ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 54 ฉบับที่ 11
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

•
•
•
•
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11
15
16
ภาพปกโดย : นางสาวกันติชา จาวรุงกิจ
ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
“คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ
และดวยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญ
ทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายในปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ
ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทยไวใหมั่นคงตลอดไป”
พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะจัดทํา

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

ดอกเบี้ยทบตน
ณ วันจันทรสุดทาย
ของเดือน มิ.ย.และ ธ.ค.

1.25
1.2539
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
1.50
1.5056
ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
1.75
1.7577
เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552
ไมจาํ กัดยอด

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

1.4752
1.7713
2.0678

รศ.วิสนศักดิ์
นายวิศิษฐ
นายสําลี
นายศิริศักดิ์
น.ส.ปยะวรรณ

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
ระยะเวลา/วงเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน
หลังหักภาษี 15%

3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
ไมถึง 1 ลานบาท
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

3.25
3.50

2.7625
2.9750

3.60
3.70
3.80
3.90
4.00

3.0600
3.1450
3.2300
3.3150
3.4000

ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

โทรศัพท 0-2218-0555
ฝายการเงิน
ฝายเงินกู
ฝายเงินฝาก
ฝายทะเบียนสมาชิก
ฝายธุรการ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายบัญชี
ฝายสินเชื่อและการลงทุน
ฝายนิติการ
ฝายอาคารสถานที่ฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร

อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

3.70
3.80
3.90
4.00

3.1450
3.2300
3.3150
3.4000

หลังหักภาษี 15%

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556
2
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โทรสาร 0-2611-7411
ตอ 1501, 1503
ตอ 1401, 1806-1811
ตอ 1502, 1802-1805
ตอ 1301, 1812-1813
ตอ 1201-1205
ตอ 1101, 1800
ตอ 1601-1603
ตอ 1701-1703
ตอ 2101-2102
ตอ 2201-2202
ตอ 2001-2004
ตอ 2301-2302
0-2218-7037
0-2218-8430
0-2256-4488
0-2218-4913
0-2218-2520
0-2218-1039
0-2218-8826

สํานักงาน
08.30 - 15.30 น.
สาขา 1 และ 5
08.45 - 15.15 น.
สาขา 2, 3, 4, 6 และ 7 08.45 - 15.15 น. (พัก 12.30 13.30 น.)

ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

หอมจันทร
เพชรสุก
ทองสงฆ
โสตถิอํารุง
ชวยวงศ

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

นายสมชาย
นายณรงค
น.ส.ธารินี
น.ส.ฉัตรชุลี
นายธนากร

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อวมเพ็ง
หินแกว
เหลาชัย
สีคําภา
เชยโชติ

**ทานที่ประสงคจะฝากหรือฝากตอเงินฝากประจํา หรือตั๋วสัญญาใชเงิน
สอบถามที่เจาหนาที่ฝายเงินฝากเบอร 0-2218-0555 ตอ 1805

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
สมาชิก
รอยละ 5.00

(ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2556)

สหกรณอื่น

รอยละ 5.75

(เฉพาะสัญญาใหม
ตั้งแต 1 สิงหาคม 2557 เปนตนไป)

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

หนวย : บาท

รายการ
จํานวนสมาชิก (ราย)
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพยรวม
1.1 เงินใหสมาชิกกู
1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู
1.3 เงินลงทุน
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.3.3 เงินฝาก ชสอ. / สหกรณอื่น
1.4 สินทรัพยอื่น

2. หนี้สินรวม
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกูยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
ตั๋วสัญญาใชเงิน
หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสม
อื่นๆ
กําไรสุทธิ

4. รายได
4.1
4.2
4.3
4.4

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายไดอื่น

5. คาใชจาย
5.1 ดอกเบี้ยจาย
5.2 คาใชจายในการบริหาร

2556

ส.ค. 2557

ก.ย. 2557

14,910

15,183

15,196

1
11,340
3,569

1
11,425
3,757

1
11,420
3,775

34,095,197,726.03 35,137,533,877.93 34,938,325,055.38
4,834,002,053.88
5,056,492,276.76 5,112,859,039.72
9,807,796,089.58 11,387,335,661.80 11,374,547,982.67
19,037,467,461.09 18,406,717,514.06 18,144,283,082.34
548,674,712.35
669,376,787.30
628,476,837.29
16,542,934,756.82 15,764,283,248.26 15,539,527,627.59
1,945,857,991.92
1,973,057,478.50 1,976,278,617.46
415,932,121.48
286,988,425.31
306,634,950.65
19,155,656,027.08
8,924,000,000.00
9,170,486,425.57
817,119,962.68
244,049,638.83

19,672,689,486.97 19,315,662,035.53
7,766,000,000.00 7,100,000,000.00
10,911,289,423.22 11,210,852,573.01
790,752,220.24
788,849,116.57
204,647,843.51
215,960,345.95

14,907,896,394.33
11,204,881,880.00
1,838,859,389.01
737,440,085.08
133,660,103.65
993,054,936.59

15,464,844,390.96 15,622,663,019.85
11,666,669,050.00 11,740,447,940.00
1,988,214,851.47 1,988,214,851.47
789,235,589.82
782,751,026.04
276,165,387.46
251,045,726.12
744,559,512.21
860,203,476.22

1,618,817,830.55
210,346,369.52
454,585,758.48
858,321,323.19
95,564,379.36

1,208,575,513.99
163,852,516.49
391,822,864.58
577,630,110.99
75,270,021.93

1,384,166,755.73
184,986,254.13
443,161,434.80
671,486,986.28
84,532,080.52

625,762,893.96
532,093,956.14
93,668,937.82

464,016,001.78
384,702,240.28
79,313,761.50

523,963,279.51
436,565,748.19
87,397,531.32

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

3

ประธานแถลง
เมือ่ เดือนตุลาคมทีผ่ า นมา สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ของเราจัดสัมมนาตางๆ เชน สัมมนาสมาชิกรุน ที่ 2, สัมมนาสมาชิก
เพื่อการปฏิบัติธรรม, สัมมนาสมาชิกใหม เปนตน หวังวาสมาชิกทุกทานที่ไดเขารวมสัมมนาจะไดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สหกรณ ความสนุกสนานในการทํากิจกรรมตางๆ และยังไดมิตรภาพระหวางเพื่อนสมาชิกชาวจุฬาฯ ใหมีความแนนแฟน
มากยิ่งขึ้น ผมหวังวาจะไดรับการตอบรับที่ดีจากสมาชิกทุกทานอีกในโอกาสตอไปครับ
ชวงปลายปของทุกป ประเพณีทสี่ าํ คัญของชาวพุทธคงหนีไมพน ประเพณีทอดกฐิน ซึง่ ในปนี้ สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ
ของเราไดรวมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสรางพระอุโบสถ วัดสวนพลู อ.หนองขาหยาง จ.อุทัยธานี เมื่อวันอาทิตยที่ 26 ตุลาคม 2557
โดยมียอดเงินทําบุญรวมทั้งสิ้น 637,305.08 บาท ผมขออนุโมทนาบุญสมาชิกทุกทานที่รวมทําบุญกับสหกรณ ขออานิสงส
แหงบุญในครั้งนี้ จงอํานวยผลใหสมาชิกสมบูรณพูนผลดวย ลาภ ยศ สรรเสริญ มีสุขภาพรางกายแข็งแรงตลอดไป
เนื่องดวยตั้งแตป 2541 เปนตนมา คณะรัฐมนตรีมีมติใหวันที่ 31 ตุลาคมของทุกป เปนวันออมแหงชาติ เพื่อสงเสริม
ใหคนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการออม สหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ จึงสนองนโยบายโดยจัดโครงการ “เงินฝากรายเดือนปลอดภาษี” สมาชิกสามารถสมัครเขารวมโครงการนี้ ไดตงั้ แตวนั ที่
3 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2557 นะครับ เปนอีกทางเลือกหนึ่งของการออมเงินใหกับสมาชิก โดยสมาชิกที่เขารวมโครงการ
ตองฝากเงินเขาบัญชีโครงการนี้ทุกเดือน เดือนละเทาๆ กัน (เริ่มตั้งแต 100 บาท – 25,000 บาท) ติดตอกันเปนจํานวน
24 เดือน ที่สําคัญเงินฝากโครงการนี้ยังใหดอกเบี้ยสูงถึง 3.60% และปลอดภาษีอีกดวย ทานสามารถสอบถามรายละเอียด
กับเจาหนาที่สหกรณไดทุกสาขา หรือโทรศัพท 02-2180555 ตอ 1801 - 1805, 1502 ในวันและเวลาทําการครับ
สุดทายแลวครับ ในปนี้สหกรณของเราจะมีกรรมการดําเนินการครบวาระ จํานวน 8 ทานดวยกัน ไดแก
ประธานกรรมการดําเนินการ รองประธานกรรมการดําเนินการ เลขานุการ กรรมการดําเนินการ ประจําเขตจํานวน 5 ทาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการหยัง่ เสียงเลือกตัง้ ฯ ไดกาํ หนดวันหยัง่ เสียงเลือกตัง้ ในวันศุกรที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ซึง่ ผล
การหยัง่ เสียงเลือกตัง้ กรรมการฯ และเลือกตัง้ ผูป ระสานงาน คงจะประกาศใหทกุ ทานทราบผลกันแลวนะครับ ผมขอแสดง
ความยินดีกบั ทานทีไ่ ดรบั ความไววางใจจากสมาชิก และขอฝากใหทา นทําหนาทีบ่ ริหารงานสหกรณของเราใหมคี วามเจริญเติบโต
อยางมัน่ คง เปนทีพ่ งึ่ ของสมาชิกไดตอ ไปครับ

รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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คลองจั่น ตอนที่ 2
ฉบับที่แลวคณะกรรมการศึกษาฯ ไดนําเสนอถึงภาพรวมของการทําธุรกรรมระหวางสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด (สอ.จุฬาฯ) กับ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด (สคจ.) วามีทั้งการนําเงินไปฝากและการใหกูเงิน มีการ
ทําธุรกรรมหลายครัง้ เริม่ ตัง้ แตป 2551 เปนตนมา ซึง่ ธุรกรรมสวนใหญเปนไปดวยดี จนถึงธุรกรรมการใหกเู งินครัง้ ที่ 2 เมือ่ 25 มิถนุ ายน
2556 โดยธุรกรรมครัง้ นี้ มีมลู หนีส้ งู ถึง 1,431 ลานบาท ผลปรากฎวา สคจ. ไมสามารถชําระหนีต้ ามสัญญาตัง้ แตงวดแรกคืองวดเดือน
กรกฎาคม 2556 จนถึงปจจุบัน สอ.จุฬาฯ จึงไดยื่นฟองตอศาลเพื่อบังคับจํานองเอาหลักประกันของ สคจ. มาชําระหนี้ตามกฎหมาย
เมื่อ 21 สิงหาคม 2557
การที่เจาหนี้ยื่นฟองลูกหนี้ถือวาเปนเรื่องปกติทางธุรกรรมการใหกูเงินตามกฎหมาย เชนเดียวกับการที่ สอ.จุฬาฯ ยื่นฟอง สคจ.
เพื่อเรียกชําระหนี้คืนในฐานะเจาหนี้จํานอง ภายหลังยื่นฟองแลว สคจ. ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง และศาลได
มีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการของสคจ. ซึ่งกอใหเกิดสภาวะพักการชําระหนี้ (automatic stay) เจาหนี้ตางๆ จะตองถูกบังคับ
โดยกฎหมาย ใหงดการดําเนินการในการที่จะบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยูตามกฎหมายสวนแพง เพื่อใหลูกหนี้มีชวงระยะเวลาในการที่
จะดําเนินการปรับโครงสรางหรือหาวิธีการในการชําระหนี้แกเจาหนี้ และเปนคดีฟนฟูกิจการที่มีวัตถุประสงคหลักอยูที่การใหกิจการ
ของลูกหนีด้ าํ เนินการตอไปได ในขณะเดียวกันก็คมุ ครองเจาหนีท้ งั้ หลายใหไดรบั ชําระหนีไ้ มนอ ยกวากรณีทศี่ าลพิพากษาใหลกู หนีล้ ม ละลาย
แตในคดีฟนฟูกิจการของสคจ. นั้น สอ.จุฬาฯ เปนเจาหนี้มีประกันในทรัพยจํานอง จะยื่นขอรับชําระหนี้หรือไมก็ได แตก็ไมมีอํานาจบังคับ
หลักประกันไดโดยอิสระ การบังคับคดีเอาแกหลักประกันของเจาหนี้มีประกันจะตองดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย กลาวคือ
จะตองไดรับอนุญาตจากศาลลมละลาย และการที่ศาลลมละลายจะอนุญาตใหบังคับแกทรัพยหลักประกันได ก็ดวยเหตุวาหลักทรัพยนั้น
ไมเปนสาระสําคัญของการฟนฟูกิจการ ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองเตรียมการและติดตามตอไป ซึ่งศาลไดนัดไตสวนในวันที่ 15 ธันวาคม 2557
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสอ.จุฬาฯ จะตองเตรียมแผนการดําเนินการตอกรณีการเขาแผนฟนฟูกิจการของสคจ. ตอไป
ในการศึกษาการทําธุรกรรมและนิตสิ มั พันธระหวาง สอ.จุฬาฯ และ สคจ.ทีผ่ า นมา คณะกรรมการศึกษาฯ ไดทาํ การศึกษาจาก
เอกสารหลักฐานเปนสําคัญ เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้ถูกตองตามความเปนจริงมากที่สุด และเปนไปเพื่อการรักษาองคกรเปนสําคัญ
คณะกรรมการศึกษาฯ จึงไดต้ังคําถามเพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการฯ ไดมีโอกาสชี้แจงแสดงเหตุผลและความจําเปนตางๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับการทําธุรกรรมตางๆ เปนลายลักษณอกั ษรอยางเต็มที่ เพือ่ มวลสมาชิกจะไดรบั ทราบรายละเอียดของการทําธุรกรรมและ
นิตสิ มั พันธทงั้ หมด โดยสงคําถามถึงประธานกรรมการดําเนินการฯ เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2557 จํานวน 8 ขอ และไดรบั คําตอบ ดังนี้

คําถาม

1. นโยบายในการปรับเปลี่ยนเงินฝากออมทรัพยพิเศษที่ฝากไวกับสคจ. ใหมีหลักประกันเกิดขึ้นในการใหกูครั้งแรก
เมื่อ 22 ธันวาคม 2553 จํานวน 200 ลานบาท ทําใหเหลือเงินฝากออมทรัพยพิเศษที่มีระยะเวลาการฝาก 1 ปอีกจํานวน 450 ลานบาท
ซึ่งผูจัดการไดนําเสนอเปนลายลักษณอักษรเมื่อ 21 ธันวาคม 2553 เกี่ยวกับเงินฝากที่ฝากไวกับ สคจ.วา “เมื่อครบกําหนดการฝากแลว
เห็นสมควรพิจารณาปรับเขาสูระบบเงินกูเพื่อใหมีหลักประกันดวย” เหตุใดจึงปลอยใหเวลาลวงเลยมาจนถึง 25 มิถุนายน 2556
จึงนําเงินฝาก 450 ลานบาทเขาสูระบบเงินกู

คําตอบ

1. การปรับเปลี่ยนเงินฝากออมทรัพยพิเศษที่ฝากไวกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ใหเปนเงินกูเพื่อใหมี
หลักประกัน นั้น สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดทยอยดําเนินการมาโดยลําดับ ทั้งนี้ ตองเกิดจากขอเสนอ โอกาสที่เหมาะสม และการตกลง
รวมกันของฝายผูใหกูและฝายผูกู โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ไดปรับเปลี่ยนเงินฝากจํานวน 200 ลานบาท มาเปนเงินกู
และในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ไดปรับเปลี่ยนเงินฝากอีก 450 ลานบาท มาเปนเงินกู ตามลําดับ
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คําถาม

2. มติที่ประชุมกรรมการดําเนินการ สอ.จุฬาฯ ครั้งที่ 1069/2556 อนุมัติใหเงินกูแก สคจ. จํานวน 1,431 ลานบาท
โดยระบุในรายงานการประชุมฯวา “เห็นวามีความสามารถในการชําระหนี้ได” การระบุดังกลาวแสดงใหเห็นวาไดมีการวิเคราะห
งบแสดงฐานะการเงิน มีการประเมินงบกระแสเงินสด ของสคจ. ตามเกณฑอยางรอบคอบแลว แตเหตุใด สคจ. จึงไมสามารถชําระหนี้
ไดตามสัญญาตั้งแตงวดที่ 1 (กรกฏาคม 2556) จนถึงปจจุบัน

คําตอบ

2. การพิจารณาอนุมตั ใิ หกู คณะกรรมการฯ ไดพจิ ารณาจากขอมูลทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จํากัด
ณ เวลานั้นๆ ซึ่งจากขอมูลทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัดพบวามีความสามารถชําระหนี้ได แตเนื่องจากเกิด
กระแสขาวในทางลบกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ขึ้นในเวลาตอมา เปนเหตุใหสมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด
เกิดความระสํา่ ระสายตืน่ ตกใจและพากันมาถอนเงินพรอมๆ กัน จึงทําใหสหกรณเครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จํากัด เกิดปญหาขาดสภาพคลอง
จนกระทั่งเหตุการณลุกลามบานปลายใหญโตดังที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งเปนผลใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ไมสามารถ
ชําระหนี้ตามสัญญาไดในที่สุด

คําถาม

3. ประธานกรรมการดําเนินการฯ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ไดชแี้ จงตอทีป่ ระชุมใหญสามัญประจําป 2556 และทีป่ ระชุม
คณะกรรมการศึกษาฯและที่อื่นๆ วาการอนุมัติใหเงินกู 1,431 ลานบาทแก สคจ. ไดรับคําชมจากธนาคารวาสามารถแกปญหาไดเปน
อยางดีดวยการปรับเปลี่ยนเงินฝากออมทรัพยพิเศษที่ฝากไวกับสคจ. จํานวน 450 ลานบาทใหเปนเงินกูที่มีหลักทรัพยคํ้าประกัน
โดยกลาวแตเพียงภาพรวม ไมไดกลาวถึงรายละเอียด เมื่อคณะกรรมการศึกษาฯ ไดพิจารณาจากเอกสารหลักฐานตางๆ แลวพบวา
หากการใหกู 1,431 ลานบาทดวยเหตุทปี่ ระธานฯ กลาว การใหเงินกูแ กสคจ. ในครัง้ ที่ 2 นีเ้ ปนไปตามทีป่ ระธานฯ ระบุ จะตองประกอบดวย
1) เงินฝากพรอมดอกเบี้ย 455.76 ลานบาท 2) หนี้คงคางจากการกูครั้งที่ 1 จํานวน 849.92 ลานบาท 3) ดอกเบี้ยเงินกูที่ขอผอนผัน
ของเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2556 จํานวน 10.25 ลานบาท 4) คาปรับ 0.16 ลานบาท และ 5) เงินฝากออมทรัพยพรอมดอกเบี้ย
9,787.09 บาท รวมเปนเงินที่จะตองใหกูทั้งสิ้นเพียง 1,316.10 ลานบาท จึงใครขอทราบเหตุแหงการใหเงินกูแก สคจ. อีกจํานวน
114.90 ลานบาท

คําตอบ

3. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด เสนอขอกู 1,100 ลานบาท โดยใหหักกลบ
ลบหนี้เดิมที่คงคางอยูประมาณ 849 ลานบาท และขอรับเงินกูสุทธิเพิ่มอีกประมาณ 250 ลานบาท (โดยไมหักเงินฝาก 450 ลานบาท)
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดพิจารณาเห็นวาในขณะนั้นสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด มีความสามารถในการ
ชําระหนี้ได แตเมื่อพิจารณาถึงความมั่นคงแลวจึงเห็นวาสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ควรใหกูโดยคํานวณใหเต็มวงเงินหลักประกัน คือ
1,431 ลานบาท และตองหักหนีเ้ ดิม 849 ลานบาท รวมทั้งตองหักเงินฝาก 450 ลานบาทดวย ซึง่ มีผลทําใหสหกรณเครดิตยูเนีย่ นคลองจั่น
จํากัด ไดรับเงินกูสุทธิลดลงจาก 250 ลานบาท (โดยประมาณ) เหลือเพียง 114.9 ลานบาท เงื่อนไขดังกลาวจึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําให
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ยินยอมรวมยอดเงินฝากเขากับหนี้เงินกูและยินยอมจดจํานองหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูเต็ม
ตามวงเงินกูยืมรวมในสัญญาใหมดังกลาว ซึ่งสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เปนเจาหนี้รายเดียวที่มีหลักทรัพยคํ้าประกัน
4. ในระบบสหกรณ สมาชิกเปนเจาของสหกรณ เปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในสหกรณ การทําธุรกิจจะตองไมอยู
บนพืน้ ฐานของการมุง หวังกําไรสูงสุดดังเชนธุรกิจอืน่ ดังนัน้ การพิจารณาดําเนินการใดๆ ของสหกรณ นอกจากจะตองอยูภ ายใต พ.ร.บ.สหกรณ
ขอบังคับ ระเบียบและมติ ตางๆ แลว จะตองใหความสําคัญและใหสทิ ธิประโยชนตา งๆ แกสมาชิกของตนเทากับหรือมากกวาสหกรณอนื่ ดวย
การใหเงินกูแกสคจ. ในครั้งที่ 2 จํานวน 1,431 ลานบาท สคจ. แสดงใหเห็นชัดแจงวามีพฤติกรรม “ผิดนัดชําระหนี้” เนื่องจาก

งวดที่
1
2
3
4
6

เดือน / ป 2556
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

จํานวนเงินที่ตองชําระหนี้ตามสัญญา
15,653,876.71
14,382,965.75
14,560,261.64
14,523,125.34

จํานวนเงินที่ชําระจริง
1,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
ไมมีการชําระหนี้

คําถาม

4.1 เมื่อพบปญหาการผิดนัดชําระหนี้

เหตุใดคณะกรรมการดําเนินการฯ จึงไมเลือกวิธีการทางศาลเพื่อเรียกหนี้คืน แตเลือกวิธีการไปเปดบัญชีเงินฝากที่ สคจ.
เพือ่ ให สคจ. นําดอกเบีย้ เงินกูท ตี่ อ งชําระทุกเดือนไปฝาก ทัง้ ทีท่ ราบอยูแ ลววาเปนการ “ฝากตัวเลข” ไมมตี วั เงินอยูจ ริง และอีกทัง้ ยังไมมี
หลักประกันใดๆ อีกดวยซึ่งขัดกับหลักการเดิมที่ระบุไวในการใหเงินกูแก สคจ. เมื่อ 25 มิถุนายน 2557 วาตองการเปลี่ยนจากเงินฝาก
เปนเงินกูเพื่อใหมีหลักประกัน หรือหากตองการฝากควรจะให สคจ. นําดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นฝากกับธนาคารที่สหกรณฯ กําหนด

คําตอบ

4.1 สหกรณ เกิดจากการรวมมือชวยเหลือตนเอง ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ขบวนการสหกรณก็ดําเนินไปใน
หลักการเดียวกัน เมื่อสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ซึ่งเปนสหกรณขนาดใหญมาก สมาชิกกวา 5 หมื่นคน ประสบปญหา
ยอมมีผลกระทบตอขบวนการสหกรณ และขยายวงกวางกระทบตอสังคมโดยรวม กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ในฐานะสวนราชการทีม่ หี นาทีก่ าํ กับดูแลจึงไดเขามาทําหนาทีแ่ ละขอความรวมมือขบวนการสหกรณใหชว ยเหลือรวมมือกันประคับประคอง
และหาทางแกไข เพื่อใหขบวนการสหกรณอยูได ไมลมตามกันไปเปนโดมิโน เปนการรวมมือกันเพื่อขบวนการสหกรณ เพื่อสวนรวม
มิใชเพื่อสหกรณใดสหกรณหนึ่ง
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ในฐานะหนึ่งเปนสหกรณเจาหนี้ที่มีหลักทรัพยคํ้าประกัน ในฐานะเปนหนึ่งเปนสหกรณที่มี
ความเขมแข็งทางการเงินระดับตนๆ ของประเทศ ในฐานะเปนสหกรณชนั้ นํา เปนแบบอยางทีด่ ขี องสหกรณอนื่ ๆ โดยทัว่ ไป สมควรตองให
ความรวมมือกับสวนงานราชการที่กํากับดูแล สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จึงจําตองชะลอการยื่นฟองและยินยอมใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จํากัด ผอนผันการชําระหนี้ ซึ่งตามเงื่อนไขที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด เสนอมา คือขอผอนผันชําระหนี้เงินตน
พรอมดอกเบี้ยโดยจายเขาบัญชีสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ที่เปดไวที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด แตสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ยินยอมผอนผันใหชําระดวยวิธีนี้เฉพาะดอกเบี้ยเทานั้น เปนเวลา 30 งวด เพื่อใหจํานวนเงินกูเต็มทั้งจํานวน 1,431 ลานบาท ยังคงไดรับ
ความคุมครองอยูในหลักประกันที่ไดจดจํานองไว และมีมูลคาหลักประกันที่คุมครองหนี้ 1,431 ลานบาทได ขณะเดียวกันก็ถือวาไดให
ความชวยเหลือขบวนการสหกรณและใหความรวมมือแกสวนราชการที่กํากับดูแลแลว

คําถาม
คําตอบ

4.2 เหตุใด สคจ.จึงไดรบั สิทธิใ์ นการปลอดเงินตนตัง้ แตงวดที่ 1 - 30 หากสมาชิกจะขอใชสทิ ธิน์ จี้ ะไดหรือไม เพราะเหตุใด

4.2 หากสมาชิกจะขอใชสิทธิปลอดเงินตนงวดที่ 1-30 บางจะไดหรือไมนั้น สหกรณฯ อาจตองดําเนินการแกไข
ขอบังคับฯ และระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ แลวนําเสนอนายทะเบียนสหกรณพิจารณาใหความเห็นชอบเสียกอน ซึ่งมีโอกาสเปนไปไดหรือ
เปนไปไมไดทั้งสองทาง

คําถาม

4.3 เหตุใดคณะกรรมการดําเนินการจึงอนุมัติใหเงินกูแก สคจ. 1,431 ลานบาท เทากับราคาประเมินของหลักทรัพย
ที่นํามาคํ้าประกันคือ 1,431 ลานบาท ในขณะที่สมาชิกจะไดสิทธิกูเพียงรอยละ 70 ของราคาประเมินฯ

คําตอบ

4.3 เหตุผลที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อนุมัติใหกูแกสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด
ในวงเงิน 1,431 ลานบาทเต็มตามราคาประเมิน ไดตอบคําถามนี้ไปแลวในขอ 3. (ราคาประเมินที่ดิน 28.74 ไร ตารางวาละ 91,000 บาท
เปนเงิน 1,046.136 ลานบาท ราคาสิ่งปลูกสราง 385.35 ลานบาท รวมเปนเงิน 1,431.486 ลานบาท)

คําถาม

5. นับตั้งแตสคจ. ผิดนัดชําระหนี้งวดแรกจนถึงเดือนกันยายน 2557 รวม 15 งวดเดือน เกิดผลกระทบตอสอ.จุฬาฯ
หรือไม อยางไร เพราะเหตุใด

คําตอบ

5. นับตั้งแตสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ผิดนัดชําระหนี้งวดแรกจนถึงเดือนกันยายน 2557 รวม 15 เดือน
เกิดผลกระทบตอสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ในสวนของเงินสดยังมีเงินสดไหลเขาแตมีปริมาณลดลงเล็กนอยในชวงเดือนแรกๆ ที่มีขาว
ออกทางสื่อโทรทัศน แตไมมีผลจนถึงทําใหสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ขาดสภาพคลอง ยอดเงินรับฝากตั้งแตเดือนมิถุนายน 2556
ถึงเดือนกันยายน 2557 เพิ่มขึ้น 2,035.32 ลานบาท ผลกระทบอีกสวนหนึ่งคือมีสมาชิกบางสวนอาจไดรับขอมูลที่คลาดเคลื่อนจาก
แหลงขอมูลแบบปากตอปากวา สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใกลจะลมแลวใหรีบมาถอนเงิน แตเมื่อไดมาสอบถามไดขอมูลที่ถูกตอง
จากสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ แลวสมาชิกก็ยังคงเกิดความเชื่อมั่นในสหกรณอยูเชนเดิม
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6. นับตั้งแตเดือนกันยายน 2557 เปนตนไป จนถึงวันที่ไดรับชําระหนี้1,431 ลานบาทคืนทั้งหมดพรอมดอกเบี้ย

คําถาม
คําตอบ

6.1 ทานมีแผนและแนวทางในการบริหารจัดการอยางไรในการเรียกหนี้คืนจาก สคจ.

คําถาม
คําตอบ

6.2 จะตองใชเวลานานเพียงใดจึงจะไดหนี้คืนทั้งหมด

คําถาม
คําตอบ

6.3 ระหวางทีย่ งั ไมไดรบั ชําระหนีค้ นื ทัง้ หมดจะเกิดผลกระทบตอรายไดของสอ.จุฬาฯและสมาชิกอยางไร มากนอยเพียงใด

6.1 แผนและแนวทางในการเรียกหนีค้ นื จากสหกรณเครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จํากัด ขณะนี้ สหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด ไดเปนโจทยยื่นฟองบังคับจํานองและเรียกหนี้คืนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด และจากผูคํ้าประกัน
และ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ไดขอเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
6.2 ระยะเวลานานเพียงใดทีจ่ ะไดหนีค้ นื ทัง้ หมด ขึน้ อยูก บั หลายๆ องคประกอบ สหกรณไมสามารถระบุวนั เวลาทีช่ ดั เจนได
หากศาลไมรับการเขาแผนฟนฟูก็จะใชเวลาแบบหนึ่ง หากศาลรับเขาแผนฟนฟูแลวและเจาหนี้เห็นชอบก็จะใชเวลาประมาณ 5 ป และ
ตออีกครั้งละ 1 ป ไมเกิน 2 ครั้ง และหากเจาหนี้ไมเห็นชอบกับแผนฟนฟูก็จะใชเวลาอีกแบบหนึ่ง
6.3 ระหวางที่ยังไมไดรับชําระหนี้คืนทั้งหมด จะเกิดผลกระทบตอสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ตามรายละเอียด
ที่ไดตอบไปแลวในขอ 5.

คําถาม

7. กรณีที่ สคจ.ไดรับอนุมัติใหเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการไดตามกฎหมาย จะสงผลกระทบถึงสอ.จุฬาฯ อยางไร
จะไดเงินกูคืนพรอมดอกเบี้ยทั้งหมดหรือไม อยางไรและเมื่อใด

คําตอบ

7. กรณีที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการและศาลไดรับคํารองขอไวแลว สงผลกระทบ
กับสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ คือไมอาจบังคับชําระหนีไ้ ดโดยอิสระ ตองรอการฟน ฟูกจิ การกอน ดังนัน้ การบังคับชําระหนีต้ ามสัญญาจํานอง
ตองขออํานาจศาล ดวยเหตุผลวาหลักทรัพยที่จะบังคับชําระหนี้นั้น ไมเปนสาระสําคัญของการฟนฟูกิจการ ถาศาลอนุญาต สหกรณ
ออมทรัพยจุฬาฯ สามารถไปดําเนินการตามที่ยื่นฟองตอศาลแพงไวแลว
สวนเงินกูและดอกเบี้ยทั้งหมดจะไดคืนหรือไมอยางไรนั้น ขอเรียนใหทราบวาสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เปนเจาหนี้เงินกูที่มี
หลักประกันเปนโฉนดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ดวยการจํานองเปนประกันการชําระหนี้และเปนเจาหนี้ในทรัพยจํานองนี้เพียงรายเดียว
เจาหนีป้ ระเภทอืน่ ๆ จึงไมอาจใชหลักทรัพยชนิ้ นีช้ าํ ระหนีข้ องตนได ดังนัน้ เงินตนพรอมดอกเบีย้ ในชวงการฟน ฟูกจ็ ะดําเนินตอไป สวนระยะ
เวลานานเทาใดขึ้นอยูกับแผนฟนฟู โดยทั่วไปศาลจะอนุญาต 5 ป และตออีกครั้งละ 1 ป ไมเกิน 2 ครั้ง

คําถาม

8. สคจ. ไมไดชาํ ระดอกเบีย้ เงินกูท เี่ ปนตัวเงินจริงจะมีผลกระทบตอรายไดของ สอ.จุฬาฯ อยางไร และ เมือ่ วันที่ 2 กันยายน
2557 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการ สคจ. คดีหมายเลขดําที่ ฟ 20/2557 จะมีผลให สอ.จุฬาฯ ตองตั้งหนี้สงสัย
จะสูญในปบัญชี 2557 หรือไม อยางไร

คําตอบ

8. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ไมไดชําระหนี้ที่เปนตัวเงินจริง จะมีผลกระทบตอปริมาณเงินสดไหลเขา
ของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ลดนอยลง รายละเอียดที่ไดตอบแลวในขอ 5.
กรณีทศี่ าลลมละลายกลางมีคาํ สัง่ รับคํารองขอฟน ฟูกจิ การสหกรณเครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จํากัด เมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2557
จะมีผลใหสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ตองตั้งหนี้สงสัยจะสูญหรือไมนั้น ขณะนี้ อยูระหวางการหารือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ
จากคําถามและคําตอบขางตน ขอใหสมาชิกมั่นใจวาคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวในการให
เงินกูแกสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ซึ่งมีหลักทรัพยคํ้าประกันสูงกวามูลหนี้
หวังวาสมาชิกคงไดรบั ความเขาใจเพิม่ ขึน้ หากสมาชิกทานใดมีขอ มูล ขอสงสัย ตองการใหขยายความในประเด็นใด
หรือขอเสนอแนะที่คิดวาเปนประโยชนตอ สอ.จุฬาฯ ทานสามารถทําเปนหนังสือถึงประธานคณะกรรมการศึกษาฯ
สงมาไดที่ สอ.จุฬาฯ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
คณะกรรมการศึกษาการทําธุรกรรมและนิติสัมพันธระหวาง
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด
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แวดวง สอ.จฬ.
■ รวมสมทบทุนโครงการรินนํ้าใจสูจุฬาฯ เพื่อปรับปรุง

“หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ มอบเงินสมทบทุนจํานวน 1,000,000 บาท
ในโครงการรินนํ้าใจสูจุฬาฯ เพื่อปรับปรุง “หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” โดยมี
ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี และ นายจุลสิงห วสันตสิงห นายกสมาคมนิสิตเกา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนตัวแทนรับมอบ ณ สมาคมนิสิตเกา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557

■ สัมมนาสมาชิกใหม รุนที่ 7 ประจําป 2557
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดการสัมมนาสมาชิกใหม รุนที่ 7
ประจําป 2557 เพื่อเปนการใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสหกรณและ
สรางความเขาใจในสิทธิ หนาที่ของการเปนสมาชิก โดยไดรับเกียรติ
จาก รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษาฯ เปนวิทยากร ในโอกาสนี้
คณะกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิกใหม นําโดย รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย
ประธานกรรมการ รวมถวายผาปาตนไมและปลูกกลาไม เพื่อคืน
ผืนปาตนนํ้า ณ วัดธุดงคนิมิต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557

■ สัมมนาปฏิบัติธรรม
สหกรณ อ อมทรั พ ย จุ ฬ าฯ
จัดสัมมนาสมาชิกเพือ่ การปฏิบตั ธิ รรม
“ความสุข สรางไดดวยตนเอง”
ยตนเอง เพื่อ
สงเสริมใหสมาชิก ไดรวมตั้งจิตอธิฐาน
งดเวนอบายมุขและสิ่งไมดีทั้งหลายตลอดจนบําเพ็ญบุญ
รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฟงธรรม ซึ่งบรรยายธรรมโดย
พระอาจารยกัณหา สุขกาโม เจาอาวาสวัด และคณะสงฆ
มีสมาชิกเขารวมสัมมนาจํานวน 43 คน ณ ศูนยปฏิบตั ธิ รรม
วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2557

■ สัมมนาเสริมความรูใหแกสมาชิก เรื่อง “เพิ่มความมั่งคั่งดวยการวางแผนภาษี” รุนที่ 2
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ จัดสัมมนาเสริมความรูใ หแกสมาชิก
เรือ่ ง “เพิม่ ความมัง่ คัง่ ดวยการวางแผนภาษี” รุน ที่ 2 เพือ่ ใหสมาชิก
ไดรับความรูเรื่องภาษีเงินไดสวนบุคคล ทั้งเตรียมวางแผนการจาย
ภาษี และการลดหยอนภาษี โดย คุณสุเทพ พงษพทิ กั ษ จากสํานัก
กฎหมาย กรมสรรพากร เปนวิทยากรบรรยาย ณ หองประชุมศุภชัย
วานิชวัฒนา สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557

■ เสวนาเรื่อง “การนําเงินคาชดเชยที่พึงมีสิทธิ์มาคํานวณจายภาษีประจําป”
สมาชิกผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2557 โดย รศ.ดร.ชนิตา
รักษพลเมือง, รศ.ดร.ศิรวิ รรณ ศิลาพัชรนันท, รศ.วัลลภา ประกอบผล
และผศ.วรรณพร วีรวัฒน จัดการเสวนาใหความรูกับสมาชิกที่เกษียณ
อายุงาน ประจําป 2557 โดยไดรับเกียรติจาก คุณชุมพร เสนไสย นิติกร
เชีย่ วชาญ และคุณศุภชัย บํารุงศรี นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ
สํานักกฎหมาย กรมสรรพกร รวมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ตอบขอซักถามเกี่ยวขอกฎหมายดานภาษี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.

■ สัมมนาไตรภาคีกรรมการและเจาหนาที่
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด, สหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด และสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด รวมจัดสัมมนาไตรภาคีกรรมการและเจาหนาที่ ประจําป 2557
โดย นายชาญชัย บุญฤทธิไ์ ชยศรี ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยพนักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา เรื่อง
“สานสัมพันธ รวมใจ กาวไกลสู AEC” และทํากิจกรรมกลุมสัมพันธระหวาง
สหกรณ ณ โรงแรม เซอร เจมส รีสอรท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในโอกาสนี้
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดรวมสนับสนุนเงินเพื่อสมทบทุนบําเพ็ญประโยชน
ใหกับสถานศึกษาในเขต อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จํานวน 30,000 บาท
เมื่อวันที่ 17-19 ตุลาคม 2557

■ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับคณะบุคลากรจากสหกรณออมทรัพยตางๆ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้

วัน เดือน ป

คณะผูเยี่ยมชม

จํานวน

เวลา

ศ. 3 ต.ค. 57
ศ. 17 ต.ค. 57
จ. 20 ต.ค. 57
อ. 21 ต.ค. 57

สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด
สหกรณออมทรัพยชลประทานแมกลอง จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมอูทหารเรือ จํากัด

7 คน
35 คน
8 คน
20 คน

13.00 น.
14.00 น.
13.00 น.
09.00 น.

สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด

สหกรณออมทรัพยชลประทานแมกลอง จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา
จังหวัดเลย จํากัด

สหกรณออมทรัพยกรมอูทหารเรือ จํากัด

■ แสดงความยินดี
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงาน ดังนี้

วัน เดือน ป

กิจกรรม

ผูแทนสหกรณ

ผูแทนหนวยงาน

ศ. 30 ก.ย. 2557

ครบรอบ 44 ป
สภาคณาจารย จุฬาฯ

น.ส.ปยะวรรณ เชยโชติ
กรรมการ
นางศิริวรรณ ปญญาธรรม
ผูจัดการ

รศ.ดร.ศิริรัตน แอดสกุล
เลขาธิการสภาฯ

พ. 9 ต.ค. 2557

ครบรอบ 40 ป
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

นายอุดม โชคศิริ
เลขานุการ
อ.นสพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
กรรมการ

รศ.ดร.จักรพันธ สุทธิรัตน
ผูอํานวยการ

พ. 22 ต.ค. 2557

ครบรอบ 76 ป
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

นายอุดม โชคศิริ
เลขานุการ
นายศิริศักดิ์ สีคําภา
กรรมการ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร
คณบดี
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ครบรอบ 40 ป สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

ครบรอบ 76 ป คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

ปญหาสําคัญที่สุดของการอานหนังสือของคนไทยในปจจุบัน คือการอานหนังสือแลว จําเนื้อหาที่อานไม ได
หรือที่พูดติดปากแบบชาวบานก็คือ “อานหนังสือไมเขาหัว” จนทําใหรูสึกเข็ดขยาดทุกครั้งเมื่อตองหยิบหนังสือ
เลมโตๆ มาอาน วันนีผ
้ มมีคาํ แนะนําดีๆ จาก เว็บไซต ทรูปลูกปญญา (www.trueplookpanya.com) เพือ่ จะทําใหทา น
“อานอีกกีท
่ ี ก็มีอยู ในหัว” และอยากจะรีบวิ่งเขาไปหาหนังสือดีๆ สักเลมมาอานทันทีครับ
แมจติ ใจเราจะอุตสาหทาํ ใจมาจนถึงขัน้ อยากอานหนังสือไดแลว แตเมือ่ อานจริงๆ ก็กลับทําใหตนเองตองถอดใจ
เพราะมักจะเจอกับปญหาสองอยาง คือ การจําไม ไดและการไมเขาใจ นั่นก็คือ “การอานไมเขาหัว” ทําใหหลายคน
เลือกที่จะฝน “ทองๆ อานๆ ใหจบๆ” กันไป ใหรูสึกสบายใจวาอานจบแลว ทั้งหมดนี้ทําใหเราเสียเวลากับการอานไป
โดยเปลาประโยชน ซึ่งเราสามารถนําเวลาไปทําอะไรที่เกิดประโยชน ไดอีกมากมาย มาดูกันวามีวิธี ใดบางที่ชวยใหเรา
อานหนังสือไดเขาใจ และทําใหจดจํากันมากขึ้นดีกวาเดิม เริ่มตนที่…

1. หลีกเลี่ยงสถานที่ ที่จะนําเราไปสูการหลับฝน

โดยเฉพาะอยางยิ่งการนอนอานหนังสือหรือนั่งอานบนเตียง เคยเปนหรือไม? อานอยูแลวไถลไปเรื่อยๆ จนกลาย
เปนทานอน แลวก็หลับคาหนังสือไปในทีส่ ดุ เพราะฉะนัน้ เปนไปได ตองอยูห า งจากเตียง หมอน โซฟา อะไรทีใ่ หความรูส กึ
นุมๆ เคลิ้มๆ หรือสรางบรรยากาศการหลับนอนทิ้งไปใหหมด

2. อานในที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ

เคยเห็นในภาพยนตรหรือไม? ที่ปดไฟในหองจนมืด แลวนั่งบนโตะ เปดไฟเหลืองๆ สลัวๆ อานหนังสือ บางคน
คงคิดวาแบบนีส้ ดิ ี จัดบรรยากาศการอานหนังสือใหนา อานซะหนอย งานนีร้ บั รองวาจะไดไปโรแมนติกในฝนแนนอน เพราะวา
เวลาอานหนังสือนัน้ ตาของเราตองการแสงสวางทีเ่ พียงพอ ถาอานในทีส่ ลัวๆ ตาของเราจะตองทํางานหนัก เมือ่ อานหนังสือ
ไดสกั พักก็จะเกิดอาการเมือ่ ยลาของดวงตา จนตองหลับเพือ่ พักสายตาในทีส่ ดุ ดังนัน้ ถาอยากอานหนังสือไดนานๆ ตองอาน
ในที่สวางไวดที ี่สุด

3. ทําทีละขั้นตอน

เวลาอานหนังสือ ใหอานไปทีละเรื่อง อยาขามเรื่อง สังเกตไดจากเวลาเรียนเชนกัน เวลาเราขาดเรียนไปนานๆ
พอกลับมาเรียนแลวเรียนไมรูเรื่อง แลวก็จะงวงและหลับลงในที่สุด เพราะฉะนั้นการเรียนและการอานตองไป
ทีละขั้น ตามเนื้อหาของหนังสือ

4. กินแตพอดี

การกินอาหารกอนการเรียนหรืออานหนังสือก็มีสวนเกี่ยวของ ควรกินพอดี ไมใหกินอิ่มมากเกินไป ตามคํากลาว
ที่วา “หนังทองตึง หนังตาหยอน” ถาอิ่มมากจะทําใหงวง

5. พักผอนใหเพียงพอ

เคยรูสึกหรือไม? วันไหนที่เรานอนมาเต็มที่ จะพยายามนอนอีกเทาไหรกน็ อนไมหลับ เพราะรางกายพักผอนเต็มที่
ไปแลว เพราะฉะนั้นการพักผอนใหเต็มที่ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยใหการอานจนจําไดดี

6. อยาหักโหมใหมากเกินไป

ในระหวางการอานหนังสือ สมองจะถูกใชงานคอนขางหนัก แนนอนวายิ่งใชมากก็จะยิ่งเหนื่อยลา เพราะฉะนั้น
เราก็ควรมีชว งเวลาพักครึง่ ในการอานหนังสือแลวคอยกลับมาอานตอ ระหวางพักควรหานํา้ หวานเย็นๆ จิบสักหนอย
เพื่อเพิ่มความสดชื่นใหกับรางกายและไมควรจะใชเวลาในการพักมากเกินไปจนอาจกลายเปนความเกียจครานได
ขอบคุณขอมูลจาก : ทรู ปลูกปญญา www.trueplookpanya.com

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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บริการสมาชิก

ขายที่ดิน
♦ เนือ้ ที่ 330 ตร.ว. (ทีด่ ินถมแลวพรอมโฉนด) ซอยวัดเนินผาสุข
ถนนสุวรรณศร ต.คําโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ราคา
170,000 บาท สนใจติดตอ คุณไพรินทร ถุงเงินโต คณะทันตแพทยศาสตร
โทร. 081-937-1399
♦ เนือ้ ที่ 51 ตร.ว. ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สนใจติดตอ
คุณกนกกุล สุพจน สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร. 088-881-0156
♦ เนือ้ ที่ 10 ไร 1 งาน 46 ตร.ว. ทีด่ นิ ติดถนนใหญ ต.กุฎี อ.ผักไห
จ.พระนครศรีอยุธยา ขายราคา ตารางวาละ 750 บาท สนใจติดตอ
คุณบุญสง ปติทรง คณะเภสัชศาสตร โทร. 089-746-0118,
081-430-3493
♦ เนื้อที่ 21 ตร.ว. (ตรงขามตลาดยิ่งเจริญ) ซ.พหลโยธิน 52
ราคา 650,000 บาท สนใจติดตอ คุณชัญญนิษฐ นีสันเทียะ
สํานักบริหารกิจการนิสิต โทร. 02-218-7052 ตอ 302, 082-425-3444
♦ เนื้อที่ 10 ไร แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ราคา
ไรละ 3 ลานบาท สนใจติดตอ คุณบงกช ลาระลม คณะจิตวิทยา
โทร. 02-218-1193, 083-771-4115

ขายบานพรอมที่ดิน
♦ เนือ้ ที่ 89 ตร.ว. ขนาด 2 ชัน้ พรอมทีจ่ อดรถ (ใกลตลาดบางแค)
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ สนใจติดตอ คุณประสาน พึ่งผล
โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร. 085-214-9221
♦ เนื้อที่ 89 ตร.ว. ซ.บางพรม 8 ถ.ราชพฤกษ แขวงบางพรม
เขตตลิ่งชัน ราคา 6,900,000 บาท สนใจติดตอ คุณบงกช ลาระลม
คณะจิตวิทยา โทร 02-218-1193, 083-771-4115

ขาย/เชาทาวนเฮาส
♦ บานใหเชา ขนาด 2 ชั้น พรอมที่จอดรถ (ใกลตลาดบางแค)
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ สนใจติดตอ คุณประสาน พึ่งผล
โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร. 085-214-9221

♦ ขายทาวนเฮาส หมูบานพฤกษา 3 ซอย 22 เนื้อที่ 24 ตร.ว.
(บานมุมถนน ตกแตงแลว) ถนน บางไผ-หนองเพราหงาย ต.บางคูรัด
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ราคา 1,800,000 บาท สนใจติดตอ
คุณนงนภาทิพย นาคํา คณะรัฐศาสตร โทร. 089-203-7063
♦ หมูบานศุภลักษณ เนื้อที่ 27 ตร.ว. ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี สนใจติดตอ คุณกนกกุล สุพจน สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
โทร. 088-881-0156

ขายคอนโดมิเนียม/หองชุด
♦ ขาย คอนโดมิเนียม รัตนโกสินทรไอซแลนด เนื้อที่ 68 ตร.ม.
ชั้น 12 ขนาด 2 หองนอน 1 หองนํ้า 1 หองครัว มีที่จอดรถประจํา 1 คัน
ตรงขามพาตาปนเกลา กรุงเทพฯ ราคาขาย 3,800,000 บาท
สนใจติดตอ คุณศิริวรรณ ปญญาธรรม สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
โทร. 081-830 3543
♦ ขาย คอนโดมิเนียม เอื้ออมรสุข ติดกับสถานีรถไฟฟา
แอรพอรตลิงค ถนนรามคําแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ราคา 650,000
บาท สนใจติดตอ คุณชัญญนิษฐ นีสนั เทียะ สํานักบริหารกิจการนิสติ
โทร. 02-218-7052 ตอ 302, 082-425-3444
♦ ขาย คอนโดมิเนียม พัฒนาการ ไลท คอมเพล็กซ เฮาส
ติดกับสถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงค ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ ราคา 650,000 บาท สนใจติดตอ คุณชัญญนิษฐ นีสนั เทียะ
สํานักบริหารกิจการนิสิต โทร. 02-218-7052 ตอ 302, 082-425-3444

อื่นๆ
♦ รับจางขับรถ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ มีใบขับขี่
สวนบุคคลและใบขับขี่ขนสงสาธารณะ ขับรถสุภาพ ราคาตอรองได
สนใจติดตอ คุณชาญวิทย ทรัพยประดิษฐ สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย โทร. 02-461-0221, 087-076-3539
♦ สถาบันสอนดนตรี Music Tree เปดสอนดนตรีสากลและ
บริการหองซอมดนตรี (I’m Park จุฬาฯ ซอย 9) สนใจติดตอ
คุณปทมาภรณ เปยซื่อ คณะอักษรศาสตร โทร. 081-692-7888
♦ รับทํา/ตอ ประกันภัยรถยนต และ พรบ. (ประเภท 1, 2, 3
ของทุกบริษัท) สนใจติดตอ คุณประทีป เยาวกุล โรงพิมพแหงจุฬาฯ
โทร. 085-073-1069

***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได โดยกรอกแบบพิมพ “ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
นางสุดจิตต
นายบุญเชิด
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ทองธรรมชาติ
โหมดตาด

คณะทันตแพทยศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

“ถอดรหัสลับ”
หนานีม้ ีรãËŒางวั
ล
àµÔÁµÑÇàÅ¢áÅÐà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ + - ĭ Į Å§ã¹ª‹Í§·ÕèÇ‹Ò§ãËŒä´Œ¼ÅÅÑ¾¸·Õè¶Ù¡µŒÍ§
เกม

วิธีเลน :

สวนที่หนึ่ง

25

55

88
-

x

2
นาย, นาง, นางสาว...............................................................................

116

ง คําถามประจําเดือน พ.ย. 2557
อ
ส
่
ี
ท
น
สว

เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................

สมาชิกสมทบสามารถใชบริการเงินกูสหกรณ
ไดวงเงินสูงสุดไมเกินเทาไร….? (วงกลมขอที่ถูกตอง)

คณะ/สังกัด...........................................................................................
โทร.......................................................................................................

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

1. 50,000 บาท

2. 500,000 บาท

3. 1,500,000 บาท

4. 3,000,000 บาท

à©ÅÂ

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

µØÅÒ¤Á 2557
¶Ñ§·Õè 1
คําตอบ µÍº = 12/8
à©ÅÂ
¶Ñ§·Õè 3
สวนที่หนึ่ง
µÍº = 8/6

=

สวนที่สอง

¶Ñ§·Õè 2

µÍº = 6/4
¶Ñ§·Õè 4

µÍº = 4/2

สาขาที่ 7 ของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ตั้งอยูที่…

ตอบ

อาคารวาจวิทยาวัฑฒน
คณะทันตแพทยศาสตร

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน ตุลาคม 2557
จับรางวัลโดย

นางสุรภี โรจนอารยานนท

สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

362008
421373
250456
473506
441638

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

6. นางสาววัลลี เชยชม
7. นางสาวชวนันท จันทรประเสริฐ
8. นางธนสร ตันศฤงฆาร
9. พ.ญ.ณัฐธิดา วงศวีระวัฒน
10. นางเฉลียว ชาวไร

570403
562604
220075
E01123
E60828

คณะอักษรศาสตร
คณะรัฐศาสตร
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 218 คน

1.
2.
3.
4.
5.

นางสังวาลย ทองเปลี่ยน
นางพนิดา ไพศิริยืนยง
นางสาวสุณี ศิริพงษ
อ.ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท
นายสุชาติ เทพนิมิตร

ตอบถูก 184 คน ตอบผิด 34 คน

¼ÙŒä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅâ»Ã´¶‹ÒÂÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇÁÒ¢ÍÃÑºÃÒ§ÇÑÅä´Œ·Õè
½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¨ØÌÒÏ ÍÒ¤ÒÃ¨ÒÁ¨ØÃÕ 9 â·Ã. 0-2218-0555
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ÁØÁ¶ÒÁÁÒ
µÍºä»

¤íÒ¶ÒÁ¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡ :

คําถามที่ 1 สมัครสมาชิกสหกรณแลว จะสมัครสมาชิกสบทบไดอีกหรือไม เพราะอะไร
เมื่อทานเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ แลว จะไมสามารถสมัครเปนสมาชิกสมทบไดอีก
¤íÒµÍº
เนื่องจาก การเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ สามารถเปนไดเพียงสถานภาพเดียวเทานั้น

คําถามที่ 2 ทําไม?…สมาชิกสมทบสามารถสะสมคาหุนไดเพียงแค 100,000 บาท
¤íÒµÍº การสะสมคาหุนของสมาชิกสมทบนั้น เปนไปตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ขอ 17/5

“การไดสทิ ธิในฐานะสมาชิกสมทบ ผูขอเขาเปนสมาชิกสมทบตองลงลายมือชือ่ ของตนในทะเบียนสมาชิก กับทัง้ ชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขา และถือหุนครั้งแรกเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยบาท จึงจะถือวาไดสทิ ธิในฐานะสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบอาจเพิ่มหุนเปนครั้งคราวอีกเทาใดก็ได แตทั้งนี้สมาชิกสมทบรายหนึ่งตองมีหุนรวมกันแลว ไมเกิน
หนึ่งแสนบาท”

คําถามที่ 3
¤íÒµÍº

สมาชิกสมทบสามารถใชบริการเงินกูของสหกรณ ไดหรือไม?

สมาชิกสมทบ สามารถใชบริการเงินกูไดเมื่อมีอายุการเปนสมาชิกสมทบไมนอยกวา 1 ป ในวงเงินกูสูงสุด ไมเกิน
3 ลานบาท โดยมีหลักเกณฑดงั นี้
1. หุนของผูกูท่มี ีอยูในสหกรณขณะที่ขอกู ใชค้าํ ประกันเงินกูไดไมเกินรอยละ 95 ของมูลคาหุน และ/หรือ
2. เงินฝากประจําของผูกูที่มอี ยูในสหกรณ ใชค้าํ ประกันเงินกูไดไมเกินรอยละ 95 ของเงินฝากประจํา
การสงงวดชําระหนี้
วงเงินกูไมเกิน
50,000 บาท
ผอนชําระไมเกิน
2 งวด
วงเงินกูไมเกิน
500,000 บาท
ผอนชําระไมเกิน
48 งวด
วงเงินกูไมเกิน 1,500,000 บาท
ผอนชําระไมเกิน 180 งวด
วงเงินกูไมเกิน 3,000,000 บาท
ผอนชําระไมเกิน 240 งวด
สมาชิกสมทบสามารถยื่นคําขอกูพรอมกับหลักฐานบัตรประชาชนและทะเบียนบาน(พรอมสําเนา) ไดที่สหกรณ
ออมทรัพยจฬุ าฯ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9

**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป

มุมกฎหมาย ใกลตัวสมาชิก

เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีสมาชิกขาดสมาชิกภาพ แตยังไมถอนคาหุนคืน

สมาชิกของสหกรณขาดสมาชิกภาพเปนเวลานาน ซึ่งสหกรณไดแจงใหสมาชิกหรือผูมีสิทธิไดรับทราบแลว แตก็ยังไมมีผูใด
มารับเงินคาหุนคืน สหกรณจะสามารถโอนคาหุนดังกลาวไปเปนทุนสํารองไดหรือไม

พระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ. 2542 ไมมบี ทบัญญัตโิ ดยเฉพาะเกีย่ วกับอายุความในการใชสทิ ธิเรียกรองคาหุน จึงตองถือปฏิบตั ิ
เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงฯ มาตรา 193/30 อายุความในการใชสิทธิเรียกรองคาหุนจึงมีกําหนด 10 ป จึงพิจารณาไดวา (1)
คาหุน ของสมาชิกทีข่ าดสมาชิกภาพเกิน 10 ป คณะกรรมการดําเนินการสามารถเสนอใหทปี่ ระชุมใหญอนุมตั เิ พือ่ โอนเขาเปนทุนสํารองได
(2) คาหุนของสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพไมครบ 10 ป ถือวายังไมพนกําหนดอายุความ จึงควรแนะนําใหสหกรณกําหนดขอบังคับ
ในการจายคืนจํานวนเงินใหแกสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพเพิ่มเติมวา “เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินคาหุน
ที่สมาชิกหรือผูมีสิทธิไดรบั ไมมาเรียกรอง คืนไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณท้งั สิ้น”
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จากหนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

ชองทาง

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

กรุงเทพ

สยามสแควร

152-0-00001-7

กรุงไทย

สุรวงศ

023-1-19265-7

กสิกรไทย

สะพานเหลือง

011-2-25379-3

ไทยพาณิชย

สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา

สะพานเหลือง

131-1-00001-6

●

ทหารไทย

จามจุรีแสควร

238-2-11007-6

●

ธนชาต

บํารุงเมือง

214-2-13538-1

ธนชาต

สยามสแควร

044-6-00635-5

โดยปฏิบตั ดิ งั นี้ : เขียนใบฝากทีธ่ นาคารเขาชือ่ บัญชี “สหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา
(ทีร่ ะบุไวขา งตน) พรอมสําเนา และนําสําเนาใบฝากมาทีส่ หกรณออมทรัพยฯ
เพือ่ เขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝ ากในวันเดียวกัน วิธปี ฏิบตั เิ ชนนีจ้ ะเหมือน
วาทานไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

การมอบอํานาจ

ใหผูอื่นถอนเงินฝาก

ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2551

โปรดแสดง
■
■

การรับขาวสารของ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

บัตรประจําตัวประชาชนของเจาของบัญชี
พรอมถายสําเนาบัตรฯ และรับรองสําเนาถูกตอง
บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
พรอมถายสําเนาบัตรฯ และรับรองสําเนาถูกตอง

**กรณีเปนบัญชีโครงการหรือหนวยงานสหกรณฯ
อนุญาตใหแสดงเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรฯ

สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และ
รับขอมูลขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดตาม
ชองทางตางๆ ดังนี้
●

●
●
●
●

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เว็บไซต http://www.savings.chula.ac.th
sms
e-mail
บอรดประชาสัมพันธ ณ สํานักงาน
อาคารจามจุรี 9 และสาขาของสหกรณ
ตูปรับสมุดรายงานเงินฝากออมทรัพย
แอพพลิเคชั่น cucoop member

** แจงรับขาวสารทาง sms และ e-mail ไดที่ฝายประชาสัมพันธ
โทร. 0-2218-0555 ตอ 1800 หรือที่ e-mail : sav.coop@chula.ac.th

การมอบอํานาจใหผูอื่น

ขอสมุดใบถอนเงินฝากออมทรัพย
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2551

โปรดแสดง
◆ บัตรประจําตัวประชาชนของเจาของบัญชี
พรอมถายสําเนาบัตรฯและรับรองสําเนาถูกตอง
◆ บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
พรอมถายสําเนาบัตรฯและรับรองสําเนาถูกตอง

พรอมสําเนาบัตรฯ และรับรองสําเนาถูกตอง
ทําการไดที่ สหกรณออมทรัพยฯ อาคารจามจุรี 9
เทานั้น!!

***บัตรประชาชนที่นํามาแสดงตองไมหมดอายุ***
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

