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สารจาก

นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด นับเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ทเี่ ป็น
ต้นแบบการด�ำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ทดี่ ยี งิ่ มาโดยตลอด ในระยะเวลาหลายสิบปีทผี่ า่ นมา
สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด ได้สร้างคุณประโยชน์อย่างมากแก่บคุ ลากร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการเป็นองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีด่ แู ลจัดการทางการเงินให้แก่สมาชิก
ด้วยการเป็นแหล่งส�ำหรับการออมเงินทีม่ ผี ลประโยชน์สงู กว่าองค์กรทางการเงินอืน่ ๆ ตลอดจน
การให้สินเชื่อแก่สมาชิกด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สมาชิกได้ประโยชน์อย่างมาก นับเป็นสถาบัน
ทางการเงินทีส่ ำ� คัญมากของชาวจุฬาฯ ตามทีป่ รากฏในผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาและทีแ่ สดง
ในรายงานกิจการประจ�ำปี 2555
ในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555 ดิฉันขอส่งความปรารถนาดี
มายังสหกรณ์ฯ และสมาชิกทุกท่าน ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
มีความมัน่ คงในการด�ำเนินงานตลอดไป และประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในการด�ำเนินกิจการ
ให้มคี วามเจริญยิง่ ๆ ขึน้ ไป

(ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์)
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สารจาก

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นับเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด ด�ำเนินงานมา
โดยได้รบั ผลส�ำเร็จเป็นทีน่ า่ ชืน่ ชมยิง่ ทัง้ นี้ สืบเนือ่ งมาจากการบริหารงานทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของความโปร่งใส
ความมีธรรมาภิบาล และการค�ำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ การด�ำเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ยังเผื่อแผ่ไปถึงชุมชนและสังคมในองค์รวมด้วย กิจกรรมของสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ มีหลากหลายที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการมีบทบาทส�ำคัญ
ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ ทุกยุค
ทุกสมัยต่างมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มกันในเรือ่ งดังกล่าว และสะท้อนเป็นรูปธรรมจากการทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ
ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น มาเป็นระยะนับตั้งแต่ระดับภาคจนถึงระดับชาติ และถือเป็นเกียรติยศ
อย่างยิง่ ทีใ่ นปี 2555 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ ได้รบั รางวัลสหกรณ์ดเี ด่นแห่งชาติเป็นครัง้ ที่ 3
เนือ่ งจากการด�ำเนินงานหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ เกีย่ วข้องกับการบริหารเงิน ซึง่ มี
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ตระหนักถึงการสร้าง
ความสมดุลระหว่างผลตอบแทนที่จะได้รับเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกกับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้เป็นส�ำคัญ โดยค�ำนึงถึงปัจจัยทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานทัง้ ภายในและภายนอก
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกท่านของสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ ทีช่ ว่ ยสร้าง
ความเจริญรุดหน้าให้แก่องค์กร ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและขอเดชะพระบารมีแห่งพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
คุม้ ครองให้ทกุ ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และมีสว่ นน�ำพาสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ ให้เจริญ
รุง่ เรืองอย่างยัง่ ยืน เป็นทีพ่ ง่ึ พิงของชาวจุฬาฯ ตลอดไป

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล)
อธิการบดี
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สารจาก

ประธานกรรมการด�ำเนินการ
ปีนี้ นับได้ว่าเป็นปีทองของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด เพราะได้รับพระราชทาน
โล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ (ประเภทออมทรัพย์) ประจ�ำปี 2555  จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร ในพระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ณ มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง
การได้รบั โล่พระราชทานสหกรณ์ดเี ด่นแห่งชาติ ครัง้ นี้ นับเป็นครัง้ ที่ 3 แล้ว ตัง้ แต่แรกเริม่ ด�ำเนินการ มาเป็น
เวลา 51 ปี โดยสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ของเราได้รับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1
เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 และ ครั้งที่ 2 เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 นับเป็นสหกรณ์
แห่งแรกที่ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่นี้
รางวัลต่างๆ ทั้งหลายที่ได้รับมานั้น สะท้อนให้เห็นถึงความวิริยะอุตสาหะ ประสบการณ์การบริหาร
การจัดการ ความร่วมมือร่วมใจของบุคคลทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ สมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ นอกจาก
จะก่อให้เกิดความมั่นคงของสหกรณ์ การมีชีวิตและฐานะการเงินที่ดีขึ้นของสมาชิก การช่วยเหลือสังคมหรือบุคคล
ที่ด้อยโอกาสกว่า ส่งผลให้ได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติประวัติแก่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อีกครั้งหนึ่งด้วย
นอกจากความภาคภูมิใจจากการได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่น่าภูมิใจไม่น้อยไปกว่ากันคือ
ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจของสถาบันการเงินทั้งหลาย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ได้ร่วมระดมสมองทั้งแรงกายแรงใจ สามารถฝ่าฟันกระแสการแข่งขันอันรุนแรงจากสถาบันการเงินภายนอก จนได้
ก�ำไรสุทธิเกินกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ นั่นคือ 915 ล้านบาทเศษ จากเป้าหมายคือ 894 ล้านบาท ส่งผลให้สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ สามารถจัดสรรก�ำไรสุทธิ เป็นผลประโยชน์ของสมาชิกได้ถึง 72.24% ของก�ำไรสุทธิ นับเป็น
การบรรลุพันธกิจของสหกรณ์อย่างแท้จริง คือ ส่งเสริมให้สมาชิกมีความอยู่ดีกินดี และมีสันติสุขในสังคม
ในวาระนี้ กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน คณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวง ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา
และขอให้มงุ่ มัน่ ท�ำหน้าทีข่ องตนเองให้ดี เป็นก�ำลังส�ำคัญในการน�ำพาสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ ให้มคี วามเจริญรุง่ เรือง
เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการให้เป็นสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมยิ่งๆ ขึ้น ตลอดไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
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ที่ปรึกษา

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางลักขณา เขคม

ดร.มนตรี ช่วยชู
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กรรมการ

นางสาลี่ หมั่นเจริญ
กรรมการ

นางอังคณา พวงเงิน
กรรมการ

นายลับแล ณ บางช้าง
กรรมการ

นายอุดม โชคศิริ
กรรมการ

นายณรงค์ เพชรสุก
กรรมการ
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด

เจ้าหน้าที่

นางดวงแก้ว สมหวัง
รองผู้จัดการ

นางศิริวรรณ ปัญญาธรรม
ผู้จัดการ

นางลัดดาวัลย์ บดีรัฐ
รองผู้จัดการ

ฝ่ายเงินกู้

นางเยาวดี ชื่นแฉ่ง
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้

นางจิตรนันท์ วรภัทรวิศิษฐ์

นางขวัญใจ ศิริ

น.ส.สุขฤทัย วิทยากุลชัย

น.ส.สาคร สง่าพล

น.ส.วิไลลักษณ์ จารีวงศ์ไพบูลย์

น.ส.วารุณี ตั้งประสิทธิ์

น.ส.ชุติมา ปิดตาฝ้าย
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ฝ่ายทะเบียนสมาชิก

น.ส.จิดาภา เปล่งปลั่ง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสมาชิก

นางอมรรัตน์ สันต์ธนะวาณิช

น.ส.นพรัตน์ ศิริ

ฝ่ายบัญชี

นางนิตยา แก้วหนองโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

น.ส.ชนิษฐา อิศรี

ฝ่ายเงินฝาก

น.ส.ขจิตพรรณ แพ่งนคร
หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก

นางศรีประไพ สมาจาร

น.ส.จินตนา คงวิชัย
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น.ส.ปาริชาต เทพหยด

น.ส.จตุพร ลิมปิวรรณ

น.ส.ฐิติรัตน์ พงศ์สุภาคุณิตา

น.ส.ณัฐฐิตา โลณานุรักษ์

นายผดุงไชย พิทักษ์ไพโรจน์กุล

น.ส.นิภาพร พุ่มจันทร์

น.ส.กาญจนา จารุเรืองไพศาล

น.ส.พรทิพย์ ทันการ

น.ส.จันจิรา พันธุ์ศรี

น.ส.ธนัญชกร พรมเหง้า

น.ส.ดารณี จุฬาลักษณ์กวิน

น.ส.ศศิวิมล คณนาวุฒิ
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ฝ่ายประชาสัมพันธ์

น.ส.ธารินี ทองสงฆ์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

น.ส.วราภรณ์ ลิ่วลักษณ์

น.ส.ฉัตรชุลี โสตถิอ�ำรุง

ฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน

นางรจนา ชัดประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน

นางธัญรัศม์ คงลี

น.ส.ทัศนวรรณ พารา

น.ส.เนตรนภา ทองเจียว

ฝ่ายการเงิน

น.ส.ประไพพร อ�ำพนธ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

น.ส.อรุณี ศรีอุดม

นายไพรัช ชุ่มเพ็งพัน
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ฝ่ายธุรการ

น.ส.ขวัญจิต ดารารัตน์ทวี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

น.ส.โชติกา คงบัวสอน

นางบังอร ตุลย์วัฒนางกูร

น.ส.กนกกุล สุพจน์

น.ส.ปวีณา ทองดีแท้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.สกุลณา รอดสมนาม
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพิเชษฐ ไตรบุตรี

นายติณณภพ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
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ฝ่ายนิติการ

นายเฉลิมพร เศรษฐี
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

นายจารุภูมิ สุจริตกุล

ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายสมชาย บังเกิด
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางสมบัติ จันทร์สุเทพ

น.ส.พิมพ์พิมาศ สายสนิธ

นายวิเชียร ภูมิจันทร์

นายเรืองศักดิ์ สิทธิสังข์

นายศิริ ดัชนีย์
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ผู้ประสานงานประจ�ำหน่วย ปี 2555

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางอวัตถา
นางร�ำไพร
นางประคอง
นางประนอม
นายกิตติวัฒน์
นายทศพล
นายอุลเวงค์
นายวรา
นางสรรเสริญ

เทพหยด
ทองค�ำ
สินธุส�ำราญ
ศิลปนภาพร
การศาสตร์
แย้มน้อยใหญ่
มติมาลังกรณ์
นิ่มงาม
มัลลิกาภา

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ว่าที่ ร.ต. สมพงษ์ ทั้งวงศ์เจริญ ร.น.
นายธนากร น้อยค�ำสิน
นายชรินทร์ โกศิยะกุล
นายชัยนันท์ พรมนิ่ม
น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์
นายอัคเดช เกษเจริญ
นายบุญนพ ค�ำแหง
นายยงยุทธ์ เสวกพันธ์
นายจารึก
ภิภักกิจ

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

นายพงษ์สิธร
นายชลวุฒิ
น.ส.ปิยะวรรณ
นายกานต์
นายธงชัย
นายธ�ำรงค์
นายอุดม
นายบัญชา

แสงน้อย
พูลสมบัติ
เชยโชติ
สอนศรี
เกาะด่าน
มะลิอ่อง
พอดี
จารัญ

รายงานกิจการประจ�ำปี 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด

กราฟแสดงผลด�ำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2551-2555
จ�ำนวนสมาชิก
คน

พ.ศ.

พ.ศ.
จ�ำนวนสมาชิก

2551
11,879

2552
12,717

2553
13,243

2554
14,165

2555
14,544

ทุนสะสมฯ ทุนส�ำรอง ทุนเรือนหุ้น
ล้านบาท

พ.ศ.

พ.ศ.
ทุนสะสมฯ
ทุนส�ำรอง
ทุนเรือนหุ้น

2551
573.67
1,131.41
7,482.16

2552
576.43
1,238.60
8,185.18

2553
623.67
1,360.46
8,962.52

2554
675.46
1,568.79
9,722.75

2555
696.83
1,699.56
10,495.51
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สินทรัพย์ หนี้สิน ทุนของสหกรณ์
ล้านบาท
ทุนของสหกรณ์
หนี้สิน
สินทรัพย์

พ.ศ.

พ.ศ.
2551
สินทรัพย์
25,667.50
หนี้สิน
15,702.17
ทุนของสหกรณ์ 9,965.33

2552
28,697.16
17,717.98
10,979.18

2553
29,661.08
17,404.91
12,256.17

2554
29,092.17
15,999.40
13,092.76

2555
30,568.67
16,445.99
14,122.68

เงินให้สมาชิกกู้ ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝากรวม
ล้านบาท

พ.ศ.

พ.ศ.
ทุนเรือนหุ้น
เงินรับฝากรวม
เงินให้สมาชิกกู้

2551
7,482.16
11,702.50
3,205.04

2552
8,185.18
13,650.30
3,356.24

2553
8,962.52
11,728.88
3,613.63

2554
9,722.75
7,961.60
3,935.90

2555
10,495.51
7,352.77
4,267.42
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เงินรับฝากประจ�ำ เงินรับฝากออมทรัพย์ เงินรับฝากรวม
ล้านบาท

พ.ศ.

พ.ศ.
เงินรับฝากประจ�ำ
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากรวม

2551
7,037.67
4,664.83
11,702.50

2552
2,093.30
11,557.00
13,650.30

2553
1,871.75
9,857.13
11,728.88

2554
2,716.57
5,245.03
7,961.60

2555
2,808.76
4,544.01
7,352.77

รายได้ รายจ่าย ก�ำไรสุทธิ
ล้านบาท

พ.ศ.

พ.ศ.
รายได้
รายจ่าย
ก�ำไรสุทธิ

2551
1,211.51
506.73
704.78

2552
1,336.22
534.19
802.03

2553
1,336.61
352.70
983.91

2554
1,364.99
517.83
847.16

2555
1,495.77
580.59
915.18
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ที่มาของรายได้
ล้านบาท

พ.ศ.

พ.ศ.
รายได้จากสมาชิกกู้
รายได้อื่น
รวมรายได้

2551
179.31
1,032.20
1,211.51

2552
195.91
1,140.31
1,336.22

2553
179.65
1,156.96
1,336.61

2554
168.52
1,196.47
1,364.99

2555
164.30
1,331.47
1,495.77

ที่มาของค่าใช้จ่าย
ล้านบาท

พ.ศ.

พ.ศ.
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
รวมรายจ่าย

2551
449.93
56.80
506.73

2552
469.86
64.33
534.19

2553
275.80
76.90
352.70

2554
412.80
105.03
517.83

2555
478.18
102.41
580.59

รายงานกิจการประจ�ำปี 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด

รายงานกิ
2555
รายงานกิจจการประจ�
การประจําำปีปี 2555

สหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์จจุฬุฬาลงกรณ์
สหกรณ์
าลงกรณ์มมหาวิ
หาวิททยาลั
ยาลัยยจ�จํำกัากัดด
เรียน สมาชิกทุกท่ าน
ปี 2555 มี เ หตุ ก ารณ์ ดีๆ มากมายเกิ ดแก่ สหกรณ์ ออมทรั พย์จุฬ าฯ ของเรา เป็ นปี ทองของสหกรณ์ ฯ อี ก ปี หนึ่ ง
เหตุการณ์ที่สาํ คัญและนับเป็ นเกียรติยศยิง่ ใหญ่คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด ได้รับการคัดเลือกให้
ได้รั บ รางวัล สหกรณ์ ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ ป ระจํา ปี 2555 ประเภทสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ได้ รั บ พระราชทานโล่ ร างวัล
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีทอ้ งสนามหลวง
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด ได้รับรางวัล “สหกรณ์ดีเด่นแห่ งชาติ” มาแล้วสองครั้ง ครั้งที่
หนึ่ งเมื่อปี 2520 ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ครั้งที่สองเมื่อปี 2542 ได้รับพระราชทาน
โล่รางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้ งนี้ นับเป็ นการได้รางวัลครั้ งที่ สาม เป็ นสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ งแรกของประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลนี้ ถึงสามครั้ง เป็ นการยืนยันถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
ความมัน่ คงของสหกรณ์ฯ เป็ นการยืนยันถึงแนวนโยบายการดําเนินการของสหกรณ์ฯ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นกําไรสู งสุ ด เป็ นการ
ยืนยันถึงความสามารถในการบริ หารจัดการของสหกรณ์ ฯ ที่มุ่งเน้นให้สมาชิ กและครอบครั วสมาชิ กมีคุณภาพชี วิตที่ ดี
สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน สหกรณ์ให้บริ การและจัดสวัสดิการที่ดีและครอบคลุมในทุกช่ วงชี วิต
ให้แก่สมาชิ ก ทั้งสมาชิ กใหม่ สมาชิ กปั จจุบนั และสมาชิ กอาวุโส ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่สมาชิ กผูฝ้ าก และผูก้ ู้
ขณะเดียวกัน สมาชิกก็ให้ความร่ วมมือเอาใจใส่ ในการบริ หารงานและกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ฯ รวมทั้งกิจกรรมที่เป็ น
สาธารณประโยชน์และกิ จกรรมอนุ รักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเอื้ ออาทรต่อชุ มชนและขบวนการสหกรณ์ ฯลฯ
ความสําเร็ จที่สหกรณ์ฯ ได้รับแสดงให้เห็นถึงความร่ วมมือร่ วมใจกันของสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ
โดยแท้
องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ปี 2555 เป็ นปี สากลแห่ งสหกรณ์ (International Year of Cooperatives : IYC)
และให้ใช้คาํ ขวัญว่า สหกรณ์ สร้ างโลกที่ดีกว่ า (Cooperative Enterprise Build a Better World) แสดงให้เห็นถึงบทบาท
สําคัญของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สหกรณ์เป็ นเรื่ องของผูท้ ี่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การไม่
มีงานทํา การเข้าถึงสถาบันการเงินยาก การเป็ นหนี้ สิน การไร้ที่อยู่อาศัย ฯลฯ มารวมตัวกันทํากิจกรรมที่พ่ ึงพาตนเอง
น ส ห กจรึงเป็
ณ์ จึนงสถาบั
เ ป็ นนสทางเศรฐกิ
ถ า บั น ท าจงทีเ่เศน้รนษทั้งฐเศรษฐกิ
กิ จ ที่ เ น้จนและสั
ทั้ ง เงศคม
ร ษมีฐกกิารท�
จ แ ำลกิะจสักรรมร่
ง ค ม มีวมกั
ก านร
ย เ ห อลื เกื
อ ้เอกืกู้ อลกักูนล กัสหกรณ์
ช่วยเหลื
ทํากิจกรรมร่ วมกัอย่นา(Co-operation)
างมีและเป็
คุณค่านมีลัหกลัษณะธุ
กการ รและเป็
นลักษณะธุ
รกิจ ่งสหกรณ์
เป็ นกลไกหนึ
่ งทีไ่ขปั
สามารถ
(Co-operation)
งมีคุณค่า มีหลักอย่การ
กิจ สหกรณ์
เป็นกลไกหนึ
ที่สามารถขั
บเคลื่อนแก้
ญหา
ขับเคลื่อนแก้จไและสั
ขปั ญหาทางเศรษฐกิ
จและสังงคมได้
ทุกประเทศจึ
่จะรณรงค์
เรื่ องจังสหกรณ์
อย่ใาดที
งจริ่ทง�ำจัส�งำเร็สหกรณ์
ใดที่
ทางเศรษฐกิ
งคมได้ ทุกประเทศจึ
สมควรที
่จะรณรงค์งเสมควรที
รื่องสหกรณ์
อย่างจริ
ง สหกรณ์
จก็เผยแพร่
ทําสําเร็ จก็อเผยแพร่
อไปเพื
่อเป็ นรูอื่นปท�แบบให้
อื่นทํบาการรั
ตามบเพืรู้ข่อองสาธารณชนให้
ยกระดับการรับรู ้ขมองสาธารณชนให้
ากขึ้น
ขยายผลต่
ไปเพื่อเป็ขยายผลต่
นรูปแบบให้
สหกรณ์
ำตาม สเพืหกรณ์
่อยกระดั
ากขึ้นว่าสหกรณ์สมามารถ
วยลดระดั
บความยากจน
เสริ มวการมี
านทํงาคมอย่และช่
ยพัฒนาสั
คมอย่นาี้องบู
ด้วยเหตุน้ ี
ช่ว่าวสหกรณ์
ยลดระดัสบามารถช่
ความยากจน
ส่งเสริ
มการมีงานท�ส่ำ งและช่
ยพัฒงนาสั
างบูรวณาการ
ด้วงยเหตุ
งค์รกณาการ
ารสหประชาชาติ
2555 เป็ นปี
วยสหกรณ์
ในเรื
งต่างๆ
่เป็ นปั
หาที
่ตอ้ ง
จึองค์
งได้กปารสหประชาชาติ
ระกาศให้ปี 2555จึงเป็ได้นปปีระกาศให้
สากลว่าด้วปียสหกรณ์
เพืสากลว่
่อรณรงค์าด้ในเรื
่องต่างๆ เพื
ที่เ่ป็อรณรงค์
นปัญหาที
่ต้อ่ องเผชิ
ญร่วทีมกั
นดังญกล่
าวและ
ญร่อวแก้มกัไขกั
นดันงอย่
กล่าางจริ
วและร่
ร่เผชิ
วมมื
งจังวมมือแก้ไขกันอย่างจริ งจัง
1
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ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปี ก่ อน
รายการ
จํานวนสมาชิก (คน)

หน่ วย: บาท

2555

2554

เพิม่ (ลด)

ร้ อยละ

14,544

14,165

379

2.68

สิ นทรัพย์รวม

30,568,674,211.23

29,092,165,831.93

1,476,508,379.30

5.08

ทุนเรื อนหุน้

10,495,508,960.00

9,722,748,400.00

772,760,560.00

7.95

ทุนสํารอง

1,699,556,588.79

1,568,791,578.54

130,765,010.25

8.34

696,825,875.98

675,462,535.99

21,363,339.99

3.16

เงินรับฝากออมทรัพย์

4,544,009,946.94

5,245,026,140.76

-701,016,193.82

-13.37

เงินรับฝากประจํา

2,808,757,770.96

2,716,575,678.99

92,182,091.97

3.39

เงินให้สมาชิกกูเ้ พิ่มระหว่างปี

2,713,882,800.00

2,579,189,900.00

134,692,900.00

5.22

สมาชิกชําระคืนเงินกูร้ ะหว่างปี

2,421,070,742.48

2,238,540,659.60

182,530,082.88

8.15

เงินให้สหกรณ์อื่นกูเ้ พิม่ ระหว่างปี

4,864,600,000.00

6,554,850,000.00

-1,690,250,000.00

-25.79

สหกรณ์อื่นชําระคืนเงินกูร้ ะหว่างปี

4,311,968,758.09

6,003,285,187.92

-1,691,316,429.83

-28.17

ลูกหนี้เงินกู-้ สมาชิก คงเหลือ

4,267,422,341.99

3,974,610,284.47

292,812,057.52

7.37

ลูกหนี้เงินกู-้ สหกรณ์อื่น คงเหลือ

7,146,396,873.20

6,593,765,631.29

552,631,241.91

8.38

เงินลงทุน

15,754,354,748.49

18,268,909,747.37

-2,514,554,998.88

-13.76

ทุนของสหกรณ์

14,122,682,891.29

13,092,762,135.11

1,029,920,756.18

7.87

915,182,971.87

847,159,318.26

68,023,653.61

8.03

ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ

กําไรสุ ทธิประจําปี

สมาชิกภาพ
สมาชิก

จํานวนสมาชิกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555
บวก รับเพิ่มระหว่างปี
คืนสมาชิกภาพ
รวมเป็ นจํานวนสมาชิก
หัก ผูท้ ี่พน้ สมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ
คงเหลือจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

11,008

ราย

519

ราย

3

ราย

11,530

ราย

353

ราย

11,177

ราย
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สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์

1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จํานวนสมาชิกสมทบยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
บวก รับเพิ่มระหว่างปี
รวมเป็ นจํานวนสมาชิกสมทบ
หัก ผูท้ ี่พน้ สมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ
รวมจํานวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
รวมจํานวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ทุนเรือนหุ้น

ยอดยกมาวันที่ 1 มกราคม 2555

3,156
309
3,465
99
3,366
14,544

พระองค์
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

9,722,748,400 บาท

บวก สมาชิกเพิม่ หุน้ ระหว่างปี

823,872,940 บาท

หัก สมาชิกที่ลาออก/เสี ยชีวติ ฯลฯ ถอนหุน้ คืนระหว่างปี

51,112,380 บาท

ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

10,495,508,960 บาท

เงินรับฝากและตัว๋ สั ญญาใช้ เงิน
เงิ นฝากออมทรั พย์ของสหกรณ์ ฯ เป็ นเงิ นฝากที่สมาชิ กสามารถฝากถอนได้ตลอดเวลา ดอกเบี้ยคํานวณให้เป็ น
รายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือสิ้ นวันและไม่ตอ้ งเสี ยภาษี เงินฝากประจําจะต้องเสี ยภาษีดอกเบี้ยเช่นเดียวกับเงินฝากประจํา
ของสถาบันการเงินทัว่ ไป เงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพย์น้ ี สหกรณ์ฯ รับฝากจากสมาชิกเท่านั้น ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เป็ นตราสารการเงินอย่างหนึ่ งที่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สามารถฝากหรื อลงทุนได้
แต่ปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เปิ ดรับฝากเฉพาะจากสมาชิกและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย(เท่านั้น)

ยอดยกมาวันที่ 1 มกราคม 2555
บวก เงินฝากเพิ่มระหว่างปี
หัก สมาชิกถอนเงินฝาก
ระหว่างปี
เงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เงินฝากออมทรัพย์
(บาท)
5,245,026,140.76
12,239,549,629.01

เงินฝากประจํา
(บาท)
2,716,575,678.99
2,755,648,831.18

ตั๋วสั ญญาใช้ เงิน
(บาท)
1,274,761,915.07
1,472,110,943.91

12,940,565,822.83

2,663,466,739.21

1,246,761,915.07

4,544,009,946.94

2,808,757,770.96

1,500,110,943.91
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เงินให้ ก้ แู ก่ สมาชิก
ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2552 ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้สหกรณ์ดาํ เนิ นการตามแผน
ดําเนินการ “ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ลดเงินเฉลี่ยคืน ปี 2553 – 2555” โดยมีรายละเอียดคือ
วันที่ 1 มีนาคม 2553 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ หลือ 5.00% เฉลี่ยคืน 40%
วันที่ 1 มกราคม 2554 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ หลือ 4.50% เฉลี่ยคืน 33%
วันที่ 1 มกราคม 2555 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ หลือ 4.00% เฉลี่ยคืน 25%
ในข้อเท็จจริ งสองปี ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ลดดอกเบี้ยเงิ นกูล้ งตามแผนดําเนิ นการที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมใหญ่
แต่ที่ประชุมใหญ่จดั สรรเงินเฉลี่ยคืนไม่เป็ นไปตามแผนฯ คือปี 2553 จัดสรรเป็ นเงินเฉลี่ยคืน 50% (จากข้อตกลง 40%)
ปี 2554 จัดสรรเป็ นเงินเฉลี่ยคืน 35.98% (จากข้อตกลง 33%)
เงินกู้ฉุกเฉิน
(บาท)

จํานวน
สั ญญา

8,276

เงินกู้สามัญ
(บาท)

19,504,089.21

บวก ให้กรู้ ะหว่างปี

54,677,000.11

1,014,853,600.00

1,644,352,200.00

หัก สมาชิกชําระคืนระหว่างปี

58,730,740.00

1,003,427,697.87

1,358,912,304.61

คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

15,450,349.21

838,456,582.73

5,344

เงินกู้พเิ ศษ
(บาท)

ยอดยกมาวันที่ 1 มกราคม 2555

6,872

827,030,680.60

จํานวน
สั ญญา

6,674

จํานวน
สั ญญา

3,128,075,514.66

852

3,413,515,410.05

1,065

เงินให้ ก้ แู ละเงินนําไปฝากสหกรณ์ อนื่
สภาพคล่ องคงเหลื อของสหกรณ์ ฯ หลังจากให้สมาชิ ก กู้ยืมแล้ว ส่ วนหนึ่ งสหกรณ์ ฯ ได้นําไปลงทุนในตลาด
ตราสารหนี้ เพื่อให้เกิดดอกผลงอกเงยนํามาจัดสรรเป็ นสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิ ก สภาพคล่องอีกส่ วนหนึ่ งสหกรณ์ฯ
ได้นาํ ไปแบ่งปั นให้เพื่อนสหกรณ์ต่างๆ ได้กูย้ ืมหรื อนําไปฝากเพื่อช่วยเสริ มสภาพคล่อง โดยพิจารณาสถานะการเงินและ
ความมัน่ คงของสหกรณ์ น้ ันๆ เป็ นหลัก กรณี เป็ นสหกรณ์ ประเภทอื่ นที่มิใช่ สหกรณ์ ออมทรั พย์จะต้องมี หลักทรั พย์มา
จํานองเป็ นประกันด้วย ยอดเงินให้กแู้ ละเงินนําไปฝากสหกรณ์ต่างๆ คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดงั นี้
ยอดยกมาวันที่ 1 มกราคม 2555

จํานวน 74 สัญญา เป็ นเงิน

6,593,765,631.29

บวก ให้กเู้ พิ่มระหว่างปี

จํานวน 34 สัญญา เป็ นเงิน

4,864,600,000.00

หัก รับชําระหนี้คืนระหว่างปี

จํานวน 50 สัญญา เป็ นเงิน

4,311,968,758.09

เงินให้ สหกรณ์ อนื่ กู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

จํานวน 58 สั ญญา เป็ นเงิน

7,146,396,873.20

เงินนําไปฝากสหกรณ์ อนื่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 11 สหกรณ์ เป็ นเงิน

1,303,650,100.00
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รายงานผลการติดตามเร่ งรัดหนีส้ ิ นของสหกรณ์
สมาชิ ก ที่ ออกจากสหกรณ์ ฯ และยังมี หนี้ สินค้างชําระ สหกรณ์ ฯ ได้ดาํ เนิ นการติ ดตามและเร่ งรั ดหนี้ สินอย่า ง
ต่อเนื่ องมาโดยตลอด ในปี 2555 สหกรณ์ฯ ได้ดาํ เนิ นการติดตามและเร่ งรัดหนี้ สิน ประเภทเงินกูส้ ามัญและประเภทเงินกู้
พิเศษ ได้ท้ งั สิ้ นจํานวน 65 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 14,889,705.88 บาท อย่างไรก็ตาม ยังคงมีหนี้ สินของสมาชิกค้างชําระคง
เหลืออยู่ ซึ่ งสหกรณ์ฯ ได้ดาํ เนิ นการจัดชั้นคุณภาพหนี้ และตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเต็มจํานวน ตามระเบียบที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์กาํ หนด โดยเริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็ นต้นมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สหกรณ์ฯ มีลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประเภทเงินกูส้ ามัญ และประเภทเงินกูพ้ ิเศษ
จํานวน 191 ราย เป็ นเงินจํานวนเงิน 62,919,704.87 บาท แยกรายละเอียดได้ดงั นี้
1. ลูกหนี้จดั ชั้นปกติ

จํานวน 82 ราย เป็ นเงิน

19,596,308.00 บาท

2.ลูกหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน

จํานวน 11 ราย เป็ นเงิน

2,518,588.94 บาท

3.ลูกหนี้จดั ชั้นสงสัย

จํานวน 5 ราย เป็ นเงิน

1,753,827.40 บาท

4. ลูกหนี้จดั ชั้นสงสัยจะสูญ

จํานวน 1 ราย เป็ นเงิน

744,822.22 บาท

5. ลูกหนี้ช้ นั สูญ

จํานวน 92 ราย เป็ นเงิน

38,306,158.31 บาท

รวม 191 ราย เป็ นเงิน

62,919,704.87 บาท

การใช้ ทุนสาธารณประโยชน์
ในปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประโยชน์
แก่สาธารณะ มีรายละเอียดดังนี้
ที่
1.

รายการ

จํานวนเงิน
(บาท)

ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
- ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 95 ปี แห่งการสถาปนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รวม

100,000.00

100,000.00
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ที่
2.

รายการ

(บาท)

เพือ่ สมาชิก และประชาคมชาวจุฬาฯ
- สนับสนุนโครงการอุทยานจามจุรีศรี จุฬาฯ เพื่อการเรี ยนรู ้ที่เป็ นสุ ข ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาสุ ขภาพ
และคุณภาพของชาวจุฬาฯให้มีความเข้มแข็งทั้งร่ างกายและจิตใจ

200,000.00

- จัดสัมมนาสมาชิกเพื่อการปฏิบตั ิธรรม ณ ศูนย์ปฏิบตั ิธรรม วัดมกุฏคีรีวนั
ต.โป่ งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา

193,673.00

- จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
- สนับสนุนการจัดงานจุฬาวิชาการ 55

120,000.00
100,000.00

- สนับสนุนเครื่ องพิมพ์เลเซอร์ให้กบั สํานักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จํานวน 1 เครื่ อง

62,060.00

- สนับสนุนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยการเป็ นเจ้าภาพจัดซุม้ อาหารในงานคืนเหย้า
ชาวจุฬาฯ

10,000.00

- สนับสนุนถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคัพ ครั้งที่ 1

8,000.00

- สนับสนุนชมรมแบดมินตันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์ เพื่อเป็ น
การหาทุนการศึกษาให้กบั นิสิตที่ขดั สน

7,000.00

- สนับสนุนเครื่ องทํานํ้าเย็น 2 ชุด แก่คณะอักษรศาสตร์

38,306.00

- จัดพวงหรี ดเคารพศพสมาชิก จํานวน 26 ราย

19,600.00

รวม
3.

จํานวนเงิน

758,639.00

เป็ นเจ้ าภาพ และร่ วมเป็ นเจ้ าภาพทอดกฐิน ทอดผ้ าป่ า
- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จํากัด ณ วัดอุดรธานี อ.เมือง จ.นครนายก

1,500.00

- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จํากัด ณ วัดจองคํา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

1,000.00
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ที่

รายการ
- ร่ วมทําบุญกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสมุหประดิษฐาราม
จ.สระบุรี

จํานวนเงิน
(บาท)

30,000.00

- ร่ วมทําบุญกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนรนาถ
สุ นทริ การาม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร

5,000.00

- ร่ วมทําบุญกับกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมหาวนาราม
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

5,000.00

- ร่ วมทําบุญกับสํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

1,000.00

- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
ณ วัดบ้านกกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

2,000.00

- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สุรินทร์ จํากัด ณ วัดป่ ากุดขาคีม
อ.รัตนบุรี จ.สุ รินทร์

2,000.00

- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จํากัด ณ วัดบ้านคร้อ
(วัดใหม่บูรพา) อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสี มา

2,000.00

- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกบั ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ณ
วัดดาวเรื อง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

1,500.00

- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิ น จํากัด
จํานวน 4 วัด

1,000.00

- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ณ วัดบางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

1,000.00

- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 3 จํากัด ณ วัดถํ้ามะเกลือ
อ.วาริ ชภูมิ จ.สกลนคร

1,000.00

- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํากัด
ณ วัดบ้านตําแย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

1,000.00

- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เลย จํากัด ณ วัดภูตูมวนาราม
อ.วังสะพุง จ.เลย

1,000.00

- ร่ วมทําบุญมหากุศลกฐิน 40 ปี กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด ฉลองพุทธชยันตี
2,600 ปี

1,000.00
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ที่

รายการ

(บาท)

- ร่ วมทําบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 27 กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ณ วัดโพธิ์ศรี อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

3,000.00

- ร่ วมทําบุญกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด เพื่อสมทบกองทุนกฐินสามัคคีสหกรณ์

1,000.00

- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ ามหากุศลกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด เพื่อสมทบทุน
ในการก่อสร้างศาลาปฏิบตั ิธรรม ณ วัดป่ าพุทธสติปัฏฐานธรรมญาณสัมปันโน ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ าสามัคคีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด เพื่อหา
ทุนทรัพย์เป็ นค่าใช้จ่ายในการปฏิสงั ขรณ์วดั ป่ าญาณะสัมมานุสรณ์ ต.กุดไท อ.กุดบาก จ.สกลนคร

1,000.00
1,500.00

- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ าสามัคคีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด เพื่อสมทบทุน
ช่วยเหลือผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี ณ วัดพระบาทนํ้าพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

1,500.00

- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ าสามัคคีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสี มา

1,500.00

- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ าสามัคคีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดกระบี่ จํากัด เพื่อหา
รายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคาร 140 ปี โรงพยาบาลกระบี่ และจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์

1,000.00

- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ าสามัคคีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด
ณ วัดกลางเม็กดํา อ.พยัคฆภูมิพิสยั จ.มหาสารคาม

1,000.00

- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมทบหมู่ชาวเขา สร้างพระพุทธรู ป และร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ า
สามัคคีอาศรมพระธรรมจาริ กที่ผา่ นการบรรพชาและอุปสมบทจากโครงการพระธรรมจาริ ก
บนพื้นที่สูง จํานวน 199 อาศรม กับมูลนิธิเผยแพร่ พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นทุรกันดาร

52,000.00

รวม
4.

จํานวนเงิน

120,500.00

ส่ งเสริม สนับสนุนขบวนการสหกรณ์
- จัดสัมมนาให้ความรู ้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผูป้ ระสานงาน เรื่ อง “การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ณ ห้องประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา

22,350.00

- สนับสนุนชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางและภาคตะวันออกในการจัดสัมมนาและ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว

10,000.00
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ที่

รายการ

(บาท)

- สนับสนุนชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือในการจัดสัมมนาและ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555 ณ เคียงทะเลรี สอร์ท จ.ระยอง

10,000.00

- สนับสนุนชมรมผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดสัมมนาทางวิชาการและ
ประชุมใหญ่ประจําปี 2555 ณ โรงแรมเดอะซายน์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

10,000.00

- สนับสนุนนิสิตโครงการหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
(ภาคพิเศษ) รุ่ นที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่ อง “ก้าวสําคัญของ
สหกรณ์สู่ AEC : สิ่ งท้าทายที่ตอ้ งพิสูจน์” ณ ห้องประชุมอาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.

จํานวนเงิน

5,000.00

- สนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาของเครื อข่ายกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เขตดุสิต

5,000.00

- สนับสนุนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีและชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจ
ภาคใต้ ในการจัดสัมมนาทางวิชาการ

2,000.00

- ร่ วมบริ จาคเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด ในโอกาสครบรอบ 40 ปี เพื่อ
สมทบเป็ นทุนสวัสดิการมอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,000.00

- สนับสนุนสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จํากัด ในการจัดทําหนังสื อเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี

1,000.00

- สนับสนุนการจัดอบรมสัมมนากลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จงั หวัดสระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ณ ศุภาลัย
ป่ าสักรี สอร์ท โฮเต็ล แอนด์ สปา ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

1,000.00

รวม

68,350.00

สาธารณกุศล
- สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโรงเรี ยนบ้านห้วยศาลา อ.แม่อาย
จ.เชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหมอกจ๋ าม

400,000.00

- สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านแม่จร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ในเขตพื้นที่ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงขุนแปะ

351,234.00

- ร่ วมบริ จาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิ ดล ในงาน “วันที่ระลึกทรงดนตรี ”

100,000.00
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ที่

รายการ

จํานวนเงิน
(บาท)

- บริ จาคเงินจัดซื้อ “เข็มวันอานันทมหิ ดล” พ.ศ. 2555 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อสมทบมูลนิธิอานันทมหิ ดล ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ผูป้ ่ วยยากไร้สมทบ
มูลนิธิสงเคราะห์ สภากาชาดไทย ช่วยเหลือฟื้ นฟูผปู ้ ระสบพิบตั ิภยั จากเหตุน้ าํ ท่วม

50,000.00

- ร่ วมบริ จาคเงินกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโครงการ “จูงมือน้องน้อยบนดอยสู ง” เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายของนิสิต นักศึกษาที่มีจิตอาสาร่ วมกัน “ทําความดีบนดอยสู ง”

50,000.00

- ร่ วมกับสมาคมสถาบันศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาบรมราชกุมารี

50,000.00

- ร่ วมบริ จาคเงินกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณกุศลจัดเลี้ยงอาหาร
กลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิ ต

20,000.00

- ร่ วมบริ จาครองเท้านักเรี ยน และถุงเท้าให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนสมาคมพยาบาลไทย หมู่ 1
ต.นาไร่ หลวง อ.สองแคว จ.น่าน

15,000.00

- สนับสนุนทุนอาหารกลางวันให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง
ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

10,000.00

- สนับสนุนทุนอาหารกลางวันให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดวังก์วิเวการาม ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี

10,000.00

- ร่ วมบริ จาคเงินกับสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดแม่ฮ่องสอน โครงการสหกรณ์รวมนํ้าใจ
ต้านภัยหนาวเพื่อผูย้ ากไร้ในถิ่นทุรกันดาร

10,000.00

- ร่ วมบริ จาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล กับมูลนิธิราชประชาสมาสัย เพื่อช่วยเหลือผูย้ ากไร้
ด้อยโอกาสในชุมชนและผูไ้ ด้รับผลกระทบจากโรคเรื้ อน โรคเอดส์

10,000.00

- ร่ วมบริ จาคเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด เพื่อบริ จาคให้กบั โรงเรี ยน
บ้านนํ้าซับ อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสี มา

10,000.00

- สนับสนุนซื้อปากกาเครื่ องหมายกาชาดของสภากาชาดไทยโดย เพื่อหารายได้
โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุ งสภากาชาดไทย

2,000.00

- ร่ วมบริ จาคเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด เพื่อสมทบ
ทุนการศึกษาโรงเรี ยนบ้านมาบเหี ยง อ.ศรี มหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

1,500.00
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ที่

จํานวนเงิน

รายการ

(บาท)

- ร่ วมบริ จาคเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริ ลิคไฟเบอร์ จํากัด เพื่อส่ งเสริ ม
การศึกษาโรงเรี ยนวัดแพะโคก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

1,500.00

- ร่ วมบริ จาคเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขนราธิวาส จํากัด เพื่อสมทบทุนสร้างรู ปจําลอง
และอาศรมบรมครู แพทย์ชีวกโกมารภัจจ์
- ร่ วมบริ จาคเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่ อสารแห่งประเทศไทย จํากัด เพื่อบูรณะมัสยิด
ยามีอตุลมุสนียะห์ บ้านบาโงย อ.เมือง จ.ยะลา

1,500.00
1,500.00

- ร่ วมบริ จาคเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จํากัด เพื่อ
สร้างอาคารเรี ยนหลังใหม่ โรงเรี ยนสหภาพแรงงานการไฟฟ้ านครหลวง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

1,500.00

รวม

1,095,734.00

รวมทั้งสิ้น

2,143,223.00

ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร

ในปี 2555 สหกรณ์ฯ ได้จ่ายทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรให้แก่สมาชิก ดังนี้

ที่

ประเภท

1. ทุนเรี ยนดี
2. ทุนส่ งเสริ มการศึกษา
รวม

จํานวน (ราย)

จํานวนเงิน (บาท)

724

1,858,600.00

1,105

4,199,000.00
1,829

6,057,600.00

ทุนสวัสดิการสมาชิก

ในปี 2555 สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก มีรายละเอียด ดังนี้
ที่

ประเภท

จํานวน (ราย)

จํานวนเงิน (บาท)

การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อ
1.

สวัสดิการสําเร็ จการศึกษา

64

64,000.00

2.

สวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเ้ ป็ นโสด

72

360,000.00
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ที่

ประเภท

จํานวน (ราย)

จํานวนเงิน (บาท)

3.

สวัสดิการมงคลสมรส

118

118,000.00

4.

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

138

126,000.00

5.

สวัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท

20

20,000.00

6.

สวัสดิการสมาชิกเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิธรรม

7

7,000.00

7.

สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก

235

3,282,655.60

8

สวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

2,368

17,747,400.00

8.1 รับครั้งแรก

201

2,145,000.00

8.2 รับอัตโนมัติ

2,167

15,602,400.00

สวัสดิการการรักษาพยาบาล

448

1,378,000.00

10. สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดา

265

2,630,000.00

3,646

13,517,000.00

9.

11. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบสาธารณภัย
11.1 อัคคีภยั

3

130,000.00

11.2 วาตภัย

2

20,000.00

11.3 อุทกภัย

3,641

13,367,000.00

12. เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ
15,556,600.00

12.1 สมาชิกถึงแก่กรรม
- เงินค่าใช้จ่ายในการศพ

36

2,785,600.00

- เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก

38

12,771,000.00

12.2 คู่สมรสของสมาชิกถึงแก่กรรม
12.3 บุตรของสมาชิกถึงแก่กรรม
รวม

24

4,480,300.00

2

94,200.00
59,381,155.60
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การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จดั สรรงบประมาณประจําปี 2555 สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

ของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในบุคลากรจุฬาฯ
ครั้งที่ 34 ประจําปี 2555

200,000.00

บาท

- สนับสนุนแก่มหาวิทยาลัย

60,000.00

บาท

- สนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ควบคุมทีมเป็ นรายบุคคล

99,840.00

บาท

3. สนับสนุนส่ งเจ้าหน้าที่เข้าแข่งขันกีฬาภายในบุคลากร

63,289.00

บาท

รวม

423,129.00

บาท

2. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 31 ประจําปี 2555

กิจกรรมระหว่ างปี
การฝึ กอบรมวิชาชีพ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จดั ฝึ กอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ในปี 2555 จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555

จัดฝึ กอบรม “การทําดอกกล้วยไม้ประดิษฐ์”

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 จัดฝึ กอบรม “เดคูพาจ” ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 จัดฝึ กอบรม “เดคูพาจ” ครั้งที่ 2

การสั มมนากรรมการ ผู้ประสานงาน เจ้ าหน้ าที่ และสมาชิก
ตลอดปี 2555 สหกรณ์ฯ ได้จดั การสัมมนาและฝึ กอบรมให้แก่สมาชิก กรรมการ ผูป้ ระสานงาน
และเจ้าหน้าที่ ดังนี้
ที่

วันที่

ผู้สัมมนา

เรื่อง

สถานทีส่ ั มมนา

1.

1 มีนาคม 2555

คณะกรรมการดําเนินการ

นโยบายและเป้ าหมายในการ
ดําเนิ นงาน ปี 2555

ห้องประชุมสวัสดิ์ แสงบางปลา
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

2.

12-13 มีนาคม 2554

คณะกรรมการดําเนินการ
และเจ้าหน้าที่

นโยบายและเป้ าหมายในการ
ดําเนิ นการสู่ การปฏิบตั ิ ปี 2555

ห้องประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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ที่

วันที่

ผู้สัมมนา

เรื่อง

สถานทีส่ ั มมนา

3.

19–20 มีนาคม 2554

คณะกรรมการดําเนินการ
และผูป้ ระสานงาน

บทบาท และหน้าที่ของ
ผูป้ ระสานงานสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี 2555

รร.ซันธารา เวลเนส รี สอร์ท
จ.ฉะเชิงเทรา

4.

3 เมษายน 2555

สมาชิกชั้นนํา

การลงทุนของสหกรณ์

ห้องประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

5.

28-29 เมษายน 2555

สมาชิกใหม่ รุ่ นที่ 5

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์

บ้านอัมพวา รี สอร์ท แอนด์ สปา
จ.สมุทรสงคราม

6.

7-8 กรกฎาคม 2555

สมาชิกรุ่ นที่ 1

สิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก

รร.ซันธารา เวลเนส รี สอร์ท
จ.ฉะเชิงเทรา

7.

21-22 กรกฎาคม 2555

สมาชิกรุ่ นที่ 2

สิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก

รร.ซันธารา เวลเนส รี สอร์ท
จ.ฉะเชิงเทรา

8.

29-30 กันยายน 2555

สมาชิกอาวุโส

ดํารงชีวิตอย่างไรห่างไกลโรค

รร.การ์ เด้น ซี ววิ รี สอร์ท
พัทยา จ.ชลบุรี

9.

21-23 กันยายน 2555

ไตรภาคี คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย จํากัด
และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
และการสร้างคุณค่าในการบริ หาร

รร.อิมภูฮิลล์ รี สอร์ ท วังนํ้าเขียว
จ.นครราชสี มา

10. 11 กันยายน 2555

สมาชิกเกษียณอายุรุ่นที่ 1

สิ ทธิประโยชน์ที่สมาชิก
ผูเ้ กษียณอายุราชการพึงได้รับ

ห้องประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

11. 12 กันยายน 2555

สมาชิกเกษียณอายุรุ่นที่ 2

สิ ทธิประโยชน์ที่สมาชิก
ผูเ้ กษียณอายุราชการพึงได้รับ

ห้องประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

12. 23-25 พฤศจิกายน 2555

ไตรภาคีวิชาการ

ยุทธศาสตร์ การบริ หารงานสหกรณ์ รร.คุม้ ภูคาํ จ.เชียงใหม่
ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง

13. 30 พฤศจิกายน2 ธันวาคม 2555

สมาชิกเพื่อการปฏิบตั ิธรรม

ความสุ ขสร้างได้ดว้ ยตนเอง

ศูนย์ปฏิบตั ิธรรม วัดมกุฎคีรีวนั
อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา

14
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด

การจัดสั มมนาทางวิชาการให้ แก่ สหกรณ์ ต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่ผบู ้ ริ หารสหกรณ์ต่างๆ ทัว่ ประเทศ ประจําปี 2555
เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริ หารงานของสหกรณ์ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างสหกรณ์และเป็ นการดําเนิ นการตามหลักการเอื้ออาทรต่อชุ มชน รวม 5 ครั้ง จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา 717 คน
จาก 315 สหกรณ์ ในหัวข้อเรื่ องต่างๆ ดังนี้
 “ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ มอัตราดอกเบีย้ ” โดย ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผูบ้ ริ หารทีมกลยุทธ์นโยบายการเงิน 1
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 “แนวทางพัฒนาการลงทุนของสหกรณ์ ” โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
 “กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการลงทุน” โดย อ.ปรเมศวร์ อินทรชุ มนุม อัยการผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุ ด
 “ทําอย่ างไรให้ สหกรณ์ อยู่รอดและปลอดภัย” โดย อ.พงศ์ อดุล กฤษณะราช อดีตผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

โรงแรม

จังหวัด

1.

26-27 พฤษภาคม 2555

มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่

กรุ งเทพฯ

2.

2-3 มิถุนายน 2555

พูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น

ขอนแก่น

3.

30 มิถุนายน – 1กรกฎาคม 2555

แคนธารี่ ย ์ เบย์

ระยอง

4.

3-4 สิ งหาคม 2555

เซ็นทารา หาดใหญ่

สงขลา

5.

11-12 สิ งหาคม 2555

เซ็นทารา ดวงตะวัน

เชียงใหม่

การต้ อนรับสหกรณ์ ออมทรัพย์ อนื่ และผู้มาเยีย่ มชมกิจการ

ในปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับผูม้ าเยีย่ มชมกิจการและศึกษาดูงาน ดังนี้

ที่

วัน/ เดือน/ ปี

สหกรณ์ ออมทรัพย์ …… จํากัด

จํานวน (คน)

1.

24 มกราคม 2555

พนักงานธนชาต

5

2.

26 มีนาคม 2555

สาธารณสุ ขจังหวัดฉะเชิงเทรา

25

3.

23 เมษายน 2555

The Delegates of Vaikunth Mehta National Institute of
Co-operative Management (ประเทศอินเดีย)

20

4.

15 พฤษภาคม 2555

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

20
15

35

36

รายงานกิจการประจ�ำปี 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด

ที่

วัน/ เดือน/ ปี

5.

24 พฤษภาคม 2555

พนักงานห้างเซ็นทรัล

8

6.

8 มิถุนายน 2555

ตํารวจสุ ราษฎร์ธานี

18

7.

13 มิถุนายน 2555

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

28

8.

20 มิถุนายน 2555

กรมอู่ทหารเรื อ

20

9.

20 มิถุนายน 2555

สหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช

27

10.

2 กรกฎาคม 2555

กรมส่ งเสริ มการเกษตร

90

11.

13 กรกฎาคม 2555

พนักงานฝาจีบ

14

12.

19 กรกฎาคม 2555

ครู ยโสธร

10

13.

30 กรกฎาคม 2555

มหาวิทยาลัยเกริ ก

10

14.
15.

สหกรณ์ ออมทรัพย์ …… จํากัด

จํานวน (คน)

ศาลยุติธรรม
16 สิ งหาคม 2555

กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

16.

พนักงานบริ ษทั ขนส่ ง

17.

พนักงานการท่าเรื อแห่งประเทศไทย

37

18.

13 กันยายน 2555

ครู สตูล

36

19.

21 กันยายน 2555

ตํารวจนครบาล

15

20.

16 ตุลาคม 2555

พนักงานโตโยต้า

15

21.

31 ตุลาคม 2555

กระทรวงยุติธรรม

9

22.

15 พฤศจิกายน 2555

สาธารณสุ ขเชียงราย

100

23.

16 พฤศจิกายน 2555

ครู ศรี สะเกษ

50

24.

21 พฤศจิกายน 2555

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

15

25.

6 ธันวาคม 2555

สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช

15
16
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด

การติดต่ อธุรกิจกับสหกรณ์ ออมทรัพย์อนื่
ในปี 2555 คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปติดต่อธุรกิจและเยีย่ มชมกิจการ
ของสหกรณ์ต่างๆ รวม 51 สหกรณ์ แบ่งตามภูมิภาคได้ดงั นี้
ภาคเหนือ
6
สหกรณ์
ภาคกลาง

17

สหกรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20

สหกรณ์

ภาคตะวันออก

3

สหกรณ์

ภาคใต้

5

สหกรณ์

กรรมการและเจ้ าหน้ าทีร่ ่ วมประชุมสัมมนาและฝึ กอบรม
ในปี 2555 สหกรณ์ ออมทรั พย์จุฬาฯ ได้ส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่ วมประชุ มสัมมนาและฝึ กอบรม
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์

ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์กบั กรรมการและเจ้าหน้าที่

จากสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต่ า งๆที่ ม าเข้า ร่ ว มประชุ ม สัม มนา เพื่ อ เสริ ม สร้ า งวิ สั ย ทัศ น์ แ ละนํา องค์ค วามรู ้ ม าประยุก ต์ใ ช้
ในการปฏิบตั ิงานและการบริ หารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ส่ งกรรมการและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่ วมสัมมนาและร่ วมประชุม รวม 118 หลักสูตร

ประธานกรรมการ ทีป่ รึกษา และกรรมการ รับเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายให้ หน่ วยงานต่ างๆ

ในปี 2555 ที่ปรึ กษา ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้รับเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายให้ความรู ้เรื่ อง
เกี่ยวกับสหกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้ น 6 แห่ง

กิจกรรมอืน่ ๆ

 เข้ าเฝ้ าฯ ในโอกาสต่ างๆ
วันที่ 4 มกราคม 2555 สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบาตรเนื่ องในวาระ
ครบรอบ 95 ปี แห่งการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ เข้าเฝ้ าฯ
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายวารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจําปี 2555

วันที่ 26 มีนาคม 2555 สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบาตร เนื่ องใน
วาระครบรอบ 95 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ เข้าเฝ้ าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย
เงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จํานวน 100,000 บาท

17

37

38
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด

 ถวายพานพุ่มสั กการะ วางพวงมาลา และร่ วมพิธีทาํ บุญตักบาตร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่ งชาติ ประธานกรรมการ ที่ปรึ กษา กรรมการ และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่ วมถวายพานพุ่มสักการะพระอนุ สาวรี ยพ์ ระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแห่ งการสหกรณ์ไทย ณ สันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธาน
กรรมการ เป็ นผูแ้ ทนรั บโล่รางวัลสหกรณ์ ดีเด่ นระดับภาค ภาคกลาง ประจําปี 2555 จาก ฯพณฯชุ มพล ศิ ลปอาชา รอง
นายกรัฐมนตรี
วันที่ 26 มีนาคม 2555 เนื่องในวาระครบรอบ 95 ปี แห่ งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธาน
กรรมการ กรรมการ และเจ้า หน้ า ที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์จุ ฬ าฯ ร่ วมถวายพานพุ่ ม สั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย์
พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว และพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว และร่ ว มพิ ธี ท าํ บุ ญ ตัก บาตร
ณ บริ เวณลานพระบรมราชานุสาวรี ย ์ 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 9 มิถุนายน 2555 เนื่ องในวันอานันทมหิ ดล ประธานกรรมการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่ วมกันวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมราชานุ สาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท
มหิ ดล พระอัฐมรามาธิ บดิ นทร
ณ พระบรมราชานุ สาวรี ยฯ์ อาคารอานันทมหิ ดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 อวยพรปี ใหม่
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าคารวะเพื่ออวยพรปี ใหม่ พร้อมมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาล
ปี ใหม่แด่ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และผูบ้ ริ หารส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 4 -10 มกราคม 2555
 สหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาฯ ครบรอบ 51 ปี
วันที่ 13 มกราคม 2555 เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี แห่ งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประธาน
กรรมการ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผูป้ ระสานงาน และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่ วมทําบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็ นสิ ริ
มงคล โดยได้รับเกียรติจากสมาชิกรุ่ นก่อตั้งสหกรณ์ ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย ผูป้ ระสานงาน และสมาชิกสหกรณ์ มา
ร่ วมงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
 ร่ วมแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2554
วัน ที่ 23
มกราคม 2555 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์จุ ฬ าฯ จัด ให้ ส มาชิ ก เข้า ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น
และให้ขอ้ เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2554 ณ ห้องประชุม 117 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 ประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี 2554
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จดั ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2554
เพื่อรายงานผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์ ฯ ในรอบปี 2554 ให้สมาชิ กได้รับทราบและจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี
18
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โดยสหกรณ์ ฯ ทําผลกําไรสุ ทธิ ประจําปี 847,159,318.26 บาท ที่ ประชุ ม ใหญ่ จ ัดสรรจ่ า ยเป็ นเงิ น ปั นผลร้ อยละ 6.00
และจ่ายเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 35.98
 รับมอบงาน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดให้มีพิธีมอบงานระหว่างคณะกรรมการสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ จุ ฬ าฯ ปี 2554 ชุ ด ที่ 51 และคณะกรรมการดํ า เนิ น การ ปี 2555 ชุ ด ที่ 52 ณ ห้ อ งประชุ ม สวั ส ดิ์
แสงบางปลา สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
 ร่ วมพิธีเปิ ดการแข่ งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ประจําปี 2554
วันที่ 16 มีนาคม 2555 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่ วมพิธีเปิ ดการแข่งขัน
กีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 34 ประจําปี 2555 ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ออมทรัพย์
มอบเงินจํานวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฯ
 ร่ วมกิจกรรม เนื่องในวาระครบรอบ 95 ปี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วันที่ 20 มีนาคม 2555 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่ วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหาร
กลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิ ต โดยมอบเงินบริ จาคจํานวน 20,000 บาท
วันที่ 22 มีนาคม 2555 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่ วมกิจกรรมถวายปั จจัย
และเครื่ องอุปโภคบริ โภคแด่พระภิกษุอาพาธ ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาฯ
วันที่ 26 มีนาคม 2555 ร่ วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ
แก่นิสิตเก่าจุฬาฯ ในงานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ 2555 โดยสนับสนุนการจัดซุม้ อาหาร จํานวน 10,000 บาท
 พิธีบังสุ กลุ อุทศิ ส่ วนกุศลให้ สมาชิกผู้ล่วงลับ และรดนํา้ ขอพรจากผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 12 เมษายน 2555 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผูป้ ระสานงาน และสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จดั พิธีบงั สุ กุลอุทิศส่ วนกุศลให้แก่สมาชิ กผูล้ ่วงลับ และรดนํ้าขอพรจาก ที่ปรึ กษา ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอาวุโส ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
 การได้ รับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ ดีเด่ นแห่ งชาติ ประจําปี 2555
วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ประธานกรรมการ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี
2555 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ จาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการพระราชพิธีพชื มงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีทอ้ งสนามหลวง
วันที่ 20 ตุลาคม 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดงานฉลองการได้รับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์
ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2555 ประเภทออมทรัพย์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุ งเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์
นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ กติ ติคุณ
นายแพทย์ จรัส สุ วรรณเวลา อดีตอธิการบดี และอดีตนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่ อง
“ผูน้ าํ ที่ดี ควรมีคุณสมบัติอย่างไร”
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 รับเชิญร่ วมบันทึกเทปโทรทัศน์
วันที่ 18 เมษายน 2555 ประธานกรรมการได้รับเชิญร่ วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “สหกรณ์ยคุ ใหม่ ก้าว
ไกลพัฒนา” ช่วง “ต้นกล้าสหกรณ์” ออกอากาศ ณ สถานีโทรทัศน์ NBT 11 วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ประธานกรรมการได้รับเชิญร่ วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “CO-OP ไทยแลนด์”
ช่วง “CO-OP ทอล์ค” ออกอากาศ ณ สถานีโทรทัศน์ Spring News วันที่ 6 ตุลาคม 2555
 มอบรางวัลการออกแบบภาพปกรายงานประจําปี
วันที่ 19 เมษายน 2555 คณะกรรมการดําเนิ นการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มอบรางวัลออกแบบภาพปก
รายงานกิจการ ประจําปี 2554 ให้แก่ นายปธานิ น งานกิจเจริ ญลาภ นิ สิตประจําภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 6,000 บาท และมอบเงินสมนาคุณให้แก่ภาควิชาการออกแบบ
อุ ต สาหกรรม คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ จุ ฬ าฯ จํา นวน 10,000 บาท ณ ห้ อ งประชุ ม สวัส ดิ์ แสงบางปลา
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
 แสดงความยินดีท่านอธิการบดี และรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2555
วันที่ 26 กรกฏาคม 2555 คณะกรรมการดําเนินการ และผูจ้ ดั การ เข้าพบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภริ มย์
กมลรัตนกุล อธิการบดี เพื่อมอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดาํ รงตําแหน่งอธิการบดี เป็ นวาระ
ที่ 2 ในโอกาสนี้ได้รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2555 ด้วย
 มอบเกียรติบัตรและโล่เรียนดี ประจําปี 2555
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จดั พิธีมอบเกียรติบตั รและโล่เรี ยนดี ประจําปี 2555
ให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ ที่มีผลการเรี ยนดีเด่นในแต่ละระดับชั้น โดยมีผไู ้ ด้รับเกียรติบตั รจํานวน 724 ราย และผูร้ ับโล่
เรี ยนดี จํานวน 17 ราย ณ ห้องประชุม 101 อาคาร 3 คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หยัง่ เสี ยงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจําหน่ วย ปี 2556
1. วันที่ 24-25 กันยายน 2555 คณะกรรมการดําเนิ นการหยัง่ เสี ยงเลื อกตั้งกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ เปิ ดรั บสมัครสมาชิ กผูส้ นใจสมัครเข้ารั บการหยัง่ เสี ยงเลือกตั้งเป็ นกรรมการสหกรณ์ ฯ ณ สํานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
2. วันที่ 26-27 กันยายน 2555 คณะกรรมการดําเนินการหยัง่ เสี ยงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เปิ ดรับสมัครสมาชิกผูส้ นใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นผูป้ ระสานงานประจําหน่วยสหกรณ์ฯ
ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
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3. วันที่ 4 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการดําเนินการหยัง่ เสี ยงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรั พย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผูป้ ระสานงานประจําหน่ วย ปี 2556
ได้จดั ให้มีการลงคะแนนหยัง่ เสี ยงเลื อกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผูป้ ระสานงานประจําหน่วยประจําปี 2556 ล่วงหน้า โดย
ได้จดั ให้สมาชิกที่ไม่อาจใช้สิทธิ ลงคะแนนหยัง่ เสี ยงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ ในวันลงคะแนนปกติ มาใช้สิทธิ ลงคะแนน
ล่วงหน้าได้ ณ หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
4. วันที่ 14 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการดําเนินการหยัง่ เสี ยงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผูป้ ระสานงานประจําหน่วย ปี 2556 ได้จดั ให้มีการลงคะแนนหยัง่ เสี ยงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผูป้ ระสานงานประจําหน่วย ประจําปี 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30– 15.30 น.
และนับคะแนนรวมที่ห้อง 117 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสมาชิ กผูม้ ีสิทธิ์ ลงคะแนนหยัง่ เสี ยงเลือกตั้ง มีจาํ นวน 11,099
คน มาใช้สิทธิ์หยัง่ เสี ยงเลือกตั้งกรรมการ 6,151 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.73 และใช้สิทธิเลือกตั้งผูป้ ระสานงาน 6,186 คน คิด
เป็ นร้อยละ 55.73
 เยีย่ มชมกิจการชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ไทยไอซีที จํากัด
วันที่ 2 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เยีย่ มชมกิจการชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทยไอซี ที จํากัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์การบริ หารงาน ณ สํานักงานชุมนุ มสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทยไอซีที จํากัด (บริ เวณสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด)
 เปิ ดสาขาคณะสหเวชศาสตร์
วัน ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2555 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์จุ ฬ าฯ เปิ ดที่ ท ํา การใหม่ สาขาคณะสหเวชศาสตร์
ณ ห้อง 1119 อาคารจุฬาพัฒน์ 1 คณะสหเวชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ เป็ นประธานในพิธี
 มอบอาคารศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
วันที่ 26 พฤศจิ กายน 2555
ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ออมทรั พย์
จุฬาฯ ร่ วมทําพิธีเปิ ดและส่ งมอบอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโรงเรี ยนบ้านแม่จร ซึ่ งสหกรณ์ ออมทรั พย์จุฬาฯ สนับสนุ น
งบประมาณในการก่อสร้าง จํานวน 351,234 บาท ณ โรงเรี ยนบ้านแม่จร ต.ขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
วัน ที่ 8 ธั น วาคม 2555 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
จุฬาฯ ร่ วมทําพิธีเปิ ดและส่ งมอบอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโรงเรี ยนบ้านห้วยศาลา ซึ่ งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สนับสนุ น
งบประมาณในการก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท พร้อมมอบสื่ อการเรี ยนการสอน และยังได้ร่วมกันบริ จาคเงินในการ
จัดซื้อเครื่ องทํานํ้าเย็นให้แก่โรงเรี ยนเพิ่มเติมอีกด้วย ณ โรงเรี ยนบ้านห้วยศาลา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
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 มอบชุ ดเครื่องนอนและอุปกรณ์ การเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
มอบชุดเครื่ องนอนมูลค่า 40,000 บาท และอุปกรณ์การเรี ยนให้โรงเรี ยนบ้านขุนแปะ ต.ขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 มอบเงินเพือ่ สาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์
วั น ที่ 5 กรกฏาคม 2555 ตั ว แทนสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ าฯ มอบเงิ น จํ า นวน 10,000 บาท
เพื่อสนับสนุ นทุนอาหารกลางวันให้กบั นักเรี ยน โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
วั น ที่ 5 กรกฏาคม 2555 ตั ว แทนสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ าฯ มอบเงิ น จํ า นวน 10,000 บาท
เพื่อสนับสนุนทุนอาหารกลางวันให้กบั นักเรี ยน โรงเรี ยนวัดวังก์วิเวการาม ต.หนองพลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 ประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก หน่วยงานในจุฬาฯ สหกรณ์อื่น ธนาคาร และ
บริ ษทั ต่างๆ ร่ วมบริ จาคเงินจํานวน 421,000 บาท เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองการได้รับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจําปี 2555 และได้ถวายแก่ พระอุดมประชาทร (อลงกต ติกขปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทนํ้าพุ เพื่อสมทบ
แก่มูลนิธิธรรมรักษ์ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยติดเชื้อ HIV ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
 แสดงความยินดี
ในปี 2555 คณะกรรมการดําเนิ นการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ออมทรั พย์จุฬาฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี
กับผูบ้ ริ หารหน่วยงานต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม 32 หน่วยงาน ดังนี้
ที่

วันที่

เนื่องในโอกาส

สถานที่

1.

4 มกราคม 2555

ครบรอบ 95 ปี แห่งการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์

2.

29 มกราคม 2555

ครบรอบ 95 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

3.

2 มีนาคม 2555

ครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

4.

20 เมษายน 2555

ครบรอบ 21 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจยั พลังงาน

อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12

5.

20 เมษายน 2555

ครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจยั สังคม

อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ ชั้น 5

6.

27 เมษายน 2555

ครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

7.

16 พฤษภาคม 2555

ครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

8.

17 พฤษภาคม 2555

ครบรอบ 54 ปี แห่งการสถาปนาสโมสรอาจารย์

สโมสรอาจารย์
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ที่

วันที่

เนื่องในโอกาส

สถานที่

ครบรอบ 79 ปี แห่งการสถาปนา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

10. 1 มิถุนายน 2555

ครบรอบ 99 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. 1 มิถุนายน 2555

ครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ

อาคารจามจุรี 8 ชั้น 4

12. 18 มิถุนายน 2555

ครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

13. 28 มิถุนายน 2555

ครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

14. 5 กรกฎาคม 2555

ครบรอบ 47 ปี แห่งการสถาปนา คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

15. 6 กรกฎาคม 2555

ครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนาคณะจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา

16. 10 กรกฎาคม 2555

ครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะครุ ศาสตร์

คณะครุ ศาสตร์

17. 29 กรกฎาคม 2555

ครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

18. 8 สิ งหาคม 2555

ครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

19. 17 สิ งหาคม 2555

ครบรอบ 64 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

20. 24 สิ งหาคม 2555

ครบรอบ 29 ปี แห่งการก่อตั้ง ศูนย์เครื่ องมือวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ศูนย์เครื่ องมือวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

21. 14 กันยายน 2555

ครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนา
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ

สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาฯ

22. 21 กันยายน 2555

ครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนา
วิทยาลัยปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี

วิทยาลัยปิ โตรเลียม
และปิ โตรเคมี

23. 28 กันยายน 2555

ครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุ ข

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุ ข
อาคารสถาบัน 2

24. 1 ตุลาคม 2555

ครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนาสภาคณาจารย์

สภาคณาจารย์

25. 5 ตุลาคม 2555

ครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนา
สถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม

สถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม
อาคารสถาบัน 2

26. 18 ตุลาคม 2555

ครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาคณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี

คณะพาณิ ชยศาสตร์

9.

23 พฤษภาคม 2555
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ที่

วันที่

เนื่องในโอกาส

สถานที่

27. 30 ตุลาคม 2555

ครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

28. 7 พฤศจิกายน 2555

ครบรอบ 35 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันภาษา

สถาบันภาษา

29. 13 พฤศจิกายน 2555

ครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจยั โลหะและวัสดุ

สถาบันวิจยั โลหะและวัสดุ

30. 16 พฤศจิกายน 2555

ครบรอบ 21 ปี แห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

31. 7 ธันวาคม 2555

ครบรอบ 99 ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

32. 21 ธันวาคม 2555

ครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

ในปี 2555 คณะกรรมการดําเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีและเยีย่ มชม
กิจการสหกรณ์ต่างๆ และหน่วยงานภายนอก จํานวน 6 หน่วยงาน ดังนี้
ที่

วันที่

เนื่องในโอกาส

ชื่อสหกรณ์ / หน่ วยงาน

1.

30 พฤษภาคม 2555

แสดงความยินดีครบรอบ 60 ปี

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด

2.

22 มิถุนายน 2555

แสดงความยินดีครบรอบ 50 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด

3.

31 สิ งหาคม 2555

แสดงความยินดีครบรอบ 40 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด

4.

31 สิ งหาคม 2555

แสดงความยินดีครบรอบ 40 ปี

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

5.

27 ตุลาคม 2555

เปิ ดอาคารสํานักงานใหม่

สหกรณ์เคหะสถานนพเก้ารวมใจ

6.

15 ธันวาคม 2555

แสดงความยินดีครบรอบ 40 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิ ดล จํากัด
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งบดุลและรายงานประจ�ำปี 2555 แสดงผลงานของสหกรณ์
หนังสื อรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
วันที่ 21 มกราคม 2556
เรี ยน นางลักขณา เขคม
หนังสื อรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพือ่ แสดง
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนดหรื อไม่
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่าน
ตรวจสอบ ซึ่ งงบการเงินดังกล่าว ได้จดั ทําขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ขา้ พเจ้าทราบ และ
คิดว่าควรจะเป็ นดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งรวมถึงการ
ละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จดั เอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ และรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการ หรื อ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผูซ้ ่ ึ งมีหน้าที่สาํ คัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรื อรายการ
ผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่ งหากไม่ปฏิบตั ิตามอาจมีผลกระทบ
อย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงาน
ราชการ หรื อหน่วยงานที่กาํ กับดูแล ซึ่ งหากไม่ปฏิบตั ิตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
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- 2 5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสื อแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้
ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อข้อบังคับ ซึ่ งรวมถึงการถูกเรี ยกชดเชย หรื อถูกประเมินภาษีอากร หรื อมีหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่ งควรจะได้นาํ มาพิจารณาเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรื อใช้เป็ น
หลักเกณฑ์ในการตั้งสํารองค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรื อข้อมูลดังต่อไปนี้ มีการบันทึกหรื อเปิ ดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ในงบการเงิน
6.1 รายการธุ รกิจที่มีกบั สาขาของสหกรณ์หรื อบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรื อข้อจํากัดการใช้เงินกู้
6.3 สิ นทรัพย์ท่ ีใช้เป็ นหลักประกัน
7. สหกรณ์มีกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ท้งั หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระ
ผูกพันหรื อข้อผูกมัดใด ๆ ในสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ท่ีได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บนั ทึกหรื อเปิ ดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว
และอาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและ
ไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่ องที่อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
หรื อไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่ งต้องนํามาปรับปรุ งงบการเงิน
หรื อเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา)
ประธานกรรมการดําเนินการ

(นางศิริวรรณ ปัญญาธรรม)
ผูจ้ ดั การ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 งบกําไรขาดทุน
และ งบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จํากัด ซึ่งคณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและ
ความครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีร่ ับรองทัว่ ไป และ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานเพื่อให้
ได้ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งทีเ่ ป็ นจํานวนเงินและการ
เปิ ดเผยข้อ มู ลใน งบการเงิ น การประเมิ นความเหมาะสมของหลัก การบัญ ชี ทีส่ หกรณ์ ใช้แ ละ
ประมาณการเกี่ยวกับกับรายการทางการเงินทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งคณะกรรมการดําเนิ นการเป็ น
ผูจ้ ดั ทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ าํ เสนอในงบการเงิน
โดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อ ว่าการตรวจสอบดังกล่ าวให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ผลการดํ าเนิ น งาน และกระแสเงิ น สด สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั นเดี ย วกัน ของแต่ ล ะปี ของสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามระเบียบทีน่ าย
ทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
(นางลักขณา เขคม)
ผูส้ อบบัญชี
สํานักสอบบัญชีลกั ขณา เขคม และคณะ
100/610 ซอยเสนานิ คม 1 ถนนพหลโยธิ น
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
โทร. 0-2570-3115, FAX 0-2570-2914
วันที่ 22 มกราคม 2556
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
งบดุล
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ

ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื�น
เงินลงทุนระยะสั�น
เงินให้กู้ยืมระยะสั�น - สุทธิ
ลูกหนี�ระยะสั�น - สุทธิ
ดอกเบี�ยเงินกู้ให้กู้ค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สิทธิการใช้ประโยชน์อาคารสํานักงาน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2
3
4
5
6

839,326,029.36
1,305,747,986.93
3,588,113,106.80
1,512,262,192.66
18,605,379.82
4,585,118.79
188,583,528.05
7,457,223,342.41

725,600,998.36
719,688,178.42
3,635,436,999.55
2,667,272,613.29
17,557,008.92
1,994,273.11
157,506,021.91
7,925,056,093.56

13,159,032,348.87
9,827,206,575.83
12,014,863.62
112,137,931.00
1,059,149.50
23,111,450,868.82

13,188,183,571.04
7,845,142,027.05
12,861,962.42
119,862,989.36
1,059,188.50
21,167,109,738.37

30,568,674,211.23

29,092,165,831.93

10
11
12

8,975,110,943.91
7,352,767,717.90
88,927,540.71
16,416,806,202.52

7,937,761,915.07
7,961,601,819.75
81,189,021.83
15,980,552,756.65

13

29,185,117.42
16,445,991,319.94

18,850,940.17
15,999,403,696.82

7
4
5
8
9

รวมสินทรัพย์
หนี�สินและทุนของสหกรณ์

หนี�สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั�น
เงินรับฝาก
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สิน
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-2หมายเหตุ
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
หุ้นที�ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื�น ๆ
กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที�ยังไม่เกิดขึ�น
กําไรสุทธิประจําปี
รวมทุนของสหกรณ์

14

รวมหนี�สินและทุนของสหกรณ์

ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท

10,495,508,960.00
1,699,556,588.79
696,825,875.98
315,608,494.65
915,182,971.87
14,122,682,891.29

9,722,748,400.00
1,568,791,578.54
675,462,535.99
278,600,302.32
847,159,318.26
13,092,762,135.11

30,568,674,211.23

29,092,165,831.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(รศ.ดร.สวัสดิ� แสงบางปลา)
ประธานกรรมการดําเนินการ

(ผศ.พงษ์ศักดิ� กรรณล้วน)
เลขานุการ
22 มกราคม 2556
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-3สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ปี 2555
บาท

รายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก (รายละเอียด 1)
546,723,657.45
เงินลงทุน (รายละเอียด 2)
943,073,706.51
รวมรายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
1,489,797,363.96
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยและการลงทุน
เงินรับฝาก
174,344,358.22
เงินกู้ยืมระยะสั�น
303,837,062.48
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยและการลงทุน
478,181,420.70
หัก หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี�
18,853,258.67
หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ-ดอกเบี�ยเงินฝากสหกรณ์ค้างรับ
1,604,246.57
รายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ
991,158,438.02
บวก รายได้ที�มิใช่ดอกเบี�ย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
84,600.00
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
805,000.00
เงินรางวัลสลากออมสิน
2,723,200.00
เงินรางวัลสลากธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
1,580,000.00
รายได้ค่าเช่าห้องประชุม
139,705.00
รายได้ค่าเช่าสถานที�
36,000.00
เงินเฉลี�ยคืนดอกเบี�ยเงินกู้ยืมชสอ.
0.00
รายได้ค่าจัดประชุมสัมมนาเพื�อให้สินเชื�อสหกรณ์อื�น
240,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด
366,643.18
รวมรายได้ที�มิใช่ดอกเบี�ย
5,975,148.18
หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเจ้าหน้าที� :28,957,640.35
เงินเดือน
19,210,343.04
ค่าล่วงเวลา
591,552.25
ค่ารักษาพยาบาล
890,804.94
ค่าเล่าเรียนบุตร
122,544.00
สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
45,900.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
4,129.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
332,946.00
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
1,278,043.76
-4-

%

ปี 2554
บาท

36.70 484,458,462.57
63.30 875,812,394.30
100.00 1,360,270,856.87

%
35.61
64.39
100.00

11.70
20.39
32.09
1.27
0.11
66.53

181,994,404.08
230,804,270.92
412,798,675.00
19,595,687.09
0.00
927,876,494.78

13.38
16.97
30.35
1.44
0.00
68.21

0.01
0.05
0.18
0.11
0.01
0.00
0.00
0.02
0.02
0.40

132,200.00
0.00
2,428,200.00
1,450,000.00
0.00
318,820.00
13,756.59
253,200.00
123,440.78
4,719,617.37

0.01
0.00
0.18
0.11
0.00
0.02
0.00
0.02
0.01
0.35

1.94
1.29
0.04
0.06
0.01
0.00
0.00
0.02
0.09

31,375,651.69
18,468,174.55
1,006,488.25
894,923.88
139,182.00
49,800.00
4,855.00
459,782.50
1,147,504.00

2.31
1.36
0.07
0.07
0.01
0.00
0.00
0.03
0.08
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ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเจ้าหน้าที� :ค่าบําเหน็จและชดเชยเจ้าหน้าที�
ค่าเบี�ยประกันอุบัติเหตุเจ้าหน้าที�
ค่าเครื�องแต่งกายเจ้าหน้าที�
สวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที�ประสบภัย
ค่าเบี�ยประกันภัยสุขภาพกลุ่มเจ้าหน้าที�
ค่าเข็มเกียรติคุณ
ค่าฝึกอบรมและร่วมประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที�
ค่าสัมมนาเจ้าหน้าที�

ปี 2555
บาท

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคารสถานที�และอุปกรณ์ :ค่าเช่าอาคารสถานที�
ค่าบริการบํารุงรักษาอาคาร
ค่าไฟฟ้า
ค่านํ�าประปา
สิทธิการใช้อาคารสํานักงานตัดจ่าย
ค่าปรับปรุงและตกแต่งสํานักงานตัดจ่าย
ค่าบริการบํารุงรักษาเครื�องใช้สํานักงาน
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงเครื�องใช้สํานักงาน
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื�องคอมพิวเตอร์
ค่าประกันเสี�ยงภัยทรัพย์สิน
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายพัฒนาปรับปรุงซอฟต์แวร์
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ
ค่าเบี�ยประกันภัยและภาษียานพาหนะ
ค่านํ�ามันเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
ค่าเสื�อมราคา-เครื�องใช้สํานักงาน
ค่าเสื�อมราคา-เครื�องคอมพิวเตอร์
ค่าเสื�อมราคา-ยานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสมาชิก :ค่าสัมมนาสมาชิก
ค่าใช้จ่ายฝึกวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ค่าพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจําปี
ค่าพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด

%

ปี 2554
บาท

%

3,191,984.05
119,250.00
472,000.00
200,000.00
328,656.83
30,800.00
445,394.00
1,693,292.48

0.21
0.01
0.03
0.01
0.02
0.00
0.03
0.11

6,667,415.95
114,750.00
472,000.00
0.00
107,611.69
0.00
254,233.00
1,588,930.87

0.49
0.01
0.03
0.00
0.01
0.00
0.02
0.12

18,084,244.66
415,447.00
641,558.84
1,541,036.95
25,672.08
7,725,058.36
999,589.33
149,635.81
56,804.09
160,366.34
39,641.36
0.00
662,767.01
270,785.02
153,139.69
236,543.68
1,688,175.42
2,385,399.66
932,624.02

1.21
0.03
0.04
0.10
0.00
0.52
0.07
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.04
0.02
0.01
0.02
0.11
0.16
0.06

27,216,568.83
415,447.00
541,911.15
1,475,424.74
25,720.19
16,595,765.17
0.00
181,210.16
83,055.83
707,426.67
39,641.36
2,046,233.46
0.00
162,114.19
95,394.41
230,313.40
4,616,911.10
0.00
0.00

2.00
0.03
0.04
0.11
0.00
1.22
0.00
0.01
0.01
0.05
0.00
0.15
0.00
0.01
0.01
0.02
0.34
0.00
0.00

4,326,059.92
2,197,522.42
59,520.00
59,760.00
451,490.00
6,247.50

0.29
0.15
0.00
0.00
0.03
0.00

4,185,686.42
1,883,079.42
36,200.00
53,492.00
407,620.00
57,780.00

0.31
0.14
0.00
0.00
0.03
0.00
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-5ปี 2555
บาท

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสมาชิก :ค่าใช้จ่ายการบริการด้านการเงินครบวงจร
1,295,950.00
ค่าพาหนะเจ้าหน้าที�ทํานิติกรรม
248,070.00
ค่าที�จอดรถ
7,500.00
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื�น :30,582,669.40
ค่าเบี�ยประชุม
1,011,600.00
เงินสมนาคุณ
3,292,716.00
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
240,000.00
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
260,000.00
ค่าเบี�ยประกันอุบัติเหตุกรรมการ
36,000.00
ค่าเครื�องแต่งกายกรรมการ
64,000.00
ค่าฝึกอบรมและร่วมประชุมสัมมนากรรมการ
258,111.00
ค่าสัมมนากรรมการ
770,889.17
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
1,934,514.75
ค่าใช้จ่ายในการให้สินเชื�อ
574,581.50
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาเพื�อให้สินเชื�อแก่ สหกรณ์อื่น 2,253,809.14
ค่ารับรอง
246,967.00
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
64,729.00
ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
4,358,785.37
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
545,940.99
ค่าใช้จ่ายงานบ้าน
366,944.67
ค่าเบี�ยประกันโจรภัย
214,132.89
ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์
436,973.00
ค่าวัสดุสํานักงาน
739,098.45
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
1,232,887.14
ค่าใช้จ่ายหยั�งเสียงเลือกตั�ง
1,423,411.73
ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่
2,608,069.82
ค่าเบี�ยเลี�ยงพาหนะ
444,924.00
ค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
423,129.00
ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี
311,767.69
ค่าใช้จ่ายโครงการครบรอบการจัดตั�ง สอ.จฬ.
6,079,162.94
ค่าโทรศัพท์
373,563.52
ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าห้องประชุม
11,396.00
ปรับปรุงบัญชีปีเก่า
4,564.63
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
81,950,614.33
กําไรสุทธิ
915,182,971.87

%
0.09
0.02
0.00
2.05
0.07
0.22
0.02
0.02
0.00
0.00
0.02
0.05
0.13
0.04
0.15
0.02
0.00
0.29
0.04
0.02
0.01
0.03
0.05
0.08
0.10
0.18
0.03
0.03
0.02
0.41
0.03
0.00
0.00
5.50
61.43

ปี 2554
บาท
1,519,020.00
219,495.00
9,000.00
22,658,886.95
898,800.00
3,438,607.00
240,000.00
260,000.00
35,803.50
64,000.00
327,245.00
579,216.38
1,620,912.85
567,033.02
1,947,547.80
130,972.00
100,887.94
3,823,997.48
557,976.09
305,688.88
198,258.06
436,410.00
830,540.57
1,129,776.68
200,445.00
2,556,208.32
337,037.00
433,134.90
301,670.00
877,280.40
433,458.08
25,980.00
0.00
85,436,793.89
847,159,318.26

%
0.11
0.02
0.00
1.67
0.07
0.25
0.02
0.02
0.00
0.00
0.02
0.04
0.12
0.04
0.14
0.01
0.01
0.28
0.04
0.02
0.01
0.03
0.06
0.08
0.01
0.19
0.02
0.03
0.02
0.06
0.03
0.00
0.00
6.28
62.28
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-6สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
รายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

1. รายละเอียดดอกเบี�ยเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
ดอกเบี�ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้
ดอกเบี�ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื�นกู้
ดอกเบี�ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี�ยเงินฝากสลากออมสิน
ดอกเบี�ยเงินฝากสลากออมทรัพย์ ธกส.
ดอกเบี�ยเงินฝากสหกรณ์อื�น
รวมดอกเบี�ยเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก

ปี 2555
บาท
164,303,042.38
331,483,317.09
1,509,574.76
1,500,000.00
1,180,000.00
46,747,723.22
546,723,657.45
ปี 2555
บาท

2. รายละเอียดผลตอบแทนจากเงินลงทุน
เงินปันผลหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด
เงินปันผลหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
เงินปันผลหุ้นธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ดอกเบี�ยรับจากพันธบัตรรัฐบาล
ดอกเบี�ยรับจากพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ดอกเบี�ยรับจากพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
ดอกเบี�ยรับจากตั�วแลกเงินธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื�อรายย่อย จํากัด (มหาชน)

ดอกเบี�ยจากหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัททุนธนชาต จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทโทเทิ�ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั�น จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัท ปตท. เคมีคอล จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทโกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจํากัด (มหาชน)

2,775,000.00
27,285,053.50
187,500.00
65,904,347.71
53,502,739.72
8,202,410.94
0.00
1,816,438.35
10,227,945.20
19,653,698.62
80,157,201.81
137,174,794.10
0.00
31,368,449.46
41,943,999.99
14,740,273.80
21,618,266.40
4,051,726.13
4,512,328.79

%

ปี 2554
บาท

%

11.03
22.25
0.10
0.10
0.08
3.14
36.70

168,524,090.72
280,624,232.86
1,476,053.24
1,583,761.10
1,180,000.00
31,070,324.65
484,458,462.57

12.39
20.63
0.11
0.12
0.09
2.28
35.61

%

ปี 2554
บาท

%

0.00
26,520,052.00
187,500.00
87,010,523.24
53,565,649.26
8,179,999.99
32,876.71
24,502,739.70
838,356.16
24,217,123.28
91,969,489.86
142,684,794.51
8,176,712.33
34,274,000.00
46,250,958.90
14,700,000.00
21,559,200.00
9,480,000.00
6,094,383.56

0.00
1.95
0.01
6.40
3.94
0.60
0.00
1.80
0.06
1.78
6.76
10.49
0.60
2.52
3.40
1.08
1.58
0.70
0.45

0.19
1.83
0.01
4.42
3.59
0.55
0.00
0.12
0.69
1.32
5.38
9.21
0.00
2.11
2.82
0.99
1.45
0.27
0.30
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2. รายละเอียดผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ต่อ)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทควอลิตี�เฮ้าส์ จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัททางด่วนกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโตลีส จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทไออาร์พีซี จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทเหมราชพัฒนาที�ดิน จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทปตท.อะโรเมติกส์และการกลั�น จํากัด
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทไทคอนอินดัสเตรียลคอนเน็คชั�น จํากัด
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกุ้บริษัทศุภาลัย จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกุ้บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัททางยกระดับดอนเมือง จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทบ้านปู จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทนํ�าตาลมิตรผล จํากัด
ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้บริษัทอินโดรามาเวนเจอร์ส จํากัด(มหาชน)
ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล บลจ. กรุงไทย
ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล บล.บัวหลวง
ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล บลจ.เอ็มเอฟซี
รวมผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ปี 2555
บาท
8,338,292.72
8,941,096.22
6,448,397.37
16,607,876.99
14,577,998.14
23,037,873.16
44,174,124.23
1,065,658.74
3,529,643.83
7,480,438.36
2,527,253.41
18,940,855.17
40,699,999.88
6,467,671.20
5,631,068.48
8,090,191.78
82,207,930.50
91,721,669.73
27,463,492.08
943,073,706.51

%

ปี 2554
บาท

%

0.56
0.60
0.43
1.11
0.98
1.55
2.97
0.07
0.24
0.50
0.17
1.27
2.73
0.43
0.38
0.54
5.52
6.16
1.84
63.30

9,165,278.96
10,700,000.20
6,655,657.58
16,562,500.29
15,344,546.67
22,971,462.20
13,487,506.85
1,061,138.19
3,520,000.00
7,460,000.00
2,437,500.00
16,674,587.08
40,700,000.00
4,859,589.02
0.00
0.00
55,306,669.19
48,661,598.57
0.00
875,812,394.30

0.67
0.79
0.49
1.22
1.13
1.69
0.99
0.08
0.26
0.55
0.18
1.23
2.99
0.36
0.00
0.00
4.07
3.58
0.00
64.39
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพื�อการกระทบยอดกําไรสุทธิเป็น
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์
สิทธิการใช้ประโยชน์อาคารสํานักงานตัดจ่าย
หนี�สงสัยจะสูญ เพิ�มขึ�น
หนี�สงสัยจะสูญดอกเบี�ยเงินฝากสหกรณ์ค้างรับ เพิ�มขึ�น
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที� เพิ�มขึ�น
ดอกเบี�ยเงินให้กู้ค้างรับ (เพิ�มขี�น)
ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคารค้างรับ (เพิ�มขึ�น)
ดอกเบี�ยเงินฝากชุมนุมฯ และสหกรณ์อื�นค้างรับ (เพิ�มขึ�น)

ดอกเบี�ยพันธบัตรค้างรับ ลดลง
ดอกเบี�ยหุ้นกู้ค้างรับ (เพิ�มขึ�น)
ดอกเบี�ยตั�วแลกเงินธนาคาร ค้างรับ ลดลง
ค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า ลดลง
ดอกเบี�ยเงินรับฝากค้างจ่าย เพิ�มขึ�น
ดอกเบี�ยตั�วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย เพิ�มขึ�น

ผลตอบแทนจากกองทุนส่วนบุคคลค้างรับ ลดลง

ดอกเบี�ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย เพิ�มขึ�น
ค่าบริหารจัดการกองทุนค้างจ่าย (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายอื�นค้างจ่าย เพิ�มขึ�น
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี�จากการขายหลักทรัพย์
ลูกหนี�เงินให้สมาชิกกู้
ลูกหนี�เงินให้สหกรณ์อื�นกู้
ลูกหนี�ระหว่างดําเนินคดี
ลูกหนี�ตามคําพิพากษา
เงินทดรองจ่าย
เงินรอเรียกเก็บ
วัสดุคงเหลือ
เงินทดรองจ่ายดําเนินคดี

ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท

915,182,971.87

847,159,318.26

5,006,199.10
7,725,058.36
17,287,800.38
1,604,246.57
1,854,684.05
(2,590,845.68)
(2,679,889.07)
(5,761,869.87)
3,172,298.72
(19,442,395.92)
0.00
292,800.87
4,763,653.08
3,678,086.23
676,358.33
5,789,798.63
(118,882.08)
177,310.00
(805,000.00)

4,616,911.10
16,595,765.17
18,129,675.31
0.00
(12,687,374.05)
594,570.15
(774,787.71)
(889,034.25)
1,855,138.04
3,631,369.89
5,479.45
104,141.93
10,925,088.24
21,539,039.74
(4,503,150.26)
2,355,742.49
220,546.44
116,000.00
0.00

935,812,383.57

908,994,439.94

(9,023,944.52)
(292,255,321.39)
(552,631,241.91)
1,441,543.28
(1,998,279.41)
0.00
53,000.00
84,888.75
39.00

11,890,051.06
(336,629,924.76)
(551,564,812.08)
(1,499,739.37)
(2,519,576.27)
25,000.00
1,474,916.36
138,665.07
(57,302.50)
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หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินสดเกินบัญชี
เงินรอจ่ายคืนอื�น
เงินรอจ่ายคืนค่าหุ้น
ภาษีหัก ณ ที�จ่าย
เจ้าหนี�จากการซื�อหลักทรัพย์
เจ้าหนี�ค่าสินทรัพย์
เงินประกันสังคมรอนําส่ง
เงินรอโอนเข้าบัญชี
เงินรอตรวจสอบ
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั�น ลดลง
เงินลงทุนระยะยาว ลดลง
เงินสดจ่ายซื�อเครื�องใช้สํานักงาน
เงินสดจ่ายซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์
เงินสดจ่ายซื�อยานพาหนะ
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการใช้ประโยชน์อาคารสํานักงาน
เงินจ่ายมัดจําและเงินประกันอื�น
เงินประกันสัญญา (ลดลง)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั�น เพิ�มขึ�น
เงินรับฝาก ลดลง
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลี�ยคืน
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที�
เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ทุนเรือนหุ้น เพิ�มขึ�น
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก
เงินสดจ่ายทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกเพิ�มขึ�น
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที�ประสบภัยเพิ�มขึ�น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิ เพิ�มขึ�น
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิ�นปี

-9ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท

10,000.00
10,103,604.88
(216,167.37)
1,609,889.32
(10,487,963.53)
(152,999.30)
(10,982.00)
(434,810.51)
2,915,419.04
84,819,057.90

5,000.00
(14,788.07)
500.00
579,740.87
4,840,652.09
152,999.30
3,288.00
(737,735.90)
1,687,217.96
36,768,591.70

805,000.00
104,959,624.76
8,523,682.49
(2,352,279.30)
(157,821.00)
(1,649,000.00)
0.00
0.00
(176,442.87)
109,952,764.08

0.00
819,056,145.43
512,726,673.50
(1,161,334.56)
(3,729,452.90)
(1,898,000.00)
(995,806.21)
(6,000.00)
0.00
1,323,992,225.26

1,037,349,028.84
(608,834,101.85)
(560,199,238.42)
(60,049,937.76)
(8,471,593.18)
(10,000.00)
772,760,560.00
(2,357,038.00)
(59,313,262.10)
(6,061,400.00)
200,000.00
505,013,017.53
699,784,839.51
1,445,289,176.78
2,145,074,016.29

2,332,786,952.14
(3,767,278,886.06)
(539,692,415.15)
(88,922,807.19)
(10,992,202.32)
(10,000.00)
760,225,130.00
(4,062,200.53)
(74,210,236.15)
(5,900,700.00)
0.00
(1,398,057,365.26)
(37,296,548.30)
1,482,585,725.08
1,445,289,176.78
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
1. สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ

- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี�ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี�ยคูณด้วยจํานวนเงินต้น
ที�ค้างชําระตามระยะเวลาที�กู้ยืม
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที�เกิดจากดอกเบี�ยเงินให้กู้ของลูกหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง จํานวน
20,141,833.90 บาท ซึ�งหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี�ยเงินให้กู้ของลูกหนี�ดังกล่าวแล้ว จะทําให้สหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปี
เป็นจํานวน 935,324,805.77 บาท
- สหกรณ์รับรู้ผลขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ เป็นค่าใช้จ่ายในปีที�เกิดรายการ
- เงินลงทุนระยะสั�น/ เงินลงทุนระยะยาวที�เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยราคาทุน
สําหรับเงินลงทุนระยะสั�น/ เงินลงทุนระยะยาวที�เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที�อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ทั�งนี� สหกรณ์รับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที�ยังไม่เกิดขึ�น
โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก ในส่วนทุนของสหกรณ์ และจะรับรู้เป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เมื�อสหกรณ์ได้จําหน่ายเงินลงทุนนั�น
- สหกรณ์ตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญไว้ในจํานวนที�เพียงพอสําหรับการขาดทุน ซึ�งอาจเกิดขึ�น โดยคิดเป็นร้อยละของยอดลูกหนี�
ณ วันสิ�นปี ตามอายุของหนี�ที�ค้างชําระของลูกหนี�แต่ละราย
- สหกรณ์ตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั�นคุณภาพ
ลูกหนี�เงินกู้ และการเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้สิ�นเปลืองตามราคาทุน
- สหกรณ์ได้ตกลงเป็นตัวแทนให้บริการรับชําระเคาน์เตอร์เซอร์วิสกับบริษัท เงินคํ�าประกัน 200,000.00 บาท
ค่าแฟรนไชส์ 30,000.00 บาท ระยะเวลา 3 ปี ผลตอบแทน จํานวนบิล 1 - 1,000 ฉบับ อัตราผลตอบแทน ฉบับละ 4.00 บาท
ถ้าเกิน 1,000 ฉบับขึ�นไป อัตราผลตอบแทน ฉบับละ 5.00 บาท
- ค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที�นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
- ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ตัดจ่ายเต็มจํานวนในปีที�ใช้งาน
- ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั�งการซื�อมาเปลี�ยนแทนสําหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้
การต่อเติมหรือเพิ�มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารสํานักงานตัดจ่ายโดยใช้วิธิเส้นตรงภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท
ทั�งนี�รวมถึงเงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์ที�นําไปเป็นหลักทรัพย์คํ�าประกันหนี�สินด้วย
- สหกรณ์ได้ดําเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ .ศ. 2550
ตามหนังสือที� กษ1106/2741 ลงวันที� 19 พ.ย. 2550
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- 11 2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
- ประจํา
- สลากออมสิน
- สลากออมทรัพย์ทวีสิน ธกส.
- กองทุนส่วนบุคคล
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

3. เงินฝากสหกรณ์อื�น ประกอบด้วย

เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จํากัด
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี�ยนคลองจั�น จํากัด
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จํากัด
เงินฝากสหกรณ์การเกษตรมาบตะโกเอน จํากัด
เงินฝากสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จํากัด
เงินฝากสหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จํากัด
เงินฝากสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จํากัด
เงินฝากสหกรณ์บริการนาโนโกบอลพรีซิชั�น คาสเตอร์ จํากัด
เงินฝากสหกรณ์บริการขนส่ง ร.ส.พ. จํากัด
เงินฝากสหกรณ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อุบลราชธานี จํากัด
เงินฝากสหกรณ์โคนมวังนํ�าเย็น จํากัด
เงินฝากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จํากัด
รวมเงินฝากสหกรณ์อื�น

ปี 2555
บาท
8,058,791.75

ปี 2554
บาท
9,204,170.75

34,863,514.80
298,057,077.14

7,000.00
387,524,940.14

100,000,000.00
100,000,000.00
298,346,645.67
839,326,029.36

100,000,000.00
100,000,000.00
128,864,887.47
725,600,998.36

ปี 2555
บาท
450,000,000.00
24,000,000.00
452,097,986.93
12,000,000.00
2,000,000.00
17,400,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
16,000,000.00
7,000,000.00
31,250,000.00
289,000,000.00
1,305,747,986.93

ปี 2554
บาท
200,000,000.00
0.00
452,103,620.08
17,110,000.00
2,000,000.00
17,474,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
558.34
16,000,000.00
0.00
0.00
0.00
719,688,178.42
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เงินลงทุนระยะสั�น
เงินลงทุนที�อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัททางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโตลีส จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้บริษัทปตท.เคมีคอล จํากัด (มหาชน)
(พีทีที โกลบอล เคมีคอล)
เงินลงทุนหลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกรุงไทย (รายละเอียด 3)
เงินลงทุนหลักทรัพย์ บล. บัวหลวง จํากัด
(รายละเอียด 4)
เงินลงทุนหลักทรัพย์ บล. เอ็มเอฟซี จํากัด
(รายละเอียด 5)
รวม
บวก ค่าเผื�อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวม

เงินลงทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรรัฐบาล
รวม
รวมเงินลงทุนระยะสั�น

มูลค่ายุติธรรม

ปี 2555
บาท

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

ปี 2554
บาท

ราคาทุน

0.00
613,501,502.00
203,569,090.00
0.00

0.00
600,000,000.00
200,000,000.00
0.00

200,407,220.00
201,809,582.00
0.00
140,295,527.40

200,000,000.00
200,000,000.00
0.00
140,000,000.00

301,836,654.00
30,665,715.30
0.00
0.00
100,966,706.00
102,424,347.00

300,000,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
100,000,000.00
100,000,000.00

0.00
0.00
201,093,828.00
203,139,846.00
100,390,801.00
504,035,170.00

0.00
0.00
200,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
500,000,000.00

860,837,127.09

834,253,948.58

910,220,377.63

913,956,467.41

957,095,084.20

940,074,842.91

1,005,299,402.89

993,090,225.25

417,216,881.21

406,503,521.04

0.00

0.00

3,588,113,106.80

3,510,832,312.53
77,280,794.27
3,588,113,106.80

3,466,691,754.92

3,447,046,692.66
19,645,062.26
3,466,691,754.92

0.00
0.00
3,588,113,106.80

168,745,244.63
168,745,244.63
3,635,436,999.55

59

60
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เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที�อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นกู้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (พีทีที โกลบอล เคมิคอล)

หุ้นกู้บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้บริษัทโกลว์พลังงาน จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทควอลิตี�เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัททางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัททุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโตลิส จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้บริษัทไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทเหมราชพัฒนาที�ดิน จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั�น
จํากัด (มหาชน)(พีทีที โกลบอล เคมิคอล)

หุ้นกู้บริษัทไทคอนอินดัสเทรียล คอนเน็คชั�น จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้บริษัทศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้บริษัททางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทบ้านปู จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทอินโดรามาเวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)
รวม
บวก ค่าเผื�อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวม

เงินลงทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด
หุ้นธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จํากัด
หุ้นกู้บริษัทนํ�าตาลมิตรผล จํากัด
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว

มูลค่ายุติธรรม

ปี 2555
บาท

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

ปี 2554
บาท

ราคาทุน

890,488,290.30
104,190,492.00
623,657,472.00
371,747,182.80
0.00
430,026,881.22
122,491,778.20
202,022,525.00
101,575,683.00
410,456,680.00
286,039,542.60
193,971,841.85
489,870,816.00
1,224,425,465.10
30,802,877.10

820,035,455.80
100,000,000.00
600,000,000.00
360,000,000.00
0.00
413,000,000.00
120,000,000.00
200,810,910.82
100,000,000.00
400,000,000.00
275,000,000.00
193,257,222.12
481,904,544.43
1,204,047,290.63
30,785,149.12

1,520,515,260.50
312,101,125.00
627,419,394.00
474,683,821.20
305,614,815.00
430,933,886.30
121,558,823.40
199,920,271.00
133,429,259.00
410,567,048.00
288,427,825.80
293,927,372.46
492,466,209.60
437,088,917.60
31,097,389.50

1,420,042,609.80
300,000,000.00
600,000,000.00
460,000,000.00
300,000,000.00
413,000,000.00
120,000,000.00
201,132,618.17
130,000,000.00
400,000,000.00
275,000,000.00
293,446,014.14
483,173,082.23
424,000,000.00
31,374,010.96

99,695,024.00
200,219,198.00
65,256,144.20
445,095,052.20
827,583,690.00
154,953,096.00
209,337,254.00
409,204,906.00
7,893,111,891.57

100,000,000.00
200,000,000.00
65,000,000.00
440,943,618.27
800,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
400,000,000.00
7,654,784,191.19
238,327,700.38
7,893,111,891.57

98,408,998.00
197,699,702.00
63,948,036.10
444,488,480.00
819,583,348.00
158,872,015.50
203,591,846.00
0.00
8,066,343,843.96

100,000,000.00
200,000,000.00
65,000,000.00
441,220,268.60
800,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
0.00
7,807,388,603.90
258,955,240.06
8,066,343,843.96

50,000,000.00
510,001,000.00
10,000,010.00
5,000,000.00
1,078,719,447.30
200,000,000.00
1,271,000,000.00
2,000,000,000.00
1,200,000.00
140,000,000.00
5,265,920,457.30
13,159,032,348.87

50,000,000.00
510,001,000.00
10,000,010.00
5,000,000.00
1,076,838,717.08
200,000,000.00
1,270,000,000.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
5,121,839,727.08
13,188,183,571.04
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เงินให้กู้ยืม ปกติ
เงินให้กู้ฉุกเฉิน
เงินให้กู้สามัญ
เงินให้กู้พิเศษ
เงินให้กู้สหกรณ์อื�น
รวมเงินให้กู้ยืม ปกติ
เงินให้กู้ยืม ไม่ก่อให้เกิดรายได้
เงินให้กู้ฉุกเฉิน
เงินให้กู้สามัญ
เงินให้กู้พิเศษ
เงินให้กู้สหกรณ์อื�น
รวมเงินให้กู้ยืม ไม่ก่อให้เกิดรายได้
รวมเงินให้กู้ยืม
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ

ระยะสั�น

ปี 2555
บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด

ปี 2554
บาท

ระยะยาว

ระยะสั�น

ระยะยาว

15,444,600.00
221,478,189.24
279,981,240.25
956,885,213.00
1,473,789,242.49

0.00
614,911,954.85
3,092,282,960.78
6,120,011,660.20
9,827,206,575.83

19,499,540.00
206,534,876.58
260,172,742.99
2,126,945,786.34
2,613,152,945.91

0.00
619,420,610.88
2,828,401,571.22
4,397,319,844.95
7,845,142,027.05

1,200.00
1,035,179.88

0.00
0.00

0.00
240,265.18

0.00
0.00

3,236,036.46

0.00

1,831,418.37

0.00

69,500,000.00
73,772,416.34

0.00
0.00

69,500,000.00
71,571,683.55

0.00
0.00

1,547,561,658.83

9,827,206,575.83

2,684,724,629.46

7,845,142,027.05

35,299,466.17
1,512,262,192.66

0.00
9,827,206,575.83

17,452,016.17
2,667,272,613.29

0.00
7,845,142,027.05

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 35,299,466.17 บาท ประกอบด้วย ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�เงินให้สมาชิกกู้ 799,466.17 บาท
ลูกหนี�เงินให้สหกรณ์อื�นกู้ 34,500,000.00 บาท
6. ลูกหนี�ระยะสั�น - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท

ระยะสั�น
744,822.22
38,306,158.31
0.00
0.00
0.00

ระยะสั�น
2,186,365.50
36,307,878.90
0.00
53,000.00
15,014.85

รวม

39,050,980.53
20,445,600.71

38,562,259.25
21,005,250.33

ลูกหนี� - สุทธิ

18,605,379.82

17,557,008.92

ลูกหนี�ระหว่างดําเนินคดี
ลูกหนี�ตามคําพิพากษา
เงินทดรองจ่าย
เงินรอเรียกเก็บ
เงินให้กู้พิเศษ- คลาดเคลื�อน
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 20,445,600.71 บาท แยกเป็น ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ ลูกหนี�ระหว่างดําเนินคดี 303,822.22 บาท
ลูกหนี�ตามคําพิพากษา 20,141,778.49 บาท

61

62
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7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย

วัสดุคงเหลือ
ดอกเบี�ยเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารค้างรับ
ดอกเบี�ยเงินฝากสลากออมสินค้างรับ
ดอกเบี�ยเงินฝากสลากออมทรัพย์ ธกส. ค้างรับ
ดอกเบี�ยเงินฝากสหกรณ์อื�นค้างรับ
ดอกเบี�ยพันธบัตรรัฐบาลค้างรับ
ดอกเบี�ยพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ค้างรับ
ดอกเบี�ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)(พีทีที โกลบอล เคมิคอล) ค้างรับ

ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ค้างรับ

ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัทโกลว์พลังงาน จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัทไทยออยส์ จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัทควอลิตี�เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัททางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัททุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโตลีส จํากัด (มหาชน) ค้างรับ

ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัทไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัทเหมราชพัฒนาที�ดิน จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั�น จํากัด (มหาชน)(พีทีที

(พีทีทโกลบอลเคมิ
ี โกลบอลเคมิคอล)
คอล)ค้าค้งรัางรั
บบ

ปี 2555
บาท
696,946.73
37,714.83
4,643,835.62
2,502,246.58
5,690,657.55
17,196,501.89
1,882,520.55
17,528,219.17
0.00
12,645,397.26
27,902,465.75
2,603,835.62
1,637,424.65
2,537,260.27
3,043,995.62
0.00
582,739.72
838,356.16
1,346,849.32
0.00
1,098,849.32
2,684,931.51
1,860,445.21
1,840,876.71
12,153,205.48
10,282,561.66
284,794.52

ปี 2554
บาท
781,835.48
37,825.76
3,143,835.62
1,322,246.58
1,533,034.25
20,381,951.29
1,882,520.55
17,515,068.49
326,027.40
13,968,684.93
27,902,465.75
2,858,789.04
6,782,082.18
2,537,260.27
3,043,995.62
701,260.27
582,739.72
838,356.16
1,360,547.95
1,788,219.18
1,083,027.40
2,684,931.51
1,860,445.21
2,629,917.81
12,153,205.48
5,067,561.64
284,794.52

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (ต่อ)
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ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท

906,520.55

906,520.55

1,308,054.79

1,308,054.79

365,780.82

353,938.36

2,603,273.96

2,603,273.96

20,628,767.13

334,520.55

ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัทบ้านปู จํากัด (มหาชน)ค้ค้าางรังรับบ

1,625,753.42

1,625,753.42

ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัทนํ�าตาลมิตรผล จํากัด ค้างรับ

1,260,383.56

0.00

ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัทอินโดรามาเวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)ค้ค้างรั
างรับบ

2,986,246.58

0.00

ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่วนบุคคลค้างรับ - บลจ. กรุงไทย

5,599,402.01

9,632,848.54

ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่วนบุคคลค้างรับ-บล. บัวหลวง

4,721,818.91

4,656,301.25

ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่วนบุคคลค้างรับ-บล. เอ็มเอฟซี

3,291,570.54

0.00

82,288.56

21,565.12

ค่าเบี�ยประกันภัยสุขภาพกลุ่มเจ้าหน้าที�จ่ายล่วงหน้า

223,894.00

214,341.31

ค่าเช่าอาคารสํานักงานจ่ายล่วงหน้า

415,447.00

768,524.00

17,750.00

27,750.00

9,023,944.52

0.00

188,583,528.05

157,506,021.91

ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัทไทคอนอินดัสเทรียลคอนเน็คชั�น จํากัด (มหาชน) ค้างรับ

ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี�ยหุ้นกู้บริษัททางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) ค้างรับ

ค่าเบี�ยประกันภัยยานพาหนะจ่ายล่วงหน้า

ค่าแฟรนไชส์เคาน์เตอร์เซอร์วิสจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี�จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ
รวม
ดอกเบี�ยเงินฝากสหกรณ์ค้างรับ

ปี 2555
ปี 2554
บาท
บาท
ดอกเบี�ยเงินฝากสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรหนองจอก จํากัด ค้างรับ
1,604,246.57
0.00
หัก ค่าเผือ่ หนี�สงสัยจะสูญ-ดอกเบี�ยเงินฝากสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรหนองจอก จํากัด
1,604,246.57
0.00
0.00
0.00
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 สหกรณ์ฯมีดอกเบี�ย จากเงินฝากสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จํากัด ค้างรับ จํานวน 1,604,246.57 บาท
เป็นดอกเบี�ยค้างรับตั�งแต่วันที� 30 มีนาคม 2554 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2555 และสหกรณ์ฯได้มีการติดตามทวงถามแล้ว
ได้ตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญเต็มจํานวน ส่วนเงินฝากทั�งจํานวนเป็นเงินฝากประเภท ประจํา
8. ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย

เครื�องใช้สํานักงาน
เครื�องคอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

รวม

ปี 2555
บาท
3,904,506.97
4,914,449.75
3,195,906.90
12,014,863.62

ปี 2554
บาท
3,240,403.09
7,142,028.41
2,479,530.92
12,861,962.42

63

64
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9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย

เงินจ่ายมัดจํา
เงินประกันอื�น
เงินทดรองจ่ายดําเนินคดี

รวม

10 เงินกู้ยืมระยะสั�น ประกอบด้วย

เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ตั�วสัญญาใช้เงิน
รวม

- 17 ปี 2555
บาท
12,600.00
306,300.00
740,249.50
1,059,149.50

ปี 2554
บาท
12,600.00
306,300.00
740,288.50
1,059,188.50

ปี 2555
บาท
3,195,000,000.00
1,670,000,000.00
900,000,000.00
130,000,000.00
1,580,000,000.00
1,500,110,943.91
8,975,110,943.91

ปี 2554
บาท
3,138,000,000.00
1,440,000,000.00
1,000,000,000.00
410,000,000.00
675,000,000.00
1,274,761,915.07
7,937,761,915.07

- สหกรณ์ได้ทําสัญญาเบิกเกินบัญชีธนาคากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ วงเงิน 5,000,000.00 บาท
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพญาไท วงเงิน 5,000,000.00 บาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสะพานเหลือง
วงเงิน 10,000,000.00 บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินการ เป็นผู้คํ�าประกัน
- เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.15 ต่อปี ใช้หลักทรัพย์คํ�าประกันดังนี� หุ้นกู้บริษัทปตท. จํากัด
(มหาชน) 820,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) 80,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัทการบินไทย
จํากัด (มหาชน) 1,300,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัททางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 30,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัทศุภาลัย จํากัด
(มหาชน) 200,000,000.00 บาท พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 250,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัทเหมราชพัฒนาที�ดิน จํากัด(มหาชน)
970,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัทนํ�าตาลมิตรผล จํากัด 140,000,000 บาท หุ้นกู้บริษัทอินโดรามาเวนเจอร์ส จํากัด (หมาชน) 200,000,000 บาท
หุ้นกู้บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด(มหาชน) 160,000,000.00 บาท พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี�ยแปรผันตามการเปลี�ยนแปลง
ของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 50,000,000.00 บาท รวม 4,200,000,000.00 บาท ใช้คํ�าประกัน 3,198,500,000.00 บาท
- เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.11 ต่อปี ใช้หลักทรัพย์คํ�าประกันดังนี�
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 150,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 100,000,000.00 บาท
หุ้นกู้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 450,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) 360,000,000.00 บาท
หุ้นกู้บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 65,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จํากัด (มหาชน)
50,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัทโกลว์พลังงาน จํากัด (มหาชน) 413,000,000 บาท พันธบัตรปรับโครงสร้างหนี� ปี 2548 30,000,000.00 บาท
หุ้นกู้บริษัทควอลิตี�เฮ้าส์ จํากัด (หมาชน) 100,000,000 บาท หุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 200,000,000 บาท
รวมวงเงิน 1,918,000,000.00 บาท ใช้คํ�าประกันได้ 1,800,000,000.00 บาท
- เงินกู้ยืมจากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.13 ต่อปี ใช้หลักทรัพย์คํ�าประกันดังนี�
หุ้นกู้บริษัทอยุธยาแคปปิตอล จํากัด(มหาชน) 163,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั�น จํากัด (มหาชน)
(พีทีที โกลบอลเคมิคอล) 30,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัทไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 50,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชน
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- 18 กรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 275,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัท เหมราชพัฒนาที�ดิน จํากัด (มหาชน) 224,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัททุนธนชาต
400,000,000.00 บาท รวมวงเงิน 1,142,000,000.00 บาท ใช้คํ�าประกันได้ 1,000,000,000.00 บาท
- เงินกู้ยืมจากธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.16 ต่อปี ใช้หลักทรัพย์คํ�าประกันดังนี�
หุ้นกู้บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด(มหาชน) 300,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จํากัด (มหาชน)
80,000,000.00 บาท พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทออมทรัพย์ปี พ.ศ. 2550 270,000,000.00 บาท
พันธบัตรรัฐบาลเพื�อการบริหารหนี�ในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2553 200,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัททางยกระดับดอนเมืองจํากัด (มหาชน)
200,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 100,000,000.00 บาท พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552
300,000,000.00 บาท พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 150,000.000.00 บาท พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 150,000.000.00 บาท หุ้นกู้บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด 300,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัท
ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 100,000,000.00 บาท รวมวงเงิน 2,150,000,000.00 บาท ใช้คํ�าประกันได้ 1,929,900,000.00 บาท
- เงินกู้ยืมจากธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ใช้หลักทรัพย์คํ�าประกันดังนี� หุ้นกู้บริษัทไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 430,000,000.00 บาท
พันธบัตรออมทรัพย์ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 398,500,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัทควอลิตี�เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 100,000,000.00 บาท
หุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ครั�งที� 1/2552 50,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ครั�งที� 2/2553 70,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 50,000,000.00 บาท รวมวงเงิน 1,098,500,000.00 บาท ใช้คํ�าประกัน
ได้ 1,065,500,000.00 บาท
- เงินกู้ยืมจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใช้หลักทรัพย์คํ�าประกันดังนี� หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
200,000,000.00 บาท พันธบัตรออมทรัพย์ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 400,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั�น
จํากัด (มหาชน) 100,000,000.00 บาท หุ้นกู้ พีทีที โกบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) 300,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัท ปตท.สผ. จํากัด
(มหาชน) 300,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัทบ้านปู จํากัด (มหาชน) 150,000,000.00 บาท รวมวงเงิน 1,450,000,000.00 บาท ใช้คํ�าประกัน
ได้ 1,200,000,000.00 บาท
- เงินกู้ยืมจากธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ใช้หลักทรัพย์คํ�าประกันดังนี� หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 700,000,000.00 บาท
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2553 200,000,000.00 บาท รวมวงเงิน 900,000,000.00 บาท ใช้คํ�าประกันได้ 900,000,000.00 บาท
- เงินกู้ยืมจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ใช้หลักทรัพย์คํ�าประกันดังนี� หุ้นกู้บริษัททางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)
ครั�งที� 1/2553 ชุดที� 4 300,000,000.00 บาท หุ้นกู้บริษัททางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) ครั�งที� 1/2553 ชุดที� 5 300,000,000.00 บาท
รวมวงเงิน 600,000,000.00 บาท ใช้คํ�าประกันได้ 500,000,000.00 บาท
11 เงินรับฝาก ประกอบด้วย
ปี 2555
ปี 2554
บาท
บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์
4,544,009,946.94
5,245,026,140.76
เงินรับฝากประจํา
2,808,757,770.96
2,716,575,678.99
รวม
7,352,767,717.90
7,961,601,819.75
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- 19 12 หนี�สินหมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย

ภาษีดอกเบี�ยเงินฝากประจํา หัก ณ ที�จ่าย
ภาษีโบนัสและเบี�ยประชุมหัก ณ ที�จ่าย
ภาษีเงินเดือนค่าจ้างหัก ณ ที�จ่าย
ภาษีเงินได้อื�นหัก ณ ที�จ่าย
ดอกเบี�ยเงินฝากออมทรัพย์ค้างจ่าย
ดอกเบี�ยเงินฝากประจําค้างจ่าย
ดอกเบี�ยตั�วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย
ดอกเบี�ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย
ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลค้างจ่าย
เจ้าหนี�จากการซื�อหลักทรัพย์ค้างจ่าย
เจ้าหนี�ค่าสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื�นค้างจ่าย
เงินประกันสังคมรอนําส่ง
เงินรอโอนเข้าบัญชี
เงินรอการตรวจสอบ
เงินสดเกินบัญชี
รวม

ปี 2555
บาท
2,208,437.63
10,825.00
55,384.79
78,499.96
1,533,845.07
40,638,382.84
26,536,996.28
10,656,352.05
120,000.00
130,000.00
384,720.56
0.00
0.00
298,310.00
67,882.00
27,941.49
6,098,693.04
81,270.00
88,927,540.71

ปี 2554
บาท
605,189.90
10,680.00
72,337.19
55,050.97
1,337,631.41
36,070,943.42
22,858,910.05
4,866,553.42
120,000.00
130,000.00
503,602.64
10,487,963.53
152,999.30
121,000.00
78,864.00
462,752.00
3,183,274.00
71,270.00
81,189,021.83
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- 20 ปี 2555
บาท
13 หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย
เงินรอจ่ายคืนค่าหุ้น
เงินรอจ่ายคืนอื�น
เงินประกันสัญญา
สํารองบําเหน็จ และชดเชยเจ้าหน้าที�
รวม

14 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื�น ๆ ประกอบด้วย

ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสวัสดิการสมาชิก
ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก
ทุนสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที�ประสบภัย
รวม

15 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที�ยังไม่เกิดขึ�น ประกอบด้วย
ยอดยกมาต้นงวด
การเปลี�ยนแปลงในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

ปี 2554
บาท

0.00
10,865,510.29
66,057.13
18,253,550.00
29,185,117.42

216,167.37
1,993,406.85
242,500.00
16,398,865.95
18,850,940.17

ปี 2555
บาท
125,477,524.84
194,454,968.00
370,620,111.45
6,073,271.69
200,000.00
696,825,875.98

ปี 2554
บาท
123,680,974.22
179,250,465.40
366,396,424.68
6,134,671.69
0.00
675,462,535.99

ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท

278,600,302.32
37,008,192.33
315,608,494.65

325,601,544.32
(47,001,242.00)
278,600,302.32

67

68
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รายละเอียดประกอบงบการเงิน 3
การลงทุนในหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

หุ้นสามัญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื�อถือ A
หุ้นกู้ Export-Import Bank of Korea อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.80 ต่อปี
ครบกําหนด 28 มิ.ย. 2556
หุ้นกู้ Export-Import Bank of Korea อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.16 ต่อปี
ครบกําหนด 25 พ.ย. 2557

มูลค่ายุติธรรม

ปี 2555
บาท

ราคาทุน

201,441,136.00
46,566,000.00
33,919,250.00
20,685,150.00
24,045,770.00
49,658,400.00
26,566,566.00

174,084,686.34
40,300,007.28
31,390,692.02
15,805,660.03
20,733,709.47
40,494,916.40
25,359,701.14

18,655,438.31

18,501,925.38

4,991,630.10

5,000,180.10

9,634,691.09

9,501,286.20

4,029,117.12

4,000,459.08

30,579,560.10

30,377,651.40

30,579,560.10

30,377,651.40

17,871,978.21

17,837,268.66

8,939,373.42

8,936,864.51

8,932,604.79

8,900,404.15

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.99 ต่อปี
ครบกําหนด 30 มี.ค. 2558

อันดับความน่าเชื�อถือ AA
หุ้นกู้ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั�งที� 1/2549 ชุดที� 3
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ครบกําหนด 7 ก.ย. 2556
อันดับความน่าเชื�อถือ AAA
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม ครั�งที� 2/2552 ชุดที� 1
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ครบกําหนด 29 พ.ค. 2556
หุ้นกู้มีประกันของ บ.โตโยต้า ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.67 ต่อปี ครบกําหนด 27 มิ.ย. 2557
บัตรเงินฝากธนาคาร
อันดับความน่าเชื�อถือ A
บัตรเงินฝาก ธ.ทิสโก้ อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.55 ต่อปี
ครบกําหนด 13 ส.ค. 2556
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ตั�วแลกเงิน
ตั�วแลกเงิน ธ.ยูโอบี (ไทย) อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ครบกําหนด 8 ก.ค. 2557
ตั�วแลกเงิน ธ.ยูโอบี (ไทย) อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ครบกําหนด 11 ก.ค. 2557
ตั�วแลกเงิน ธ.ยูโอบี (ไทย) อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ครบกําหนด 18 ก.ค. 2557

มูลค่ายุติธรรม
47,900,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
7,900,000.00

ปี 2555
บาท

ราคาทุน
47,900,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
7,900,000.00

พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ครั�งที� 1 7.25Y
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5.25 ต่อปี ครบกําหนด 12 พ.ค. 2557
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั�งที� 1
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.63 ต่อปี ครบกําหนด 22 พ.ค. 2558
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั�งที� 6
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.13 ต่อปี ครบกําหนด 11 ธ.ค. 2558
พันธบัตรรัฐบาลเพื�อการบริหารหนี� ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.25 ต่อปี ครบกําหนด 13 มี.ค. 2556
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั�งที� 1
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5.25 ต่อปี ครบกําหนด 13 ก.ค. 2556
พันธบัตรรัฐบาลเพื�อการปรับโครงสร้างหนี�ในปีงบประมาณ
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.25 ต่อปี ครบกําหนด 16 มิ.ย. 2560
พันธบัตรรัฐบาลเพื�อการปรับโครงสร้างหนี�ในปีงบประมาณ
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.80 ต่อปี ครบกําหนด 10 ต.ค. 2560
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ครั�งที� 4
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5.50 ต่อปีครบกําหนด 13 มี.ค. 2566

180,356,850.75

182,108,821.29

13,621,353.77

13,574,755.26

32,244,880.16

32,027,499.84

9,817,797.55

9,714,140.89

25,476,353.16

25,461,418.21

6,076,202.58

6,078,090.36

14,771,690.37

14,716,398.63

11,566,047.64

11,536,090.61

66,782,525.52

69,000,427.49

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่น 2/3 ปี/ 54
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.33 ต่อปี ครบกําหนด 12 พ.ค. 2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 3 ปี รุ่น 1/3 ปี/ 53
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.75 ต่อปี ครบกําหนด 14 ม.ค. 2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 2 ปี รุ่น 2/2 ปี/ 54
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.42 ต่อปี ครบกําหนด 18 ส.ค. 2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 2 ปี รุ่น 3/2 ปี/ 54
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบกําหนด 22 ธ.ค. 2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 2 ปี รุ่น 1/2 ปี/ 54
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.05 ต่อปี ครบกําหนด 17 ก.พ. 2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที� 31/182/55

314,032,163.72

313,443,595.51

5,033,247.25

4,993,628.40

12,697,040.90

12,699,514.99

9,535,232.17

9,538,028.88

9,319,223.75

9,319,487.77

19,304,587.99

19,299,867.02

69

70
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พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ต่อ)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.01 ต่อปี ครบกําหนด 7 ก.พ. 2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที� 35/182/55
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.78 ต่อปี ครบกําหนด 7 มี.ค. 2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที� 36/182/55
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.78 ต่อปี ครบกําหนด 14 มี.ค. 2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที� 50/91/55
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.77 ต่อปี ครบกําหนด 21 มี.ค. 2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที� 39/182/55
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.03 ต่อปี ครบกําหนด 4 เม.ย. 2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที� 40/182/55
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.78 ต่อปี ครบกําหนด 11 เม.ย. 2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที� 41/182/55
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.76 ต่อปี ครบกําหนด 18 เม.ย. 2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที� 42/182/55
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.78 ต่อปี ครบกําหนด 25 เม.ย. 2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที� 3/364/55
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.76 ต่อปี ครบกําหนด 2 พ.ค. 2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที� 48/182/55
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.78 ต่อปี ครบกําหนด 6 มิ.ย. 2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 3 ปี รุ่น 1/4 ปี/ 55
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.22 ต่อปี ครบกําหนด 1 มี.ค. 2559
รวม

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

1,994,481.62

1,993,913.72

8,558,240.48

8,557,705.26

18,101,093.64

18,100,738.53

4,572,757.95

4,572,634.77

4,667,356.00

4,663,939.75

91,856,003.23

91,850,426.89

495,988.48

495,986.99

29,743,578.05

29,741,760.04

60,547,023.21

60,545,612.04

5,732,185.66

5,732,016.71

31,874,123.34
860,837,127.09

31,338,333.75
834,253,948.58

รายละเอียดประกอบงบการเงิน 4
การลงทุนในหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

หุ้นสามัญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

ปี 2555
บาท

มูลค่ายุติธรรม
105,019,175.00
45,175,000.00
17,802,000.00
42,042,175.00

ปี 2555
บาท

ราคาทุน
97,021,410.48
44,531,331.63
15,970,933.62
36,519,145.23
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มูลค่ายุติธรรม
ภาคธุรกิจ
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2561
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5.25 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2556
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.35 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2562
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.35 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2558
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.98 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2558
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2558
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.25 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2560
หุ้นกู้ บมจ. นํ�าตาลมิตรผล
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.49 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2559
หุ้นกู้ บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.95 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2558
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2562
หุ้นกู้ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั�น
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.28 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2558
หุ้นกู้ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั�น
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.23 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2559
หุ้นกู้ บมจ. ไทยยูเนี�ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2556
หุ้นกู้ บมจ. ไทยยูเนี�ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.70 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2559

ปี 2555
บาท

ราคาทุน

668,204,332.45

659,180,828.25

76,761,304.50

76,922,109.75

60,668,924.40

59,993,727.60

19,485,396.61

19,018,963.90

8,154,210.46

8,099,429.27

50,284,347.00

50,006,518.50

20,093,807.20

20,000,787.60

8,363,435.40

8,299,569.73

22,746,880.13

22,202,842.49

30,178,666.20

30,145,100.34

35,107,178.96

34,498,038.33

131,769,688.31

129,986,728.45

50,610,313.78

50,006,686.29

50,938,468.50

50,011,383.00

103,041,711.00

99,988,943.00
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72

รายงานกิจการประจ�ำปี 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด

- 25 -

มูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.7175 ต่อปี
ครบกําหนด 10 ม.ค. 2556
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.7280 ต่อปี
ครบกําหนด 24 ม.ค. 2556
รวม

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื�อถือ A- ขึ�นไป
ภาคธุรกิจ
หุ้นกู้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.25 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2560
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั�งที� 1/2555
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.17 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2559
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั�งที� 2/2555 ชุดที� 1
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.35 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2562
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั�งที� 2/2555 ชุดที� 2
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2565
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั�งที� 2/2555 ชุดที� 3
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5.30 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2565

ราคาทุน

183,871,576.75

183,872,604.18

179,878,471.15

179,879,468.44

3,993,105.60
957,095,084.20

3,993,135.74
940,074,842.91

รายละเอียดประกอบงบการเงิน 4
การลงทุนในหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

หุ้นสามัญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ปี 2555
บาท

มูลค่ายุติธรรม

ปี 2555
บาท

ราคาทุน

94,502,410.00
16,646,500.00
27,057,200.00
23,568,300.00
21,893,200.00
2,740,650.00
2,596,560.00

85,322,009.76
16,001,409.45
25,855,134.32
19,600,969.36
19,214,971.72
2,131,347.52
2,518,177.39

125,109,905.97

124,102,426.16

3,836,314.51

3,800,153.48

4,871,380.28

4,804,850.93

3,076,641.57

3,054,531.09

6,453,598.60

6,306,843.63

6,024,334.50

6,112,332.84
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- 26 หุ้นกู้ (ต่อ)
อันดับความน่าเชื�อถือ A- ขึ�นไป
ภาคธุรกิจ
หุ้นกู้ บมจ. เอเชี�ยนพร็อพเพอร์ตี� ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.49 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2559
หุ้นกู้ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.10 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2558
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2562 ครั�งที� 3
หุ้นกู้ บมจ. ภัทรลิสซิ�ง จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.50 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2557 ครั�งที� 4
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ เอสพีพี จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5.84 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2558 ครั�งที� 1
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี� ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.98 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2559 ครั�งที� 1 ชุดที� 2
หุ้นกู้ บมจ.ทุนธชาต จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.90 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2557 ครั�งที� 1
หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี�ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.70 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2559 ครั�งที� 1
หุ้นกู้ บมจ. นํ�าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.05 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2557 ครั�งที� 1
หุ้นกู้ บมจ. ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.31 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2557 ครั�งที� 1
หุ้นกู้ บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.68 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2557
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.65 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2557
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.05 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2558
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.98 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2568
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5.05 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2557 ครั�งที� 1 ชุดที� 1
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.35 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2558 ครั�งที� 1 ชุดที� 3
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.75 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2565 ครั�งที� 1
หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.22 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2559 ครั�งที� 1 ชุดที� 3
หุ้นกู้ บมจ. ลิสซิ�งไอซีบีซี จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.79 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2557
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.98 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด

มูลค่ายุติธรรม

ปี 2555
บาท

ราคาทุน

4,734,901.59

4,700,401.95

1,915,002.92

1,900,221.45

3,154,558.11

3,100,003.53

5,088,037.05

5,033,263.10

4,208,742.72

4,154,579.48

10,066,131.60

10,079,656.80

5,130,151.15

5,129,846.50

5,152,085.55

5,073,641.50

808,338.00

798,246.32

10,130,339.80

10,000,055.40

10,050,055.40
3,908,701.10
2,723,621.30
2,811,850.00

9,988,540.30
3,900,049.10
2,699,780.17
2,800,326.76

15,306,773.10
5,134,132.51

15,166,407.00
5,098,839.29

3,880,455.73

3,799,079.87

1,207,456.59

1,200,165.71

3,119,231.99
2,317,070.30

3,100,345.83
2,300,264.13
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มูลค่ายุติธรรม
บัตรเงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝาก ธ.ทิสโก้ อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
ครบกําหนด 18 ม.ค. 2556
ตั�วแลกเงิน
ตั�วแลกเงินธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.81 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2557
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาล
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.63 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2558 ครั�งที� 1
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.65 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2564 ครั�งที� 4
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2566 ครั�งที� 4
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.63 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2566
พันธบัตรที�กระทรวงการคลังคํ�าประกัน
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.40 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2556 ครั�งที� 4/2
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.28 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2557 ครั�งที� 5
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.05 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2558 รุ่นที� 1/3
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.30 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2558 รุ่นที� 2/3
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.22 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2559 รุ่นที� 1/4
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.73 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2556
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.73 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2556
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.73 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2556
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.74 ต่อปี ครบกําหนด ปี 2556
รวม

ปี 2555
บาท

ราคาทุน

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

177,604,565.24

177,079,085.12

15,766,424.08
5,088,276.15
5,837,633.35
5,063,269.65

15,681,483.61
5,122,066.10
5,737,636.80
5,030,522.25

5,018,427.75
40,148,463.20

4,999,408.70
39,993,694.00

16,033,007.68
4,034,432.24
6,032,957.10
6,199,534.15
53,891,900.78
9,793,383.43
4,696,855.68
417,216,881.21

15,883,640.80
4,028,570.36
6,020,358.96
6,199,536.31
53,891,938.36
9,793,402.12
4,696,826.75
406,503,521.04
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การวิเคราะห์ งบการเงินปี 2555
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
ประจําปี 2555 เริ่ มวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์บริ หารงาน
ปรากฏผลดังต่อไปนี้
1. สถานะการเงิน จากงบการเงิ นของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรี ยบเที ยบกับปี 2554
ปรากฏว่าสหกรณ์ มีสินทรัพย์จาํ นวน 30,568 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 1,476 ล้านบาทเศษ หนี้ สิน
ของสหกรณ์จาํ นวน 16,445 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้น 446 ล้านบาทเศษ ส่ วนทุนของสหกรณ์มีจาํ นวน 14,122
ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้น 1,029 ล้านบาทเศษ
สาเหตุที่สินทรัพย์เพิม่ ขึ้นส่ วนใหญ่เนื่องจากสมาชิกกูเ้ งินเพิม่ ขึ้น 292 ล้านบาทเศษ สหกรณ์
อื่นกูเ้ งินเพิ่มขึ้น 552 ล้านบาทเศษ เงินฝากสหกรณ์อื่นเพิ่มขึ้น 586 ล้านบาทเศษ ส่ วนสาเหตุที่หนี้สินสหกรณ์
เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่เนื่องจากสมาชิ กได้ฝากเงิ นลดลง 608 ล้านบาทเศษ สหกรณ์ ได้กู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้ น
1,037 ล้านบาทเศษ
สิ นทรั พย์ของสหกรณ์จาํ นวน 30,568 ล้านบาทเศษ ประกอบด้วยสมาชิ กกูร้ ้ อยละ 13.83
ให้สหกรณ์อื่นกูร้ ้อยละ 23.38 เงินลงทุนร้อยละ 54.78 ซึ่ งเงินลงทุนสามารถเปลี่ยนเป็ นเงินได้ตามต้องการ
พร้อมดอกผลจากการลงทุน ส่ วนการบริ หารสิ นเชื่อสามารถเรี ยกเก็บหนี้ได้เป็ นส่ วนใหญ่ มีหนี้ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ร้อยละ 0.99 ของลูกหนี้รวม ถือได้วา่ สิ นทรัพย์ของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็ นสิ นทรัพย์ที่มีคุณภาพดี
แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่มาจากทุนภายในของสหกรณ์ คือจากเงินรับฝากร้อยละ
24.05 จากการถือหุ น้ ร้อยละ 34.33 และยังมีทุนสํารองซึ่ งเป็ นแหล่งเงินทุนที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายร้อยละ 5.56 รวม
เป็ นร้อยละ 63.94 แต่สมาชิกกูเ้ งินเพียงร้อยละ 13.83 จึงมีเงินเหลือที่จะไปบริ หารหารายได้ภายนอกโดยการ
ให้สหกรณ์อ่ืนกูร้ ้อยละ 23.38 และลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น พันธบัตร หุ ้นกู้ หุน้ ทุน และกองทุนส่ วนบุคคล
3 แห่ง รวมเป็ นเงินลงทุนร้อยละ 54.78 การก่อหนี้ภายนอกมียอด ณ วันสิ้ นงวดร้อยละ 29.36 เป็ นหนี้ ระยะ
สั้น สรุ ปได้วา่ สหกรณ์มีความมัน่ คง มีเงินเพียงพอที่จะใช้หมุนเวียน และก่อหนี้ภายนอกเพิ่มขึ้น ความเสี่ ยงตํ่า
ความเสี่ ยงอาจเกิดขึ้นได้ถา้ หากเงินรับฝากจากสมาชิกลดลงมาก
2. ผลการดํา เนิ นงาน ผลการดํา เนิ นงานของสหกรณ์ ในปี 2555 มี กาํ ไรสุ ทธิ 915 ล้ านบาทเศษ
เพิ่มขึ้นกว่าปี ก่อน 68 ล้านบาทเศษ สาเหตุที่กาํ ไรเพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้น 148 ล้านบาทเศษ
ส่ วนใหญ่เป็ นรายได้จากการให้กูย้ ืมและเงิ นฝากเพิ่มขึ้น 62 ล้านบาทเศษ รายได้จากการลงทุ นเพิ่มขึ้น 67
ล้านบาทเศษ รายจ่า ยเพิ่มขึ้ น 61 ล้านบาทเศษ ส่ วนใหญ่เป็ นรายจ่ายดอกเบี้ ย จ่า ยเงิ นรั บฝากและรายจ่า ย
ดอกเบี้ยการกูย้ มื ระยะสั้นเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลง 3 ล้านบาทเศษ เนื่องจากค่าตัดจ่ายสิ ทธิ
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การใช้ประโยชน์ในอาคารลดลง ซอฟต์แวร์ ตดั จ่ายลดลง ค่าบําเหน็จและชดเชยเจ้าหน้าทีล่ ดลง รายการที่
เพิม่ ขึ้นส่วนใหญ่ไม่ใช่รายการปกติ เช่น ค่าใช้จ่ายโครงการครบรอบการจัดตั้งสหกรณ์ และมีการตั้งค่าเผื่อ
หนี้ สงสัยจะสู ญของลู กหนี้ สหกรณ์ ที่คา้ งชําระ 1 ราย ได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญหลังจากหักหลักทรัพย์
คํ้าประกันแล้วเต็มจํานวน
รายได้ร วมทั้งสิ้ น ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นรายได้จากเงิ น ลงทุ น 943 ล้านบาทเศษ ดอกเบี้ ย จากการให้
สหกรณ์ อื่ นกู้ 331 ล้า นบาทเศษ จากการให้ส มาชิ ก กู้ 164 ล้านบาทเศษ ดอกเบี้ย เงิน ฝากสหกรณ์ อื่น
46 ล้า นบาทเศษ ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากธนาคารและสลากออมสิ น 4 ล้า นบาทเศษ สรุ ป ได้ว่า เป็ นรายได้
จากภายนอก 1,324 ล้านบาทเศษ คิดเป็ นร้อยละ 88.98 เป็ นรายได้จากภายใน 164 ล้านบาทเศษ คิดเป็ น
ร้อยละ 11.02
3. การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน
3.1. การวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) เพือ่ ประเมินความสามารถในการจ่าย
ชําระหนี้สินระยะสั้น
ปี 2555
ปี 2554
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
0.45 ต่อ 1
0.50 ต่อ 1
วิเคราะห์โดยนําสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้ สินหมุนเวียน จากอัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้
เห็ นว่า สหกรณ์ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็ น 0.45 ต่อ หนี้ สินหมุ นเวียน 1 เท่า ปี นี้ ต่ าํ กว่าปี ก่ อ น 0.05 ต่อ 1
เพราะสมาชิ ก ฝากเงิ น รวม 7,352 ล้า นบาทเศษ ซึ่ งตามระเบี ย บกํา หนดให้จ ัด อยู่ใ นหนี้ สิ น คล่ อ งตัว
เต็มจํานวน แต่เงินให้กู้ยมื หลังจากหักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญแล้วรวม 11,358 ล้านบาทเศษ ได้ก าํ หนดให้
จัดเป็ นลูกหนี้ ระยะสั้นในสิ นทรัพย์หมุนเวียนเพียง 1,530 ล้านบาทเศษ แต่ถือได้ว่าสหกรณ์มีสภาพคล่อง
เพราะมีเงินลงทุนสูงถึง 16,747 ล้านบาทเศษ ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนเป็ นเงินมาจ่ายคืนเงินรับฝาก และเงินกูไ้ ด้
เพียงพอ เกณฑ์เฉลี่ย 0.45 ต่อ 1
3.2 การวัดความสามารถในการก่ อหนี้ (Leverage Ratio) เพือ่ ประเมินว่า สหกรณ์มี
สัดส่วนการก่อหนี้มากน้อยเพียงใด เมื่อเปรี ยบเทียบกับทุนที่มีอยู่ การก่อหนี้อยูใ่ นอัตราเสี่ยงมากน้อยเพียงใด
ปี 2555
ปี 2554
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน
1.16 ต่อ 1
1.22 ต่อ 1
วิเคราะห์จากหนี้ สินรวมหารด้วยทุนรวม แสดงให้เห็นว่า อัตราส่ วนการก่อหนี้ ของสหกรณ์ต่าํ กว่า
ปี ก่อน 0.06 ต่อ 1 ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกฝากเงินลดลง และมีการก่อหนี้ ภายนอกเพิ่มขึ้น รวมหนี้ สินลดลง
446 ล้านบาทเศษ แต่ทุนเพิม่ ขึ้น 1,029 ล้านบาทเศษ อย่างไรก็ดี สหกรณ์มีเงินลงทุนสูง มีความสามารถใน
การชําระหนี้ และมีสินทรัพย์ที่จะชําระหนี้ ได้เพียงพอ เกณฑ์เฉลี่ย* เท่ากับ 1.00 ต่อ 1

รายงานกิจการประจ�ำปี 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด

2.3 การวัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio) เพือ่ ประเมิน
ความสามารถในการทํากําไรของสหกรณ์ หรื อประสิทธิภาพในการบริ หารงานของสหกรณ์
ปี 2554
ปี 2555
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ร้อยละ 3.07
ร้อยละ2.88
วิเคราะห์โดยนํากําไรสุ ทธิหารด้วยสิ นทรัพย์เฉลี่ย คูณด้วย 100 ปรากฏว่า ในปี ปั จจุบนั สหกรณ์มี
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ร้อ ยละ 3.07 ส่ วนปี ก่ อนร้อยละ 2.88 ปี ปั จจุบนั สู งว่าปี ก่ อนร้อ ยละ 0.19
แสดงว่าการหากําไรของสหกรณ์ต่อสินทรัพย์ปีปั จจุบนั อัตราเพิม่ ขึ้น เกณฑ์เฉลี่ย* เท่ากับร้อยละ 3.69
ปี 2555
ปี 2554
อัตราผลตอบแทนต่อทุน
ร้อยละ 6.73
ร้อยละ 6.68
วิเคราะห์โดยนํากําไรสุ ทธิหารด้วยทุน เฉลี่ย คูณด้วย 100 จากอัตราส่ วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพในการหากําไรของสหกรณ์ต่อทุน ปี ปั จจุบ นั ทุน 100 บาท ทํากําไรได้ 6.73 บาท อัตราเพิ่มขึ้น
จากปี ก่อนร้อยละ 0.05 ผลตอบแทนสู งกว่าการลงทุนในท้องตลาดมาก เกณฑ์เฉลี่ย*“เท่ากับร้อ ยละ 7.20
และเนื่ องจากทุนของสหกรณ์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทุนเรื อนหุ ้นร้อ ยละ 34.33 เงินรับฝากร้อ ยละ 24.05
ถื อ ว่าปี นี้ ทุน เรื อ นหุ ้นเป็ นแหล่ งเงิ นทุ นที่ม ากกว่า เงิ นฝาก แต่ก็เ ป็ นไปตามจํานวนสมาชิ ก ของสหกรณ์
ถ้ามองอีกด้านแล้วอัตราค่าใช้จ่ายจากทุนเรื อนหุน้ ได้แก่เงินปั นผลนั้นจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก นั่นคือ
แหล่งเงินทุนจากเงินฝากจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
ปี 2555
ปี 2554
อัตราส่วนกําไรสุทธิ
ร้อยละ 61.43
ร้อยละ 62.28
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 38.57
ร้อยละ 37.72
วิเคราะห์จ ากอั ตราร้ อ ยละของกําไรสุ ทธิ ต่อ รายได้ด อกเบี้ยและและผลตอบแทนจากการลงทุ น
ปรากฏว่าปี ปั จจุบนั รายได้ 100 บาท เป็ นกําไร 61.43 บาท ลดลงกว่าปี ก่อ นร้อ ยละ 0.85 อัตราร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายปี ปั จจุบนั รายได้ 100.00 บาท เป็ นค่าใช้จ่าย 38.57 บาท ส่วนปี ก่อนเป็ นค่าใช้จ่าย 37.72 บาท เพิ่มขึ้น
ร้อ ยละ 0.85 จากอัตราส่ วนดังกล่ า วแสดงให้เห็ นว่า ปี ปั จจุ บนั อัตรากําไรสุ ทธิ ล ดลงเล็กน้อ ย และอัตรา
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นในอัตราส่วนที่เท่ากัน เกณฑ์เฉลี่ย*อัตราส่วนกําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 63.06 ค่าใช้จ่ายร้อยละ
36.94
กล่ า วโดยสรุ ป แล้ วถื อ ได้ว่า ในปี 2555 สถานะการเงิ น ของสหกรณ์ ดี ข้ ึ น กว่าปี ก่ อ น เนื่ อ งจาก
สินทรัพย์เพิม่ ขึ้น หนี้สินเพิม่ ขึ้นน้อยกว่า ทําให้ทุนเพิม่ ขึ้น
ความสามารถในการหารายได้เพิ่มขึ้น แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นน้อยกว่าทําให้ก าํ ไรเพิ่มขึ้น แต่กาํ ไรสุ ทธิ
ที่ได้มานี้ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนภายนอกเป็ นส่ วนใหญ่ แสดงว่าการบริ หารไม่ได้มุ่งหวังกําไรจากการ
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ให้สมาชิกกู้ แต่เป็ นการบริ หารเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกในด้านบรรเทาความเดือดร้อนและการให้สวัสดิการแก่
สมาชิกเป็ นส่วนใหญ่
การก่ อ หนี้ ลดลง อัตราผลตอบแทนต่ อ สิ นทรัพย์แ ละผลตอบแทนต่ อ ทุนเพิ่มขึ้ น อัตราเงินทุ น
หมุนเวียนลดลง 0.05 อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ไปหารายได้เท่ากับ 0.05 รอบ เท่ากับปี ก่อ น แสดงว่า
สหกรณ์ นําสิ นทรัพย์ไปหารายได้อยู่ในระดับค่อ นข้างสู ง ส่ วนใหญ่เป็ นการหมุ นหารายได้จากภายนอก
มากกว่าภายใน เกณฑ์เฉลี่ย”* เท่ากับ 0.05 รอบ
วิเคราะห์จากจํานวนสมาชิก ปรากฏว่าสหกรณ์ทาํ กําไรสุ ทธิต่อสมาชิกเฉลี่ยรายละ 62,925.12 บาท
เกณฑ์เฉลี่ย* รายละ 16,886.41 บาท สมาชิกมี หนี้ คือกู้ยมื เงินจากสหกรณ์ไม่ รวมสมาชิ กสมทบ จํานวน
11,177 ราย เฉลี่ยรายละ 381,803.91 บาท เกณฑ์เฉลี่ย* รายละ 380,057.55 บาท แต่สมาชิกออมโดยการฝาก
เงินและถือหุ ้นเฉลี่ยรายละ 1,227,191.74 บาท เกณฑ์เฉลี่ย* รายละ 375,089.44 บาท แสดงว่าสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด มีการออมทรัพย์มากกว่าการกูเ้ งิน โดยสมาชิกให้ความ
ไว้วางใจฝากเงินเป็ นจํานวนสูง ซึ่งเงินฝากนี้ให้ผลตอบแทนต่อสมาชิกในอัตราทีส่ ู งกว่าฝากสถาบันการเงิน
อื่น และสหกรณ์สามารถที่จะนําเงินฝากนี้ ไปบริ หารหารายได้เป็ นจํานวนสูง
สรุ ปได้วา่ จากการตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์แสดงว่าสหกรณ์ได้จดั ทํา
งบการเงินตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ มีเอกสารประกอบครบถ้วนเป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ มีการบันทึก
บัญชีในระบบเงินค้างในระหว่างปี ทุกเดือนทําให้คณะกรรมการสามารถจะใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารได้
ถูกต้องรวดเร็ว การบริ หารการเงินของสหกรณ์มีประสิ ทธิภาพอํานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกทั้งในด้านการ
ให้สมาชิกกูใ้ นอัตราดอกเบี้ยตํ่าโดยได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ ป็ นร้อยละ 4.00 รายได้จากดอกเบี้ยให้สมาชิก
กูน้ ้อย มีการให้สวัสดิ การแก่ สมาชิกเป็ นจํานวนสู งหลายด้านทั้งสมาชิ กปั จจุบนั และสมาชิ กทีเ่ กษียณอายุ
ราชการแล้ว มีการสัมมนาให้ความรู ้ในด้านการบริ หารสหกรณ์แก่ สมาชิ กและสหกรณ์อื่น มี การพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ทนั สมัยปรับปรุ งทุกปี สามารถอํานวยประโยชน์ต่อการใช้งานได้รวดเร็ วครบวงจรช่วย
ให้บริ หารงานได้รวดเร็ ว สามารถให้ผลตอบแทนในรู ปเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนสู ง ให้ความมั่นใจแก่
ผูเ้ ป็ นสมาชิกได้ในอัตราที่น่าพอใจมาก
.

วิเคราะห์โดย นางลักขณา เขคม
สํานักสอบบัญชีลกั ขณา เขคม และคณะ
ผูส้ อบบัญชี
หมายเหตุ.-

เกณฑ์ เฉลีย่ * หมายถึงเกณฑ์ทก่ี รมตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งข้อมูลและอัตราส่ วนสําคัญของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเฉลี่ยปี 2554 ตาม Peer Group 2011
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รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ จฬ
ุ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จํากัด
ประจําปี 2555
เสนอ ที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จํากัด
ตามที่ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ มีมติเลือกตัง้
ให้ ข้าพเจ้ าและทีมงานเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
สําหรับปี ทางบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 นัน้ ข้ าพเจ้ าและทีมงานได้ ทําการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็ นประจําทุกเดือนแล้ ว สําหรับผลการ
ตรวจสอบประจําปี 2555 สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. วัตถุประสงค์ การตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
และพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ข้ อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ของการจัดทําบัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชี
ให้ ถกู ต้ องตรงตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
รวมถึงระเบียบและคําแนะนําที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนดขึ ้น
1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี ้สินทังปวง
้
ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้ อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริง
2.2 ตรวจสอบหลั กฐานและความถูกต้ องของการดําเนิน ธุรกิจ แต่ล ะประเภทของสหกรณ์
เพื่อประเมินผลและอาจให้ ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จดั การ และเจ้ าหน้ าที่อ่ืน ๆ
ของสหกรณ์ทงทางวิ
ั้
ชาการและทางปฏิบตั ใิ นกิจการนัน้ ๆ
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2.3 ตรวจสอบการจัดจ้ างและแต่งตังผู
้ ้ จดั การและเจ้ าหน้ าที่ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้ างและ
หลักประกัน
2.4 ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงานและการใช้ จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์
รวมทังข้
้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ซงึ่ สามารถปฏิบตั ไิ ด้ จากที่ประชุมใหญ่
2.5 ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
2.6 ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุ งแผนงาน
ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ต่าง ๆ
3. การบัญชี
3.1 สหกรณ์ ใช้ ระบบบัญชี เป็ นไปตามแบบที่ทางราชการกําหนด ซึง่ เหมาะสมและเพียงพอ
กับปริมาณธุรกิจ
3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ ครบถ้ วน เป็ นปั จจุบนั และมี เอกสารประกอบรายการบัญชี เพี ยงพอ
ที่จะใช้ เป็ นหลักฐานทางบัญชีได้
3.3 สหกรณ์ได้ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ ทําให้ รายการบัญชี ทะเบียน
งบการเงิน และรายงานต่าง ๆ ถูกต้ อง สมบูรณ์ รวดเร็ ว และสามารถนําข้ อมูลไปใช้ ในการ
บริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การเงิน
4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดังนี ้
รายการ
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
(12 บัญชี)
ออมทรัพย์
(14 บัญชี)
สลากออมสิน
สลากออมทรัพย์ทวีสนิ ธกส.
รวม

31 ธันวาคม 2555
(บาท)
8,058,791.75

31 ธันวาคม 2554
(บาท)
9,024,170.75

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(บาท)
(ร้ อยละ)
(965,379.00)
(10.70)

34,863,514.80
298,057,077.14
100,000,000.00
100,000,000.00
540,979,383.69

7,000.00
387,524,940.14
100,000,000.00
100,000,000.00
596,556,110.89

34,856,514.80 497,950.21
(89,467,863.00)
(23.09)
0.00
0.00
0.00
0.00
(55,576,727.20)
(9.32)
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4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สหกรณ์มีเงินฝากธนาคาร – กองทุนส่วนบุคคลดังนี ้
รายการ
บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง
จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
รวม

31 ธันวาคม 2555
(บาท)

31 ธันวาคม 2554
(บาท)

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(บาท)
(ร้ อยละ)

146,939,912.23

117,315,534.80

29,624,377.43

25.25

60,999,655.58

11,549,352.67

49,450,302.91

428.17

90,407,077.86
298,346,645.67

0.00
128,864,887.47

90,407,077.86
169,481,758.20

131.52

4.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สหกรณ์มีเงินฝากสหกรณ์อ่ืนดังนี ้
รายการ
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จํากัด
สหกรณ์โคนมวังนํ ้าเย็น จํากัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรมาบตะโกเอน จํากัด
สหกรณ์การเกษตรหนองจอก จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทยั ธานี จํากัด
สหกรณ์บริ การขนส่ง ร.ส.พ. จํากัด
สหกรณ์พฒ
ั นาทรัพยากรมนุษย์
อุบลราชธานี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์
ษะกอฟะฮอิสลาม จํากัด
สหกรณ์เคหะสถานนพเก้ ารวมใจ จํากัด
สหกรณ์บริ การนาโน โกบอล
พรี ซชิ ่นั คาสเตอร์ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จํากัด
รวม

31 ธันวาคม 2555
(บาท)
450,000,000.00
452,097,986.93
31,250,000.00
12,000,000.00
2,000,000.00
17,400,000.00
5,000,000.00
16,000,000.00

31 ธันวาคม 2554
(บาท)
200,000,000.00
452,103,620.08
0.00
17,110,000.00
2,000,000.00
17,474,000.00
5,000,000.00
16,000,000.00

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(บาท)
(ร้ อยละ)
250,000,000.00
125.00
5,633.15
0.00
31,250,000.00
(5,110,000.00)
(29.87)
0.00
0.00
(74,000.00)
(0.42)
0.00
0.00
0.00
0.00

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

-

24,000,000.00
289,000,000.00

0.00
0.00

24,000,000.00
289,000,000.00

-

0.00
0.00
1,305,747,986.93

558.34
10,000,000.00
719,688,178.42

(558.34)
(10,000,000.00)
586,059,808.51

(100.00)
(100.00
81.43
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4.4 การรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร
การรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคารเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย รัดกุม
และปลอดภัย ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคูฝ่ ากและใบแจ้ งยอดของธนาคารตรวจสอบยอดแล้ ว
ปรากฏว่า มียอดคงเหลือตรงตามบัญชีของสหกรณ์
5. การดําเนินงาน
5.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสมาชิกดังนี ้
รายการ
สมาชิก
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค์)
รวม

31 ธันวาคม 2555
(คน)
11,177
3,366
1
14,544

31 ธันวาคม 2554
(คน)
11,008
3,156
1
14,165

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(คน)
(ร้ อยละ)
169
1.54
210
1.56
379
2.68

การรับเข้ าเป็ นสมาชิกและการให้ ออกจากการเป็ นสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการได้
มีการอนุมตั ถิ กู ต้ องตรงตามที่กําหนดในข้ อบังคับของสหกรณ์
5.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีลกู หนี ้เงินให้ ก้ ยู ืมดังนี ้
5.2.1 เงินให้ สมาชิกกู้ยืม
รายการ
เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
สามัญ
พิเศษ
รวม

31 ธันวาคม 2555
(บาท)
15,445,800.00
837,425,323.97
3,375,500,237.49
4,228,371,361.46

31 ธันวาคม 2554
(บาท)
19,499,540.00
826,195,752.64
3,090,405,732.58
3,936,101,025.22

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(บาท)
(ร้ อยละ)
(4,053,740.00)
(20.79)
11,229,571.33
1.36
285,094,504.91
9.23
292,270,336.24
7.43

การปฏิ บตั ิในการให้ ก้ ยู ื มเป็ นไปตามข้ อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ เอกสารหลักฐาน
แสดงการเป็ นหนี ้ การคํ ้าประกัน หลักประกัน และเอกสารประกอบ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และสมบูรณ์
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5.2.2 ลูกหนี ้อื่น
รายการ
ลูกหนี ้ระหว่างดําเนินคดี
ลูกหนี ้ตามคําพิพากษา
รวม

31 ธันวาคม 2555
(บาท)
744,822.22
38,306,158.31
39,050,980.53

31 ธันวาคม 2554
(บาท)
2,186,365.50
36,307,878.00
38,494,243.50

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(บาท)
(ร้ อยละ)
(1,441,543.28)
(65.93)
1,998,279.41
5.22
556,736.13
1.48

5.2.3 เงินให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืม
รายการ
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม

31 ธันวาคม 2555
(บาท)
1,026,385,213.00
6,120,011,660.20
7,146,396,873.20

31 ธันวาคม 2554
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(บาท)
(บาท)
(ร้ อยละ)
2,196,445,786.34 (1,170,060,573.34)
(53.27)
4,397,319,844.95 1,722,691,815.25
39.18
6,593,765,631.29
552,631,241.91
8.38

5.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีเงินลงทุนดังนี ้
รายการ
ระยะสัน้
อยูใ่ นความต้ องการของตลาด
หุ้นกู้
กองทุนส่วนบุคคล
ไม่อยูใ่ นความต้ องการของตลาด
พันธบัตรรัฐบาล
รวม

31 ธันวาคม 2555
(บาท)

31 ธันวาคม 2554
(บาท)

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(บาท)
(ร้ อยละ)

1,330,000,000.00
2,180,832,312.53

1,551,171,974.40
1,907,046,692.66

(221,171,974.40)
273,785,619.87

(14.26)
14.36

0.00
3,510,832,312.53

168,745,244.63
3,626,963,911.69

(168,745,244.63)
(116,131,599.16)

(100.00)
(3.20)
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รายการ
ระยะยาว
อยูใ่ นความต้ องการของตลาด
หุ้นกู้
ไม่อยูใ่ นความต้ องการของตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จํากัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยไอซีที จํากัด
หุ้นกู้บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
(มหาชน)
หุ้นสามัญธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
หุ้นสามัญบริ ษัท
สหประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวม
รวมเงินลงทุน

31 ธันวาคม 2555
(บาท)

31 ธันวาคม 2554
(บาท)

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(บาท)
(ร้ อยละ)

7,554,784,191.19

8,066,403,843.96

(511,619,652.77)

(6.34)

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

510,001,000.00

510,001,000.00

0.00

0.00

1,200,000.00
2,100,000,000.00

0.00
2,000,000,000.00

1,200,000.00
100,000,000.00

5.00

140,000,000.00

0.00

140,000,000.00

-

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

10,000,010.00
1,078,719,447.30
1,271,000,000.00
200,000,000.00
12,920,704,648.49
16,431,536,961.02

10,000,010.00
1,076,838,717.08
1,270,000,000.00
200,000,000.00
13,188,243,571.04
16,815,207,482.73

0.00
1,880,730.22
1,000,000.00
0.00
(267,538,922.55)
(383,670,521.71)

0.00
0.17
0.08
0.00
(2.03)
(2.28)

การลงทุนดังกล่าวเป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (7) และ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่ อง ข้ อกําหนดการฝากหรื อลงทุนอย่างอื่น
ของสหกรณ์ การคํานวณผลตอบแทนถูกต้ องครบถ้ วน
5.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีเงินรับฝากจากสมาชิกดังนี ้
รายการ
ออมทรัพย์
ประจํา
รวม

31 ธันวาคม 2555
(บาท)
4,544,009,946.94
2,808,757,770.96
7,352,767,717.90

31 ธันวาคม 2554
(บาท)
5,245,026,140.76
2,716,575,678.99
7,961,601,819.75

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(บาท)
(ร้ อยละ)
(701,016,193.82)
(13.37)
92,182,091.97
3.39
(608,834,101.85)
(7.65)
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การปฏิบตั ิในการรับฝากและถอนเงินรัดกุม ปลอดภัย การคํานวณดอกเบี ้ยเงินฝาก
และภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยถูกต้ องครบถ้ วน
5.5 การกู้ยืมเงิน
สหกรณ์ ไ ด้ รั บอนุมัติวงเงิ นกู้ยืม ประจําปี 2555 จากที่ประชุม ใหญ่ โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ไว้ 9,600,000,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สหกรณ์มีเงินกู้ยืมดังนี ้
รายการ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
บมจ. ธนาคารทหารไทย
บมจ. ธนาคารยูโอบี
บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
สมาชิกและบุคคลภายนอก
รวม

31 ธันวาคม 2555
(บาท)
3,195,000,000.00
1,580,000,000.00
1,670,000,000.00
900,000,000.00
0.00
130,000,000.00
1,500,110,943.91
8,975,110,943.91

31 ธันวาคม 2554
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(บาท)
(บาท)
(ร้ อยละ)
3,138,000,000.00
57,000,000.00
1.82
675,000,000.00 905,000,000.00
134.07
1,440,000,000.00 230,000,000.00
15.97
1,000,000,000.00 (100,000,000.00)
(10.00)
410,000,000.00 (410,000,000.00)
(100.00)
0.00 130,000,000.00
1,274,761,915.07 225,349,028.84
17.68
7,937,761,915.07 1,037,349,028.84
13.07

การปฏิบตั ใิ นการกู้ยืมเงินรัดกุม ปลอดภัย การคํานวณดอกเบี ้ยถูกต้ อง
5.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีทนุ เรื อนหุ้นดังนี ้
รายการ
ทุนเรื อนหุ้น

31 ธันวาคม 2555
(บาท)
10,495,508,960.00

31 ธันวาคม 2554
(บาท)
9,722,748,400.00

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(บาท)
(ร้ อยละ)
772,760,560.00
7.95

ทุนเรื อนหุ้นในบัญชีมีจํานวนถูกต้ องตรงกับทะเบียนผู้ถือหุ้นรายตัว
5.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีทนุ สํารองและทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ดังนี ้
รายการ
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบ และอืน่ ๆ
รวม

31 ธันวาคม 2555
(บาท)
1,699,556,588.79
696,825,875.98
2,396,382,464.77

31 ธันวาคม 2554
(บาท)
1,568,791,578.54
675,462,535.99
2,244,254,114.53

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
(บาท)
(ร้ อยละ)
130,765,010.25
8.34
21,363,339.99
3.16
152,128,350.24
6.78
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การใช้ จ ่า ยทุ นสะสมต่ าง ๆ ในระหว่า งปี เป็ นไปตามวัต ถุ ประสงค์แ ละระเบีย บ
ที่สหกรณ์กําหนดไว้
5.8 รายจ่ายของสหกรณ์
5.8.1 รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ ได้ จ่ายไปเพื่ อกิจการของสหกรณ์ เป็ นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้ วนเพียงพอที่จะใช้ เป็ น
หลักฐานทางบัญชีได้
5.8.2 ในปี 2555 สหกรณ์
สหกรณ์
ั บอนุ
ิวงเงินงบประมาณรายจ่
นงบประมาณรายจ่าายเป็
ยเป็นนจํ
นวนเงินนรวม
ได้ไรด้ับรอนุ
มัตมิวัตงเงิ
จ�ำานวนเงิ
86,385,000.00 บาท สหกรณ์ใช้ จา่ ยเงินตามงบประมาณไปรวม 73,373,892.54 บาท
(ร้ อยละ 84.94) คงเหลือวงเงินงบประมาณ 13,011,107.46 บาท (ร้ อยละ 15.06)
จ่ายนั
ย น้ และส่วน
5.8.3 รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นไปตามมติของที่ประชุมว่าด้ วยรายจ่า
ใหญ่ อยู่ ภ ายในวงเงิ นงบประมาณที่ กํ าหนดไว้ เว้ น แต่ มี รายจ่ ายรวม 14 รายการ
เกินวงเงินงบประมาณ ประกอบด้ วย
(ร้ อยละ)
(บาท)
3.82
1) ค่ารักษาพยาบาล
32,804.94
2) เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
17,043.76
1.35
3) ค่าเครื่ องแต่งกายเจ้ าหน้ าที่
12,000.00
2.61
4) เข็มเกียรติคณ
ุ
800.00
2.67
5) ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ
170,785.02 170.79
6) ค่าเบี ้ยประกันภัยและภาษี ยานพาหนะ
12,139.69
8.61
7) ค่าไฟฟ้า
141,036.95
10.07
8) ค่าเบี ้ยประชุม
27,600.00
2.80
9) ค่าใช้ จา่ ยจัดประชุมสัมมนา
เพื่อการให้ สินเชื่อแก่สหกรณ์อื่น
153,809.14
7.32
10) ค่าใช้ จา่ ยจัดการกองทุนส่วนบุคคล
858,785.37
24.54
11) ค่าใช้ จา่ ยงานบ้ าน
66,944.67
22.31
12) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
232,887.14
23.29
13) ค่าใช้ จา่ ยหยัง่ เสียงเลือกตัง้
623,411.73
77.93
14) ค่าปรับปรุงต่อเติมที่ทําการ หรื อสมทบเป็ นค่าก่อสร้ าง 374,551.33
37.46
รวม
2,724,599.74
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ซึ ง่ สหกรณ์ ส ามารถถั ว จ่ า ยได้ ทุ ก หมวด โดยที ่ป ระชุ ม ใหญ่ ไ ด้ มี ม ติ อ นุ มั ติ
ให้ คณะกรรมการดํ าเนินการมี อํานาจถัวจ่ายได้ ทุกประเภท ยกเว้ นหมวดค่าครุ ภัณฑ์และ
หมวดเงินอุดหนุน
6. ผลการดําเนินงาน
6.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายได้ ดงั นี ้
รายการ
ดอกเบี ้ยรับจากเงินให้ สมาชิกกู้
ดอกเบี ้ยรับจากเงินให้ สหกรณ์อื่นกู้
รายได้ อื่น
รวม

ประมาณการ
เกิดขึ ้นจริ ง
(บาท)
(บาท)
167,000,000.00
164,303,042.38
345,000,000.00
331,483,317.09
884,000,000.00
999,986,152.67
1,396,000,000.00 1,495,772,512.14

สูง (ตํ่า) กว่าประมาณการ
(บาท)
(ร้ อยละ)
(2,696,957.62)
(1.61)
(13,516,682.91)
(3.92)
115,986,152.67
13.12
99,772,512.14
7.15

รายได้ ตา่ ง ๆ เป็ นไปตามธุรกิจของสหกรณ์ การคํานวณและการบันทึกบัญ ชีรายได้
ถูกต้ องและครบถ้ วน
6.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีคา่ ใช้ จา่ ยดังนี ้
รายการ
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
รวม

ประมาณการ
(บาท)
426,000,000.00
76,000,000.00
502,000,000.00

เกิดขึ ้นจริ ง
(บาท)
478,181,420.70
102,408,119.57
580,589,540.27

สูง (ตํ่า) กว่าประมาณการ
(บาท)
(ร้ อยละ)
52,181,420.70
12.25
26,408,119.57
34.75
78,589,540.27
15.66

ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ เป็ นรายการปกติของการดําเนินงานเพื่อก่อให้ เกิดรายได้ การควบคุม
ภายในเกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยรัดกุมและปลอดภัย
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ในปี 2555 สหกรณ์ ดําเนินงานมีผลกําไรสุทธิ รวม 915,182,971.87 บาท สูงกว่าประมาณการ
21,182,971.87 บาท (ร้ อยละ 2.37)
กําไรสุทธิของปี นี ้เปรี ยบเทียบกับปี ที่แล้ วซึ่งมีจํานวน 847,159,318.26 บาท เพิ่ มขึ ้น 68,023,653.61
บาท (ร้ อยละ 8.03) เนื่องจากรายได้ รวมเพิ่มขึ ้น 130,782,037.90 บาท (ร้ อยละ 9.58) สูงกว่าค่าใช้ จา่ ยรวมที่
เพิ่มขึ ้น 62,758,384.29 บาท (ร้ อยละ 12.12)
7. ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะ
ในระหว่างปี สํานักงานได้ ให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะแก่กรรมการและเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ระหว่างการตรวจสอบและในรายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน สรุปได้ ดงั นี ้
7.1 การปฏิบตั งิ านทางการเงิน การบัญชี ส่วนใหญ่ถกู ต้ องเรี ยบร้ อย มีข้อบกพร่องบ้ างเล็กน้ อย
ซึง่ ไม่เป็ นสาระสําคัญ ได้ แจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องทราบเพื่อดําเนินการให้ มีการแก้ ไข
ให้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว
7.2 การปฏิบตั ิงานด้ านการรั บฝากเงินและให้ ก้ ูยืม ส่วนใหญ่ถูกต้ องเรี ยบร้ อย มีข้อบกพร่ อง
บ้ างเล็กน้ อย ซึง่ ไม่เป็ นสาระสําคัญ ได้ แจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องทราบเพื่อดําเนินการ
ให้ มีการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนตรี ช่ วยชู)
ผู้ตรวจสอบกิจการ
บริษัท มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด
240/95 – 96 จรัญสนิทวงศ์ 28/7 บ้ านช่างหล่อ บางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร
มกราคม2556
2556
18 มกราคม
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ระเบียบวาระที� 6

เรืการจั
�องพิจด
ารณาจั
ประจํำปี
าปี2555
2555
สรรก�ดสรรกํ
ำไรสุาไรสุ
ทธิทปธิระจ�
รายการ
1. กําไรสุทธิ
2. ทุนสํารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของกําไรสุทธิ
3. ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
4. เงินปันผลร้อยละ 6.01 (ปี 2554 = 6.00) แห่งค่าหุ้นที�ชําระแล้ว
ของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนระยะเวลา
5. เงินเฉลี�ยคืนร้อยละ 33.00 (ปี 2554 = 35.98)
ของดอกเบี�ยเงินกู้ทุกประเภท *
6. ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก
ไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
7. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที�
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ
8. ทุนสาธารณประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
9. ทุนสวัสดิการสมาชิก
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
10. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้นวันสิ�นปี

หมายเหตุ

* อัตราดอกเบี�ยเงินกู้เฉลี�ยตลอดปี 2555
หัก เงินเฉลี�ยคืน 33.00%
คงเหลือ อัตราดอกเบี�ยเงินกู้สุทธิ

ปี 2555
บาท

ปี 2554
%

บาท

915,182,971.87 100.00 847,159,318.26
137,643,518.97
10,000.00
606,713,830.11

15.04 127,497,477.40
0.00

%
100.00
15.05

10,000.00

0.00

66.29 561,036,442.29

66.23

54,406,945.59

5.95

61,248,765.30

7.23

6,200,000.00

0.68

6,000,000.00

0.71

10,250,000.00

1.12

8,471,593.18

1.00

2,136,998.53

0.23

4,153,588.62

0.49

82,366,467.47

9.00

63,536,948.87

7.50

15,455,211.20

1.69

15,204,502.60

1.79

ร้อยละ

4.00

ต่อปี

ร้อยละ
ร้อยละ

1.32
2.68

ต่อปี
ต่อปี
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หลัผลของการจั
กเกณฑ์การจัดดสรรกํ
สรรก�าำไรสุ
ไรสุททธิธิ
การจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2555 ตามที่เสนอจะมีผล ดังนี้
1. เป็ นของสมาชิกร้อยละ 72.24 ของกําไรสุทธิ คือ
1.1 เงินปั นผล (66.29%)
1.2 เงินเฉลี่ยคืน (5.95%)

606,713,830.11
54,406,945.59

รวม

661,120,775.70

2. เป็ นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ 26.64 ของกําไรสุทธิ คือ
2.1 ทุนสํารอง (15.04%)
2.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก (9.00%)
2.3 ทุนสาธารณประโยชน์ (0.23%)
2.4 ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก (0.68%)
2.5 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล (1.69%)

รวม

3. เป็ นของกรรมการและเจ้าหน้าทีร่ อ้ ยละ 1.12 ของกําไรสุทธิ คือ

รวม

4. เป็ นของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ร้อยละ 0.00 ของกําไรสุทธิ คือ
ค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

รวม

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

26.64

0.00

1.12

137,643,518.97
82,366,467.47
2,136,998.53
6,200,000.00
15,455,211.20

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

243,802,196.17

บาท

10,250,000.00

บาท

10,250,000.00

บาท

10,000.00

บาท

10,000.00

บาท

915,182,971.87

บาท

1. เป็ นของสมาชิกร้ อยละ
2. เป็ นผลประโยชน์ แก่ สมาชิกร้ อยละ
3. เป็ นของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ร้อยละ
4. เป็ นของสั นนิบาตสหกรณ์ฯ ร้ อยละ
72.24

บาท
บาท

72.24
26.64
1.12
0.00
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ระเบียบวาระที่ 7

งบประมาณรายจ่
ายในการด�
ำเนิายในการดํ
นงานของสหกรณ์
ฯ าประจ�
เรื่อง พิจารณาอนุ
มัติงบประมาณรายจ่
าเนินงานของสหกรณ์ ฯ ประจํ
ปี 2556 ำปี 2556
สหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จํากัด

รายการ

งบประมาณ
ปี 2555

จ่ ายจริง
ม.ค. - ธ.ค. 55

20,800,000.00
860,000.00
858,000.00
342,000.00
150,000.00
46,000.00
6,000.00
490,000.00
1,261,000.00
3,200,000.00
129,000.00
460,000.00
,
500,000.00
1,957,000.00
30,000.00
200,000.00
31,289,000.00

19,210,343.04
591,552.25
890,804.94
328,656.83
122,544.00
45,900.00
4,129.00
332,946.00
1,278,043.76
3,191,984.05
119,250.00
472,000.00
,
445,394.00
1,693,292.48
30,800.00
200,000.00
28,957,640.35

คงเหลือ

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2556

1 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าล่วงเวลา
1.3 ค่ารักษาพยาบาล
1.4 ค่าเบี ้ยประกันสุขภาพเจ้ าหน้ าที่
1.5 ค่าเล่าเรียนบุตร
1.6 สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
1.7 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
1.8 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
1.9 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
1.10 ค่าบําเหน็จและชดเชยเจ้ าหน้ าที่
1.11 ค่าเบี ้ยประกันอุบตั ิเหตุเจ้ าหน้ าที่
1.12 ค่าเครื่องแต่งกายเจ้ าหน้ าที่
1.13 ค่าฝึ กอบรมและร่วมประชุมสัมมนาเจ้ าหน้ าที่
1.14 ค่าสัมมนาเจ้ าหน้ าที่
1.15 เข็มเกียรติคณ
ุ
1.16 เงินสวัสดิการเจ้ าหน้ าที่ประสบภัย

1,589,656.96 24,586,000.00
268,447.75
860,000.00
(32,804.94)
858,000.00
13,343.17
354,000.00
27,456.00
170,000.00
100.00
50,000.00
1,871.00
6,000.00
157,054.00
531,000.00
(17,043.76) 1,733,000.00
8,015.95 7,515,000.00
9,750.00
133,000.00
((12,000.00)
,
)
484,000.00
,
54,606.00
500,000.00
263,707.52 2,333,000.00
(800.00)
0.00
0.00
200,000.00
2,331,359.65 40,313,000.00

2 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
2.1 ค่าเช่าอาคารสถานที่
2.2 ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอาคาร
2.3 ค่าบริการบํารุงรักษาเครื่องใช้ สํานักงาน
2.4 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องใช้ สํานักงาน
2.5 ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน
2.6 ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ
2.7 ค่าเบี ้ยประกันภัยและภาษียานพาหนะ
2.8 ค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น
2.9 ค่าไฟฟ้า
2.10 ค่านํ ้าประปา
2.11 ค่าประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

476,000.00
415,447.00
800,000.00
641,558.84
343,000.00
149,635.81
250,000.00
56,804.09
900,000.00
160,366.34
100,000.00
270,785.02
141,000.00
153,139.69
400,000.00
236,543.68
1,400,000.00 1,541,036.95
50,000.00
25,672.08
40,000.00
39,641.36
4,900,000.00 3,690,630.86

60,553.00
158,441.16
193,364.19
193,195.91
739,633.66
(170,785.02)
(12,139.69)
163,456.32
(141,036.95)
24,327.92
358.64
1,209,369.14

488,000.00
800,000.00
467,000.00
250,000.00
2,980,000.00
100,000.00
186,000.00
400,000.00
1,600,000.00
50,000.00
50,000.00
7,371,000.00

86,000.00
59,520.00
66,000.00
59,760.00
3,300,000.00 2,197,522.42

26,480.00
6,240.00
1,102,477.58

86,000.00
72,000.00
4,840,000.00

3 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
3.1 ค่า่ ใใช้้ จา่ ยฝึฝึ กวิิชาชีีพ
3.2 ค่าใช้ จา่ ยมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
3.3 ค่าสัมมนาสมาชิก
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- 2 รายการ
3.4 ค่าพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจําปี
3.5 ค่าใช้ จา่ ยการบริการด้ านการเงินครบวงจร
3.6 ค่าพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่สมาชิก
3.7 ค่าพาหนะเจ้ าหน้ าที่ทํานิติกรรม
3.8 ค่าที่จอดรถ

งบประมาณ
ปี 2555

จ่ ายจริง
ม.ค. - ธ.ค. 55

476,000.00
451,490.00
1,500,000.00 1,295,950.00
200,000.00
6,247.50
268,000.00
248,070.00
20,000.00
7,500.00
5,916,000.00 4,326,059.92

คงเหลือ

24,510.00
204,050.00
193,752.50
19,930.00
12,500.00
1,589,940.08

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2556

616,000.00
1,860,000.00
450,000.00
268,000.00
20,000.00
8,212,000.00

4 หมวดค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานอื่น
4.1 ค่าเบี ้ยประชุม
4.2 เงินสมนาคุณ
4.3 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
4.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
4.5 ค่าเบี ้ยประกันอุบตั ิเหตุกรรมการ
4.6 ค่าเครื่องแต่งกายกรรมการ
4.7 ค่าฝึ กอบรมและร่วมประชุมสัมมนากรรมการ
4.8 ค่าสัมมนากรรมการ
4.9 ค่าใช้ จา่ ยประชาสัมพันธ์
4.10 ค่าใช้ จา่ ยในการให้ สินเชื่อ
4.11 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
4.12 ค่ารับรอง
4.13 ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อการให้ สนิ เชื่อแก่สหกรณ์อื่น
4.14 ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
4.15 ค่าใช้ จา่ ยสํานักงาน
4.16 ค่าใช้ จา่ ยงานบ้ าน
4.17 ค่าเบี ้ยประกันโจรภัย
4.18 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์
4.19 ค่าวัสดุสํานักงาน
4.20 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
4.21 ค่าเบี ้ยเลี ้ยงพาหนะ
4.22 ค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย
4.23 ค่าใช้ จา่ ยดําเนินคดี
4.24 ค่าใช้ จา่ ยโครงการครบรอบการจัดตัง้ สอ.จฬ.
4.25 ค่าโทรศัพท์
4.26 ค่าใช้ จา่ ยหยัง่ เสียงเลือกตัง้
4.27 ค่าใช้ จา่ ยจัดการประชุมใหญ่
4.28 ค่าใช้ จา่ ยในการให้ เช่าห้ องประชุม
4 29 คาใชจายโครงการจดทาแผนกลยุ
ค่าใช้ จา่ ยโครงการจัดทําแผนกลยทธ์
4.29
ทธ
5 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ สาํ นักงาน

984,000.00
3,363,000.00
240,000.00
260,000.00
36,000.00
64,000.00
550,000.00
844,000.00
2,409,000.00
1,000,000.00
250,000.00
250,000.00
2,100,000.00
3,500,000.00
680,000.00
300,000.00
215,000.00
682,000.00
875,000.00
1,000,000.00
500,000.00
490,000.00
500,000.00
6,150,000.00
420,000.00
800,000.00
2,700,000.00
50,000.00
0 00
0.00
31,212,000.00

1,011,600.00
3,292,716.00
240,000.00
260,000.00
36,000.00
64,000.00
258,111.00
770,889.17
1,934,514.75
574,581.50
64,729.00
246,967.00
2,253,809.14
4,358,785.37
545,940.99
366,944.67
214,132.89
436,973.00
782,898.45
1,232,887.14
444,924.00
423,129.00
311,767.69
6,079,162.94
373,563.52
1,423,411.73
2,608,069.82
11,396.00
0 00
0.00
30,621,904.77

(27,600.00)
984,000.00
70,284.00 3,363,000.00
0.00
240,000.00
0.00
260,000.00
0.00
36,000.00
0.00
64,000.00
291,889.00
550,000.00
73,110.83
924,000.00
474,485.25 2,470,000.00
425,418.50 1,000,000.00
185,271.00
250,000.00
3,033.00
250,000.00
(153,809.14) 2,500,000.00
(858,785.37) 5,000,000.00
134,059.01
680,000.00
(66,944.67)
400,000.00
867.11
249,000.00
245,027.00
682,000.00
92,101.55
875,000.00
(232,887.14) 1,300,000.00
55,076.00
500,000.00
66,871.00
490,000.00
188,232.31
500,000.00
70,837.06
150,000.00
46,436.48
420,000.00
(623,411.73)
800,000.00
91,930.18 2,800,000.00
38,604.00
50,000.00
0 00
330 000 00
0.00
330,000.00
590,095.23 28,117,000.00
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เครื่อางคํครุานวณไฟฟ
เครืรายการ
่อง (ปี 2555 = 2 เครื่อง)
55.1หมวดค่
ภัณฑ์ส�ำ้ านัก4งาน
5.2 โทรศัพท์มือถือ (ปี 2555 = 1 เครื่อง)
5.1 เครื่องคํานวณไฟฟ้า 4 เครื่อง (ปี 2555 = 2 เครื่อง)
5.3 รถตู้ 1 คัน (ปี 2555 = 1 คัน)
5.2 โทรศัพท์มือถือ (ปี 2555 = 1 เครื่อง)
5.4 เซฟหิ ้ว ขนาด XL (ปี 2555= 1 ตัว)
5.3 รถตู้ 1 คัน (ปี 2555 = 1 คัน)
5.5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ปี 2555 = 3 เครื่อง)
5.4 เซฟหิ ้ว ขนาด XL (ปี 2555= 1 ตัว)
5.6 เครื่องโทรสาร (ปี 2555 = 1 เครื่อง)
5.5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ปี 2555 = 3 เครื่อง)
5.7 เครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ (ปี 2555 = 3 ชุด)
5.6 เครื่องโทรสาร (ปี 2555 = 1 เครื่อง)
5.8 เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล (ปี 2555 = 1 เครื่อง)
5.7 เครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ (ปี 2555 = 3 ชุด)
5.9 กล้ องดิจิตอล 5 ตัว (ปี 2555 = 1 ตัว)
5.8 เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล (ปี 2555 = 1 เครื่อง)
5.10 บอร์ ดติดประกาศ 1 บอร์ ด (ปี 2555 = 6 บอร์ ด)
5.9 กล้ องดิจิตอล 5 ตัว (ปี 2555 = 1 ตัว)
5.11 เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า (ปี 2555 = 1 เครื่อง)
5.10 บอร์ ดติดประกาศ 1 บอร์ ด (ปี 2555 = 6 บอร์ ด)
5.12 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
5.11 เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า (ปี 2555 = 1 เครื่อง)
5.13 เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง
5.12 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
5.14 เครื่องนับธนบัตร 3 เครื่อง
5.13 เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง
5.15 เครื่องกรองนํ ้า 2 เครื่อง
5.14 เครื่องนับธนบัตร 3 เครื่อง
5.16 รถจักรยานยนต์ 1 คัน
5.15 เครื่องกรองนํ ้า 2 เครื่อง
5.17 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
5.16 รถจักรยานยนต์ 1 คัน
5.18 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
5.17 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
5.19 ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด
5.18 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
5.19 ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด
6 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์
6.1 ค่าออกแบบและตกแต่งสํานักงาน
6 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์
6.2 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
6.1 ค่าออกแบบและตกแต่งสํานักงาน
6.3 ค่าปรับปรุงต่อเติมที่ทําการ หรือสมทบเป็ นค่าก่อสร้ างที่ทําการ
6.2 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
6.3 ค่าปรับปรุงต่อเติมที่ทําการ หรือสมทบเป็ นค่าก่อสร้ างที่ทําการ
7 หมวดสํารอง
7.1 สํารอง
7 หมวดสํารอง
7.1 สํารอง

รวมทัง้ สิน้
รวมทัง้ สิน้

- 3 -

งบประมาณ
จ่ ายจริง
ปี 2555
ม.ค. - ธ.ค. 55
งบประมาณ
จ่ ายจริ
ง
10,000.00
6,313.00
ปี 2555
ม.ค. - ธ.ค. 55

25,000.00
10,000.00
1,800,000.00
25,000.00
3,000.00
1,800,000.00
90,000.00
3,000.00
30,000.00
90,000.00
720,000.00
30,000.00
400,000.00
720,000.00
35,000.00
400,000.00
300,000.00
35,000.00
55,000.00
300,000.00
0.00
55,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,468,000.00
0.00
3,468,000.00
1,000,000.00
5,600,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
5,600,000.00
7,600,000.00
1,000,000.00
7,600,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
86,385,000.00
2,000,000.00
86,385,000.00

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2556
ขอตั
้งงบประมาณ
3,687.00
20,000.00
คงเหลื
อ
ปี 2556

คงเหลือ

25,000.00
0.00
0.00
6,313.00
3,687.00
20,000.00
1,649,000.00
151,000.00 1,800,000.00
25,000.00
0.00
0.00
2,210.75
789.25
0.00
1,649,000.00
151,000.00 1,800,000.00
83,674.00
6,326.00
0.00
2,210.75
789.25
0.00
28,344.30
1,655.70
0.00
83,674.00
6,326.00
0.00
718,638.75
1,361.25
0.00
28,344.30
1,655.70
0.00
400,000.00
0.00
0.00
718,638.75
1,361.25
0.00
33,500.00
1,500.00
100,000.00
400,000.00
0.00
0.00
269,640.00
30,360.00
50,000.00
33,500.00
1,500.00
100,000.00
34,240.00
20,760.00
0.00
269,640.00
30,360.00
50,000.00
0.00
0.00 5,100,000.00
34,240.00
20,760.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
0.00
0.00 5,100,000.00
0.00
0.00
210,000.00
0.00
0.00
80,000.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
210,000.00
0.00
0.00
60,000.00
,
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
950,000.00
0.00
0.00
60,000.00
,
0.00
0.00
180,000.00
0.00
0.00
950,000.00
0.00
0.00
17,000.00
0.00
0.00
180,000.00
3,250,560.80
217,439.20 8,617,000.00
0.00
0.00
17,000.00
3,250,560.80
217,439.20 8,617,000.00
365,000.00
635,000.00
0.00
787,544.51 4,812,455.49 2,636,000.00
365,000.00
635,000.00
0.00
1,374,551.33 (374,551.33)
0.00
787,544.51 4,812,455.49 2,636,000.00
2,527,095.84 5,072,904.16 2,636,000.00
1,374,551.33 (374,551.33)
0.00
2,527,095.84 5,072,904.16 2,636,000.00
0.00 2,000,000.00 2,000,000.00
0.00 2,000,000.00 2,000,000.00
0.00 2,000,000.00 2,000,000.00
73,373,892.54 13,011,107.46 97,266,000.00
0.00 2,000,000.00 2,000,000.00
73,373,892.54 13,011,107.46 97,266,000.00
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ประมาณการ รายได้ รายจ่ าย ประจําปี 2556
1. ประมาณการรายได้
1.1 ดอกเบี้ยเงินให้กแู้ ก่สมาชิ ก
1.2 ดอกเบี้ยเงินให้กแู้ ก่สหกรณ์อื่น
1.3 รายได้อ่ืน
รวม
2. ประมาณการรายจ่ าย
2.1 ดอกเบี้ยจ่าย
2.2 ค่าใช้จ่ายบริ หาร
รวม

ประมาณการรายได้ สูงกว่ ารายจ่ าย

ล้ านบาท
179
380
1,060
1,619

523
88
611
1,008
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การก�ำหนดวงเงิ
่งสหกรณ์
ระเบีนยซึบวาระที
่ 10 ฯ อาจกู้ยืม
เรื่อง การกําหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์ ฯ อาจกู้ยมื

ประธานกรรมการดําเนินการ เสนอว่าตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
งคับ สหกรณ์
ุฬาลงกรณ์
ทยาลัอยาจกู
จ�ำกัย้ ดมื ข้ได้อ 29ดังได้
�ำหนดให้
ข้อ 29 ได้ข้กอาํบัหนดให้
ที่ประชุออมทรั
มใหญ่พกย์าํ จหนดวงเงิ
นซึม่ งหาวิ
สหกรณ์
มีรกายละเอี
ยดที่ปดัระชุ
งนี้ มใหญ่ก�ำหนดวงเงินซึ่ง
สหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
ข้ อบังคับ ข้ อ 29
“วงเงิ น กู้ ยื ม ที ่ ป ระชุ ม ใหญ่ อ าจกํ าหนดวงเงิ น กู้ ยื ม สํา หรั บ ปี หนึ ่ง ๆ ไว้ ต ามที ่จํา เป็ นและสมควรแก่ ก าร
ดําเนินงาน วงเงินซึ่ งกําหนดดังว่ านีต้ ้ องได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้ าที่ ประชุ มใหญ่ ยังมิ ได้ กาํ หนด หรื อนายทะเบี ยนสหกรณ์ ยังมิได้ ให้ ความเห็ นชอบวงเงิ นกู้ยืมสําหรั บปี ใด
ก็ให้ ใช้ วงเงินกู้ยืมสําหรั บปี ก่ อนไปพลาง”
ในปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ให้กาํ หนดวงเงินกูย้ มื ไว้เป็ นจํานวน
11,200,000,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยล้านบาทถ้วน)
สําหรับในปี 2556 คณะกรรมการดําเนิ นการฯ ใคร่ เสนอขออนุ มตั ิกาํ หนดวงเงิ นกูย้ ืม ซึ่ งสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ อาจกูย้ ืมได้ในวงเงิน 12,100,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้ อยล้ านบาทถ้ วน) ทั้งนี้ เพื่ อ
ความรอบคอบในการดําเนินกิจการให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวาง
และเพื่อให้การบริ หารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิง่ ขึ้น
จึงขอเสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
มติที่ประชุม ....................................................................
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การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจําปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด ได้มีหนังสื อเชิญสํานักงานสอบบัญชี เพื่อเสนอ
บริ การสอบบัญชี โดยมีบริ ษทั ฯ และสํานักงานสอบบัญชีเสนอบริ การสอบบัญชี ดังนี้
1. สํานักสอบบัญชีลกั ขณา เขคม และคณะ โดย นางลักขณา เขคม
2. สํานักงานมนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย โดย ดร.มนตรี ช่วยชู
3. บริ ษทั เอ็น.เอส.เค.คอนซัลแตนท์ จํากัด โดย นายสิ รวิชญ์ ไพศาสตร์
4. บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด โดย นายศิลป์ ชัย รักษาพล

ทีป่ ระชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2555 ได้ มีมติเลือก สํ านักสอบบัญชีลกั ขณา เขคม
และคณะ โดย นางลักขณา เขคม เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2556

รายงานกิจการประจ�ำปี 2555
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การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด ได้มีหนังสื อเชิญสํานักงานตรวจสอบกิจการ
เพื่อเสนอบริ การตรวจสอบกิจการ โดยมีบริ ษทั ฯ และสํานักงาน เสนอบริ การตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1. สํานักสอบบัญชีลกั ขณา เขคม และคณะ
2. สํานักงานมนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย

ทีป่ ระชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2555 ได้ มีมติเลือก สํ านักงานมนตรีสอบบัญชีและ
กฎหมาย เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2556
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ระเบียบวาระที่ 13

การลงทุนของสหกรณ์ฯ
เรื่อง การลงทุนของสหกรณ์ ฯ

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ได้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 (7) และมาตรา
62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกอบมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ออกประกาศกําหนดการนําเงินของสหกรณ์ฝากหรื อลงทุน
อย่างอื่นมีขอ้ ความสําคัญ ดังนี้
ฯลฯ
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรื อลงทุนได้ ได้ต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็ นผูอ้ อก
(2) ตัว๋ แลกเงินที่ธนาคารเป็ นผูร้ ับรอง สลักหลังหรื อรับอาวัลหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็ น
ผูส้ ลักหลังหรื อรับอาวัล โดยไม่มีขอ้ จํากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็ นผูอ้ อก
(4) บัตรเงินฝาก หรื อใบรับฝากเงิน ที่ออกโดยบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์
ซึ่ งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากประกันชําระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็ นผูอ้ อกภายใต้โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ น
หลัก ทรั พ ย์ ที ่ไ ด้รับ อนุ ญาตตามพระราชกํา หนดนิ ติบุ ค คลเฉพาะกิ จ เพื่อ การแปลงสิ นทรั พ ย์เป็ นหลัก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ น้ นั ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริ ษทั
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
(6) หุน้ กูท้ ี่มีหลักประกัน หรื อหุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ
A- ขึ้ นไป จากบริ ษ ทั จัดอันดั บความน่ า เชื ่อถื อที ่ไ ด้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(7) ฝากหรื อลงทุนอื่นใด นอกจากที่กาํ หนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
ข้อ 4 การนําเงินไปฝากหรื อลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสํารองของสหกรณ์ และต้อง
ผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดําเนินการได้
ฯลฯ
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีทุนสํารอง 1,699,556,588.79 บาท
ดังนั้น เพือ่ ให้การบริ หารการลงทุนของสหกรณ์ ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับ
ผลตอบแทนการลงทุนทีด่ ี คณะกรรมการดําเนินการจึงขอเสนอที่ประชุ มใหญ่อนุมตั ิให้คณะกรรมการดําเนิ นการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ นําเงินไปฝากหรื อลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3(7) ได้โดยได้รับ ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
มติที่ประชุม.......................................................................................................................
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การพิจารณาอนุมัตติ ดั หนีส้ ู ญ พ.ศ. 2555
ในปี พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด มีลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ซึ่งสหกรณ์ได้ติดตามทวงถาม และดําเนิ นคดีต่อศาล จนศาลได้มีคาํ พิพากษาถึงที่สุดให้ลูกหนี้ ชาํ ระหนี้ ทั้งนี้
สหกรณ์ได้ดาํ เนินการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ แล้ว คงเหลือหนี้ ที่ไม่สามารถติดตามหนี้
ได้และได้คา้ งชําระหนี้มาเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี ขึ้นไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตัดหนี้สูญลูกหนี้คา้ ง
ชําระ ดังนี้
จํานวนราย

ประเภทการกู้

จํานวนเงินทีข่ ออนุมัติตดั หนีส้ ู ญ
(บาท)

10

รวม

สามัญ

51,942.84

พิเศษ

482,602.25

พิเศษ

74,653.34

พิเศษ

283,660.98

พิเศษ

175,800.07

พิเศษ

274,684.10

พิเศษ

432,000.00

พิเศษ

189,681.18

พิเศษ

328,732.26

พิเศษ

452,104.76

2,754,861.78

ทีป่ ระชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2555 มีมติไม่ อนุมตั ติ ดั หนีส้ ู ญ
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ภาคผนวก
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การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ

การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และรับทราบผลการเลือกตั้ง
และรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�ำหน่วย ปี 2556
ผูป้ ระสานงานประจําหน่วย ปี 2556
ด้วย ในปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด มีคณะกรรมการที่
หมดวาระในการดํารงตําแหน่งดังนี้
1. ประธานกรรมการ
2. รองประธานกรรมการ
3. เลขานุการ
4. กรรมการเขต 1
5. กรรมการเขต 3
6. กรรมการเขต 4
7. กรรมการเขต 5
8. กรรมการเขต 9
คณะกรรมการดําเนินการหยัง่ เสี ยงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด และเลือกตั้งผูป้ ระสานงานประจําหน่วย ปี พ.ศ. 2556 จึงได้จดั
ให้มีการหยัง่ เสี ยงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และเลือกตั้งผูป้ ระสานงานประจําหน่วย เมื่อ
วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งผลการหยัง่ เสี ยงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและผล การ
เลือกตั้งผูป้ ระสานงาน นําเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555 ดังนี้
คุณย้ง (ต่อด้วยจดหมายอาจารย์ปิยะ (หน้า 117) และผลการหยัง่ เสี ยงฯ (หน้า 118-121)
และตามด้วยหน้า 118 เป็ นต้นไป ของไฟล์ที่ส่งมาล่าสุ ด
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ระเบียบวาระที่ 8
เรือ่ ง การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และรับทราบผลการเลือกตั้ง
ผูป้ ระสานงานประจํ าหน่วย ปี 2556
เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ทุกท่าน
ผลสรุ ป การหยั่ ง เสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ าฯ และเลื อ กตั้ ง
ผู้ป ระสานงานประจํา หน่ ว ยปี พ.ศ. 2556 ได้ เ สร็จ สิ้นเรี ย บร้ อยด้ ว ยความร่ วมมื อ อย่ า งดีข องทุก ฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้ อง ตามประกาศสรุปผลการนับคะแนนที่ได้ ล งประกาศในข่าวหยั่งเสียงฯ และเลือกตั้งฯ สหกรณ์
ออมทรัพ ย์จุฬาฯ พ.ศ. 2556 ฉบับที่ 4 วันจันทร์ท่ี 17 ธันวาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการ
หยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ จะได้ นาํ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี พ.ศ. 2555 ของสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อไป
ผมขอขอบคุณคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ
ผู้ส มั ครรั บการหยั่ง เสียงฯ ผู้ ส มัค รรั บการเลื อกตั้ง ฯ ตลอดถึงสมาชิ กสหกรณ์ออมทรั พ ย์ จุฬ าฯ ทุก ท่า น
ที่ช่วยให้ การหยั่งเสียงฯ และเลือกตั้งฯ สําเร็จลุล่วงและสัมฤทธิ์ผล
ท้ า ยนี้ ปั ญ หา อุ ป สรรค ตลอดจนข้ อ เสนอแนะต่ า ง ๆ ที่ ค ณะกรรมการชุ ด นี้ ได้ ป ระกั น และ
ได้ รับ ไว้ น้ั น คณะกรรมการฯ และนํ าเสนอคณะกรรมการดําเนิน การฯ ในชุ ดถัดไป หากมีข้ อ บกพร่ อ ง
ตลอดจนข้ อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการหยั่งเสียงฯ และเลือกตั้งฯ ในครั้งนี้ ผมขอน้ อมรับ และขออภัย
มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในความร่วมมือ
ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน)
ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจําหน่วยปี พ.ศ. 2556
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการฯ
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2556

ฉบับที่ 4 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สุรปผลการนับคะแนนการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ปี พ.ศ. 2556
กรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2556
ต�าแหน่งที่สมัคร หมายเลข
ชื่อ - นามสกุล
อันดับ
รวม
รับการหยั่งเสียงฯ
ประธาน

รองประธาน

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ประธาน

นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
รองประธาน

เลขานุการ

กรรมการ
เขตที่ 1

นายอุดม โชคศิริ
เลขานุการ

อาจารย์ชาญวิทย์ อุปยโส
กรรมการเขต 1

กรรมการ
เขตที่ 3

กรรมการ
เขตที่ 4

นางอารมณ์ โสตถิอา� รุง
กรรมการเขต 3

น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา
กรรมการเขต 4

กรรมการ
เขตที่ 5

กรรมการ
เขตที่ 9

นายส�าลี เหลาชัย
กรรมการเขต 5

นายสมชาย หอมจันทร์
กรรมการเขต 9

ผู้สมัคร
1

ผู้สมัคร

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียเฉพาะต�าแหน่ง
รวมจ�านวนบัตร
1
นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2
รศ.จันทร์ ผ่องศรี
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียเฉพาะต�าแหน่ง
รวมจ�านวนบัตร
1
นายอุดม โชคศิริ
2
นายสมพงษ์ ตั้งสุจริต
3
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ
4
ผศ.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียเฉพาะต�าแหน่ง
รวมจ�านวนบัตร
1
รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
2
อาจารย์ชาญวิทย์ อุปยโส
3
นายภัทรพณ ติดตารัมย์
4
อาจารย์ธนยศ พุทธพงศ์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียเฉพาะต�าแหน่ง
รวมจ�านวนบัตร
1
นายกัณณพงศ์ ศรีนิธี
2
นางอารมณ์ โสตถิอ�ารุง
3
นายวรา นิ่มงาม
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียเฉพาะต�าแหน่ง
รวมจ�านวนบัตร
1
นายฉลอง แสงสิริวิจารณ์
2
นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด
3
น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา
4
นายคงภัค บวรปุญโญทัย
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียเฉพาะต�าแหน่ง
รวมจ�านวนบัตร
1
นายส�าลี เหลาชัย
2
ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์ เพ็งคุ้ม
3
นายรัฐธนินท์ วลีจิรทัศน์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียเฉพาะต�าแหน่ง
รวมจ�านวนบัตร
2
นายสมชาย หอมจันทร์
3
นางพรรณี สระสม
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียเฉพาะต�าแหน่ง
รวมจ�านวนบัตร
บัตรดี
บัตรเสียทั้งฉบับ
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ

4,941
850
360
6,151
2,895
2,178
716
362
6,151
1,948
848
1,052
1,286
670
347
6,151
1,584
1,755
837
351
1,055
569
6,151
889
1,859
1,536
1,272
595
6,151
613
1,548
1,564
428
1,382
616
6,151
2,035
747
1,455
1,320
594
6,151
2,774
1,656
1,214
507
6,151
6,151
35
6,186
11,099
55.73

ที่ได้
1

1
2

1
4
3
2

2
1
3
4

3
1
2

3
2
1
4

1
43
2
3
5
1
2
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ผลการหยั
งเลือกตัง้ ผูป้ ระสานงานประจ�
าหน่วอยอมทรั
สหกรณ์
ย์จฬ
ุ 2556
า
ผลการเลื
อกตั้งง่ ผูเสี้ปยระสานงานประจ�
ำหน่วย สหกรณ์
พย์จอุฬอมทรั
าฯ ปีพพ.ศ.
ปี พ.ศ. 2556

นางอวัตถา เทพหยด

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 1

นางร�าไพร ทองค�า

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 2

นางประคอง สินธุสา� ราญ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 3

นายทศพล แย้มน้อยใหญ่ นายอุลเวงค์ มติมาลังกรณ์ นางสรรเสริญ มัลลิกาภา
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 6

นายธนากร น้อยค�าสิน

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 6

นายชรินทร์ โกศิยะกุล

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 9

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 10

นายบุญนพ ค�าแหง

นางศิรวิ รรณ ฐิตริ งุ่ โรจน์กลุ

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 14

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 15

นางสาวปิยะวรรณ เชยโชติ นายกานต์ สอนศรี
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 19

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 20

นางประนอม ศิลปนภาพร
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 4

น.ส.พรวิภา คงแจ้ง

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 7

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 7

นายชัยนันท์ พรมนิม่

น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 11

นายจารึก ภิภกั กิจ

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 16

นายสมนึก บุพลับ

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 21

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 12

นายพงษ์สธิ ร แสงน้อย

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 17

นางสุภา บุญศรี

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 22

นายอุดม พอดี

นายกิตติวฒ
ั น์ การศาสตร์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 5

น.ส.สุวรรณี ขนขจี

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 8

นายอัคเดช เกษเจริญ

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 13

นายชลวุฒิ พูลสมบัติ

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 18

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 23

นายบัญชา จารัญ

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 24
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สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วยปี พ.ศ. 2556
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
หน่วย
ประสานงานที่ หมายเลข
1
1
2
1
2
2
3
1
1
4
2
1
5
2
3
1
6
2
3
1
3
7
4
5
6
8
1
9
1
10
1
11
1
1
12
2
1
13
2
14
1
1
15
2
1
16
2
3
17
1
1
18
2
19
1
20
1
21
2
1
22
2
1
23
2
3
1
24
2

คะแนนรวม
ไม่ประสงค์ บัตรเสีย
ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ์
ล�าดับที่ได้
ผู้มาใช้สิทธิ
ที่ได้
จะเลือก ทัง้ ฉบับ
เลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ
นางอวัตถา เทพหยด
95
1
16
1
168
251
66.93
น.ส.อมรา ขมวดทรัพย์
56
2
นางร�าไพร ทองค�า
187
1
17
3
267
357
74.79
นายนิรันดร์ บุญขันธ์
60
2
นางประคอง สินธุส�าราญ
160
1
33
6
199
412
48.30
นายสุพัฒน์ แสนค�า
17
2
5
0
102
148
68.92
นางประนอม ศิลปนภาพร
80
1
นายสามารถ ศิลา
8
3
นายกิตติวัฒน์ การศาสตร์
46
1
3
0
89
143
62.24
นายปฐมพงศ์ นิพัทธ์โรจน์
32
2
น.ส.อภิญญา สังข์กะนิษฐ์
279
3
นายอุลเวงค์ มติมาลังกรณ์
293
2
11
7
524
1,286
40.75
นายทศพล แย้มน้อยใหญ่
349
1
นางสรรเสริญ มัลลิกาภา
292
1
นายเฉลียง ศรีสุพรรณ์
119
4
นายสมชาย มีประสพ
95
5
19
6
572
1,090
52.48
นางนิตยา หอมจันทร์
165
3
น.ส.พรวิภา คงแจ้ง
255
2
น.ส.สุวรรณี ขนขจี
262
1
52
7
321
762
42.13
นายธนากร น้อยค�าสิน
183
1
24
0
207
406
50.99
นายชรินทร์ โกศิยะกุล
448
1
12
5
465
880
52.84
นายชัยนันท์ พรมนิ่ม
220
1
18
3
241
496
48.59
น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์
155
1
8
5
207
327
63.30
นางบุญพา ธิมาบุตร
39
2
นายอัคเดช เกษเจริญ
107
1
12
0
211
299
70.57
นายสมลักษณ์ คลังเพ็ชร์
92
2
นายบุญนพ ค�าแหง
148
1
18
1
167
369
45.26
นายวัฒนพร ดวงแก้ว
50
2
15
4
126
187
67.38
นางศิริวรรณ ฐิติรุ่งโรจน์กุล
57
1
นายจารึก ภิภักกิจ
72
1
นายบุญเทียม เรืองกระโทก
26
3
6
1
163
354
46.05
นายเทวัญ พุ่มจันทร์
58
2
นายพงษ์สิธร แสงน้อย
130
1
24
3
157
324
48.46
นายชลวุฒิ พูลสมบัติ
113
1
14
19
178
299
59.53
นายบรรจง มะลิวัลย์
32
2
นางสาวปิยะวรรณ เชยโชติ
173
1
17
1
191
274
69.71
นายกานต์ สอนศรี
544
1
107
11
662
1,006
65.81
นายสมนึก บุพลับ
198
1
11
2
211
259
81.47
นางสุภา บุญศรี
65
1
25
1
145
186
77.96
นายนพรัตน์ กันปาน
54
2
นายไฉน ศิริ
88
3
นายอุดม พอดี
224
1
17
4
433
691
62.66
นางณัชชา กุลปัณณวรรธ
100
2
นายบัญชา จารัญ
101
1
16
3
180
293
61.43
น.ส.ธัญญ์พิชชา ค�าหรรษา
60
2
รวมทุกหน่วยเลือกตั้ง
6,186 11,099
55.73
ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
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สรุปค่ าใช้ จ่ายในการเลือกตั้ง
การหยัง่ เสี ยงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาฯ
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่ วย ปี พ.ศ. 2556
1. ค่ าใช้ จ่ายเตรียมการเลือกตั้ง
1.1 ค่าเบี้ยประชุม
1.2 ค่าตอบแทน
1.3 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ ม
1.4 ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
1.5 ค่าจัดส่ งเอกสาร
1.6 ค่าพัฒนาเพิ่มเติมโปรแกรมแจ้งหน่วยลงคะแนน
1.7 ค่าจัดทาหี บบัตร
รวมค่ าใช้ จ่ายก่ อนการเลือกตั้ง
2. ค่ าใช้ จ่ายเตรียมการเลือกตั้ง (11 - 13 ธันวาคม 2555)
2.1. ค่าตอบแทน
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์
2.3 ค่าน้ ามันรถ
รวม
3. ค่ าใช้ จ่ายวันเลือกตั้ง (14 ธันวาคม 2555)
3.1 ค่าตอบแทน
3.2 ค่าเช่าห้องประชุมตึก 3 ห้อง 117 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.3 ค่าน้ ามันรถ
3.4 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ ม
รวม
4. ค่ าใช้ จ่ายหลังการเลือกตั้ง
4.1 ค่าเบี้ยประชุม
4.2 ค่าตอบแทน
4.3 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ ม
รวม
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งทั้งสิ้น (ข้ อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2555)

140,400.00 บาท
55,541.50 บาท
27,856.00 บาท
122,703.32 บาท
23,821.00 บาท
12,485.00 บาท
30,000.00 บาท
412,806.82 บาท
20,512.50 บาท
13,249.00 บาท
1,500.00 บาท
35,261.50 บาท
318,200.00 บาท
12,000.00 บาท
2,000.00 บาท
19,900.00 บาท
352,100.00 บาท
48,400.00 บาท
1,200.00 บาท
3,705.00 บาท
53,305.00 บาท
853,473.32 บาท
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เรื่อง

การเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ
หยั่งเสียงเลือระเบี
กตัย้งบวาระที
กรรมการด�
ำเนินการ
่9
และเลื
กตั้งผู้ประสานงานประจ�
ย ้งปีกรรมการดํ
2557าเนินการ
การเลื
อกตัอ้งประธานกรรมการดํ
าเนินการหยัง่ เสีำยหน่
งเลือวกตั
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจําหน่ วย ประจําปี 2556

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2554 ได้มีมติเลือกตั้ง อาจาย์ปิยะ อุไร
ไพรวัน เป็ นประธานกรรมการดําเนิ นการหยัง่ เสี ยงเลือกตั้งกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จํากัด ประจําปี 2556 บัดนี้ได้สิ้นสุ ดภารกิจลงแล้ว

ระชุมใหญ่
มีมมติใหญ่
เลือกตั
้ง ญอาจารย์
ะ อุไรไพรวั
น สัองกประธานกรรมการดํ
กัดวิทยาลัยปิโตรเลียาเนิ
มและปิ
โตรเคมี
จึทีง่ปขอเสนอที
่ประชุ
สามั
ประจําปปี ิย2555
พิจารณาเลื
นการหยั
ง่ เสี ยง
เป็
น
ประธานกรรมการด�
ำ
เนิ
น
การหยั
่
ง
เสี
ย
งเลื
อ
กตั
้
ง
กรรมการด�
ำ
เนิ
น
การและเลื
อ
กตั
้
ง
ผู
้
ป
ระสารงาน
น
เลื อ กตั้ง กรรมการดํา เนิ น การ และเลื อ กตั้ง ผู้ ประสานงานประจํ าหน่ ว ย สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์จุ ฬ าลงกรณ์
ประจ�ำหน่วยปี 2557 ต่อไป
มหาวิทยาลัย จํากัด ประจําปี 2557 ต่อไป
มติที่ประชุม ..................................................................................
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ตารางการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยตั�วสัญญาใช้เงิน (ร้อยละ)
ตั�งแต่ 14 ธันวาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2555
ตั�วสัญญาใช้เงินฉบับละ (บาท)

ระยะเลา 12 เดือน อัตราดอกเบี�ย(ร้อยละต่อปี)

ตั�งแต่ 1 ล้านบาทขึ�นไป แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท

3.50

ตั�งแต่ 10 ล้านบาทขึ�นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท

3.70

ตั�งแต่ 20 ล้านบาทขึ�นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท

3.80

ตั�งแต่ 30 ล้านบาทขึ�นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท

3.90

ตั�งแต่ 50 ล้านบาทขึ�นไป

4.00

ประเภท
เงินฝากออมทรัพย์

ตารางการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ย (ร้อยละ)
ตั�งแต่ ณ วันที�ประกาศใช้ - 31 ธันวาคม 2555
27 เม.ย. 2552-31 ธ.ค.2555
วงเงินฝาก
1.250

ไม่จํากัดยอด
จํากัดยอดโดยมีข้อตกลง
ตั�งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
ตั�งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท
ประเภท
เงินฝากประจํา

วงเงินฝาก
ระยะเวลา 3 เดือน
ระยะเวลา 6 เดือน
ระยะเวลา 12 เดือน
ไม่ถึง 11แสนบาท
แสนบาท
ตั�งแต่ 11แสนบาท
แสนบาทแต่แต่ไม่ไม่ถึงถึง1 1ล้าล้นบาท
านบาท
ตั�งแต่ 11ล้ล้านบาทขึ
านบาทขึ้น�นไปไป

เงินกู้

1.500
1.750
14 ธ.ค.2554 20 ก.ย.2555
1.000
1.000

2555
21 ก.ย.-31 ธ.ค.
3.250
3.500

1.500
2.500
3.500

3.600
3.600
3.700

อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.00 ต่อปี (ตั�งแต่ 1 มกราคม 2555)
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ตารางการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2544-2555

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
ครบรอบ (ปี)
รายการ

1. กําไรสุทธิ
2. ทุนสํารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
3. บํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
4. เงินปันผลแห่งค่าหุ้นที�ชําระแล้วของสมาชิก
แต่ละคนโดยคิดให้ตามส่วนระยะเวลา
5. เงินเฉลี�ยคืนของดอกเบี�ยเงินกู้ทุกประเภท

ปีที� 41
ปี 2544

ปีที� 42
ปี 2545

ปีที� 43
ปี 2546

ปีที� 44
ปี 2547

ปีที� 45
ปี 2548

ปีที� 46
ปี 2549

433,089,808.35 449,580,500.15 540,233,314.76 593,649,190.51 629,904,462.12 590,279,79
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.

58,244,135.50 49,453,855.02 75,077,023.99 89,047,378.58 94,485,669.32 88,541,96
13.45%
11.00%
13.90%
15.00%
15.00%
15.
10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

10,00
0.

277,955,093.06 311,637,524.31 315,635,267.51 354,027,471.94 382,678,401.92 365,215,94
64.18%
69.32%
58.43%
59.64%
60.75%
61.

17,587,951.65 29,023,196.52 44,614,292.68 55,039,097.50 62,492,721.51 66,203,55
4.06%
6.46%
8.26%
9.27%
9.92%
11.

6. ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
7. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที�
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ
8. ทุนสาธารณประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

4,000,000.00
0.92%

4,000,000.00
0.89%

4,000,000.00
0.74%

4,000,000.00
0.67%

4,000,000.00
0.64%

4,000,00
0.

5,240,386.68
1.21%

5,364,829.60
1.19%

5,966,404.31
1.10%

6,363,970.10
1.07%

6,746,967.70
1.07%

6,742,68
1.

6,496,347.13
1.50%

6,743,707.50 22,000,000.00 16,564,607.79
1.50%
4.07%
2.79%

5,248,785.86
0.83%

1,782,60
0.

9. ทุนสวัสดิการสมาชิก
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
10. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้นวันสิ�นปี

รวมทุนสํารองและทุนสะสม

43,308,980.83 23,099,063.08 54,023,331.47 59,364,919.00 62,990,446.21 50,173,78
10.00%
5.14%
10.00%
10.00%
10.00%
8.
20,246,913.50 20,248,324.12 18,906,994.80
4.68%
4.50%
3.50%

9,231,745.60 11,251,469.60
1.56%
1.79%

7,609,25
1.

132,296,376.96 103,544,949.72 174,007,350.26 178,208,650.97 177,976,370.99 152,107,60
30.55%
23.03%
32.21%
30.02%
28.26%
25.
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หน่วย:บาท
ปีที� 45
ปี 2548

ปีที� 46
ปี 2549

ปีที� 47
ปี 2550

ปีที� 48
ปี 2551

ปีที� 49
ปี 2552

ปีที� 50
ปี 2553

ปีที� 51
ปี 2554

ปีที� 52
ปี 2555

0.51 629,904,462.12 590,279,795.19 642,078,530.15 704,783,498.50 802,029,004.60 983,909,670.63 847,159,318.26 915,182,971.87
00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

8.58 94,485,669.32 88,541,969.28 96,311,779.52 105,717,524.78 120,304,350.69 206,621,030.83 127,497,477.40 137,643,518.97
00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
21.00%
15.05%
15.04%

0.00
00%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

1.94 382,678,401.92 365,215,946.20 406,283,511.94 439,481,904.44 481,576,674.00 540,703,851.05 561,036,442.29 606,713,830.11
64%
60.75%
61.87%
63.28%
62.36%
60.05%
54.95%
66.23%
66.29%

7.50 62,492,721.51 66,203,557.99 83,726,374.41 94,782,616.34 107,405,967.00 89,621,111.93 61,248,765.30 54,406,945.59
27%
9.92%
11.22%
13.04%
13.45%
13.39%
9.11%
7.23%
5.95%

0.00
67%

4,000,000.00
0.64%

4,000,000.00
0.68%

4,000,000.00
0.62%

4,500,000.00
0.64%

5,000,000.00
0.62%

6,000,000.00
0.61%

6,000,000.00
0.71%

6,200,000.00
0.68%

0.10
07%

6,746,967.70
1.07%

6,742,685.10
1.14%

7,676,522.70
1.20%

7,962,939.33
1.13%

8,999,080.00 10,992,202.32
1.12%
1.12%

8,471,593.18 10,250,000.00
1.00%
1.12%

7.79
79%

5,248,785.86
0.83%

1,782,601.83
0.30%

4,114,995.87
0.64%

6,159,431.48
0.87%

8,530,480.79 16,023,685.64
1.07%
1.63%

4,153,588.62
0.49%

2,136,998.53
0.23%

9.00 62,990,446.21 50,173,782.59 32,103,926.51 35,239,174.93 56,142,030.32 98,390,967.06 63,536,948.87 82,366,467.47
00%
10.00%
8.50%
5.00%
5.00%
7.00%
10.00%
7.50%
9.00%

5.60 11,251,469.60
56%
1.79%

7,609,252.20
1.29%

7,851,419.20 10,929,907.20 14,060,421.80 15,546,821.80 15,204,502.60 15,455,211.20
1.22%
1.55%
1.75%
1.58%
1.79%
1.69%

0.97 177,976,370.99 152,107,605.90 144,382,121.10 162,546,038.39 204,037,283.60 342,582,505.33 216,392,517.49 243,802,196.17
02%
28.26%
25.77%
22.48%
23.06%
25.44%
34.82%
25.54%
26.64%
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คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ�ำปี 2555
คณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2555
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รศ.ดร.สวัสดิ์
นายสุเทพ
นายอธิรัตน์
นายวิศิษฐ์
ผศ.พงษ์ศักดิ์
รศ.วิสนศักดิ์
นายวินัย
นายประนอม
นายสมพงษ์
นายส�ำลี
นางสาลี่
นางอังคณา
นายลับแล
นายอุดม
นายณรงค์

แสงบางปลา
วิทยานันท์
บุญสมบูรณ์สกุล
หินแก้ว
กรรณล้วน
อ่วมเพ็ง
มั่นยิ่ง
สุขจิตร
ตั้งสุจริต
เหลาชัย
หมั่นเจริญ
พวงเงิน
ณ บางช้าง
โชคศิริ
เพชรสุก

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะอนุกรรมการอ�ำนวยการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
นายสุเทพ
วิทยานันท์
นายอธิรัตน์
บุญสมบูรณ์สกุล
นายวิศิษฐ์
หินแก้ว
ผศ.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน
ผู้จัดการ		

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการการให้สินเชื่อและการลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รศ.ดร.สวัสดิ์
นายสุเทพ
นายอธิรัตน์
นายวิศิษฐ์
ผศ.พงษ์ศักดิ์
รศ.วิสนศักดิ์
นายวินัย
นายประนอม
นายสมพงษ์
นายส�ำลี
นางสาลี่
นางอังคณา
นายลับแล
นายอุดม
นายณรงค์

แสงบางปลา
วิทยานันท์
บุญสมบูรณ์สกุล
หินแก้ว
กรรณล้วน
อ่วมเพ็ง
มั่นยิ่ง
สุขจิตร
ตั้งสุจริต
เหลาชัย
หมั่นเจริญ
พวงเงิน
ณ บางช้าง
โชคศิริ
เพชรสุก

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

16. ผู้จัดการ		
17. รองผู้จัดการ (นางลัดดาวัลย์ บดีรัฐ)
			
18. หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน
			

อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักทรัพย์เงินกู้พิเศษ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
นายสุเทพ
วิทยานันท์
นายอธิรัตน์
บุญสมบูรณ์สกุล
นายวิศิษฐ์
หินแก้ว
รศ.วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
นายวินัย
มั่นยิ่ง
นายประนอม สุขจิตร
นายสมพงษ์
ตั้งสุจริต
นายส�ำลี
เหลาชัย
นางสาลี่
หมั่นเจริญ
นางอังคณา
พวงเงิน
นายลับแล
ณ บางช้าง
นายอุดม
โชคศิริ
นายณรงค์
เพชรสุก
รองผู้จัดการ (นางดวงแก้ว สมหวัง)
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้		

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะท�ำงานเพื่อตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์
รองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์
รองผู้จัดการ (นางดวงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(น.ส.สกุลณา รอดสมนาม)

แสงบางปลา
ชลาภิรมย์
กรรณล้วน
อ่วมเพ็ง
สมหวัง)

ประธานคณะท�ำงานฯ
คณะท�ำงานฯ
คณะท�ำงานฯ
คณะท�ำงานฯ
คณะท�ำงานฯ
คณะท�ำงานและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
นายสุเทพ
วิทยานันท์
นายอธิรัตน์
บุญสมบูรณ์สกุล
นายวิศิษฐ์
หินแก้ว
ผศ.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน
นางอังคณา
พวงเงิน
ผู้จัดการ 		

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
นายวิศิษฐ์
หินแก้ว
นายวินัย
มั่นยิ่ง
นายส�ำลี
เหลาชัย
นายลับแล
ณ บางช้าง
นายอุดม
โชคศิริ
รองผู้จัดการ (นางดวงแก้ว สมหวัง)
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ทุนเรียนดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายอธิรัตน์
บุญสมบูรณ์สกุล
รศ.วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
นายวินัย
มั่นยิ่ง
นายประนอม สุขจิตร
นายสมพงษ์
ตั้งสุจริต
นายส�ำลี
เหลาชัย
นางสาลี่
หมั่นเจริญ
นางอังคณา
พวงเงิน
นายลับแล
ณ บางช้าง
นายอุดม
โชคศิริ
นายณรงค์
เพชรสุก
หัวหน้าฝ่ายธุรการ		

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุเทพ
วิทยานันท์
ผศ.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน
นายอธิรัตน์
บุญสมบูรณ์สกุล
นายส�ำลี
เหลาชัย
นางอังคณา
พวงเงิน
นายลับแล
ณ บางช้าง
นายณรงค์
เพชรสุก
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสัมมนาและฝึกอบรมวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสุเทพ
ผศ.พงษ์ศักดิ์
นายอธิรัตน์
นายวินัย
นายประนอม
นายสมพงษ์
นายส�ำลี

วิทยานันท์
กรรณล้วน
บุญสมบูรณ์สกุล
มั่นยิ่ง
สุขจิตร
ตั้งสุจริต
เหลาชัย

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

8.
9.
10.
11.
12.
13.

นางสาลี่
หมั่นเจริญ
นางอังคณา
พวงเงิน
นายอุดม
โชคศิริ
นายณรงค์
เพชรสุก
ผู้จัดการ		
หัวหน้าฝ่ายธุรการ		

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ผศ.บุญชัย
โสวรรณวณิชกุล
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
นายสุเทพ
วิทยานันท์
นายณรงค์
เพชรสุก
ผู้จัดการ		
รองผู้จัดการ (นางดวงแก้ว สมหวัง)
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุเทพ
วิทยานันท์
นายอธิรัตน์
บุญสมบูรณ์สกุล
นายวิศิษฐ์
หินแก้ว
ผศ.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน
ผู้จัดการ		
รองผู้จัดการ (นางดวงแก้ว สมหวัง)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ		
หัวหน้าฝ่ายบัญชี		

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะท�ำงานศึกษาสถานะทางการเงินและการลงทุนของสหกรณ์
1. รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
2. นายวิศิษฐ์
หินแก้ว
3. นายสุเทพ
วิทยานันท์
4. ผศ.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน
5. ผู้จัดการ		
6. หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน
7. นางธัญรัศม์
คงลี
			

ประธานคณะท�ำงาน
รองประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ
คณะท�ำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจนับพัสดุและครุภัณฑ์
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ.พงษ์ศักดิ์
นายประนอม
นายสมพงษ์
นางสาลี่
นางบังอร

กรรณล้วน
สุขจิตร
ตั้งสุจริต
หมั่นเจริญ
ตุลย์วัฒนางกูร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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คณะท�ำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
นายอธิรัตน์
บุญสมบูรณ์สกุล
รศ.วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
นางสาลี่
หมั่นเจริญ
นายอุดม
โชคศิริ
นายณรงค์
เพชรสุก
รองผู้จัดการ (นางลัดดาวัลย์ บดีรัฐ)
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานคณะท�ำงาน
รองประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ

คณะท�ำงานด�ำเนินการด้านธรรมาภิบาล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสุเทพ
วิทยานันท์
นายวิศิษฐ์
หินแก้ว
ผศ.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน
รศ.วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
ผู้จัดการ		
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ประธานคณะท�ำงาน
รองประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ

คณะท�ำงานเพื่อพิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก
เพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย
1.
2.
3.
4.

นายวิศิษฐ์
หินแก้ว
นายลับแล
ณ บางช้าง
นายอุดม
โชคศิริ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสมาชิก

ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ

คณะท�ำงานท�ำลายเอกสาร
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน
นายประนอม สุขจิตร
นายสมพงษ์
ตั้งสุจริต
นางสาลี่
หมั่นเจริญ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ		

ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ

คณะท�ำงานก�ำหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนกิจกรรมของนิสิต
1.
2.
3.
4.
5.

นายอธิรัตน์
บุญสมบูรณ์สกุล
รศ.วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
นายวินัย
มั่นยิ่ง
นายณรงค์
เพชรสุก
ผู้จัดการ		

ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ
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คณะผู้จัดท�ำ
		
		
		
		
		
		
		
		
		

นายสุเทพ
ผศ.พงษ์ศักดิ์
อาจารย์อธิรัตน์
นายส�ำลี
นางอังคณา
นายลับแล
นายณรงค์
นางสาวธารินี
นางสาววราภรณ์
นางสาวฉัตรชุลี

วิทยานันท์
กรรณล้วน
บุญสมบูรณ์สกุล
เหลาชัย
พวงเงิน
ณ บางช้าง
เพชรสุก
ทองสงฆ์
ลิ่วลักษณ์
โสตถิอ�ำรุง

ออกแบบภาพปก
นางสาวสุนัดดา พุทธิวโรดม
นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนวคิด
สหกรณ์ เ ปรี ย บเสมื อ นนั ก กี ฬ ายิ ม นาสติ ก ลี ล า ที่ มี
ริบบิ้นเส้นยาวเป็นอุปกรณ์คู่กาย ซึ่งต้องการความแข็งแรง และ
ความมัน่ คงของร่างกาย ในการควบคุมลีลา และลวดลายของริบบิน้
ให้พลิ้วไหว สวยงาม ได้ดั่งที่ต้องการ ทั้งยังต้องพัฒนาตนเอง
ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
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ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2555
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รับพระราชทานโล่รางวัล
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ
(ครั้งที่ 3) วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและรับพระราชทานของที่ระลึก

ถวายพานพุ่ม - พวงมาลา
เป็นราชสักการะ
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รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำ�กัด

ถวายสังฆทาน

ทำ�บุญตักบาตร

ครบรอบ 51 ปี
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ทำ�บุญรดน้ำ�ขอพรผู้ใหญ่
วันสงกรานต์

อวยพรปีใหม่
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หยั่งเสียง เลือกตั้ง
แสดงความยินดี
ในวาระต่างๆ

จัดสรรกำ�ไรสุทธิ และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
มอบรางวัล การออกแบบ
ภาพปกรายงานกิจการ
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รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำ�กัด

ทุนเรียนดี

รับมอบงาน

ปฏิบัติธรรม
นำ�ชีวิต
ส่งเสริมวิชาชีพ

สนับสนุนกีฬา

เยี่ยมชมกิจการ

รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำ�กัด

เปิดสาขาคณะสหเวชศาสตร์ (สาขาที่ 6)
วันศุกร์ที่ 16 พฤษจิกายน 2555
สัมมนาสมาชิก

มอบทุนสาธารณประโยชน์
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สัมมนาวิชาการ
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