
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 

ขอเชิญสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556
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วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557
เวลา 14.00 น. 

(เริ่มลงทะเบียนไดตั้งแตเวลา 13.00 น.)

ณ หองประชุมอเนกประสงค 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาฯ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เขตที่ 6 ประจําป 2557

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รายงานผลความคืบหนาของคณะกรรมการศึกษาการทําธุรกรรมและ

 นิติสัมพันธระหวางสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และ

 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เขตที่ 6 ประจําป 2557

1 นายสมบุญ   บุญดกีลุ              482 4

2 นายพารา   ร่ืนสุนทร           1,484 2

3 นายสมลกัษณ์   คลงัเพช็ร์              483 3

4 อ.น.สพ.ดร.ทลิดสิร์  รุ่งเรืองกิจไกร           1,753 1

             343

4,545

               29

          4,574

4574

        11,368

40.24

ผู้มาใช้สิทธิเลอืกตั้ง

ผู้มสิีทธิเลอืกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิคดิเป็นร้อยละ

รวมจ านวนบัตร

ไม่ประสงค์จะเลอืก

บัตรเสียทั้งฉบับ

กรรมการ
เขตที่ 6

บัตรดี

สรุปผลการนับคะแนนการหยั่งเสียงเลอืกตั้งกรรมการด าเนินการ เขตที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั ปี พ.ศ. 2557

วนัศุกร์ที่  6  มิถุนายน  2557
ต าแหน่งที่สมัคร
รับการหยั่งเสียงฯ

หมายเลข
ผู้สมคัร ช่ือ - นามสกุลผู้สมัคร อนัดบัทีไ่ด้รวม

1 นายสมบุญ   บุญดกีลุ              482 4

2 นายพารา   ร่ืนสุนทร           1,484 2

3 นายสมลกัษณ์   คลงัเพช็ร์              483 3

4 อ.น.สพ.ดร.ทลิดสิร์  รุ่งเรืองกิจไกร           1,753 1

             343

4,545

               29

          4,574

4574

        11,368

40.24

ผู้มาใช้สิทธิเลอืกตั้ง

ผู้มสิีทธิเลอืกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิคดิเป็นร้อยละ

รวมจ านวนบัตร

ไม่ประสงค์จะเลอืก

บัตรเสียทั้งฉบับ

กรรมการ
เขตที่ 6

บัตรดี

สรุปผลการนับคะแนนการหยั่งเสียงเลอืกตั้งกรรมการด าเนินการ เขตที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั ปี พ.ศ. 2557

วนัศุกร์ที่  6  มิถุนายน  2557
ต าแหน่งที่สมัคร
รับการหยั่งเสียงฯ

หมายเลข
ผู้สมคัร ช่ือ - นามสกุลผู้สมัคร อนัดบัทีไ่ด้รวม

อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร  รุงเรืองกิจไกร
กรรมการดําเนินการ เขตที่ 6
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รายงานผลความคืบหนาของคณะกรรมการศึกษาการทําธุรกรรมและนิติสัมพันธ 

 ระหวางสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 คลองจั่น จํากัด

 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ 2557 ไดแตงตั้งคณะกรรมการศึกษา

การทําธุรกรรมและนิติสัมพันธระหวางสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด (สอ.จฬ.) และสหกรณเครดิต

ยูเน่ียนคลองจั่น จํากัด (สคจ.) โดยมีหนาที่ศึกษาการทําธุรกรรมและนิติสัมพันธฯ และรายงานผลการศึกษาตอ

ที่ประชุมใหญสามัญ นั้น 

 คณะกรรมการศึกษาฯ ไดทําการศึกษาเอกสารรายงานการประชุม ระเบียบ มติ เอกสารสัญญาเงินกูและเอกสาร

การทํานิติกรรมจํานองตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหลักทรัพยจํานองเพื่อคํ้าประกันเงินกู ทั้งนี้

เพื่อนําขอมูลรายละเอียดตางๆ ที่ไดรับมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อหาขอสรุปตอไป 

 ในเบือ้งตนนี ้คณะกรรมการศึกษาฯ พบวาเอกสารการทํานติกิรรมสญัญาเงนิกูและนติกิรรมจาํนองถูกตองตามขัน้ตอน

และหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด และพบประเด็นเฉพาะหนาที่ควรดําเนินการโดยเร็ว หากไมรีบดําเนินการอาจเกิดผลกระทบ

ทางลบตอ สอ.จฬ. จึงไดนําเสนอใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ พิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

  1. เสนอใหเรงพิจารณาดําเนินการทางกฎหมาย ฟองเรียกหนี้คืนโดยบังคับเอากับทรัพยจํานองของ สคจ.

   ในฐานะเจาหนี้บุริมสิทธิ์ เนื่องจากสคจ.ไมดําเนินการจัดการเงินกูใหเปนไปตามสัญญาเลขที่ 26/2556 

   ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ตามขอสัญญา 10.3 ประกอบสัญญาขอ 7 และขอ 8 กอนที่ สคจ.

   จะเขาสูแผนการฟนฟูกิจการ

  2.  เสนอใหแจง สคจ. เปลี่ยนกรมธรรมประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสรางที่ สคจ.นํามาเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน

   เงินกู สอ.จฬ. จากเดิมที่ทําไวกับบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท

   ประกันภัยที่ สอ.จฬ. กําหนดใหใชกับสมาชิก ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทยูเนี่ยนอินเตอร ประกันภัย จํากัด 

   (มหาชน) เปนบริษัทในเครือขายทางธุรกิจเดียวกับสคจ. และคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

   การประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) มคีาํสัง่ใหหยดุรบัประกนัวนิาศภยัอนัเนือ่งมาจากดาํรงเงินกองทนุ

   ไมครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด อีกท้ังบริษัทไมสามารถดําเนินการเพื่อแกไขฐานะเงินกองทุน

   ตามโครงการทีบ่ริษัทเสนอตอ นายทะเบียนตามมาตรา 27/5 ได

  3. ประธานคณะกรรมการศกึษาฯ และประธานคณะกรรมการดาํเนนิการ สอ.จฬ. เขารวมประชมุกบั สคจ.

   ตามคาํเชญิในฐานะเจาหนีข้อง สคจ. พรอมเจาหนีส้หกรณตางๆ เพ่ือรบัฟง สคจ. เสนอแผนฟนฟกูจิการ 

   ในวันจันทรที่ 28 เมษายน 2557 ณ สํานักงานคลองจั่น ซึ่งทุกรายที่เขารวมประชุมเปนเจาหนี้เงินฝาก

   ยกเวน สอ.จฬ. เปนเจาหนี้เงินกูที่มีหลักทรัพยคํ้าประกันเพียงรายเดียว

  4. ไดลงพื้นที่เพื่อดูสภาพขอเท็จจริงของหลักทรัพยที่นํามาจํานองเปนประกันเงินกูของ สคจ.
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รายงานผลความคืบหนาของคณะกรรมการศึกษาการทําธุรกรรมและนิติสัมพันธ 

 ระหวางสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 คลองจั่น จํากัด

  5. เสนอใหแจง สคจ. ดําเนนิการใหสาํนกังานท่ีดนิทาํการสอบเขตทีด่นิและชีต้าํแหนงหมดุหลกัเขต 3 หมดุ

   ของโฉนดเลขที ่19522 คอื หมดุหลกัเขตที ่4251 2517 และ 2334 (สวนทีร่ะบวุาตดิกบัถนนศรนีครนิทร 

   แตมีทีดิ่นรปูสามเหลีย่มชายธงของการทางพเิศษแหงประเทศไทยขวางกัน้อยู) เพือ่ใหเกดิความชดัเจนวา

   ที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่สวนที่ติดตอกับถนนศรีนครินทรเพื่อเปนทางเขาออกไดมากนอยเพียงใด

  6. เสนอใหคณะกรรมการดําเนนิการจางบรษัิทประเมนิมลูคาทรัพยสนิทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน

   คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ทําการประเมินมูลคาหลักทรัพยจํานอง

   ของ สคจ. ที่นํามาจํานองเปนประกันการกูเงินกับ สอ.จฬ. เพื่อใหทราบมูลคาที่เปนปจจุบัน และ

   เหน็ควรใหใช 2 บรษัิท ทาํการประเมนิ เพือ่เปรยีบเทยีบมลูคาหลกัทรพัยและกระบวนวธีิในการประเมนิ

 ขอเสนอที่คณะกรรมการศึกษาฯนําเสนอใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯดังกลาวนี้

ไดรับการพิจารณาและดําเนินการตามที่คณะกรรมการศึกษาฯเสนอเปนอยางดี

1. ผศ. ปริญญา ผองผุดพันธ      ประธานคณะกรรมการ

2. ผศ. พงษศักดิ์ กรรณลวน รองประธานคณะกรรมการ

3. รศ.ดร. สวัสดิ์ แสงบางปลา กรรมการ

4.  รศ. ชูชาติ ธรรมเจริญ กรรมการ

5. นางสุมาลี โคกขุนทด กรรมการ

6. นายบุญชอบ มีนาภา กรรมการ

7. น.ส.วรรณิตา วิไลวรรณ กรรมการ

8. นายวิเชียร ปลื้มคิด กรรมการและเลขานุการ

9. นางลัดดาวัลย บดีรัฐ ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาการทําธุรกรรมและนิติสัมพันธระหวาง

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด

4 มิถุนายน 2557
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1. เงินสวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อเปนทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก มี 2 ประเภท คือ

  ✮ ทุนสงเสริมการศึกษา สําหรับสมาชิกที่มีบุตรกําลังศึกษาอยู ครอบครัวละ 1 ทุน 

   ✮ ทุนเรียนดี สําหรับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม 

2. เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ประสบสาธารณภัย (วงเงินไมเกิน 20,000-100,000 บาท แลวแตกรณี)

   - ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

3.  เงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก สําหรับสมาชิกที่พนจากหนาที่ราชการหรืองานประจํา โดยเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ

 หรืองานประจําโดยไมมีความผิดและมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 10 ป (2,000-35,000 บาท)

  - ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

4. เงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพและประสบอุบัติเหตุ (เงินสงเคราะหศพเดือนละ 1,000 บาท ตามจํานวนเดือนที่เปนสมาชิก

 กับอีก 100,000 บาท รวมกันแลวไมเกิน 500,000 บาท คูสมรสไดรับ ½ ของสิทธ์ิสมาชิก บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะไดรับ ¼ 

 ของสิทธิ์สมาชิก และเงินสงเคราะหอุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท) 

   - ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 180 วัน 

5.  เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะและ/หรือสูญเสียสายตา 

  (วงเงิน 50,000-100,000 บาท) 

   - ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 180 วัน

6.  เงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส สําหรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 61-90 ขึ้นไป จายใหเปนรายปในวันครบรอบวันเกิด 

   - รับเงินตามอายุเริ่มตั้งแต 8,400-13,200 บาท จนกวาจะถึงแกกรรม 

7.  เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล สําหรับสมาชิกที่เขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขในสถานพยาบาลตั้งแต

 3 คืนขึ้นไป สหกรณจายคืนละ 400 บาท สูงสุด 30 คืนไมเกิน 12,000 บาท 

   - ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

8. เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อการสงเคราะหศพบิดามารดา (10,000 บาท) 

   - ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน 

9.  เงนิสวสัดกิารสมาชกิเพือ่การสาํเรจ็การศกึษา สาํหรบัสมาชกิทีจ่บการศกึษาและรบัปริญญาตัง้แตระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป (1,000 บาท) 

   - ยื่นขอรับสวัสดิการหลังจากไดรับปริญญาบัตรแลว

10. เงินสวัสดิการสมาชิกเพ่ือการมงคลสมรส สําหรับสมาชิกที่สมรสและจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย (1,000 บาท คูสมรส

 เปนสมาชิกทั้งสองคน รับคนละ 1,000 บาท)

  - ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

11.  เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อการรับขวัญทายาทใหม (1,000 บาท) 

  - ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน 

12.  เงินสวัสดิการสมาชิกสําหรับสมาชิกผูเปนโสด สมาชิกที่มีอายุครบ 50 ป แตไมถึง 51 ปบริบูรณ (5,000 บาท)

13.  เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท สําหรับสมาชิกที่อุปสมบทในพระพุทธศาสนา (1,000 บาท)

   - ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

14.  เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อประกอบพิธีฮัจญ สําหรับสมาชิกที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ (1,000 บาท)

  - ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

15.  เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อปฏิบัติธรรม สําหรับสมาชิกที่ไปปฏิบัติธรรมไมนอยกวา 5 วัน 4 คืน (1,000 บาท)

   - ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน

16.  เงินทุนสาธารณประโยชน

ÃÇÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃµ‹Ò§æ ·ÕèãËŒá¡‹ÊÁÒªÔ¡

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411  http://www.savings.chula.ac.th Email:sav.coop@chula.ac.th


