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ฉบับประจำ�เดือนมกร�คม 2561ข่าวสอมธ.

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ มกราคม 2561

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
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ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระราชทานเป็น ส.ค.ส. 2561 แก่ปวงชนชาวไทย

สอมธ. ก�าหนดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ม. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สอมธ. จะท�าการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้หลังการประชุมเสร็จ



วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย: บาท

พ.ย. 60 ธ.ค. 60

จำ�นวนสม�ชิก   9,336 คน   9,372 คน 

1. สินทรัพย์รวม  28,596,674,942.45  28,869,106,222.60 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	5,164,155,771.37	 	5,206,267,115.89	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	7,466,645,000.00	 	7,322,883,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	2,728,461,100.16	 	2,720,724,641.10	

	 	 1.3.2	เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	13,208,488,339.22	 	13,461,105,068.27	

	 1.4		สินทรัพย์อื่น 	28,924,731.70	 	158,126,397.34	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	17,648,298,481.69	 	17,659,599,100.04	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	3,849,000,000.00	 	3,590,000,000.00	

	 2.3		หนี้สินอื่น 	250,784,440.95	 	366,579,706.62	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	4,834,407,290.00	 	4,875,331,230.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	1,201,496,558.91	 	1,201,545,773.40	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ 	163,990,577.69	 	163,748,377.69	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	217,321,079.53	 	536,150,171.33	

4. ก�รให้ทุนสวัสดิก�รต่�ง ๆ ม.ค. - พ.ย. ม.ค. - ธ.ค.

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	3,550,950.00	 	3,561,350.00	

	 (1,336	ราย) (1,336	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	115,500.00	 	123,000.00	

	 (77	ราย) (82	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	569,100.00	 	614,400.00	

	 (423	ราย) (460	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,620,000.00	 	1,778,000.00	

(174	ราย) (191	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	105,000.00	 	110,000.00	

(21	ราย) (22	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	115,000.00	 	129,500.00	

(27	ราย) (33	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	16,500.00	 	18,000.00	

(11	ราย) (12	ราย)

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ	 	-			 	-			

	 	 เพราะเหตุทุพพลภาพ 	-			 	-			

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	558,945.18	 	603,628.88	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (71	ราย) (80	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	2,313,000.00	 	2,788,000.00	

(24	ราย) (27	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	61-85	ปีบริบูรณ์ 	4,843,000.00	 	5,187,000.00	

(573	ราย) (618	ราย)

	 4.12	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 	4,810,000.00	 	4,810,000.00	

(117	ราย) (117	ราย)

2 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมกราคม 2561



3ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมกราคม 2561



4 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมกราคม 2561



5ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมกราคม 2561



6 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมกราคม 2561



	 สอมธ.	ร่วมพธิวีางพานพุม่เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	และร่วมง�น 
ครบรอบ 30 ปี โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์ฯ เมื่อวันที่ 8 ธันว�คม 2560 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อ�ค�ร  
ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์

	 สอมธ. ร่วมแสดงคว�มยินดีกับสถ�บันภ�ษ� เนื่องในโอก�สครบรอบ 32 ปี แห่งก�รก่อตั้ง เมื่อวันที่  
26 ธันว�คม 2560 ณ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม
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โครงการสัมมนาและฝึกอบรมสมาชิก
หลักสูตร “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: วางแผนภาษีดี มีเงินเก็บออม”

	 สอมธ. ในฐ�นะที่เป็นองค์กรบริห�รก�รเงินได้มองเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รบริห�รก�รเงินของสม�ชิก

ในก�รว�งแผนเกี่ยวกับภ�ษีเงินได้ ที่จะส�ม�รถนำ�ม�ลดภ�ระค่�ใช้จ่�ย 

ให้กบัสม�ชกิ และก�รว�งแผนทีด่นีัน้ จะช่วยนำ�ภ�ษทีีจ่ะต้องเสยีไป ม�เป็น 

เงินออมได้ 

	 สอมธ.	 จึงได้จัดโครงการสัมมนาสมาชิกและฝึกอบรม	 ให้ความรู้	

แก่สมาชิก	 ในหลักสูตร	 “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา:	 วางแผนภาษีดี	 มีเงิน	

เก็บออม”	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2560	ณ	สำานักงาน	สอมธ.	ศูนย์รังสิต	เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้	 ความเข้าใจและเทคนิคด้านการวางแผนภาษีเงินได้	 ได้อย่าง	

ถกูต้อง	นอกจากรฐับาลฯ	จะมโีครงการชอปช่วยชาต,ิ	ไทยเทีย่วไทย	เพือ่กระตุน้

เศรษฐกจิและสามารถนำาค่าใช้จ่ายเหล่านัน้	มาลดหย่อนภาษไีด้แล้ว	การออมเงนิ	

ประเภทอื่น	 เช่นการซื้อกองทุน	 RMF,	 LTF	 ตลอดจนการทำาประกันชีวิตใน	

รูปแบบต่างๆ	 นอกจากจะได้ผลตอบแทนแล้ว	 ยังสามารถนำามาลดหย่อนภาษี

ได้เช่นกัน	 สมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลต่างๆ	 เพิ่มเติมได้ก่อนการลงทุน	 (การลงทุนมีความเสี่ยง	 ผู้ลงทุนโปรดศึกษา

ข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน)

	 และสำ�หรบัในปี 2561 นี ้สอมธ. จะจดัโครงก�รดีๆ  เพือ่สม�ชกิอกีหล�ยโครงก�ร ขอให้ท่�นโปรดตดิต�ม

ข่�วส�รต่�งๆ ของสอมธ.	และสำาหรับสมาชิกที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	เพื่อนำาไปคำานวณภาษี

เงินได้	ประจำาปี	2560	ก็สามารถขอรับได้ที่	สอมธ.	ทุกสำานักงาน	

 ใครที่จะส�ม�รถขอรับหนังสือรับรองภ�ษีหัก ณ ที่จ่�ยที่ สอมธ. ได้บ้�ง

	 1.	 สมาชิกที่มีเงินฝากประจำาของ	สอมธ.	

	 2.	 สมาชิกที่กู้เงินประเภทเงินกู้พิเศษ	เพื่อการเคหะสงเคราะห์
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แสดงความเสียใจ

 

		 สอมธ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณกนิษฐ� บริสุทธิ์ธรรม สม�ชิกเลขทะเบียน 0905 สังกัดทั่วไป 
เมื่อวันที่  27 ธันว�คม 2560 ณ วัดมะข�ม จ.ปทุมธ�นี สอมธ. ต้องขอแสดงคว�มเสียใจกับครอบครัวของท่�น 
ม� ณ ที่นี้ 

ซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยน
*	 ขายคอนโดมิเนียม	 ชื่อ	 โครงการฟ้าโดมฯ	 อาคาร	 8	 เนื้อที่	 33.48	 ตารางเมตร	 ห้องเลขที่	 115/150	 ชั้น	 4	 ห้องริม		

ววิสระว่ายนำา้	มเีครือ่งปรบัอากาศ	2	เครือ่ง	เครือ่งทำานำา้อุน่	ตูเ้ยน็	ไมโครเวฟ	มบีรกิารส่วนกลาง	ห้องฟิตเนส	สระว่ายนำา้	
ใกล้	 ม.ธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	มีบริการรถตู้ระหว่างคอนโดฯ-ม.ธรรมศาสตร์	 ราคา	1.9	ล้านบาท	ติดต่อคุณเยาวพา		
ณ	ลำาพูน	โทรศัพท์	085-257-4455

*	 ขายทีด่นิ	50	ตารางวา	พร้อมบ้าน	1	หลงั	อยูซ่อย	คชสาร	1	ต.คลองหนึง่	อ.คลองหลวง	จ.ปทมุธาน	ีใกล้	ม.	ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต	ติดต่อคุณจันทรกานต์	โทรศัพท์	089-929-5837

*	 ขายที่ดิน	8	ไร่	3	งาน	20	ตารางวา	แบ่งโฉนดละ	2	ไร่กว่า	ราคาไร่ละ	300,000	บาท	อยู่ติดกับบางระกำา	อ.บางระกำา	
จ.พิษณุโลก	ติดถนน	ติดต่อคุณสุดใจ	หยวกอ๋อง	โทรศัพท์	055-335121

*	 ขายตึกแถว	24	ตารางวา	ราคา	4	ล้าน	ติดถนน	อยู่ถนนสีหราชเดโชชัย	ต.วัดจันทร์	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	ติดต่อคุณสุดใจ	
หยวกอ๋อง	โทรศัพท์	055-335121

*	 ขายบ้านแฝด	 2	 ชั้น	 48	 ตารางวา	 3	 ห้องนอน	 3	 ห้องนำ้า	 อยู่หมู่บ้านแฝดไทยสมบูรณ	์ ต.คลองสาม	 อ.คลองหลวง	
จ.ปทุมธานี	ติดต่อคุณสวรรณ	ศรีโสภา	โทรศัพท์	096-737-4661
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บรรยากาศการเลือกตั้งและผลการหยั่งเสียง
คณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2561

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560  
	 สอมธ.	ได้จดัการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมการดำาเนนิการประจำาปี	2561	เมือ่วนัที่	14	ธนัวาคม	2560	ไปเสรจ็สิน้แล้ว	
คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งจะนำารายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการหยั่งเสียงเลือกตั้ง	 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	
2561	 เพื่อให้สมาชิกอออกเสียงรับรองรวมกันทั้งชุด	 โดย	 สอมธ.	 จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2561	 ในวันที่		
16	กุมภาพันธ์	2561	ตั้งแต่เวลา	13.00	น.	เป็นต้นไป	ณ	หอประชุมใหญ่	มธ.	ท่าพระจันนทร์	หลังประชุมเสร็จสิ้น	สอมธ.		
จะดำาเนินการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	
	 	 สอมธ.	 ขอรายงานผลคะแนนหยั่งเสียงให้สมาชิกได้ทราบ	 ว่ามีผู ้สมัครท่านใดได้รับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง	
เพื่อมาทำาหน้าที่แทนสมาชิกทุกท่าน	 ขอขอบคุณสมาชิกที่ได้ทำาหน้าที่ของท่านและขอเชิญสมาชิกทำาหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง	
ในวนัที	่16	กมุภาพนัธ์	2561	เพือ่เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจำาปี	2561	เวลา	13.00	น.	ณ	หอประชมุใหญ่	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	 ท่าพระจันทร์	 เพื่อออกเสียงรับรองผู้ที่ผ่านการหยั่งเสียงเลือกตั้งทั้ง	 8	 คน	 และทำาหน้าที่ของสมาชิกในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี



 
 

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

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด มธ. ท่าพระจันทร์ 645-2-00582-2

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
รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล

ประธานกรรมการ 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

savings@tu.ac.th

บรรณาธิการแถลง
	 	 สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน	อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย	ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ	ดีงาม	ปีจอ	

ขอให้การงานราบรื่น	สุขภาพแข็งแรง	ทุกๆ	ท่านนะครับ	การเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการประจำาปี	

	 2561	 เสร็จสิ้นแล้ว	 ขอรายงานผลคะแนนหยั่งเสียงให้สมาชิกได้รับทราบ	 และขอขอบคุณสมาชิก	

ทุกท่านที่มาทำาหน้าที่ในการหยั่งเสียงเลือกตั้ง	 ผู้แทนที่จะมาทำาหน้าที่บริหารงานแทนทุกท่านครับ	

ส่วนเรื่องที่น่าติดตามในช่วงนี้	 คือ	 เรื่องของการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2561	 ที่จะจัดขึ้น		

ในวันที่	 16	 กุมภาพันธ์	 2561	 เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบเรื่องต่างๆ	 ตามระเบียบวาระการประชุม	 สอมธ.	 ขอเชิญ	

สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่ด้วยนะครับ	 เพราะตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ	 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปีจะต้องมี	

สมาชกิเข้าร่วมประชมุใหญ่	ไม่น้อยกว่า	100	คน	จงึจะครบองค์ประชมุ	และหลงัจากการประชมุเสรจ็	สอมธ.	จะจ่ายเงนิปันผล	

และเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้ครับ 
 
 น�ยธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์
 ประธ�นอนุกรรมก�รประช�สัมพันธ์

12 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมกราคม 2561


