
ในเล่ ่ม ในเล่ ่ม 

อััตราดอักเบี้้�ยเงิินฝาก
เงิินฝากออมทรััพย์์	
	 อัตรัาดอกเบี้้�ย์	0.75	%			ต่อปีี	
เงิินฝากออมทรััพย์์สิินทวี้	
	 อัตรัาดอกเบี้้�ย์		1.00	%			ต่อปีี
เงิินฝากออมทรััพย์์พิเศษเพ่�อสิวีัสิดิการั	
	 อัตรัาดอกเบี้้�ย์		2.00	%			ต่อปีี	
เงิินฝากปีรัะจำำาทวี้ทรััพย์์	
	 อัตรัาดอกเบี้้�ย์		2.25	%			ต่อปีี	
เงิินฝากปีรัะจำำา	
	 อัตรัาดอกเบี้้�ย์		2.00%	-	3.25	%	ต่อปีี	
อัตรัาดอกเบี้้�ย์เงิินก้�		

	 4.75	ต่อปีี

ข่่าวข่่าว  สอมธ.  สอมธ.
https://www.tucoop.or.th

ฉบี้ับี้ประจำำาเดือันกุมภาพัันธ์์ - ม้นาคม 2564

	 คณะกรัรัมการัดำาเนนิการัชุดุท้�	50/2564	เข้�ารับัี้มอบี้งิานและ
สิานต่องิาน	พรั�อมน้�ได�ร่ัวีมแสิดงิควีามยิ์นดกั้บี้คณะกรัรัมการั
ท้�ผ่่านการัเล่อกตั�งิ	 และได�รัับี้การัรัับี้รัองิจำากท้�ปีรัะชุุม	
ใหญ่่ฯ	 และแสิดงิควีามข้อบี้คุณคณะกรัรัมการัท้�หมดวีารัะ	
เม่�อวีันท้�		17	ม้นาคม	2564	ณ	สิำานักงิาน	สิอมธ.	ศ้นย์์รัังิสิิต		

New Normal 

- วัันน้�ที่้� สอัมธ์. 

- คุยกับี้ประธ์านกรรมการ

- แนะนำาคณะกรรมการชุุดที่้� 50/2564

- แตง่ิตั�งิคณะกรรมการและคณะอันกุรรมการฯ

- ภาพักิจำกรรม

- บี้ที่ควัาม : ก้�ยังิไงิให้�เงิินห้มด

- ร้�ไห้ม?  ใคร โสด....  **ร้�รอับี้ เรื�อังิสวััสดิการ

- บี้รรณาธ์ิการแถลงิ



2 ข่�าว สอมธ. ฉบั�บัเดื�อนกุ�มภาพั�นธ� - ม�นาคม 2564

 หน่่วย : บาท 

ม.ค.64 ก.พ.64

จำำาน่วน่สมาชิิก 10,020 คน่ 10,054 คน่ 

1. สิน่ทรััพย์รัวม 32,598,372,225.69 32,554,932,804.37 

1.1 เงิิน่ให้สมาชิิกก้้ 5,235,509,072.40 5,195,680,379.47 

1.2 เงิิน่ให้สหกรัณ์์อื่่�น่ก้้ 6,569,183,000.00 6,390,183,000.00 

1.3 เงิิน่ลงิทุน่

1.3.1 เงิิน่สด/เงิิน่ฝากธน่าคารั 861,845,318.81 649,207,316.03 

1.3.2 เงิิน่ฝากสหกรัณ์์อื่่�น่ 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 

1.3.3 เงิิน่ลงิทุน่รัะยะสั�น่และยาว 16,726,594,770.70 17,126,114,580.56 

1.4 สิน่ทรััพย์อื่่�น่ 205,240,063.78 193,747,528.31 

2. หน่้�สิน่รัวม

2.1 เงิิน่รัับฝากจำากสมาชิิก 20,616,945,816.28 21,165,566,456.25 

2.2 เงิิน่ก้้ย่ม - รัะยะสั�น่ 2,770,000,000.00 2,540,000,000.00 

2.3 หน่้�สิน่อื่่�น่ 305,207,676.28 278,185,698.70 

3. ทุน่ขอื่งิสหกรัณ์์

3.1 ทุน่เรั่อื่น่หุ้น่ 6,189,415,080.00 6,225,496,720.00 

3.2 ทุน่สำารัอื่งิ 1,513,194,524.39 1,610,250,648.58 

3.3 ทุน่สะสมและอื่่�น่ ๆ 163,230,501.48 165,920,762.72 

3.4 กำาไรัจำากเงิิน่ลงิทุน่ท้�ยังิไม่เกิดข้�น่ 532,635,806.36 532,635,806.36 

4. การัให้ทุน่สวัสดิการัต่่างิ ๆ

4.1 ทุน่การัศึ้กษาบุต่รัขอื่งิสมาชิิก 10,400.00 
(14 รัาย)

20,800.00 
(14 รัาย)

4.2 ทุน่เพ่�อื่ชิ่วยเหล่อื่สมาชิิกเม่�อื่ทำาการัสมรัส 6,000.00 
(4 รัาย)

13,500.00 
(9 รัาย)

4.3 ทุน่เพ่�อื่สมทบเป็็น่ค่ารัักษาพยาบาลให้แก่สมาชิิก 51,900.00 
(30 รัาย)

90,000.00 
(72 รัาย)

4.4 ทุน่เพ่�อื่การัสงิเครัาะห์เก้�ยวกับการัศึพขอื่งิค้่สมรัส หรัือื่บุต่รัหรัือื่บิดามารัดา 78,000.00 
(9 รัาย)

298,000.00 
(30 รัาย)

4.5 ทุน่สมทบเป็็น่เจำ้าภาพสวดพรัะอื่ภิธรัรัมศึพ 5,000.00 
(1 รัาย)

10,000.00 
(2 รัาย)

4.6 ทุน่เพ่�อื่สงิเครัาะห์สมาชิิกหรัือื่ค้่สมรัสหรัือื่บิดามารัดา ป็รัะสบภัยพิบัต่ิ  -   
   

5,000.00 
(1 รัาย)

4.7 ทุน่เพ่�อื่สวัสดิการัสำาหรัับสมาชิิกผู้้้เป็็น่โสด 7,500.00 
(5 รัาย)

9,000.00 
(6 รัาย)

4.8 เงิิน่ค่าสิน่ไหมทดแทน่กรัณ์้สมาชิิกเส้ยชิีวิต่ หรัือื่ได้รัับอื่ัน่ต่รัาย แก่รั่างิกายจำากอืุ่บัต่ิเหตุ่ 28,732.00 
(5 รัาย)

32,582.50 
(9 รัาย)

4.9 กอื่งิทุน่ทดแทน่กรัณ์้สมาชิิกถึ้งิแก่กรัรัม 434,000.00 
(3 รัาย)

523,000.00 
(4 รัาย)

4.10 กอื่งิทุน่ทดแทน่กรัณ์้สมาชิิกอื่ายุ ครับ 61-95 ป็ีบรัิบ้รัณ์์ 390,000.00 
(62 รัาย)

1,087,600.00 
(161 รัาย)

4.11 กอื่งิทุน่เกษียณ์อื่ายุรัาชิการั 70,000.00 
(2 รัาย)

140,000.00 
(4 รัาย)

วันน้�ท้ี่�.... สอมธ.



สารจากประธานฯ 
สหกรณ์์ออมทรัพย์์ 
มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ จำากัด 
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สวััสดีีครับั สมาชิิก สอมธ. ทีี่�รักัทุี่กท่ี่าน ก่อนอ่�นผมต้้องขอแสดีงควัามยิินดีีกับกรัรัมการั สอมธ. จำำานวัน 7 ท่ี่านทีี่�ได้ีรับัอนุมัติ้

ผลการัหยัิ�งเสียิงเล่อกตั้�งจำากทีี่�ปรัะชุิมใหญ่่สามัญ่ปรัะจำำาปเีม่�อวัันทีี่� 19 กุมภาพัันธ ์2564 ให้ที่ำาหน้าทีี่�เป็นคณะกรัรัมการัดีำาเนินการั 

ชุิดีทีี่� 50 โดียิมีวัารัะดีำารังต้ำาแหน่ง 2 ป ีรัว่ัมกับกรัรัมการัจำำานวัน 8 ท่ี่าน ทีี่�ยัิงคงที่ำาหน้าทีี่�อย่่ิในวัารัะทีี่�เหล่ออีก 1 ป ีโดียิมีกรัรัมการัใหม่

ทีี่�ยัิงไม่เคยิดีำารังต้ำาแหน่งมาก่อนจำำานวัน 2 ท่ี่าน ค่อ คุณรังัษีี ธารัารัมย์ิ ผ้่ที่ำาหน้าทีี่�เหรัญั่ญ่กิ และคุณพัรัชินิต้ว์ั ที่องแจ่ำม ผ้่ที่ำาหน้าทีี่� 

เลขานุการัของคณะกรัรัมการัดีำาเนินการัชุิดีทีี่� 50 โดียิปนีี�ทีี่�ปรัะชุิมคณะกรัรัมการัดีำาเนินการัได้ีมีมติ้เล่อก ผ้่ดีำารังต้ำาแหน่งรัองปรัะธาน

กรัรัมการัจำำานวัน 3 ท่ี่านค่อ คุณอภินันท์ี่ ช่ิหน่ เป็นรัองปรัะธานกรัรัมการัคนทีี่� 1 นายิธนินท์ี่รัฐั สุขสมกุลนันท์ี่ เป็นรัองปรัะธาน

กรัรัมการัคนทีี่� 2 และคุณมาลินี แซ่่ตั้�ง เป็นรัองปรัะธานกรัรัมการัคนทีี่� 3 จำะเห็นได้ีว่ัา เพ่ั�อให้การับรัหิารังานของสหกรัณ์มีควัามต่้อเน่�อง 

กฎหมายิสหกรัณ์ได้ีออกแบบให้มีคณะกรัรัมการัดีำาเนินการัทีี่�ได้ีรับัการัเล่อกตั้�งในแต่้ละปจีำะมีเพีัยิงก่�งหน่�งเพ่ั�อเข้ามาปฏิิบัติ้หน้าทีี่�รัว่ัม

กับกรัรัมการัส่วันทีี่�เหล่ออีกก่�งหน่�งเสมอ ซ่่�งนับจำนถ่ึงวัันนี� คณะกรัรัมการัดีำาเนินการัทุี่กรุัน่ทีี่�ได้ีรับัควัามไว้ัวัางใจำจำากสมาชิิกตั้�งแต่้อดีีต้

จำวับจำนถ่ึงปัจำจุำบัน ได้ีที่ำาหน้าทีี่�ของต้นอย่ิางเต็้มควัามสามารัถึและช่ิวัยิกันดีำาเนินกิจำการัของ สอมธ. ให้มีควัามรัาบรั่�นด้ีวัยิดีีต้ลอดีมา         

ไต้รัมาสแรักของการัดีำาเนินกิจำการัของ สอมธ. ปรัะจำำาปี 2564 ได้ีผ่านพ้ันไปด้ีวัยิดีีท่ี่ามกลางวิักฤต้การัณ์โควิัดี 

รัอบทีี่�สาม คณะกรัรัมการัดีำาเนินการัชุิดีทีี่� 50 นี� ได้ีรัว่ัมกันพิัจำารัณาหาแนวัที่างเพ่ั�อให้การัดีำาเนินกิจำการัของ สอมธ. เป็นไปต้ามเป้าหมายิ

และแผนทีี่�ได้ีรับัอนุมัติ้จำากทีี่�ปรัะชุิมใหญ่่ท่ี่ามกลางควัามท้ี่าที่ายิของวิักฤต้การัณ์ที่างเศรัษีฐกิจำ และเป็นไปต้ามหลักธรัรัมาภิบาลหรัอ่

หลักการับรัหิารัจัำดีการัทีี่�ดีี (Good Governance) การัสรัา้งควัามมั�นคงและการัมั�งคั�งให้แก่สหกรัณ์และสมาชิิก เป็นสิ�งทีี่�ต้้องศ่กษีา  
และหาวิัธกีารับรัหิารัจัำดีการัให้เป็นไปด้ีวัยิควัามเรัยีิบรัอ้ยิและมีปรัะสิที่ธภิาพั การัหาช่ิองที่างการัลงทุี่นร่ัปแบบใหม่ ท่ี่ามกลางวิักฤต้

เศรัษีฐกิจำทีี่�ผันผวันและภายิใต้้รัะเบียิบของสหกรัณ์ การัปรับัตั้วัของ สอมธ. ท่ี่ามกลางควัามวิัต้กกังวัลต่้อโรัครัะบาดีโควิัดี 19  

เป็นสิ�งจำำาเป็นอย่ิางยิิ�ง 

ผมในฐานะปรัะธานกรัรัมการัสหกรัณ์ขอย่ินยัินว่ัาคณะกรัรัมการัดีำาเนินการัชุิดีทีี่� 50 นี�จำะรัว่ัมม่อรัว่ัมใจำกันอย่ิางเต็้มควัาม

สามารัถึเพ่ั�อให้ สอมธ. ของเรัามีควัามมั�นคงก้าวัหน้า สามารัถึต้อบสนองควัามต้้องการัของสมาชิิกให้เป็นไปต้ามวััต้ถุึปรัะสงค์  

ต้ามหลักการัช่ิวัยิเหล่อซ่่�งกันและกันของสหกรัณ์ อย่ิางไรัก็ดีี ควัามมั�นคงและควัามก้าวัหน้าของ สอมธ. ดัีงได้ีกล่าวัไว้ัข้างต้้น  

จำะไม่สามารัถึบรัรัลุเป้าหมายิได้ี หากไม่ได้ีรับัควัามรัว่ัมม่อช่ิวัยิเหล่อซ่่�งกันและกันรัะหว่ัางเพ่ั�อนสมาชิิกทัี่�งหลายิต้ามหลักการัสหกรัณ์  

ท้ี่ายินี� ผมขอขอบพัรัะคุณเพ่ั�อนพ้ัองน้องพีั�สมาชิิกทุี่กท่ี่าน คณะกรัรัมการัดีำาเนินการั ฝ่่ายิจัำดีการั และเจ้ำาหน้าทีี่� 

ผ้่เกี�ยิวัข้องทุี่กท่ี่าน ถ่ึงควัามรัว่ัมม่อ รัว่ัมใจำ ที่ำาให้ สอมธ. ของเรัาเจำรัญิ่ก้าวัหน้าอย่ิางมั�นคงเสมอมา และยัิงคงเป็นเช่ินนี�ต้ลอดีไป

รัองศาสต้รัาจำารัย์ิ ว่ัาทีี่�รัอ้ยิต้รั ีดีรั.นพัพัรั ลีปรัชีิานนท์ี่

 ปรัะธานกรัรัมการั



แนะนำ�คณะกรรมก�รดำำ�เนินก�ร ชุุดำที่่� 50/2564

รัองิศาสิตรัาจำารัย์์	วี่าท้�รั�อย์ตรั้	ดรั.นพพรั	ล้ปีรั้ชุานนท์
ปีรัะธานกรัรัมการั

นาย์อภิินันท์	ชุ้หน้
รัองิปีรัะธานกรัรัมการั

นาย์ธนินท์รััฐ	สิุข้สิุมกุลนันท์
รัองิปีรัะธานกรัรัมการั

นางิสิาวีมาลิน้	แซ่่ตั�งิ
รัองิปีรัะธานกรัรัมการั

นาย์รัังิษ้		ธารัารัมย์์
เหรััญ่ญ่ิก

นางิสิาวีพรัชุนิตวี์	ทองิแจำ่ม
กรัรัมการัและเลข้านุการั

นางิสิาวีจำรัรัย์า	สิุข้พินิจำ
กรัรัมการั

นางิสิาวีจำุฬาภิรัณ์	พรัหมมาพันธุ์
กรัรัมการั

นาย์เด่น	ม้ปีรัะวีัติ
กรัรัมการั

ผ่ศ.ดรั.นนทวีรัรัณ	ย์มจำินดา
กรัรัมการั

นางิสิาวีนฤมล	บีุ้ญ่มา
กรัรัมการั

นาย์บีุ้ญ่เลิศ	วีั�นเสิ็งิ
กรัรัมการั

นางิสิาวีภิาวีรัรัณ	พันธ์ไพโรัจำน์
กรัรัมการั

นางิสิาวีศรั้สิุข้	มงิกุฎวีิสิุทธิ�
กรัรัมการั

นาย์เอกชุัย์	รัาชุแสิงิ
กรัรัมการั
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แสดงความเสียใจ 

แสดงความยินดี

	 สิหกรัณ์ออมทรัพัย์ม์หาวิีทย์าลัย์ธรัรัมศาสิตร์ั		จำำากดั	ร่ัวีมเป็ีนเจำ�าภิาพงิานสิวีดพรัะอภิธิรัรัมศพ	สิมาชิุก	เสิย้์ชุวิ้ีต	2	ท่าน		
สิอมธ.	ต�องิข้อแสิดงิควีามเสิ้ย์ใจำต่อครัอบี้ครััวีข้องิท่าน	มา	ณ	ท้�น้�		

สิวีดพรัะอภิิธรัรัม		นาย์พนอม		นพการัณุ		เลข้ทะเบ้ี้ย์นท้�		
00890		สัิงิกัด		ทั�วีไปี		เม่�อวัีนท้�		2		มน้าคม		2564		ณ		วัีดอินทรัาวีาสิ		
กรัุงิเทพฯ

สิวีดพรัะอภิิธรัรัม	ผ่้�ชุว่ีย์ศาสิตรัาจำารัย์ย์์ร้ัะ	เอ้�ย์มชุ่�น																
เลข้ทะเบี้้ย์นท้�	00247	สิังิกัด	ทั�วีไปี	(ข้รั.บี้ำานาญ่)	เม่�อวีัน
ท้�	8	ม้นาคม	2564	ณ	วีัดโสิมนัสิรัาชุวีรัวีิหารั	กรัุงิเทพฯ

	 สิหกรัณอ์อมทรััพย์ม์หาวีทิย์าลัย์ธรัรัมศาสิตรั	์จำำากดั	รัว่ีมแสิดงิควีามย์นิดใ้นโอกาสิท้�หนว่ีย์งิาน
ต่างิ	ๆ	ข้องิมหาวีิทย์าลัย์ครับี้รัอบี้การัก่อตั�งิ	ดังิน้�	

	 แสิดงิควีามย์ินด้กับี้สิถาบี้ันไทย์คด้ศึกษา	 เน่�องิใน
โอกาสิครับี้รัอบี้	50	ปีี	แหง่ิการัก่อตั�งิ	เม่�อวีนัท้�	3	ม้นาคม	2564

	 แสิดงิควีามย์ินด้กับี้คณะแพทย์ศาสิตรั์	เน่�องิในโอกาสิ	
ครับี้รัอบี้	31	ปีี	แห่งิการัก่อตั�งิ	เม่�อวีันท้�	19	ม้นาคม	2564
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	 เม่�อวีันท้�	 9	ม้นาคม	2564	สิำานักงิานคณะกรัรัมการัปี้องิกันและปีรัาบี้ปีรัามการัฟอกเงิินได�สิ่งิเจำ�าหน�าท้�	 เข้�าแนะนำา
เก้�ย์วีกับี้การัปีฏิิบี้ัติตามกฎหมาย์ว่ีาด�วีย์การัป้ีองิกันและปีรัาบี้ปีรัามการัฟอกเงิินและกฎหมาย์การัป้ีองิกันและปีรัาบี้
ปีรัามการัสินับี้สินุนทางิการัเงิินฯ	โดย์ม้เจำ�าหน�าท้�รัะดับี้สิ้งิและเจำ�าหน�าท้�	ผ่้�ปีฏิิบี้ัติงิานท้�เก้�ย์วีข้�องิ	เข้�ารั่วีมฟังิคำาแนะนำา

	 รัองิศาสิตรัาจำาย์์	วี่าท้�รั�อย์ตรั้		ดรั.นพพรั	ล้ปีรั้ชุานนท์		
ปีรัะธานกรัรัมการั	 และคณะกรัรัมการัดำาเนินการัรัับี้มอบี้		
เครั่�องิเทอรัโ์มสิแกน	จำำานวีน		5		เครั่�องิ	จำากคณะแพทย์ศาสิตรั์		
โดย์ม้	 รัองิศาสิตรัาจำารัย์์	พญ่.อัจำฉรัา	 ตั�งิสิถาพรัพงิศ์		
รัักษาการัรัองิคณบี้ด้ฝ่าย์การัคลังิและบี้ริัหารั	 และ		
ผ่้�ชุว่ีย์ศาสิตรัาจำารัย์	์นพ.ณรังิค์กรั	ซ่�าย์โพธิ�กลางิ	รักัษาการั	
ผ่้�ชุ่วีย์คณบี้ด้ฝ่าย์ส่ิ�อสิารัองิค์กรัและกิจำการัพิเศษ		
เปีน็ผ่้�มอบี้		เม่�อวีนัท้�		13		มกรัาคม		2564		ณ		ห�องิปีรัะชุมุ		สิอมธ.		
ศ้นย์์รัังิสิิต	

ภาพกิิจกิรรม
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	 เม่�อวีนัท้�	25	กมุภิาพันธ	์2564	รัองิศาสิตรัาจำารัย์	์ว่ีาท้�รั�อย์ตรั	้ดรั.นพพรั	ล้ปีรัชุ้านนท์	ปีรัะธานกรัรัมการั	พรั�อมด�วีย์คณะ
กรัรัมการัดำาเนนิการั	ชุดุท้�	50/2564	เข้�าพบี้อธิการับี้ด้มหาวิีทย์าลัย์ธรัรัมศาสิตร์ั	เพ่�อแนะนำาคณะกรัรัมการัดำาเนนิการั	
ชุุดใหม่

	 เม่�อวีันท้�	2	ม้นาคม	2564		รัองิศาสิตรัาจำารัย์์	วี่าท้�รั�อย์ตรั้	ดรั.นพพรั	ล้ปีรั้ชุานนท์	ปีรัะธานกรัรัมการั	พรั�อมด�วีย์
คณะกรัรัมการัดำาเนินการั	 ชุุดท้�	 50/2564	 เข้�าพบี้อธิบี้ด้กรัมสิ่งิเสิรัิมสิหกรัณ์	 เพ่�อแนะนำาคณะกรัรัมการัดำาเนินการั	
ชุุดใหม่และหารั่อเก้�ย์วีกับี้รัะเบี้้ย์บี้นาย์ทะเบี้้ย์นสิหกรัณ์

	 เม่�อวีันท้�	 4	ม้นาคม	2564	รัองิศาสิตรัาจำารัย์์	 วี่าท้�รั�อย์ตรั้	ดรั.นพพรั	ล้ปีรั้ชุานนท์	ปีรัะธานกรัรัมการั	พรั�อมด�วีย์	
คณะกรัรัมการัดำาเนนิการั	ชุดุท้�	50/2564	เข้�าพบี้อธบิี้ดก้รัมตรัวีจำบัี้ญ่ชุส้ิหกรัณ์		เพ่�อแนะนำาคณะกรัรัมการัดำาเนนิการั
ชุุดใหม่และหารั่อเก้�ย์วีกับี้รัะเบี้้ย์บี้นาย์ทะเบี้้ย์นสิหกรัณ์

ภาพกิิจกิรรม

13ข่�าว สอมธ. ฉบั�บัเดื�อนกุ�มภาพั�นธ� - ม�นาคม 2564



กิ้�ยังไงให้�เงินห้มด? 
บี้ทควีามโดย์:	ผ่ศ.	ดรั.	นนทวีรัรัณ	ย์มจำินดา

หลาย์	ๆ	 ท่าน	คงิจำะคุ�นชิุนกับี้วิีถ้การัดำารังิชุ้วิีต	
ตามแบี้บี้	“เงินิไมพ่อกต็�องิข้อก้�!”	ซึ่�งิในมมุมองิแบี้บี้น้�	การั
ก้�ย์่มเงิินก็น่าจำะเปี็นวีิธ้การัท้�ทำาให�แต่ละท่านได�ม้เงิินสิด	
เข้�ามา	 “ต่อชุ้วิีต”	 ไปีได�จำนกว่ีาจำะถึงิเวีลาท้�ม้เงิินก�อนใหม่
เข้�ามาให�ใชุ�สิำาหรัับี้จำับี้จำ่าย์ต่อไปี

อ่าวี...	 แล�วีก้�ย์ังิไงิเงิินถึงิหมดได�ล่ะ??	 เรัาลองิ
มาด้ตัวีอย์่างิการัใชุ�ชุ้วีิตข้องิ	น.สิ.	ดาวีพฤหัสิ	กันด้นะคะ		
(จำะตั�งิชุ่�อวี่า	 “ดาวีพรัะศุกรั์”	 ก็กลัวีวี่าชุ้วิีตจำะรัันทดแล�วี
รัันทดอ้กเหม่อนในละครั)

สิมมติให�	 น.สิ.	 ดาวีพฤหัสิ	 คนสิวีย์โปีรัไฟล์ด้		
เรั้ย์นจำบี้ปี.โท	ทำางิานได�เงิินเด่อน	 เด่อนละ	 25,000	บี้าท		
เม่�อทำางิานท้�	 มธ.มาได�รัะย์ะหนึ�งิเธอจึำงิต�องิการัม้รัถ	
สิกัคนัไวี�ใชุ�ขั้บี้ไปีทำางิาน	เบี้่�อนั�งิรัถเจ๊ำเก้ย์วีสิามวัีนด้สิ้�วีนัเสิย้์	
ท้�มหาวิีทย์าลัย์จำดัไวี�รับัี้ส่ิงิพนักงิานเตม็ท้	จึำงิได�สิมัครัข้อก้�
สิามัญ่จำาก	สิอมธ.	ในวีงิเงิิน	900,000	บี้าท	ผ่่อนเบี้า	ๆ		
120	เด่อนเต็มวีงิเงิินและรัะย์ะเวีลาท้�จำะสิามารัถก้�ได�	ทั�งิ	ๆ	
ท้�รัถท้�ต�องิการัซ่่�อก็รัาคาไม่ถึงิแปีดแสินบี้าทด้	แต่ไหน	ๆ	
ก็ไหน	ๆ	แล�วีน่า..	จำะได�เงิินก�อนทั�งิท้	ข้อเผ่่�อไวี�ซ่่�อ	smart	
phone	 รัุ่นล่าสิุดและจัำดอาหารัหรั้นั�งิดรัิ�งิค์ในภัิตตาคารั	
roof	top	อ้กสิักม่�อสิองิม่�อก็แล�วีกัน	

คดิดงัินั�นกจ็ำดัมาทกุอย์า่งิตามท้�ต�องิการั	เงินิเก�า
แสินหาย์วีบัี้ในพรับิี้ตา!!	และแล�วีเด่อนตอ่มารัะย์ะเวีลาข้องิ
การัชุดใชุ�กรัรัมก็เรัิ�มข้ึ�น...	น.สิ.	ดาวีพฤหัสิกต็�องิเรัิ�มผ่อ่น
ชุำารัะหน้�ให�กับี้	สิอมธ.	เปี็นรัาย์เด่อน	เด่อนละ	9,500	บี้าท		
เปี็นรัะย์ะเวีลา	10	ปีี	!!	ในจำำานวีนน้�	คิดเปี็นสิ่วีนหักเงิินต�น
เดอ่นละปีรัะมาณ	6	พนักวีา่บี้าท	และเปีน็ดอกเบ้ี้�ย์เด่อนละ
ปีรัะมาณ	3	พันกวี่าบี้าทในชุ่วีงิแรัก	ๆ	จำนกรัะทั�งิดอกเบี้้�ย์
ค่อย์	 ๆ	 ลดลงิไปีเรั่�อย์	 ๆ	 จำนในชุ่วีงิปีีสิุดท�าย์	 (ปีีท้�	 10)		
จำึงิจำะเป็ีนการัผ่่อนเงิินต�นเด่อนละ	 9	 พันกว่ีาบี้าท	 และม้	
ดอกเบี้้�ย์ลดลงิเหล่อหลักรั�อย์บี้าท	แต่โดย์รัวีมแล�วี	ย์อด
รัวีมข้องิเงิินท้�	 น.สิ.	 ดาวีพฤหัสิ	 จำะต�องิจ่ำาย์ชุำารัะหน้�ทั�งิ
เงิินต�นและดอกเบ้ี้�ย์เป็ีนเงิินรัวีมทั�งิสิิ�น	 1,130,017	 บี้าท		
(คำานวีณจำากอัตรัาดอกเบ้ี้�ย์	 4.75%	ต่อปีี)	 คิดเปี็นสิ่วีน
ข้องิเงิินต�น	 900,000	 บี้าทตามท้�ก้�มา	 และดอกเบ้ี้�ย์อ้ก	
230,017	บี้าท!!	(เสิย้์ดาย์เงินิไหม??	สิองิแสินกวีา่	เอาไปี
ซ่่�อมอเตอรั์ไซ่ค์ได�อ้ก	5	คันเลย์นะคะท่านผ่้�ชุม!)

ย์ังิไม่พอค่ะท่านผ้่�ชุม	 เรัามาด้กันวี่า	 น.สิ.ดาวี-
พฤหัสิจำะใชุ�ชุ้วีิตต่อไปีอย์่างิไรักับี้เงิินท้�เหล่ออย์้่	นั�นค่อ	ม้
เงิินเด่อน	25,000	บี้าท	เม่�อหักชุำารัะหน้�	สิอมธ.	เด่อนละ		
9,500	บี้าท	เหล่อ	15,500	บี้าท	และย์ังิอาจำม้หักปีรัะกัน
สิังิคมบี้�างิ	กองิทุนสิำารัองิเล้�ย์งิชุ้พ	ภิาษ้เงิินได�	และค่าหุ�น
สิอมธ.	อก้	เบี้ด็เสิรัจ็ำสิมมตใิห�เหล่อ	“เงินิตดิซ่องิ”	เปีน็เงินิ
เดอ่นละ	14,000	บี้าท	ถามวีา่พอกินไหม??	ไหนจำะค่านำ�ามนั		
คา่ซ่อ่มรัถ	คา่ปีรัะกนั	คา่ตอ่ภิาษ	้คา่กนิ	คา่ใชุ�	คา่นำ�าคา่ไฟ		
ต�องิอย์้่ในวีงิเงิินเดอ่นละ	 14,000	บี้าท	 เฉล้�ย์แล�วีห�ามใชุ�
เงินิเกินวัีนละ	466.67	บี้าท	จำะเอาท้�ไหนไปีเหล่อเก็บี้?	10	ปีี	
ต่อจำากน้�จำะม้สิมบี้ัติติดตัวีชุิ�นเด้ย์วีค่อรัถคันน้�ใชุ่ไหม?		
แล�วีในวีนัท้�ปีว่ีย์ไข้�	ตกบี้นัได	รัถเสิย้์	ต้�เย์น็พงัิ	โทรัศพัทเ์จ๊ำงิ		
ฯลฯ	ต�องิใชุ�เงิินข้ึ�นมาอ้ก	จำะทำาอย์่างิไรั?

ถ�า	น.สิ.	ดาวีพฤหัสิย์ังิคงิย์ึดมั�นกับี้วีิถ้	 “เงิินไม่
พอก็ต�องิข้อก้�!”	ก็อาจำจำะเข้�ามาข้อ	“ก้�ฉุกเฉิน”	 เพ่�อท้�จำะ
ได�เงินิไปีต่อชุวิ้ีตอก้	ครัั�งิละ	30,000	บี้าท	แตเ่ด้�ย์วีก่อน!!!!		
เม่�อได�สิามหม่�นไปี	 ก็ต�องิผ่่อนใชุ�	 6	 เด่อน	 อ้กเด่อนละ		
5	 พันกวี่าบี้าท	 “เงิินติดซ่องิ”	 เดิมท้�เคย์เหล่อเด่อนละ		
14,000	 บี้าท	 ก็จำะโดนหักไปีอ้กเด่อนละห�าพันกว่ีาบี้าท
และจำะเหล่อไวี�ใชุ�เด่อนละ	 8	 พันกวี่าบี้าทเน้�ย์นะ!!??	 และ
ดอกเบ้ี้�ย์ท้�เคย์จำ่าย์เด่อนละ	 3	พันกวี่าบี้าทข้องิเงิินก้�เดิม
ก็จำะโดนบี้วีกเพิ�มด�วีย์ดอกเบี้้�ย์ข้องิเงิินก้�ฉุกเฉินเข้�าไปี

อ้ก!!		แล�วีก็เปี็นวีงิจำรัเชุ่นน้�ไปีเรั่�อย์	ๆ.....

อ�าวี..!	แล�วีจำะให�ทำาอย์่างิไรั?	ก็คนไม่ม้เงิิน?

ถามว่ีา	 ถ�าไม่ก้�เสิ้ย์แต่แรัก	 ก็ม้เงิินใชุ�เด่อนละ	
25,000	สิบี้าย์ไปีแล�วีไหม?	ไมต่�องิมาเสิย้์ดอกเบ้ี้�ย์เด่อนละ	
3-4	พันบี้าทซ่ึ�งิเปี็นจำำานวีนเงิินท้�จำะเอาไปีทำาอะไรัอย์่างิอ่�น	
ได�อ้กตั�งิหลาย์อย่์างิ	 (กินหม้กรัะทะได�หลาย์ม่�ออย์้่นะ)			
สิรัุปีวี่าย์ิ�งิไม่ม้เงิิน	ย์ิ�งิไม่ควีรัก้�??

แล�วีเม่�อไหร่ัถึงิจำะควีรัก้�???	 ว่ีางิ	 ๆ	 ค่อย์มาคุย์
เรั่�องิน้�ต่อกันค่ะ	วีันน้�พอแค่น้�ก่อนนะคะ	....
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จุ๊๊�! จุ๊๊�!  น่ี่�ไม่่ใช่่ คอลััม่น์ี่ หาค่่นี่ะคะ  แต่่จุ๊ะม่าบอกว่่า  ถ้้าท่่านี่  โสด .....

แล้ัว่อายุ๊ครบ 50 ปีีบริบ่รณ์์  สาม่ารถ้ม่าขอรับท๊่นี่ ฯ คนี่โสด ได้นี่ะ  

แต่่... 
** ต้่องเป็ีนี่สม่าชิ่ก สอม่ธ. ตั่�งแต่่ 15 ปีี ข้�นี่ไปี   
** เป็ีนี่โสดจุ๊นี่อายุ๊ครบ  50 ปีี บริบ่รณ์์ 
** ไม่่เคยุขอรับสวั่สดิการของ สอม่ธ. ท่่�เก่�ยุว่กับบ๊ต่ร 
** ขอรับสิท่ธิของท่่านี่ได้ ภายุในี่  1 ปีี**  

+++ ถ้้าอายุ๊ 50 ปีี แล้ัว่ โสด.. ก็ร่บหน่ี่อยุนี่ะ เด่�ยุว่จุ๊ะหาว่่าไม่่บอกกันี่ +++  

ศ้ึกษารายุลัะเอ่ยุดเพิิ่�ม่เติ่ม่

www.tucoop.or.th

สิอมธ.	 ข้อเชุิญ่ชุวีนสิมาชุิกสิมัครัเข้�ารัะบี้บี้ตรัวีจำข้�อม้ล	 “WEB	MEMBER”	 เพ่�อตรัวีจำสิอบี้ข้�อม้ลข้องิ	
ตัวีสิมาชุิกเองิในเบี้่�องิต�น	

WEB	MEMBER	ค่อ	?	 รัะบี้บี้ตรัวีจำสิอบี้ข้�อม้ลสิมาชุิกเบี้่�องิต�น		

WEB	MEMBER		ด้อย์่างิไรั	?	 สิามารัถตรัวีจำสิอบี้ข้�อม้ลต่างิ	ๆ	ข้องิสิมาชุิกได�	

WEB	MEMBER		ตรัวีจำสิอบี้อะไรัได�บี้�างิ	?

	 *ทะเบี้้ย์นหุ�น	 *เงิินก้�

	 *คำานวีณการัผ่่อนชุำารัะ	 *เงิินฝา	ก	

	 *พิมพ์ใบี้เสิรั็จำ/ใบี้แจำ�งิหน้�	 *การัคำ�าปีรัะกัน

	 *ปีันผ่ล/เฉล้�ย์ค่น	 *ผ่้�รัับี้ผ่ลปีรัะโย์ชุน์

แจำ�งิปีัญ่หาการัเข้�ารัะบี้บี้		โทรั.	0-2623-5086-7	ต่อ	110 www.tucoop.or.th

สิมคัรั	Web	Member

รู้้�ไหม? ..... 
ใครู้โสด!!! 

WEB MEMBER…. ดำ่อย่่�งไร 
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	 สวััสดีีค่่ะท่่านสมาชิิก	สอมธ.	ทุ่กท่่าน	จุุลสารฉบัับันี�ถืือเป็็น
ฉบัับัแรกของค่ณะกรรมการดีำาเนินงานชุิดีที่�	 50/2564	 ก่อนอื�นต้้อง
ขอแสดีงค่วัามยิินดีีกับัผู้้้แท่นสมาชิิกทั่�ง	 7	ต้ำาแหน่ง	 ที่�ได้ีรับัค่วัามไว้ั
วัางใจุจุากสมาชิิก	สอมธ.	โดียิมี

1.	 นายิอภิินันท์่	ช้ิหน้

2.	 นายิธนินท์่รัฐ	สุขสุมกุลนันท์่	

3.	 นางสาวัมาลินี	แซ่่ตั้�ง

4.	 นายิรังษีี	ธารารมย์ิ

5.	 นางสาวัจุรรยิา	สุขพิินิจุ

6.	 นายิบุัญเลิศ	วัั�นเส็ง		

7.	 นางสาวัพิรชินิต้ว์ั	ท่องแจุ่ม

	 ซ่่�งจุะเข้ามาร่วัมกันท่ำางาน	 บัริหารงานสานต่้องานของ
อนุกรรมการชุิดีต่้าง	ๆ 	ที่�ได้ีรับัแต่้งตั้�งท่ำาหน้าที่�วัางแผู้น	กำาหนดีแนวัท่าง
และท่ิศท่างนโยิบัายิของ	 สอมธ.	 เพืิ�อวัางมาต้ราการ	 ดีำาเนินการ 
โค่รงการต้่าง	 ๆ	 ให้เกิดีป็ระโยิชิน์ส้งสุดีแก่สมาชิิก	 สอมธ.	 ไป็ใน
ทิ่ศท่างที่�เหมาะสม	 ต้ามระเบีัยิบั	 ข้อบัังคั่บั	 อุดีมการณ์ของสหกรณ์
ในการช่ิวัยิเหลือสมาชิิกในทุ่กด้ีาน	ใช้ิชีิวิัต้อย่ิางมีค่วัามสุข	โดียิข้อม้ล
ข่าวัสารของ	 สอมธ.	 จุะให้บัริการสมาชิิก	 สามารถืเข้าถ่ืงและรับัร้้ได้ี
อย่ิางรวัดีเร็วั	ถ้ืกต้้องเพืิ�อป็ระโยิชิน์ส้งสุดีแก่มวัลสมาชิิกอย่ิางเต็้มค่วัาม
สามารถื	หากสมาชิิกท่่านใดีมีข้อแนะนำาหรือข้อเสนอแนะป็ระการใดี	 
ขอให้แจุ้งได้ีที่�ค่ณะกรรมการที่�เกี�ยิวัข้องหรือแจุ้งกลับัมาที่�ดิีฉัน	
นางสาวัพิรชินิต้ว์ั	ท่องแจุ่ม	E-mail:	Phon136@hotmail.com

นางสาวพรชนิตว์  ทองแจ่่ม (อ๊�ด)
ปีรัะธานคณะอนุกรัรัมการัสิ่�อสิารัองิค์กรั
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ช่ื่�อธนาคาร สาขา เลขท่ี่�บััญช่ื่

ธนาคารกรุงศรอียุุธยุา จำำากัด บางลำำาภูู 011-1-21678-4

ธนาคารกรุงไทยุ จำำากัด ท่าเตีียุน 026-1-01958-9

ธนาคารกรุงเทพ จำำากัด บางลำำาพู 116-4-27595-8

ธนาคารทหารไทยุ จำำากัด มธ. ท่าพระจัำนทร์ 155-2-00006-7

ธนาคารไทยุพาณิิชย์ุ จำำากัด ท่าพระจัำนทร์ 114-2-07341-0

หมายุเหตุี เม่�อโอนเงนิแล้ำวโปรดส่่งแฟกซ์์ใบนำาฝากเงนิมาที�หมายุเลำข โทรส่าร 0-2225-9487
             พรอ้มระบุ ช่�อ-นามส่กุลำ ให้ชัดเจำน แลำะโทรศัพท์มาตีรวจำส่อบอีกครั�งว่า
             ส่อมธ. ได้รบัเอกส่ารของท่านหรอ่ไม่ เพ่�อประโยุชน์ของท่าน

ท่ี่าพระจัันที่ร์
0-2623-5086-7

ภายใน 3880-2

ศููนย์รงัสิต
0-2564-4499
ภายใน 1158-9

ประธานกรรมการ	 102
ผู้้�จััดการ	 111
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ	 103
ฝ่่ายบรกิารเงิินฝ่าก	 106
ฝ่่ายบรกิารสิินเช่่�อ	 104
ฝ่่ายธุรการ	 108
ฝ่่ายบัญชี่	 109

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ	 103
ฝ่่ายบรกิารเงิินฝ่าก	 106
ฝ่่ายบรกิารสิินเช่่�อ	 104
ฝ่่ายธุรการ	 108
ฝ่่ายบัญชี่	 109
สาขาย่อย
คณะแพที่ยศูาสตร์
โทรศััพท์	 0-2926-9665
โทรสิาร	 0-2986-9188

คณ์ะผู้้�จัดทำา
คณ์ะอนุกรรมการส่�อสารองค์กร

พิมพ์ท่ี่�: โรงพิมพ์มหาวิิที่ยาลัยธรรมศูาสตร์

ไม่ถึึงม่อผูู้�รบัักรุณาส่งค่นท่ี่�
สหกรณ์ออมที่รพัย์มหาวิิที่ยาลัยธรรมศูาสตร ์จัำากัด (สอมธ.)
เลขที�	2	ถนนพระจัันทร	์แขวงิพระบรมมหาราช่วังิ	เขตพระนคร	กรุงิเทพฯ	10200
โทรศััพท์	0-2224-1343,	0-2226-1877	โทรสิาร	0-2225-9487

การโอนเงินเข�าบััญช่ื่ ของ สอมธ.
ช่ื่�อบััญช่ื่ สหกรณ์ออมที่รพัย์มหาวิิที่ยาลัยธรรมศูาสตร ์จัำากัด
ประเภที่ ออมที่รพัย์

https://www.tucoop.or.th

โที่รศัูพท์ี่ สอมธ.


