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ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ พฤษภาคม 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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วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย: บาท

มี.ค.61 เม.ย.61

จำ�นวนสม�ชิก   9,480 คน   9,502 คน 

1. สินทรัพย์รวม  30,238,141,252.21  30,442,751,895.66 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	5,303,936,020.95	 	5,342,996,426.19	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	8,915,987,000.00	 	9,258,742,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	233,430,264.24	 	158,782,997.79	

	 	 1.3.2	เงินฝากสหกรณ์อื่น 	2,300,000,000.00	 	2,300,000,000.00	

	 	 1.3.3	เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	13,430,099,384.50	 	13,348,863,980.43	

	 1.4		สินทรัพย์อื่น 	54,688,582.52	 	33,366,491.25	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	18,279,180,580.85	 	18,111,441,901.06	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	4,579,000,000.00	 	4,879,000,000.00	

	 2.3		หนี้สินอื่น 	303,879,014.47	 	289,423,916.79	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	4,988,316,670.00	 	5,027,564,540.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	1,296,776,146.10	 	1,296,776,146.10	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่นๆ 	168,678,130.51	 	168,477,230.51	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	535,988,210.96	 	535,471,566.96	

4. ก�รให้ทุนสวัสดิก�รต่�งๆ ม.ค. - มี.ค. ม.ค. - เม.ย.

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	26,000.00	 	26,000.00	

	 (12	ราย) (12	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	36,000.00	 	48,000.00	

	 (24	ราย) (32	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	180,000.00	 	234,900.00	

	 (137	ราย) (174	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	470,000.00	 	591,000.00	

(54	ราย) (67	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	20,000.00	 	25,000.00	

(4	ราย) (5	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	7,000.00	 	12,000.00	

(3	ราย) (5	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	10,500.00	 	13,500.00	

(7	ราย) (9	ราย)

	 4.8	 เงินค่าสินไหมทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	52,319.00	 	79,408.40	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (14	ราย) (20	ราย)

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	881,400.00	 	1,186,400.00	

(8	ราย) (11	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	61-90	ปีบริบูรณ์ 	1,238,400.00	 	1,584,000.00	

(184	ราย) (234	ราย)
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คุยกับประธานกรรมการ

	 	 	 	 	
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา คุณธรรมดี

     ประธานกรรมการ

	 	

	 ระยะนี้มีข่าวเรื่องการเชิญชวนไปลงทุนในกิจการประหลาดๆ	 ที่ต้อง	 มีผู้แนะนำา	 มีดาวน์ไลน์	 แต่ให้ผลตอบแทน	

สูงมากๆ	จนน่าตกใจ	(สำาหรับผม)	หากสมาชิกตั้งสติให้ดีและลองถามคำาถามอย่างนี้	ก็จะช่วยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อได้ครับ

	 1.	 ธรุกจิทีผู่แ้นะนำาหรอือพัไลน์มาชวนลงทนุ	เป็นธรุกจิอะไร	ทำางานอย่างไร	มเีหตผุลในการจ่ายผลตอบแทนอย่างไร

	 2.		ถ้าผลตอบแทนดีขนาดนั้น	ทำาไมผู้แนะนำาหรืออัพไลน์ต้องวิ่งหาดาวน์ไลน์

	 ผมอธิบายอย่างนี้นะครับ	 คำาถามแรกนั้น	 เป็นหลักการใช้เหตุผลครับ	 การจ่ายปันผลต้องมีธุรกิจหลักอธิบายได้		

มีงบการเงินที่ดี	 ไม่ใช่	 “เขาเล่าว่า”	 หรือ	 “เอาแบงค์พันมากางโชว์”	 หรือ	 “ถ่ายรูปกับรถเบนซ์	 เรือยอร์ช	 หรืออัญมณี”		

หากไม่มีธุรกิจหลัก	 อธิบายธุรกิจหลักไม่ได้	 ธุรกิจที่มีคนมาชวนไปลงทุนย่อมเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมากและเข้าข่าย	

สีเทาเข้ม	และอาจไม่ได้เงินต้นคืน	ตัวอย่างเช่น	ODfx	OD	Capital	SMCI	YMCI	เป็นต้น	หากใครคิดลงทุน	หรือคิดลงเพิ่ม		

ลองถามอัพไลน์ดูถึงขั้นตอนการถอนการลงทุนครับ

	 คำาถามที่สอง	สำาคัญกว่ามากๆ	ครับ	การที่ผู้แนะนำาหรืออัพไลน์ต้องวิ่งหาดาวน์ไลน์นั้น	 เพราะเขาได้ค่าคอมมิชชั่น

จากการที่มีคนไปลงทุนเพิ่มซึ่งเป็นแรงจูงใจที่จะส่งต่อความรำ่ารวย	 แต่ช้าก่อนครับ	 ถ้าคุณเป็นอัพไลน์หรือผู้แนะนำา	 ก็จะได้

คำาตอบข้อที่หนึ่งว่ารายได้ที่ได้มาไม่ได้มาจากธุรกิจหลักของบริษัทเลย	

	 กรณีนี้น่าห่วงนะครับเพราะอาจเข้าข่ายมาตรา	 4	 แห่งพระราชกำาหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน		

พ.ศ.	 2527	 รายละเอียดดังนี้ครับ	 “ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนหรือกระทำาการด้วยประการใดๆ	 ให้

ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปว่า	 ในการกู้ยืมเงินตนหรือบุคคลใดจะจ่ายผลตอบแทนให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุด

ที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้โดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า		

ตนหรือบุคคลนั้นจะนำาเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน	หรือโดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่

แล้วว่าตนหรอืบคุคลนัน้ไม่สามารถประกอบกจิการใดๆ	โดยชอบด้วยกฎหมายทีจ่ะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพยีงทีจ่ะนำา

มาจ่ายในอัตรานั้นได้	 และในการนั้นเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลใดได้กู้ยืมเงินไป	 ผู้นั้นกระทำาความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการ

ฉ้อโกงประชาชน”

	 กรณี	 ODfx	OD	 Capital	 SMCI	 YMCI	 เป็นคดีพอสมควรครับ	 เช่น	 แอบอ้างบุคคล	 กลุ่มบุคคล	 หรือแม้กระทั่ง	

อ้างว่า	ผลิตภัณฑ์นำ้ามันหล่อลื่น	ปตท.	เข้าร่วมธุรกิจ	ซึ่งเป็นข่าวตามสื่อสาธารณะแล้ว

	 อีกกรณีหนึ่ง	 มีคนให้ข้อมูลว่า	 บริษัทที่ไปลงทุนคือ	 Financial.org	 ระดมเงินเป็นกองไปลงทุนในหุ้นบลูชิพ		

ของสหรัฐอเมริกา	 และคนแนะนำาหรืออัพไลน์ก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนกัน	 หากใช้คำาถามดีๆ	 สองข้อที่ให้ไปด้านบนก็

เพียงพอสำาหรับการพิจารณานะครับ	 ที่สำาคัญที่สุดคือ	 กฎหมายไทยกำาหนดให้ผู้ระดมทุนนั้นต้องมีใบอนุญาตจากทางการ		

ขอดูใบอนุญาตของอัพไลน์ท่านหน่อยดีไหมครับ	ไหนๆ	ก็จะเตรียมเสียเงินเสียทองแล้ว	

ด้วยความปรารถนาดีต่อสมาชิกทุกท่าน
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เป็นเรื่องเล่า........ 

																																																																																							โดย	นายวินมอเตอร์ไซค์	…

คุณตั้งผู้รับโอนประโยชน์แล้วหรือยัง ?
ท�ำไมต้องตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ?
กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต้องท�ำอย่ำงไร ?
และถ้ำไม่มีผู้รับโอนประโยชน์ ได้หรือไม่ ?
	 สวสัดคีรบัท่านผูอ่้านทกุท่านฉบบันีไ้ด้รบัการซกัถามจากสมาชกิในเรือ่งนีห้ลายท่านด้วยกนั	เกีย่วกบัการตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์	สมาชกิ
สหกรณ์หลายคนคงเกิดคำาถามเหล่านี้ในใจ	ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จำากัด	บางคนต้องเคยผ่าน
การทำาหนงัสอืแสดงเจตนาการตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์มาแล้ว	บางคนเขยีนไว้นานมากจนจำาไม่ได้ว่าระบชุือ่ใครไปบ้าง	บางคนกไ็ม่แน่ใจว่าตนเอง	
ทำาไว้หรือยัง	ก่อนอื่นเรามาทำาความเข้าใจในความสำาคัญของการตั้งผู้รับโอนประโยชน์กันก่อนนะครับ

คว�มสำ�คัญของก�รตั้งผู้รับโอนประโยชน์ระบุไว้ในข้อบังคับของ สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ จำ�กัด มีดังนี้
 “ข้อ 22 สม�ชกิอ�จทำ�หนงัสอืตัง้บคุคลหนึง่หรอืหล�ยคนเพือ่ให้เป็นผูร้บัโอนประโยชน์ซึง่ตนมอียูใ่น สอมธ. เมือ่ตนถงึแก่คว�มต�ย 
ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่�นี้ต้องทำ�ต�มลักษณะพินัยกรรมและมอบให้ สอมธ. ถือไว้
 ถ้�สม�ชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงก�รตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำ�ไว้แล้วก็ต้องทำ�เป็นหนังสือต�มลักษณะ 
ดังกล่�วในวรรคหนึ่งและมอบให้ สอมธ. ถือไว้แทนหนังสือฉบับเดิมซึ่งจะแทงเพิกถอนไป 
 เมือ่สม�ชกิต�ย สอมธ.จะจ่�ยค่�หุน้ เงนิรบัฝ�กเงนิปันผล เงนิเฉลีย่คนื และดอกเบีย้ บรรด�ทีส่ม�ชกินัน้มอียูใ่น สอมธ. คนืให้แก่ 
ผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ด้ตัง้ไว้ หรอืถ้�มไิด้ตัง้ไว้กค็นืให้แก่บคุคลทีไ่ด้นำ�หลกัฐ�นม�แสดงแก่คณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รว่�เป็นท�ย�ทผูม้สีทิธิ
ได้รับเงินจำ�นวนดังกล่�วนั้น ทั้งนี้ต�มข้อกำ�หนดในข้อ 30 วรรคหนึ่งและข้อ 31”
	 จากข้อความในข้อบังคับข้อ	 22	 แสดงให้เห็นว่าการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเปรียบเทียบได้กับการทำา
พินัยกรรม	เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม	ผลประโยชน์ทั้งหมดที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ	จะมอบให้แก่ผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์
	 ในกรณทีีส่มาชกิไม่ได้ทำาหนงัสอืตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์	จะทำาความยุง่ยากให้แก่ผูม้าแสดงสทิธใินการรบัโอนประโยชน์นัน้มากทเีดยีว	
เพราะต้องหาหลกัฐานต่างๆ	มาแสดงตวัว่าเป็นทายาทตามกฎหมาย	ในการมสีทิธริบัประโยชน์ต่างๆ	ของสมาชกิแก่คณะกรรมการดำาเนนิการ
จนกว่าจะเป็นที่พอใจด้วย

คุณตั้งผู้รับโอนประโยชน์แล้วหรือยัง ?
	 การเขยีนหนงัสอืแสดงเจตนาการตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์นัน้	มคีวามยดืหยุน่พอสมควร	
สมาชิกสามารถใส่ชื่อ-นามสกุล	ผู้รับโอนประโยชน์ได้มากกว่า	1	คน	โดยจะได้รับการแบ่งผลประโยชน์คนละเท่าๆ	กัน	หรือตามเงื่อนไขต่างๆ	
ที่ระบุไว้	ขึ้นอยู่กับสมาชิกกำาหนดเองตามต้องการแต่การกำาหนดเงื่อนไขต้องระบุให้ชัดเจนและอยู่ในขอบเขตที่สหกรณ์สามารถปฏิบัติตามได้

การเขียนหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
	 มีสมาชิกหลายท่านเขียนหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์แล้วปรากฏว่ามีข้อที่ต้องแก้ไข	ทำาให้ต้องเขียนใหม่หลายครั้ง	
จึงขอแนะนำาการเขียนหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ให้ถูกต้อง	ดังนี้
	 -	 การทำาหนงัสอืแสดงเจตนาฯ	จะใช้วธิเีขยีนหรอืพมิพ์กไ็ด้	ถ้าใช้วธิเีขยีน	ปากกาทีใ่ช้เขยีนควรเป็นปากกาด้ามเดยีวกนัตลอดทัง้แผ่น	
และควรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่เป็นทายาทตามกฎหมาย	มิใช่ตั้งให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวสมาชิกเลย	ซึ่งจะเกิดปัญหาในภายหลังได้	
	 -	 ห้ามมีรอยขูด	ขีด	ฆ่า	ลบ	ข้อความหรือตัวหนังสือ
	 -	 ต้องระบุวันเดือนปีด้วยทุกครั้ง	เพราะหนังสือแสดงเจตนาฯ	สามารถเขียนใหม่กี่หนก็ได้	แต่จะดูวันเดือนปี	ที่เป็นปัจจุบันที่สุดใน
การมีผลบังคับใช้
	 -	 ผู้ทำาหนังสือแสดงเจตนาฯ	ต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน
	 -	 พยานทัง้สองคนต้องลงลายมอืชือ่รบัรองลายมอืชือ่ของผูท้ำาหนงัสอืแสดงเจตนาฯ	ในขณะนัน้	ถ้าจะให้ดมีากๆ	หนึง่ในสองคนควร
จะเป็นคู่สมรส
	 -	 ผู้เขียนหรือพิมพ์	หรือพยานในหนังสือ	จะเป็นผู้รับโอนประโยชน์ไม่ได้
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ถ้าไม่มีผู้รับโอนประโยชน์ได้หรือไม่ ?
	 สอมธ.	มไิด้บงัคบัให้สมาชกิทกุคนต้องทำาหนงัสอืผูร้บัโอนประโยชน์	หากสมาชกิไม่ประสงค์จะทำากไ็ด้	ในกรณสีมาชกิถงึแก่ความตาย	
สอมธ.	กจ็ะดำาเนนิการจ่ายเงนิทัง้หมดให้กบัทายาทตามกฎหมาย	โดยจะต้องนำาหลกัฐานต่างๆ	มาแสดงตวั	แก่คณะกรรมการดำาเนนิการ	สอมธ.	
ว่าเป็นทายาทตามกฎหมายในการรบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ	ของสมาชกิทัง้หมด	และสอมธ.	จะดำาเนนิการตรวจสอบหลกัฐานให้ครบถ้วนถกูต้อง	
ทัง้นีก้ไ็ด้พจิารณาข้อมลูจากกองทรพัยากรมนษุย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	เพือ่ตรวจสอบข้อมลูทายาทของสมาชกิมาประกอบการจ่ายเงนิด้วย	
และในกรณีที่ทายาทตามกฎหมายไม่สามารถมาดำาเนินการด้วยตัวเองได	้ หรือไม่มีญาติพี่น้อง	 หรือเอกสารไม่ครบถ้วน	 ก็จะต้องดำาเนินการ	
จดัทำาผูจ้ดัการมรดกเพือ่มารบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ	จาก	สอมธ.	ต่อไป	ดงันัน้ท่�นควรทำ�หนงัสอืผูร้บัโอนประโยชน์ไว้ สอมธ. จะได้ดำ�เนนิก�ร 
ต�มคว�มประสงค์ของท่�นนะครับ

เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
	 1.	 แบบคำาขอ	“หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์”	รับได้ที่	สอมธ.	หรือดาวน์โหลดได้นะครับ
	 2.	 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	และสำาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
	 3.	 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	และสำาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอนประโยชน์
	 สำ�หรับสม�ชิกผู้ต้องก�รทำ�หนังสือเจตน�ก�รตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ห�กมีข้อสงสัยส�ม�รถสอบถ�มได้ที่ สอมธ. สำ�นักง�น
ท่�พระจันทร์ โทร.0-2623-5086-7 หรือ ภ�ยใน 3880-2 ต่อ 108, 110 ในวันและเวล�ทำ�ก�ร นะครับ

สัมมนาที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่ 
ก�ำหนดแผนงำน เป้ำหมำย และกลยุทธ์กำรบริหำร
	 สอมธ.	จัดประชุมสัมมนาที่ปรึกษาคณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่	เมื่อวันที่	20-22	เมษายน	2561	ณ	โรงแรม	ไมด้าเดอะซี	
จ.เพชรบุรี		โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปฐมนิเทศคณะกรรมการพร้อมกำาหนดแผนงาน	ประจำาปี	2561	เพื่อให้การบริหารของ	สอมธ.	บรรลุ
วัตถุประสงค์	และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	โดย	ผศ.	ดร.ประชา	คุณธรรมดี	ได้บรรยายเกี่ยวกับแผนงาน	เป้าหมาย	และกลยุทธ์การบริหาร	
สอมธ.	และนายรังษี	ธารารมย์	ผู้จัดการ	ได้บรรยายเรื่อง	กฎ	กติกา	ในการทำางาน	ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	เกี่ยวกับสหกรณ์	ทั้งนี้ที่ปรึกษา		
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	ยังได้ร่วมระดมความคิดเห็น	เพื่อพัฒนา	สอมธ.	โดยมีการกำาหนดแผนงานในด้านต่างๆ	ดังนี้	

	 1. ด้�นก�รพัฒน�เทคโนโลยี	จะมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์	 เพื่อการบริการและการประชาสัมพันธ์	 เพื่อพัฒนา
ระบบการเงินของ	สอมธ.	เพื่อพัฒนากระบวนการให้บริการรองรับระบบการเงินของประเทศ	(4.0)	อีกทั้งเพื่อปรับปรุงระบบเพื่อเชื่อมต่อฐาน
ข้อมูล	ให้สามารถใช้บริการผ่านทาง	Mobile	และ	Application	ต่างๆ	
	 2. ด้�นก�รให้บริก�รสินเชื่อ	 จะพัฒนาการให้สินเชื่อแก่สมาชิก	 เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยเกษียณอย่างมั่งคั่งและ
มั่นคง	ไม่ต้องมีภาระหนี้สิน	มีสวัสดิการรองรับ	และเตรียมพบกับเงินกู้ฉุกเฉินประเภทใหม่	
	 3. ด้�นสวัสดิก�ร จะพยายามพัฒนาสวัสดิการให้มีความหลากหลายมากขึ้น	รวมถึงการเชื่อมโยงกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เพื่อให้สมาชิกและบุคลากรของมธ.	ได้รับประโยชน์สูงสุด	
	 4. ด้�นเงินออม	มีผลิตภัณฑ์เงินออมที่หลากหลาย	เพื่อให้เป็นแหล่งการออมเงินแก่สมาชิกเมื่อยามเกษียณอายุ	ได้มีใช้จ่าย
	 5. ด้�นพัฒน�บุคล�กร จะพัฒนาให้ความรู้แก่สมาชิก	กรรมการและเจ้าหน้าที่	ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
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ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์	ครบรอบ	28	ปี	

เมื่อวันที่	19	มีนาคม	2561	ณ	มธ.	ศูนย์รังสิต	

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์	ครบรอบ	32	ปี	

เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2561	ณ	มธ.	ศูนย์รังสิต	

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์	ครบรอบ	16	ปี	

เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2561	ณ	มธ.	ศูนย์รังสิต

ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร	์ ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์		

ครบรอบ	50	ปี		เมื่อวันที่	30	มีนาคม		2561	ณ		มธ.	ศูนย์รังสิต

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่หน่วยงานต่างๆ             
ในมหาวิทยาลัยฯ ครบรอบการก่อตั้ง ดังนี้ 

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร์	ครบรอบ	6	ปี	

เมื่อวันที่	25	เมษายน	2561	ณ	มธ.	ศูนย์รังสิต	
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วางพานพุ่ม

สอมธ.	ร่วมพธิวีางพานพุม่เพือ่สกัการะอนสุาวรย์ีศาสตราจารย์สญัญา	ธรรมศกัดิ	์	เมือ่วนัที	่5	เมษายน	
2561	ณ	มธ.	ศูนย์รังสิต

บรรยายตามหน่วยงาน 

	 สอมธ.	 นำาโดย	 คณะกรรมการดำาเนินการ	 ผู้จัดการ	 และเจ้าหน้าที่	 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ	 สอมธ.	 แก่สมาชิก		
กองบริหารทรัพยากรมนุษย์	 เนื่องในโอกาสที่หน่วยงานจัดสัมมนา	 พร้อมมอบเงินสนับสนุนเป็นจำานวนเงิน	 4,700	 บาท		
เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2561	ณ	ห้องโดมบริหาร	3	อาคารโดมบริหารชั้น	3	มธ.	ศูนย์รังสิต
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ขอแสดงความเสียใจ

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จำากัด	ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพสมาชิก	

เสียชีวิต	2	ท่าน	สอมธ.	ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่าน	มา	ณ	ที่นี้	

คุณทองคำา	กลิ่นภู่	เลขทะเบียนสมาชิก	1063	สังกัดทั่วไป													

เมื่อวันที่	12	เมษายน	2561		ณ	วัดศรีเรืองบุญ	จ.นนทบุรี

คุณชัญญรัชต์	อัศวธนันโภคินธ	เลขทะเบียนสมาชิกที่	02722	สังกัดทั่วไป	(ขร.บำานาญ)	

เมื่อวันที่	27	เมษายน	2561	ณ	วัดหัตถสารเกษตร	จ.ปทุมธานี
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สอมธ.จัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกประจ�าปี 2561

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จำากัด	 (สอมธ.)	 จัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกประจำาปี	 2561	

หลายๆ	โครงการด้วยกัน	สำาหรับในช่วงครึ่งปีแรกนี้	คือการจัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่	1,	 โครงการ

ศกึษาดงูานเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านของพ่อ	และโครงการความรูสู้อ่าชพีซึง่กม็หีลายหลกัสตูร	ซึง่สมาชกิสามารถ

ใช้เวลาว่างของท่านมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งป	ี ถ้าสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมใดก็สามารถสมัครได้ตามวัน

และเวลาที่กำาหนด

	 สำาหรับกิจกรรมต่างๆ	 ในช่วงครึ่งปีหลัง	 อาทิ	 โครงการส่งเสริมจริยธรรม	 2	 ครั้ง	 ซึ่งจะเปิดรับสมัคร	

ประมาณเดือนมิถุนายน	 2561	 นี้,	 โครงการสัมมนาสมาชิกครั้งที่	 2	 และกิจกรรมอื่นๆ	 อีกมากมาย	 สมาชิก

สามารถติดตามข่าวสารที่รวดเร็วได้ที่	www.savings.tu.ac.th	สำ�หรับโครงก�รฯ ที่กำ�ลังจะเปิดรับสมัครมี

ดังนี้ 

โครงก�รคว�มรู้สู่อ�ชีพ
	 หลกัสตูรกยุช่�ยแป้งบ�ง	รบัสมคัรสม�ชกิครัง้ละ 30 คน เปิดรบัสมคัรตัง้แต่วนัที ่23-31 กรกฎ�คม 

2561 

 ครั้งที่	1	ท่าพระจันทร์	วันเสาร์ที่	18	สิงหาคม	2561	เวลา	09.30-16.00	น.	ณ	สำานักงาน	สอมธ.	

	 ครั้งที่	2	ศูนย์รังสิต	วันเสาร์ที่	25	สิงหาคม	2561	เวลา	09.30-16.00	น.	ณ	สำานักงาน	สอมธ.
	
หม�ยเหตุ ผู้สมัครเข้�อบรม จะต้องชำ�ระเงินค่�ลงทะเบียน จำ�นวน 200.00 บ�ท และ ค่�วัสดุอุปกรณ์จำ�นวน  
  150.00 บ�ท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350.00 บ�ท (ในส่วนของเงินค่�ลงทะเบียน 200.00 บ�ท สอมธ.  
  จะคืนให้ ในกรณีที่สม�ชิกม�เข้�อบรมต�มวันเวล�ที่ สอมธ. กำ�หนด)

	 หลกัสตูรก๋วยเตีย๋วไก่มะระ	รบัสมคัรสม�ชกิครัง้ละ 30 คน เปิดรบัสมคัรตัง้แต่วนัที ่14-20 สงิห�คม 

2561

	 ครั้งที่	1	ท่าพระจันทร์	วันเสาร์ที่	1	กันยายน	2561	เวลา	09.00-16.00	น.	ณ	สำานักงาน	สอมธ.	

	 ครั้งที่	2	ศูนย์รังสิต	วันเสาร์ที่	8	กันยายน	2561	เวลา	09.00-16.00	น.	ณ	สำานักงาน	สอมธ.

หม�ยเหตุ ผู้สมัครเข้�อบรม จะต้องชำ�ระเงินค่�ลงทะเบียน จำ�นวน 200.00 บ�ท และ ค่�วัสดุอุปกรณ์จำ�นวน  
  150.00 บ�ท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350.00 บ�ท (ในส่วนของเงินค่�ลงทะเบียน 200.00 บ�ท สอมธ.  
  จะคืนให้ ในกรณีที่สม�ชิกม�เข้�อบรมต�มวันเวล�ที่ สอมธ. กำ�หนด)
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	 หลักสูตรขนมบ๊ะจ่�ง รับสมัครสม�ชิกครั้งละ 30 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-5 ตุล�คม 2561

	 ครั้งที่	1	ท่าพระจันทร์	วันเสาร์ที่	20	ตุลาคม	2561	เวลา	09.30-16.00	น.	ณ	สำานักงาน	สอมธ.	

	 ครั้งที่	2	ศูนย์รังสิต	วันเสาร์ที่	27	ตุลาคม	2561	เวลา	09.30-16.00	น.	ณ	สำานักงาน	สอมธ.

หม�ยเหตุ ผู้สมัครเข้�อบรม จะต้องชำ�ระเงินค่�ลงทะเบียน จำ�นวน 200.00 บ�ท และ ค่�วัสดุอุปกรณ์จำ�นวน  
  250.00 บ�ท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450.00 บ�ท (ในส่วนของเงินค่�ลงทะเบียน 200.00 บ�ท สอมธ.  
  จะคืนให้ ในกรณีที่สม�ชิกม�เข้�อบรมต�มวันเวล�ที่ สอมธ. กำ�หนด)

โครงก�รส่งเสริมจริยธรรม 
	 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กรกฎ�คม 2561	จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำาพร้าวัดสระแก้ว	จ.อ่างทอง	

	 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 สิงห�คม 2561	จัดทอดผ้าป่าสามัคคี	ณ	วัดจันทร์มณี	จ.อ่างทอง	

	 สำาหรับวันรับสมัครของโครงการส่งเสริมจริยธรรม	สอมธ.	จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2561		

โดยจะประกาศให้ท่านทราบต่อไป	

	 สอมธ. ต้องขออภยัสม�ชกิเป็นอย่�งยิง่ ถ้�ในบ�งกจิกรรมได้ดำ�เนนิก�รไปแล้ว ก่อนหน้�ทีว่�รส�ร

ของ สอมธ. จะถึงมือของสม�ชิก (โดยเฉพ�ะสม�ชิกสังกัดทั่วไป) เพื่อคว�มรวดเร็วในก�รรับข่�วส�รของ 

สอมธ. โปรดติดต�มข่�วส�รได้ที่ www.savings.tu.ac.th

ซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยน
*	 ขายที่ดินเปล่า	 8	 ไร่	 ใกล้ถนน	 มีนำ้าประปา	 ไฟฟ้า	 มีนำ้าทำาการเกษตรตลอดทั้งปี	 อยู่อำาเภอสองพี่น้อง	 จ.สุพรรณบุรี		

ราคาไร่ละ	450,000.00	บาท	ติดต่อ	คุณบุญเลิศ	เชิงคีรี	โทรศัพท์	087-799-6809,	099-446-1751	
*	 ขายที่ดินเปล่า	 106	 ตารางวา	 ด้านหน้าติดถนนซอย	 มีนำ้าประปา	 ไฟฟ้า	 อยู ่ซอยวัดลาดปลาดุก	 จ.นนทบุรี		

ราคา	800,000.00	บาท	ติดต่อ	คุณบุญเลิศ	เชิงคีรี	โทรศัพท์	087-799-6809,	099-446-1751	
*	 ขายบ้านเดีย่ว	2	ชัน้	42	ตารางวา	4	ห้องนอน	1	ห้องนำา้	อยูส่ขุมุวทิ	17	ซอยนารถสนุทร	4	สดุซอย	ใกล้รถไฟฟ้าเอราวณั	

และโรงเรียนนายเรือ	ราคา	2.5	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณแหม่ม	โทรศัพท์	081-445-8542
*	 คอนโดให้เช่า	 (คอนโดไลบารี่เฮาส์)	 ซอยจรัญ	 13	 เฟอร์นิเจอร์ครบ	 พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า	 ตู้เย็น	 ทีวี	 ไมโครเวฟ		

เครื่องปรับอากาศ	เช่าเดือนละ	7,500	บาท	ติดต่อ	คุณวัลลา	จันทร์เปีย	โทรศัพท์	099-195-7775,	0-2613-3820-5	
ต่อ	214
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สาระสุขภาพ  
จ�ก สสส.
	 	 	 	 	 	 	 ที่ม�: มูลนิธิหมอช�วบ้�น 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 http://www.thaihealth.or.th

	 	 ก�รเดิน คือก�รออกกำ�ลังก�ยที่ง่�ย สะดวก 

และปลอดภัยที่สุด ใครที่เดินได้ก็ส�ม�รถออกกำ�ลังก�ย

ด้วยวิธีนี้ได้ นั่นคือก�รเดินเร็วที่สมำ่�เสมอและต่อเนื่องใน

ระยะเวล�หนึ่ง จนกระทั่งเหงื่อออกโซมก�ย หัวใจเต้นเร็ว

กว่�ปกติ ชีพจรเต้นเร็ว 100-120 ครั้งต่อน�ที 

  ก�รเดิน “ดี” ต่อสุขภ�พอย่�งไร

  1. สภ�พร่�งก�ยในทกุๆ ส่วนแขง็แรงสมบรูณ์ 

โดยทำาให้กล้ามเนื้อกระดูกและเอ็นแข็งแรง	 มีความยืดหยุ่น	

การเดนิเป็นประจำาจะทำาให้กระดกูหนาแน่นและแขง็แรงยิง่ขึน้

	 2. ป้องกันและต่อต้�นก�รเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่�งๆ ได้เป็นอย่�งดี	 ดังคำากล่าวที่ว่า	 “กีฬาๆ	 เป็นยาวิเศษ”	 เช่น		

เป็นยาป้องกันรักษาโรคหัวใจ	โรคความดันเลือด	โรคกระดูกพรุน	โรคเบาหวาน	เป็นต้น

	 3. ชะลอคว�มเสื่อมของร่�งก�ย	ยืดระยะการเป็นหนุ่มสาวให้ยาวนาน	พร้อมทั้งยังช่วยให้อายุยืนยาวยิ่งขึ้น

	 4. สติปัญญ�เฉียบแหลม	เพิ่มความสามารถในการคิด	การจำาดีขึ้น

	 5. ลดปัญห�ก�รนอนไม่หลับ	การเดินออกกำาลังกายตอนเย็นแดดอ่อนๆ	จะช่วยให้การนอนหลับดียิ่งขึ้น	

	 6.	 ระบบการทำ�ง�นของหัวใจและการไหลเวียนของเลือดดีและเป็นปกติ

	 7. หลอดเลือดขย�ยตัวและหดตัวสลับกัน	ทำาให้การไหลเวียนเลือดสะดวกยิ่งขึ้น	ซึ่งจะช่วยลดความดันเลือดลง

	 8. ระบบก�รย่อย	และระบบการขับถ่ายของร่างกาย	ทำ�ง�นได้ดีเป็นปกติ

	 9. เจริญอ�ห�รยิ่งขึ้น	

	 10. ระบบภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานโรคแข็งแรง

	 11. ผิวพรรณสดใสและเต่งตึง	ใครอยากสาวเสมอสวยเสมอจงเดินออกกำาลังกายเป็นประจำาดู

	 12. ลดคว�มเครียดได้เป็นอย่�งดี	 กระตุ้นให้ฮอร์โมนเอนดอร์ฟิน	 (หรือสารความสุข)	 หลั่งออกมาซึ่งมีฤทธิ์กล่อม

ประสาท	ทำาให้อารมณ์ดี	รู้สึกมีความสุขเป็นพิเศษ	จิตใจสดชื่นเบิกบาน	รวมทั้งลดความเจ็บปวดได้ด้วย

	 13. ลดคว�มหงุดหงิด	ความโกรธหรืออารมณ์ไม่ดีต่างๆ	ได้อย่างดี

	 14. ผ่อนคล�ยคว�มตึงเครียดของสมอง	และกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ	ของร่างกายได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

	 15. ร่�งก�ยหลั่งฮอร์โมนเพศม�กขึ้น	ความรู้สึกทางเพศจึงดีขึ้นทั้งชายและหญิง

	 16. จิตใจสดชื่นเบิกบ�น ปลอดโปร่งแจ่มใส	กระชุ่มกระชวย	รู้สึกมีความสุข
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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

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
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี

ประธานกรรมการ 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

savings@tu.ac.th

บรรณาธิการแถลง
		 สวัสดีค่ะ	 สมาชิก	 สอมธ.	 ทุกท่าน	 ช่วงนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นช่วงของการ	
เปลีย่นฤด	ูฝนตกชกุ	อาจทำาให้มโีรคภยัไข้เจบ็ตามมา	ขอให้ทกุท่านดแูลสขุภาพด้วยนะคะ	
ดิฉันขอเน้นยำ้า	 เรื่องทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประเภทต่างๆ	 อีกครั้ง	 ทั้งนี้เพื่อ	
ประโยชน์ของท่านเอง	สมาชกิจะต้องยืน่เอกสารให้พร้อม	ภายในวนัที	่6	กรกฎาคม	2561	
นะคะ	 ในส่วนการดำาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ	 ของ	 สอมธ.	 เริ่มออกตัวแล้วในหลาย	
โครงการฯ	 ค่ะ	 ได้แก่	 โครงการความรู้สู่อาชีพ	 โครงการสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่	
โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ	ซึ่งกำาลังเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วม

กิจกรรมในขณะนี้	 และอีกหลายๆ	 กิจกรรมที่	 สอมธ.	 ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าแล้วเพื่อให้เตรียมตัว	 และบริหาร	
วัน	 เวลา	 สมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง	 http://savings.tu.ac.th	 อีกหนึ่งเรื่องสำาคัญที่สมาชิกควรทราบ
และต้องดำาเนินการ	 อย่างที่ทราบกันด	ี สอมธ.	 มีสวัสดิการมากมายมอบให้แก่สมาชิก	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านและ	
ครอบครวั	สมาชกิไม่ควรนิง่นอนใจ	โปรดตดิต่อ	สอมธ.	เพือ่ดำาเนนิการทำาหนงัสอืแต่งตัง้ผูร้บัผลประโยชน์นะคะ	หากมข้ีอสงสยั	
ประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่	สำานักงาน	สอมธ.	ท่าพระจันทร์	และศูนย์รังสิตค่ะ 
 
 น�งส�วส�ยฝน อำ�พันศรี
 ประธ�นอนุกรรมก�รประช�สัมพันธ์
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