ใจต่อครอบครวัขึ้องท่ี่านื่สม่าชิกม่า	ณ	โอกาสนีื่�

รางวััล่ช่นะเลิ่ศผล่การประกวัดตั้ราสัญลั่กษณ์์
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นางสาวัศร้สุข้ มงกุฎวิัสุที่ธิ�
ประธานอนุกรรมการสื�อสารองค์กร 

บุทบุรรณาธกิัารฉบุบัุนีี�เคุยสััญญาวุา่จะสัั�นีกัระชบัุเพ่�อัไมิก่ันิี

พ่�นีที�สัาระที�สัำาคุัญที�	 สัอัมิธ.	อัยากัจะสั่�อัสัารให้กัับุสัมิาชิกัได้รับุทราบุ	

ในีช่วุงที�โคุวิุดระลอักัใหม่ิระบุาดหนัีกัในีหลายพ่�นีที�ขอังประเทศ	 เป็นี

คุวุามิโชคุดีที�ประเทศได้ซ้้อัมิใหญ่ไปคุรั�งที�แลวุ้และทำาใหส้ัมิาชิกั	สัอัมิธ.	 

ขอังเราปลอัดภัย	 โดยดูจากัดัชนีีชี�วุัดที�	 สัอัมิธ.	ทำาประกัันีภัยโคุวิุดให้

สัมิาชกิัในีรอับุปทีี�ผา่นีมิา	มิเีพยีง	1	ราย	ที�ไดม้ิาใชส้ัทิธิ�และกัร็กััษาหาย

เปน็ีปกัตเิรยีบุรอ้ัยสัขุภาพแขง็แรงดแีลวุ้	มิารอับุนีี�เช่�อัวุา่สัมิาชิกั	สัอัมิธ.	 

ขอังเราจะรู้วุิธีกัารรับุม่ิอัให้ปลอัดภัยจากัโคุวุิดอัย่างแนี่นีอันี	จุลสัาร

ข่าวุ	สัอัมิธ.	เดินีทางมิาถีึงฉบุับุสัิ�นีปีคุงเป็นีฉบุับุสัุดท้ายขอัง	บุกั.	ชุดนีี�	 

ตลอัดปี	2563	ที�ผ่านีมิา	เราเจอัเร่�อังราวุที�ไมิ่คุาดคุิดมิากัมิาย	และเรา

ใชเ้วุลาในีกัารแก้ัไขปัญหาเฉพาะหนีา้เปน็ีส่ัวุนีใหญ	่งานีนีโยบุายตา่งๆ

เพ่�อัพัฒนีาจึงอัาจไม่ิได้อัย่างที�คุาดบุ้าง	 เรากั็พยายามิบุริหารแบุบุจัด

สัมิดุล	“สัมิาชกิัอัยู่ด	ีสัอัมิธ.	อัยู่ได้”	แตภ่ายใต้วุกิัฤตทิี�กัรรมิกัารบุรหิาร

ชดุนีี�ได้เจอั	กัไ็ด้สัรา้งโอักัาสัหลายอัยา่งแบุบุกัา้วุกัระโดดเชน่ีกันัี	ในีวุนัี

ประชุมิใหญ่สัามิัญประจำาปี	ประธานี	สัอัมิธ.	จะได้มิีกัารจัดแถีลงต่อัไป	

สัาระในีเลม่ินีี�ไดคุ้ดัมิาเนีน้ีๆ	“ปรบัุนีสัิัยกัารเรยีนีรูข้อังคุุณ”	 

“เสัียมิากัเสัียง่าย	ข้อัคุวุรคุิดสัำาหรับุผู้ประกัอับุกัารม่ิอัใหมิ่”	ยินีดีกัับุ

ผู้จัดกัารใหม่ิขอัง	สัอัมิธ.	และขอับุคุุณสัมิาชิกัที�ร่วุมิแสัดงคุวุามิเห็นี

เร่�อังจุลสัารข่าวุ	สัอัมิธ.	และเรามีิผูโ้ชคุดี	10	ท่านีที�ไดร้บัุรางวัุลจากักัาร

ร่วุมิกัิจกัรรมิตามิเลขทะเบุียนีสัมิาชิกัดังนีี�	06218	08944	01211	05361	

03098	10130	08332	08206	02473	10708	(ตรวุจสัอับุรายช่�อัไดท้ี�หนีา้	4)	 

ขอับุคุุณสัมิาชิกัคุวุามิเห็นีเราจะทำาเป็นีสัรุปส่ังต่อัให้อันีุกัรรมิกัาร

สั่�อัสัารอังคุ์กัรชุดใหมิ่ได้พิจารณาต่อัไป

สัุดท้ายสัวุัสัดีปีใหมิ่	 ขอัให้สัมิาชิกัสัุขภาพกัายใจแข็งแรง	 

จัดสัมิดุลระหวุ่างกัารรับุและกัารแบุ่งปันีนีะคุะ	

ด้วุยจิตศรัทธา

บรรณ์าธิการแถล่ง

ชื�อธนาคำาร สาขัา เลีขัท่ี่�บัีญช่

ธนาคารกรุงศรอียุธยา จำากัด บางลี่ำาภู้ 011-1-21678-4

ธนาคารกรุงไทย จำากัด ท่าเตียน 026-1-01958-9
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