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 สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด เปนองคกรทางการเงิน

ท่ีทําหนาท่ีดูแลจัดการดานการเงินใหแกสมาชิก โดยการเปนแหลงออมเงินท่ีให

ผลประโยชนสูงกวาองคกรทางการเงินอื่นๆ สวนใหญตลอดจนใหสินเชื่อแกสมาชิก

ดวยอัตราดอกเบ้ียตํ่าที่สมาชิกไดประโยชนอยางมาก นับเปนองคกรท่ีไดสราง

คุณประโยชนอยางมากแกบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา

หลายสิบปท่ีผานมา การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จํากัด ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี ดังแสดงในรายงานกิจการประจําป 2557 

 ในโอกาสการประชมุใหญสามัญประจาํป 2557 นี ้ดฉินัขอสงความปรารถนาดี

มายงัสหกรณฯ และสมาชกิทุกทาน ขอใหสหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จํากัด มีความม่ันคงในการดําเนินงาน และประสบความสําเร็จอยางสูงในการ

ดําเนินกิจการใหมีความเจริญย่ิงๆ ขึ้นไป เพื่ออํานวยประโยชนแกสมาชิกสหกรณ 

และเปนตนแบบของสหกรณออมทรัพยที่นาเชื่อถือตลอดไป
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 สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด กอตั้งมาเปนเวลากวา 50 ป โดยประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินงานมาอยางตอเนือ่ง ความสาํเร็จในการดําเนนิงานนีมิ้ไดประเมินดวยผลกําไร

ท่ีสงูขึน้ในแตละป หรอืความสามารถในการจายเงินปนผลใหแกสมาชกิในอตัราทีน่าพอใจเปนหลักเทานัน้ 

แตความสําเร็จนี้ครอบคลุมถึงการดําเนินงานที่อยูบนพื้นฐานของความโปรงใส ความมีธรรมาภิบาล 

การคํานงึถงึประโยชนของสมาชกิ และความรบัผดิชอบตอสังคมดวย จากการทีส่หกรณออมทรัพยจฬุาฯ 

ไดรับรางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดนแหงชาติ ถึง 3 ครั้ง และไดรับรางวัลดีเดนในดานตางๆ นับตั้งแต

ป 2520 เปนตนมา ยอมเปนสิ่งยืนยันความสําเร็จในการดําเนินงานที่นาภาคภูมิใจยิ่ง

 อยางไรก็ตาม ในปจจบุนัธรุกรรมทางการเงนิมีความซบัซอนมากขึน้ โดยมีความเสีย่งในดานตางๆ 

เพิม่มากข้ึนดวย การดําเนนิงานของสหกรณออมทรัพยจฬุาฯ เกีย่วของกบัการบริหารเงนิทีมี่มูลคาสูง

จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารจะตองมีความเขาใจในธุรกรรมทางการเงินและความเส่ียงที่เกี่ยวของ

อยางถองแท การตัดสินใจทําธุรกรรมทางการเงินใดๆ ตองมีความระมัดระวัง รอบคอบ และอยูบน

พื้นฐานของขอมูลที่ถูกตองและครบถวน ทีส่ําคัญคือตองสรางสมดุลใหดีระหวางผลตอบแทนที่จะไดรับ

กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรทุกทานของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ที่รวมแรง

รวมใจสรางความสําเร็จในการดําเนินงานใหกับองคกร รวมถึงการใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและขอเดชะพระบารมี 

แหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว คุมครองใหทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ และมีสวนนําพาสหกรณ

ออมทรัพยจุฬาฯ ใหเจริญรุงเรืองอยางยั่งยืน เปนที่พึ่งพิงของชาวจุฬาฯ ตลอดไป
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 สมาชกิท่ีเคารพ ในรอบป 2557 ทีผ่านมา สหกรณออมทรัพยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย จาํกัด 

ดําเนินกิจการยางเขาสูปท่ี 54 โดยยึดหลักความม่ันคง โปรงใส ตรวจสอบได คํานึงถึงสมาชิก 

ขบวนการสหกรณ และสังคมสวนรวม แมวาตองบริหารสหกรณทามกลางสถานการณผันผวน

ของเศรษฐกิจ แตสหกรณก็สามารถฝาฟนอุปสรรคตางๆ มาได และมีผลการดําเนินงานในระดับ

ที่นาพึงพอใจ 

 ในหนังสือรายงานกิจการประจําป แสดงใหเห็นถึงผลประกอบการและการดําเนินกิจการ

ของสหกรณในปท่ีผานมา พอสรุปไดวา สหกรณมีสมาชิกรวมจํานวน 15,320 ราย มีสินทรัพย

รวม 34,270 ลานบาทเศษ มีทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้นเปน 11,932 ลานบาทเศษ และในป พ.ศ. 2557 

สหกรณมีกําไรสุทธิจํานวน 1,036,895,176.38 บาท กิจการของสหกรณเจริญกาวหนาอยาง

ตอเนื่อง แสดงใหเห็นถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ จึงทําใหเกิดประสิทธิผลที่ดี 

 ตลอดระยะเวลาทีผ่มดํารงตาํแหนงประธานกรรมการดําเนนิการ สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ 

ไดมีการพัฒนา ปรับปรุงกิจการสหกรณในหลายดาน เชน การขยายสาขาการใหบริการ การเปด

ชองทางการรับขาวสารรูปแบบใหม และทีเ่นนทีส่ดุ คือ การใหบริการกับสมาชกิดวยอัธยาศยัไมตรี 

ถูกตอง จริงจัง และจริงใจ 

 โอกาสนี้จึงขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน คณะกรรมการ และเจาหนาที่ทุกคนท่ีมีสวนรวม 

และทําใหสหกรณประสบความสาํเร็จในครั้งนี้ สดุทายนี้ ผมขออาราธนาใหคุณพระศรรีตันตรยัและ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก 

 ดลบนัดาลใหสหกรณของเราเตบิโตอยางมัน่คงตอไปอยางไมหยดุยัง้ เปนทีพ่ึง่ของสมาชกิ

และเพือ่นรวมขบวนการสหกรณตอไป และขอใหสมาชกิทกุทานประสบความสขุความเจรญิตลอดไป

(รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย)

ประธานกรรมการดําเนินการ
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รายงานกิจการประจ าปี  2557 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

 
เรียน  สมาชิกทุกท่าน 

  ปี 2557 ที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นปีที่ตลาดการเงินมีความผันผวนอย่างมากอีกปีหนึ่ง   หลายเหตุการณ์        

มีผลกระทบต่อตลาดการเงินอย่างมาก อาทิ  การลดมาตรการอัดฉีดเงิน (QE) ของสหรัฐอเมริกา ปัญหาความ

ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศยุโรปและญี่ปุ่น ราคาน ้ามันที่ปรับตัว

ลดลงอย่างรวดเร็วและผลกระทบต่อประเทศผู้ผลิตน ้ามัน สถานการณ์ในประเทศ เช่น ราคาสินค้าเกษตรตกต่้า 

สถานการณ์การเมืองซึ่งมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก ท้าให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ฯลฯ ในส่วนของการด้าเนินนโยบายการเงินตลอดปี 2557  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติลด

ดอกเบี ยนโยบายลงเพียงครั งเดียวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม จาก 2.25% เหลือ 2.00% ด้วยมติไม่เป็นเอกฉันท์              

คือ 4 ต่อ 3 เสียง เพ่ือช่วยเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่เป็นผลมากนัก นโยบายการคลังมีปัญหาสะสม            

ต่อเนื่องมาจากผลของการยุบสภา ท้าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนได้ตามเวลาที่ก้าหนด กระทั่งถึง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เกิดมีการรัฐประหาร คสช.มีนโยบายจ่ายเงินชาวนาและ ชาวสวนยางโดยหวังให้เกิด

การใช้จ่ายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็ยังไม่เป็นผลนัก เพราะชาวนา ต่างน้าเงินที่ได้รับไปช้าระหนี  ไม่เหลือไป

จับจ่ายใช้สอย ท้าให้เศรษฐกิจฐานรากไม่ฟ้ืนอย่างท่ีหวัง  

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสภาวะกดดันต่างๆเหล่านี  การด้าเนินงานของสหกรณ์ยังคงด้าเนินไปได้ด้วยดี 

สามารถสร้างผลตอบแทนและจัดสวัสดิการพร้อมสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆมอบแก่สมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง 

อาทิ การเปิดให้บริการแอพพลิเคชั่น CUCOOP Member ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ได้โดยผ่าน สมาร์ทโฟน การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่าย

สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกจากเดิมจ่ายแก่สมาชิกที่มีบุตรก้าลังศึกษาอยู่และมีเงินเดือนไม่เกิน 

26,800 บาทครอบครัวละ 1 ทุน มาเป็นการจ่ายแก่สมาชิก ครอบครัวละ 1 ทุนโดยไม่จ้ากัดอัตราเงินเดือน การ

เปิดให้บริการสาขาที่ 7 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่สมาชิกคณะทันตแพทยศาสตร์

และหน่วยงานข้างเคียง พร้อมทั งเป็นการแบ่งเบาความหนาแน่นของสมาชิกที่ ไปใช้บริการที่สาขา                       

คณะเภสัชศาสตร์อีกด้วย  
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ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน
หน่วย บาท

รายการ เพิ่ม ลด ร้อยละรายการ เพิ่มเพิ่มเพ ลด รอ้ยละ

จํานวนสมาชิก (ราย) จํานวนสมาชิกานวนสมาชิกานวนสมาช  (ราย) 

สินทรัพย์รวม 34,270,020,165.65    34,095,197,726.03 สินทรัพย์รวม 34,270,020,165.65 34,270,020,165.65    34,095,197,726.03    34,095,197,726.03 

ทุนเรือนหุ้น    11,932,198,250.00    11,204,881,880.00 ทุนเรือนหุ้นอนหุ้นอนห    11,932,198,250.00    11,932,198,250.00    11,204,881,880.00    11,204,881,880.00 

ทุนสํารอง      1,989,886,203.09      1,838,859,389.01 ทุนสํารอง      1,989,886,203.09      1,838,859,389.01 

ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ        763,513,079.43        737,440,085.08 ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ        763,513,079.43        763,513,079.43        737,440,085.08        737,440,085.08 

เงินรับฝากออมทรัพย์      3,618,877,600.43      3,838,038,660.39 เงินรับฝากออมทรับฝากออมทรั ับฝากออมทรับฝากออมทรพย์      3,618,877,600.43      3,838,038,660.39 

เงินรับฝากประจํา      8,027,576,965.83      5,332,447,765.18 เงินรับฝากประจับฝากประจั ําบฝากประจําบฝากประจ      8,027,576,965.83      5,332,447,765.18 

เงินให้สมาชิกกู้เพ่ิมระหว่างปี      3,703,716,400.00      3,612,355,700.00 เงินให้นให้นใหสมาชิกกู้กกู้กกเพ่ิมระหว่างปีางปีางป      3,703,716,400.00      3,612,355,700.00 

สมาชิกชําระคืนเงินกู้ระหว่างปี      3,300,504,664.32      3,045,770,988.11 สมาชิกชําระคืนเงินกู้นกู้นกระหว่างปีางปีางป      3,300,504,664.32      3,045,770,988.11 

เงินให้สหกรณอ่ื์นกู้เพ่ิมระหว่างปี      7,110,300,000.00      9,562,762,000.00 เงินให้นให้นใหสหกรณอ่ื์สหกรณอ่ื์สหกรณ นกู้นกู้นกเพ่ิมระหว่างปีางปีางป      7,110,300,000.00      9,562,762,000.00 

สหกรณ์อ่ืนชําระคืนเงินกู้ระหว่างปี      6,248,678,545.48      6,901,362,783.62 สหกรณ์อ่ืสหกรณ์อ่ืสหกรณ นชําระคืนเงินกู้นกู้นกระหว่างปีางปีางป      6,248,678,545.48      6,901,362,783.62 

ลูกหน้ีเงินกู้-สมาชิก คงเหลือ      5,237,213,789.56      4,834,002,053.88 ลูกหน้ีเงินกู้นกู้นก-สมาชิกสมาชิกสมาช คงเหลือคงเหลือคงเหล      5,237,213,789.56      4,834,002,053.88 

ลูกหน้ีเงินกู้- สหกรณ์อ่ืน  คงเหลือ    10,669,417,544.10      9,807,796,089.58 ลูกหน้ีเงินกู้นกู้นก- สหกรณ์อ่ืนสหกรณ์อ่ืนสหกรณ   คงเหลือคงเหลือคงเหล    10,669,417,544.10    10,669,417,544.10      9,807,796,089.58 

เงินลงทุน    15,394,880,813.88    16,542,934,756.82 เงินลงทุนนลงทุนนลงท    15,394,880,813.88    15,394,880,813.88    16,542,934,756.82    16,542,934,756.82 

ทุนของสหกรณ์    16,262,704,285.48    14,907,896,394.33 ทุนของสหกรณ์    16,262,704,285.48    16,262,704,285.48    14,907,896,394.33    14,907,896,394.33 

กําไรสุทธิประจําปี      1,036,895,176.38        993,054,936.59 กําไรสุทธิประจํประจํประจาปีาปีาป      1,036,895,176.38        993,054,936.59        993,054,936.59 

(                    )

(                  )

(                    )

(                   ) (     )

(       )

(     )

(     )
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มา ิก าพ

มา ิก
จํานวนสมาชิกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 11,340 ราย
 บวก    รับสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 393  ราย
           คืนสมาชิก าพระหว่างปี 2       395  ราย
รวมเปนจํานวนสมาชิก 11,735 ราย
 หัก  ู้ที่พ้นสมาชิก าพตามข้อบังคับฯ  267  ราย
งเหลอ ํานวน มา ิก วันที่ นัวา ม  11,468 ราย
                     
มา ิก มทบ
มา ิก มทบกิ ิม ักดิ  พระอง

สมเ จพระเทพรัตนราชสุ าฯ สยามบรมราชกุมารี  
จํานวนสมาชิกสมทบเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 3,569  ราย
 บวก    รับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างปี 336  ราย
           คืนสมาชิก าพระหว่างปี -       336  ราย
รวมเปนจํานวนสมาชิกสมทบ 3,905 ราย
 หัก  ู้ที่พ้นสมาชิก าพตามข้อบังคับฯ  54  ราย
งเหลอ ํานวน มา ิก มทบ วันที่ ันวา ม  3,851 ราย

 
รวม ํานวน มา ิกทังหมด วันที่ ันวา ม ราย

              
ทนเรอนห้น
 
ยอ ยกมา ณ วันที่  1 มกราคม  2557 

 
11,204,881,880.00 บาท

 บวก   สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างปี 350,114,650  บาท
 เงิน า่ห้นรายเดอน 486,579,908 836,694,558.00 บาท
รวมเปนเงนิ  12,041,576,438.00 บาท
 หัก ่าย นเงิน า่หน้ระหว่างปี  109,378,188.00 บาท

งเหลอทนเรอนห้น วันที่ ันวา ม  บาท
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เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ เป็นเงินฝากที่สมาชิกสามารถฝากถอนได้ตลอดเวลา ดอกเบ้ียคํานวณให้เป็นรายวัน

ตามยอดเงินฝากคงเหลือสิ้นวันและไม่ต้องเสียภาษี เงินฝากประจําจะต้องเสียภาษีดอกเบ้ียเช่นเดียวกับเงินฝากประจําของ
สถาบันการเงินทั่วไป ในปีน้ี พฤศจิกายน ธันวาคม สหกรณ์ได้จัดโครงการเงินฝากรายเดือนปลอดภาษีขึ้น โดย
จ่ายดอกเบ้ียสูงถึงร้อยละ ต่อปี มีสมาชิกให้ความสนใจเป็นจํานวนมาก เงินฝากทุกประเภทสหกรณ์ฯ รับฝากจากสมาชิก
เท่าน้ัน ต๋ัวสัญญาใช้เงินเป็นตราสารการเงินอย่างหน่ึงที่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สามารถ
ฝากหรือลงทุนได้ แต่ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เปิดรับฝากเฉพาะจากสมาชิกและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เท่าน้ัน

เงินฝากออมทรัพย์
บาท

เงินฝากปลอดภาษี
บาท

เงินฝากประจํา
บาท

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน
บาท

ยอดยกมา ณ วนัที่ มกราคม

บวก เงินฝากเพิ่มระหว่างปี

หัก สมาชิกถอนเงินฝากระหวา่งปี

เงินฝาก ณ วันที่ ธันวาคม

เงินให้กู้แก่สมาชิก

ในปี วงเงินกู้และงวดชําระหนี้ของเงินกู้ฉุกเฉิน กู้สามัญ และกู้พิเศษ ยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ยังคงเป็น ร้อยละ ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉิน
บาท

จํานวน
สัญญา

เงินกู้สามัญ
บาท

จํานวน
สัญญา

เงินกู้พิเศษ
บาท

จํานวน
สัญญา

ยอดยกมา ณ วันท่ี มกราคม

บวก ให้กู้ระหว่างปี

หัก สมาชิกชําระคืนระหว่างปี

คงเหลือ ณ วันท่ี ธันวาคม
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เงิน ห้ก้ ละเงินนํา ป าก หกร อ่น

ส าพคล่องคงเหลือของสหกรณ์ฯ หลังจากให้สมาชิกกู้ยืม ล้ว  ส่วนหน่งสหกรณ์ฯ ไ ้นําไปลงทุนในตลา  
ตราสารหน้ีเพ่ือให้เกิ อก ลงอกเงยนํามาจั สรรเปนสวัส ิการต่าง  ให้ ก่สมาชิก  ส าพคล่องอีกส่วนหน่งสหกรณ์ฯ   
ไ ้นําไป บ่งปนให้เพ่ือนสหกรณ์ต่าง  ไ ้กู้ยืมหรือนําไปฝากเพ่ือช่วยเสริมส าพคล่อง ยพิจารณาส านะการเงิน ละ     
ความมั่นคงของสหกรณ์น้ัน  เปนหลัก  กรณีเปนสหกรณ์ประเ ทอ่ืนที่มิใช่สหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องมีหลักทรัพย์          
มาจํานองเปนประกัน ้วย  ยอ เงินให้กู้ ละเงินนําไปฝากสหกรณ์ต่าง  คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี ังน้ี 

 

รายงานผลการ ิด ามเร่งรัดหนี ิน อง หกร  

สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ฯ ละยังมีหน้ีสินค้างชําระ สหกรณ์ฯ ไ ้ าํเนินการติ ตาม ละเร่งรั หน้ีสินอย่างต่อเน่ืองมา
ยตลอ   ในปี 2557  สหกรณ์ฯ ไ ้ ําเนินการติ ตาม ละเร่งรั หน้ีสิน ประเ ทเงินกู้สามั ละประเ ทเงินกู้พิเ  ไ ้ทั้งสิ้น

จํานวน  ราย  เปนเงินทั้งสิ้น  บาท  อย่างไรกตาม  ยังคงมีหนี้สินของสมาชิกค้างชําระคงเหลืออยู่          
่งสหกรณ์ฯ ไ ้ ําเนินการจั ช้ันคุณ าพหนี้ ละต้ังค่าเ ื่อหน้ีสงสัยจะสู เตมจํานวน ตามระเบียบที่กรมตรวจบั ชีสหกรณ์

กําหน  ยเริ่มต้ัง ต่ปี พ. . 2542 เปนต้นมา 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ฯ มีลูกหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิ รายไ ้ ประเ ทเงินกู้สามั  ละประเ ทเงินกู้พิเ   
จํานวน 195 ราย เปนเงินจํานวนเงิน  84,041,298.52 บาท    ยกรายละเอีย ไ ้ งัน้ี 

 

ยอ ยกมาวันที่  1 มกราคม  2557 จํานวน  75     สั า เปนเงิน 9,807,796,089.58

บวก  ใหกู้้เพิ่มระหว่างปี จํานวน  57     สั า เปนเงิน 7,110,300,000.00

หัก  รับชําระหนี้คืนระหว่างป ี จํานวน  50     สั า เปนเงิน 6,248,678,545.48

เงิน ห้ หกร อ่นก้ วันที่ ันวา ม ํานวน ั า เปนเงิน

เงินนํา ป าก หกร อ่น วนัที่ ันวา ม ํานวน หกร เปนเงิน

1.ลูกหนี้จั ชั้นคุณ าพลูกหนี้ปกติ* จํานวน    60  ราย เปนเงิน 25,587,596.68 บาท

2.ลูกหนี้จั ชั้นต่าํกว่ามาตร าน** จํานวน    10  ราย เปนเงิน 6,730,255.07 บาท
3.ลูกหนี้จั ชั้นสงสัย*** จํานวน      5  ราย เปนเงิน 2,047,381.34 บาท
4. ลูกหนี้จั ช้ันสงสัยจะสู **** จํานวน      5  ราย เปนเงิน 1,734,361.97 บาท
5. ลูกหนี้ชั้นสู ***** จํานวน   115  ราย เปนเงิน 47,941,703.46 บาท
 รวมหนี ้าง ําระ ราย เปนเงิน บาท
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หมายเหตุ  
* ลูกหนี้จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ปกติ  หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างช าระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน           

ไม่เกิน 3 เดือน(ยังไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 
** ลูกหนี้จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างช าระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน               

เกินว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 20% ของ(หนี้ค้างช าระหักด้วย 50%                          
ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่จ านองเป็นประกัน) 

*** ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างช าระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินว่า 6 เดือน               
แต่ไม่เกิน 12 เดือน ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 50% ของ(หนี้ค้างช าระหักด้วย 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์                         
ที่จ านองเป็นประกัน) 

**** ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างช าระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน                         
เกินว่า 12 เดือนนับแต่วันที่ครบก าหนดช าระ ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% ของ(หนี้ค้างช าระ                               
หักด้วย 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่จ านองเป็นประกัน) 

***** ลูกหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง ลูกหนี้เงินกู้ที่ไม่สามารถช าระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยได้โดยสิ้นเชิง 
 
  การใช้ทุนสาธารณประโยชน ์

ในปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกและประโยชน์  
แก่สาธารณะ มีรายละเอียดดังนี้ 

ปี 2557 รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

1. ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 

25 มีนาคม ทูลเกล้าถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
เนื่องในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
100,000.00  

รวม 100,000.00  

2. เพื่อสมาชิกและประชาคมชาวจุฬาฯ 

16 ตุลาคม บริจาคโครงการรินน้ าใจสู่จุฬาฯ เพ่ือปรับปรุง "หอประชุมจุฬาลงกรณ์" 1,000,000.00  
31 กรกฎาคม สนับสนุนโครงการอุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ "จุฬาฯ รักษ์โลก" ซึ่งกิจกรรมประกอบ 

ด้วยการปลูกต้นไม้ เพ่ือลดภาวะโลกร้อนและลดมลพิษ การท าความสะอาดพ้ืนที่ 200,000.00  
27 มีนาคม สนับสนุนงบประมาณจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านบริหาร 120,000.00  
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ปี 2557 รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
20 มกราคม สนับสนุนกิจกรรมนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลปจามจุรี 3,000.00  
23 มกราคม สนับสนุนแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสถาบันบัณ ิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 4,000.00  
7 กุมภาพันธ์ สนับสนุนเงินทุนคณะกรรมการนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ิต                  

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพ่ือหารายได้สมทบทุน
โครงการค่ายอาสาพั นาชนบท 3,000.00  

25 กุมภาพันธ์ สนับสนุนกิจกรรมคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณ ิตคณะครุศาสตร์                   
เพ่ือจัดโครงการค่ายทักษะกระบวนการ (KIDS CAMP) 3,000.00  

25 กุมภาพันธ์ สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มนิสิตจังหวัดตรัง ายแนะแนวและการศึกษา องค์การ
สโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษา  3,000.00  

3 มีนาคม สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มนิสิตโครงการจุฬาฯ-ชนบท องค์การบริหารสโมสรนิสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดค่ายอาสาพั นาจุฬา-ชนบท 3,000.00  

21 มีนาคม สนับสนุนเงินทุนการจัดกิจกรรมในโครงการสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาสาเพื่อพั นาชนบท (สพช ) เพ่ือให้นิสิตได้รับการเรียนรู้วิถีชีวิตของสังคมชนบท 
อ ค าชะอี จ มุกดาหาร 3,000.00  

22 พ ษภาคม สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ นิสิตโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาบัณ ิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) 
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5,000.00  

7 กรกฎาคม สนับสนุนการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเ ลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 15               
จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์                      
เพ่ือเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เยาวชนได้ทราบอย่างกว้างขวาง 40,000.00  

16 กรกฎาคม สนับสนุนช่วยเหลือ พญ.วรนชุ  ธนากิจ เลขประจ าตัวสมาชิก 361055            
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดอาวุธ
สงคราม บริเวณพ้ืนที่ ซ ลาดปลาเค้า 72 แยก 14 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 20,000.00  

6 สิงหาคม สนับสนุนโครงการจากใจถึงใจ จุฬาฯ-สระบุรี  เพ่ือสนับสนุนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน โดยรอบพ้ืนที่มหาวิทยาลัยให้เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและ
คนเก่ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 20,000.00  

13 สิงหาคม สนับสนุนการจัดแข่งขันกอล การกุศล "Edu Chula Charity Golf 2557"        
จัดโดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 50,000.00  
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ปี 2557 รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1  สิงหาคม สนับสนุนผ้าขาวม้าและหมวก เพื่อใช้ในกิจกรรม โครงการ " ก าววน            

ก ก ววนพ " ปีที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 42,821.00  
2 กันยายน สนับสนุนการแข่งขันชิงแชมปแบดมินตัน “จุ า พน 2557”                               

จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20,000.00  
20 ตุลาคม สนับสนุนองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                 

จัดโครงการค่ายวิชาการทานตะวันครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  
อ หนองบัวระเหว จ ชัยภูมิ 3,000.00  

1  พ ศจิกายน สนับสนุนสโมสรนิสิตส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           
จัดกิจกรรมโครงการวิถีไทยรับน้องใหม่สู่เมืองน่าน เพ่ือพั นาคุณภาพด้านการ               
มีจิตสาธารณะ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3,000.00  

 
จ่ายเงินค่าพวงหรีดเคารพศพสมาชิก จ านวน 25 ราย 19,700.00  

รวม  1, , 21.00  

. เปน-รวมเปนเจ้า าพทอ ก ิน ้าปาสามคค 

2  ตุลาคม ร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ เมือง จ นครศรีธรรมราช 30,000.00  

7 สิงหาคม ร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์               
แห่งประเทศไทย จ ากัด ณ วัดสระประทุม อ โพธิประทับช้าง จ พิจิตร 1,500.00  

2 กรกฎาคม ร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับส านักงานประกันสังคม                       
ณ วัดโพธิปฐมาวาส อ เมือง จ สงขลา 1,000.00  

5 กันยายน ร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับส านักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 ณ วัดปาประดู่ อ เมือง จ ระยอง 5,000.00  

2  ตุลาคม ร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กับ ส านักงานปองกันและปราบปราม           
การ อกเงิน ณ  วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวั นา กรุงเทพฯ 1,000.00  

5 กันยายน ร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสหกรณ์ออมทรัพย์หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ ากัด ณ วัดปาโมกวรวิหาร ต ปาโมก อ ปาโมก จ อ่างทอง 1,500.00  

24 ตุลาคม เป็นเจ้าภาพท าบุญทอดกฐินสามัคคี  
ณ วัดสวนพลู อ หนองขาหย่าง จ อุทัยธานี 355,394.00  

1  พ ศจิกายน เป็นเจ้าภาพท าบุญทอดผ้าปาสามัคคี  
ณ วัดหนองแดง อ ภูเพียง จ น่าน 189,191.00  
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ปี 2557 รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
21 มีนาคม ร่วมท าบุญทอดผ้าปาเพ่ือการศึกษากับสหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ

มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ ากัด ณ โรงเรียนหนองตาหลวง อ เมือง จ ราชบุรี 2,000.00  
1  มิถุนายน ร่วมท าบุญทอดผ้าปาสามัคคีครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด ณ  วัดดินลาน อ บางกล่ า จ สงขลา 1,500.00  
2 กรกฎาคม ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด               

ณ วัดกระบกเตี้ย และร่วมท าบุญทอดผ้าปาสามัคคี ทุนการศึกษาโรงเรียน             
บ้านท่ากระดาน  อ สนามชัยเขต จ ะเชิงเทรา 2,000.00  

7 ตุลาคม ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ณ วัดสระประทุม  ต ไผ่รอบ             
อ โพธิประทับช้าง จ พิจิตร 1,500.00  

10 กรกฎาคม ร่วมท าบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโร  จ ากัด ณ วัดดอนกู่ ต หนองไผ่ อ เมือง จ ชัยภูมิ 1,000.00  

7 สิงหาคม ร่วมท าบุญทอดผ้าปามหากุศลกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด 
ณ วัดไม้เสี่ยว ต ดอน อ ปกธงชัย จ นครราชสีมา 1,000.00  

22 สิงหาคม ร่วมท าบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลห้วยพลู จ ากัด 
เพ่ือสมทบทุนในการจัดซื้อเวชภัณ ์ ครุภัณ ์ทางการแพทย์และพั นา
โรงพยาบาลห้วยพลู 1,000.00  

5 กันยายน ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด         
ณ วัดดงมะเ อง ต จอมหมอกแก้ว อ แม่ลาว จ เชียงราย 3,000.00  

9 กันยายน ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด                
ณ วัดคลองลี่ ต ในเมือง อ เมือง จ ชัยภูมิ 2,000.00  

 กันยายน ร่วมท าบุญถวายผ้าไตรพระราชทาน  กับ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วัดหนองโค้ง                
อ แม่แตง จ เชียงใหม่ 1,000.00  

12 ตุลาคม ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด                
ณ วัดหัวดอน อ ธาตุพนม จ นครพนม  1,000.00  

17 กันยายน ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน                          
เอ็มเอ ซี จ ากัด (มหาชน) ณ วัดปาดอยแสงธรรม อ เวียงเก่า จ ขอนแก่น 1,000.00  
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ปี 2557 รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
26 กันยายน ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด           

ณ วัดกระบกเตี้ย อ สนามชัยเขต จ ะเชิงเทรา 2,000.00  
2  กันยายน ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จ ากัด 

ณ วัดจอมมณี อ เมือง จ หนองคาย 1,500.00  
30 กันยายน ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด                   

ณ วัดโนนศรีสะอาด อ ปากชม จ เลย 1,500.00  
7 ตุลาคม ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จ ากัด              

ณ วัดทุ่งปรือ อ เขาพนม จ กระบี่ 1,000.00  
10 ตุลาคม ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน                           

ธนาคารออมสิน จ ากัด ณ วัดพญาวัด อ เมือง จ น่าน                                               
และวัดตาลเจ็ดยอด อ สามร้อยยอด จ ประจวบคีรีขันธ์ 1,000.00  

22 ตุลาคม ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร                          
แห่งประเทศไทย จ ากัด ณ วัดปากน้ าโพเหนือ อ เมือง จ นครสวรรค์ 1,500.00  

22 ตุลาคม ร่วมท าบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณ ิตย์ 
จ ากัด ณ วัดวิจารณ์สว่างโสภา อ เมือง จ ขอนแก่น 1,000.00  

24 ตุลาคม ร่วมท าบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์                            
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วัดโปงเก้ง อ วังม่วง จ สระบุรี 2,000.00  

21 พ ศจิกายน ร่วมท าบุญทอดผ้าปาสามัคคีกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                   
เพ่ือบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดห้วยยาง อ พั นานิคม จ ลพบุรี 1,000.00  

2  ตุลาคม ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              
ณ วัดราษฏร์เจริญธรรม อ ชะอ า จ เพชรบุรี 2,000.00  

รวม 1 ,0 .00 

. สงเสริม สนบสนุน บวนการสหกรณ์ 

 มกราคม สนับสนุนงบประมาณจัดอบรมสัมมนากลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง ณ ภูหินสวยรีสอร์ท จ นครราชสีมา  1,000.00  

30 มกราคม ร่วมบริจาค “ ร การ กร รว นา จ าน นาว พ าก ร น ิน
ุรกน าร” จัดโดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ ่องสอน  10,000.00  

2  เมษายน สนับสนุนงบประมาณชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางและภาค
ตะวันออก ในการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557                       
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี อ เมือง จ จันทบุรี 10,000.00  
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ปี 2557 รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
2  เมษายน สนับสนุนงบประมาณชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตะวันออกเ ียงเหนือ       

ในการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557                                
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้   เมืองพัทยา จ ชลบุรี 10,000.00  

3 มิถุนายน สนับสนุนโครงการสหกรณ์ไทยร่วมใจ ปลูกปา รักษ์ต้นน้ า                                     
จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนสหกรณ์ต่างประเทศ                                       
ณ บริเวณพ้ืนที่เขาสะเดา อ สีคิ้ว จ นครราชสีมา 8,500.00  

1  สิงหาคม สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2557  ชมรมผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย                                        
ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โ เทล เมืองพัทยา จ ชลบุรี 10,000.00  

21 สิงหาคม ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กก าพร้า                                             
และด้อยโอกาสบ้านเด็กพระสิริ  อ หล่มสัก จ เพชรบูรณ์                                             
กับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 1,500.00  

21 สิงหาคม ร่วมสนับสนุนสมทบทุนเปดอุทยานการเรียนรู้ “Cu hu t o l d   
ar ” และทอดผ้าปากับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฏาภูเก็ต จ ากัด 2,000.00  

12 กันยายน บริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือสหกรณ์ที่ติดต่อธุรกิจอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ          
ที่อยู่ใน จ เชียงราย จ พะเยา ที่ประสบภัยแผ่นดินไหว รวม 7 สหกรณ์  70,000.00  

2  ตุลาคม ร่วมบริจาคโครงการ อ่ิมท้อง น้ าสะอาด คลายหนาว ให้น้องในชนบท                   
กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไ าส่วนภูมิภาค จ ากัด                       
ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า อ ปง จ พะเยา 1,000.00  

12 พ ศจิกายน บริจาคสนับสนุนโครงการ แรลลี่เพ่ือการศึกษา  กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานไทยอคริลิคไ เบอร์ จ ากัด เพ่ือมอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองแหวน             
อ เมือง จ เพชรบูรณ์ 1,500.00  

12 พ ศจิกายน สนับสนุนโครงการ “ วา ร ิน ก ”  ครั้งที่ 16 กับ ชมรมการศึกษา             
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนบ้านล าทองหลาง           
อ ปากช่อง จ นครราชสีมา  3,000.00  

9 ธันวาคม ร่วมบริจาคสมทบกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทย อนด้า จ ากัด  เพ่ือก่อสร้าง
อาคารโรงอาหารศูนย์พั นาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า 1,000.00  

รวม 12 , 00.00  
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ปี 2557 รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

. สาธารณกุ ล 

16 มกราคม ร่วมสมทบทุนเพ่ือสร้างโดมปฏิบัติธรรม โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์            
อ แก้งคร้อ  จ ชัยภูม ิ 3,000.00 

16 มกราคม สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมโครงการเกษตรท ษฎีใหม่ที่ไม่ใช้เคมีของ   
โรงเรียนบ้านคลองสง อ ละแม จ ชุมพร เพ่ืออาหารกลางวัน 10,500.00 

20 มีนาคม สนับสนุนงบประมาณมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จัด กอบรมพระธรรม
ูตไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศเพ่ือการประกาศพระธรรมค าสั่งสอนในทาง

พระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศ 5,000.00 
 เมษายน สนับสนุนงบประมาณการจัดแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์                                  

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                   100,000.00 
10 เมษายน สนับสนุนเงินทุนโครงการราชประชาสมาสัยเ ลิมพระเกียรติตามแนว

พระราชด าริ  10,000.00 
7 กรกฎาคม ร่วมบริจาคมูลนิธิวั นธรรมและการศึกษานานาชาติ  เพ่ือพั นาโรงเรียน               

บ้านโนนระเวียงซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน และวัสดุ ครุภัณ ์การเรียน
เสียหายทั้งหลัง ณ ต ทุ่งกุลา อ ท่าตูม จ สุรินทร์ 10,000.00 

17 กรกฎาคม สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารและรั้ว  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา 
แม่ าหลวง บ้านห้วยยาว ต แม่วิน อ แม่วาง จ เชียงใหม่ 450,000.00 

17 ตุลาคม สนับสนุนการจัดกิจกรรม CSR เนื่องในโอกาสสัมมนาไตรภาคีกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ ากัด, 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ ากัด โดยมอบทุนการศึกษาให้แกนักเรียนโรงเรียนปางแก             
(สภาประชานุกุล) 30,000.00 

รวม 1 , 00.00  

รวมทงสิน  ,0 0, 0 .00  
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ทน วั ดิการ มา ิก

 ในปี 2557 สหกรณ์ฯ ไ ้จ่ายเงินสวัส ิการต่าง  ให้ ก่สมาชิก  มรีายละเอีย   ังนี้ 
ที่ ประเ ท ํานวน ราย ํานวนเงิน บาท
การ ้ทน วั ดิการ มา ิกเพ่อ
1. สวัส ิการทุนการ ก าของบุตรสมาชิก 

 1.1 ทุนเรียน ี    653  1,653,600.00 

 1.2 ทุนส่งเสริมการ ก า 1,946  7,784,000.00 

2. สวัส ิการสําเรจการ ก า 
3. สวัส ิการสําหรับสมาชิก ู้เปน ส  
4. สวัส ิการมงคลสมรส 
5. สวัส ิการรับขวั ทายาทใหม่ 
6. สวัส ิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท 
7. สวัส ิการสมาชิกเพื่อสนับสนุนการป ิบัติธรรม 
8. สวัส ิการบําเหนจสมาชิก 
9 สวัส ิการสมาชิกเพื่อเก้ือกูลสมาชิกอาวุ ส 

9.1 รับคร้ัง รก   205   2,744,400.00 
9.2 รับอัต นมัติ 2,543 23,072,400.00 

10. สวัส ิการการรัก าพยาบาล 
11. สวัส ิการสงเคราะห์ พบิ ามาร า 
12. สวัส ิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบสาธารณ ัย 22

12.1 ธรณีพิบัติ ัย     2       10,000.00 
12.2 อุทก ัย     5       35,000.00 

 12.3 วาต ัย   14     108,000.00 
 12.4 อัคคี ัย     1     100,000.00 
13. เงินสงเคราะห์สมาชิกทุพพล าพ าวรสิ้นเชิง 
14. เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับ พ ละอุบัติเหตุ 

14.1 สมาชิก ง ก่กรรม    51 15,127,400.00 
14.2 เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ     2  1,000,000.00 
14.3 เงินค่าใช้จ่ายในการ พ   49  3,757,800.00 

15. 
เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับ พ ละอุบัติเหตุ  
(คู่สมรสของสมาชิก ง ก่กรรม) 

16. เงินสวัส ิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการ พบุตรของสมาชิก 
รวม 
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การ นับ นนกิ กรรม องมหาวิทยาลัย
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ  ไ ้จั สรรงบประมาณประจําปี 2557  สนับสนุนกิจกรรมการ ข่งขันกี าของมหาวิทยาลัย 
ประจําปี 2557   ยมีรายละเอีย   ังน้ี 
1.  สนับสนุนการ ข่งขันกี า ายในบุคลากรจุ าฯ 
     ครั้งที่ 36 ประจําปี 2557                  300,000.00 บาท 
2.  สนับสนุนการ ข่งขันกี าบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุ ม ก า 
     ครั้งที่ 32 ประจําปี 2557 
     - สนับสนุน ก่มหาวิทยาลัย                       60,000.00 บาท 
     - สนับสนุนนักกี า ละเจ้าหน้าท่ีควบคุมทีมเปนรายบุคคล                   196,620.00 บาท 
3.  สนับสนุนส่งเจ้าหน้าที่เข้า ข่งขันกี า ายในบุคลากร                    67,416.75 บาท 

รวม บาท

กิ กรรมระหว่างปี

การ ัมมนากรรมการ ผ้ประ านงาน เ ้าหน้าที่ ละ มา ิก
 ตลอ ปี 2557  สหกรณ์ฯ ไ ้จั การสัมมนา ละฝกอบรมให้ ก่สมาชิก  กรรมการ ู้ประสานงาน ละเจ้าหน้าที่ ังน้ี 

ที่ ปี ัมมนา เร่อง านที่ ัมมนา

1 22-23 กุม าพันธ์ สัมมนาคณะกรรมการ ําเนินการ
ละเจ้าหน้าท่ี ประจําปี 2557 

- น ยบายการบริหารงาน ประจําปี 2557 
- การจั ทํา บบบรรยายลัก ณะงาน 

รง รมวรบุรี อ ยธยา  
จ.พระนคร รีอยุธยา 

2 26-27 เม ายน สัมมนากรรมการ ละ 
ู้ประสานงาน ประจําปี 2557 

- น ยบายการบริหารงาน ประจําปี 2557 
- บทบาท ละหน้าท่ีของ ู้ประสานงาน 

รง รมเมธาวลัย ชะอํา  
จ.เพชรบุรี 

3 28-29 มิ ุนายน สมาชิกชั้นนํา - การบริหาร การลงทุนของสหกรณ์ 
- สร้างความม่ันคงทางการเงิน 

รง รมลองบีช  
การ์เ ้น เตล อน ์ สปา 
จ.ชลบุร ี

4 30-31 สิงหาคม สมาชิก รุ่นท่ี 1  - สิทธิ ละหน้าท่ีของสมาชิก 
- กระตุ้นต่อมกู้ให้อยู่หมั  

รง รมการ์เ ้น ีวิว  
รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี 

5 27-28 กันยายน สมาชิก รุ่นท่ี 2  

6 10 กันยายน เสริมความรู้ให้ ก่สมาชิกรุ่นท่ี 1  - เพ่ิมความมั่งคั่ง ้วยการวาง น า ี ห้องประชุม ุ ชัย  
วานิชวั นา 
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ที่ ปี ัมมนา เร่อง านที่ ัมมนา

7 13-14 กันยายน สมาชิกอาวุ ส - สหกรณ์ของเรา รง รมคลาสสิก คามิ อ 
จ.พระนคร รีอยุธยา 

8 17 กันยายน สัมมนาสมาชิกเก ียณอายุงาน 
รุ่นท่ี 1 

- สิทธิประ ยชน์ท่ีสมาชิก ู้เก ียณอายุงาน        
พงไ ้รับ 

- การเตรียมความพร้อมเพื่อการเก ียณ           
อายุงาน 

- า ีของเงินบําเหนจช เชย 

ห้องประชุม ุ ชัย  
วานิชวั นา 

9 18 กันยายน สัมมนาสมาชิกเก ียณอายุงาน 
รุ่นท่ี 2 

10 3-5 ตุลาคม สมาชิกเพ่ือการป ิบัติธรรม - ความสุขสร้างไ ้ ้วยตนเอง ูนย์ป ิธรรม วั ปาทรัพย์
ทวีธรรมาราม อ.วังน้ําเขียว 
จ.นครราชสีมา 

11 4-5 ตุลาคม สมาชิกใหม่ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ 
- สิทธิ ละหน้าท่ีของสมาชิก 

พาวีเลี่ยน ริม คว รีสอร์ท 
จ.กา จนบุร ี

12 9 ตุลาคม เสริมความรู้ให้ ก่สมาชิก รุ่นท่ี 1  - เพ่ิมความมั่งคั่ง ้วยการวาง น า ี ห้องประชุม ุ ชัย  
วานิชวั นา 

13 17-19 ตุลาคม ไตร าคี คณะกรรมการ ละ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์ จาํกั  
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคาร ห่งประเท ไทย จํากั  
ละสหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ 

- สานสัมพันธ์ รวมใจ ก้าวไกลสู้ AEC 
 

รง รม เ อร์เจมส์  
รีสอร์ท  จ.สระบุรี 

14 8-9 พ จิกายน ไตร าคีวิชาการ - าวะเ ร กิจปี 2557 ละ นว น้มปี 2558 
- นวป ิบัติ ละการบริหารความเสียงที่ ีของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

- การพั นา ้านธรรมา ิบาลของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ 

รง รม อลิเ ย์ อินน์  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 

15 19 พ จิกายน สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อน
เก ียณอายุงาน 

- การเตรียมความพร้อม เพ่ือรับสวัส ิการเมื่อ
เก ียณอายุงาน 

- การวาง น า  ีเพ่ือการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเก ียณอายุงาน 

- การวาง นทางการเงิน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนเก ียณอายุงาน 

ห้องประชุม ุ ชัย  
วานิชวั นา 
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การ ัด ัมมนาทางวิ าการ ห้ ก่ หกร ่าง
  
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ จั สัมมนาทางวิชาการให้ ก่ ู้บริหารสหกรณ์ต่าง  ทั่วประเท  ประจําปี 2557          
เพ่ือเ ย พร่ความรู้ทางวิชาการ ละ ลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานของสหกรณ์ เปนการสร้างความสัมพันธ์อัน ี
ระหว่างสหกรณ์ ละเปนการ ําเนินการตามหลักการเอ้ืออาทรต่อชุมชน รวม 5 ครั้ง จํานวน ู้เข้าร่วมสัมมนา 885 คน           
จาก 286 สหกรณ์ ในหัวข้อเรื่องต่าง  ังน้ี 

วั ดิการที่ หกร ัด ห้ ก่ มา ิก  ย ร ดร วั ดิ งบางปลา  ที่ปรก า สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ
การบริหารเงินทน อง หกร ย หม่  ย พ อ นพ ดนก กลัมพากร รองประธานกรรมการสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ รงพยาบาลตํารวจ จํากั  
 กระบวนการ ิด ามหนี ิน อง หกร  ย  อา ารยปรเม วร อินทร มนม เลขานุการอัยการสูงสุ

 

รังที่ วัน เดอน ปี รง รม ังหวัด
1. 10-11 พ าคม 2557 เ อะ รอยัลพาราไ ์ อน ์ สปา ูเกต 

2. 31 พ าคม - 1 มิ ุนายน 2557 คนทารี่ เบย์ ระยอง 

3. 14-15 มิ ุนายน 2557 เ นทารา วงตะวัน เชียงใหม่ 

4. 5-6 กรก าคม 2557 มิราเคิล กรน ์ กรุงเทพฯ 

5. 16-17 สิงหาคม 2557  ราชา ออร์คิ  ขอน ก่น 

การ ้อนรับ หกร ออมทรัพยอ่น ละผ้มาเย่ียม มกิ การ

 ในปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ  ไ ้ให้การต้อนรับ ู้มาเย่ียมชมกิจการ ละ ก า ูงาน  ังนี้ 

วัน เดอน ปี ะผ้เยี่ยม ม
ํานวน

น
7 กุม าพันธ์ 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ  จํากั  6 

4 มีนาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จํากั  8 

14 มีนาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากั  6 

17 มีนาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขย สธร จํากั  7 

8 เม ายน 2557 สหกรณ์การเก ตรยางชุมน้อย จํากั  23 

10 เม ายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จาํกั  9 

18 เม ายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวั อุบลราชธานี จํากั  4 
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การ ัด ัมมนาทางวิ าการ ห้ ก่ หกร ่าง
  
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ จั สัมมนาทางวิชาการให้ ก่ ู้บริหารสหกรณ์ต่าง  ทั่วประเท  ประจําปี 2557          
เพ่ือเ ย พร่ความรู้ทางวิชาการ ละ ลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานของสหกรณ์ เปนการสร้างความสัมพันธ์อัน ี
ระหว่างสหกรณ์ ละเปนการ ําเนินการตามหลักการเอ้ืออาทรต่อชุมชน รวม 5 ครั้ง จํานวน ู้เข้าร่วมสัมมนา 885 คน           
จาก 286 สหกรณ์ ในหัวข้อเรื่องต่าง  ังน้ี 

วั ดิการที่ หกร ัด ห้ ก่ มา ิก  ย ร ดร วั ดิ งบางปลา  ที่ปรก า สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ
การบริหารเงินทน อง หกร ย หม่  ย พ อ นพ ดนก กลัมพากร รองประธานกรรมการสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ รงพยาบาลตํารวจ จํากั  
 กระบวนการ ิด ามหนี ิน อง หกร  ย  อา ารยปรเม วร อินทร มนม เลขานุการอัยการสูงสุ

 

รังที่ วัน เดอน ปี รง รม ังหวัด
1. 10-11 พ าคม 2557 เ อะ รอยัลพาราไ ์ อน ์ สปา ูเกต 

2. 31 พ าคม - 1 มิ ุนายน 2557 คนทารี่ เบย์ ระยอง 

3. 14-15 มิ ุนายน 2557 เ นทารา วงตะวัน เชียงใหม่ 

4. 5-6 กรก าคม 2557 มิราเคิล กรน ์ กรุงเทพฯ 

5. 16-17 สิงหาคม 2557  ราชา ออร์คิ  ขอน ก่น 

การ ้อนรับ หกร ออมทรัพยอ่น ละผ้มาเย่ียม มกิ การ

 ในปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ  ไ ้ให้การต้อนรับ ู้มาเย่ียมชมกิจการ ละ ก า ูงาน  ังนี้ 

วัน เดอน ปี ะผ้เยี่ยม ม
ํานวน

น
7 กุม าพันธ์ 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ  จํากั  6 

4 มีนาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จํากั  8 

14 มีนาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากั  6 

17 มีนาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขย สธร จํากั  7 

8 เม ายน 2557 สหกรณ์การเก ตรยางชุมน้อย จํากั  23 

10 เม ายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จาํกั  9 

18 เม ายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวั อุบลราชธานี จํากั  4 

 

17 พ าคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกํา พงเพชร จํากั  136 

27 พ าคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากั  20 

9 มิ ุนายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอน กน่ จํากั  9 

19 มิ ุนายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบ่ี จํากั  4 

2 กรก าคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จํากั  7 

4 กรก าคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ ห่งชาติ จํากั  66 

21 กรก าคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุ ขทัยธรรมาธิราช จํากั  12 

21 สิงหาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ต ยต้า จํากั  22 

3 ตุลาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จํากั  7 

17 ตุลาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทาน ม่กลอง จํากั  35 

20 ตุลาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามั ก าจังหวั เลย จํากั  8 

21 ตุลาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จํากั  20 

17 พ จิกายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ ละการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคํา หง จํากั  20 

21 พ จิกายน 2557 สหกรณ์จังหวั สมุทรปราการ  60 

25 พ จิกายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จํากั  6 

19 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จํากั  15 
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การ ิด ่อ รกิ กับ หกร ออมทรัพยอ่น
  

 ในปี 2557  คณะกรรมการ ําเนินการ ละเจ้าหน้าที่ไ ้เ ินทางไปติ ต่อธุรกิจ ละเย่ียมชมกิจการของสหกรณ์
ต่าง  รวม 82 สหกรณ์   บ่งตาม ูมิ าคไ ้ ังน้ี 

 าคเหนือ      17 สหกรณ์ 
 าคกลาง       15 สหกรณ์ 
 าคตะวันออกเ ียงเหนือ     36 สหกรณ์ 
 าคตะวันออก              3 สหกรณ์ 
 าคใต้          11 สหกรณ์ 
 

กรรมการ ละเ ้าหน้าที่ร่วมประ ม ัมมนา ละ กอบรม
  
 ในปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ไ ้ส่งกรรมการ ละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนา ละฝกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมพูนทัก ะ ประสบการณ์ วิสัยทั น์  ตลอ จน ลกเปลี่ยนความรู้ ละประสบการณ์กับกรรมการ ละเจ้าหน้าที ่
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ที่มาเข้าร่วมประชุมสัมมนา  เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทั น์ ละนําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ 
ในการป ิบัติงาน ละการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์  ตลอ ปี 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ส่งกรรมการ ละ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา ละร่วมประชุม รวม 92 หลักสูตร 
 
ประ านกรรมการ ที่ปรก า ละกรรมการ รับเ ิ เปนวิทยากรบรรยาย ห้หน่วยงาน ่าง
  
 ในปี 2557 ที่ปรก า ประธานกรรมการ ละกรรมการ ไ ้รับเชิ เปนวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ก่หน่วยงานต่าง  รวมทั้งสิ้น 9 ห่ง 
 
กิ กรรมอ่น

 

 เ ้าเ า น อกา ่าง  
 วันที่ 3  มกราคม  2557  มเด พระเทพรั นรา ดา ยามบรมรา กมารี เส จฯ ทรงบาตรเนื่องในวาระ
ครบรอบ 97 ปี ห่งการส าปนาคณะอัก ร าสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ใน อกาสน้ี ประธานกรรมการ เข้าเฝาฯ 
เพ่ือทูลเกล้าฯ วายวารสารข่าวสหกรณ์ฯ รวมเล่มประจําปี 2556 

วันที่  26  มีนาคม  2557  มเด พระเทพรั นรา ดา ยามบรมรา กมารี เส จฯ ทรงบาตร เน่ืองในวาระ
ครบรอบ 97 ปี ห่งการส าปนาจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ใน อกาสน้ี ประธานกรรมการ  เข้าเฝาฯ เพ่ือทูลเกล้าฯ วายเงิน

ยเส จพระราชกุ ลตามพระราชอัธยา ัย จํานวน 100,000 บาท 
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 วายพานพ่ม ักการะ วางพวงมาลา ละร่วมพิ ีทําบ ักบา ร 
 วันที่ 26 กุม าพันธ์ 2557 เน่ืองใน อกาสวันสหกรณ์ ห่งชาติ ที่ปรก า ประธานกรรมการ เหรั ิก ละเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ  ร่วม วายพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรี ย์พระราชวรวง ์ เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ  
พระบิ า ห่งการสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ์ ห่งประเท ไทย   
 วันที่ 26 มีนาคม 2557 เน่ืองในวาระครบรอบ 97 ปี ห่งการส าปนาจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ
ําเนินการ คณะกรรมการ ละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ร่วม วายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเ จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ละพระบาทสมเ จพระมงกุ เกล้าเจ้าอยู่หัว ละร่วมพิธีทําบุ ตักบาตร  
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ 9 มิ ุนายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ ละเจ้าหน้าที่ ร่วมวาง
พวงมาลาเพ่ือ วายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเ จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิ ล พระอั มรามา 
ธิบ ินทร  เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ณ คณะ พทย าสตร์ รงพยาบาลจุ าฯ  
 

 อวยพรปี หม่
 คณะกรรมการ ละเจ้าหน้าที่  เข้าคารวะเพื่ออวยพรปีใหม่  พร้อมมอบกระเช้าของขวั เน่ืองในเท กาล 
ปีใหม่ ่ ู้บริหารมหาวิทยาลัย  ละ ู้บริหารส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556-9 มกราคม 
2557 
 

 ทําบ ักบา ร เน่อง นวาระ นปี หม่
 วันที่ 8 มกราคม 2557 ประธานกรรมการ  กรรมการ  ละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมงานทําบุ ตักบาตร เน่ืองใน อกาส
ข้นปีใหม่ พุทธ ักราช 2557 ณ ลานพระ รีมหา พธิ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 ร่วม วายป ัย ด่พระ ิก อาพา เน่อง นวาระ รบรอบ ปี ห่งการ าปนา าลงกร มหาวิทยาลัย

 วันที่ 20 มีนาคม 2557 คณะกรรมการ ละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ร่วมกิจกรรมกับบุคลากรของ
จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย วายปจจัย ละเครื่องอุป คบริ ค เน่ืองใน อกาสครบรอบ 97 ปี ห่งการส าปนาจุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ่พระ ิก ุอาพาธ ณ ตกวชิร าณวง ์ รงพยาบาลจุ าฯ 
 

 หกร ออมทรัพย า รบรอบ ปี 
 วันที่ 13 มกราคม 2557  เน่ืองใน อกาสครบรอบ 57 ปี ห่งการก่อต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ประธานกรรมการ 
กรรมการ เจ้าหน้าที่ ู้ประสานงาน ละสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ร่วมทําบุ เลี้ยงพระ เพ่ือความเปนสิริมงคล  ย
ไ ้รับเกียรติจากสมาชิกรุ่นก่อต้ังสหกรณ์  ู้บริหารมหาวิทยาลัย  ู้ประสานงาน ละสมาชิกสหกรณ์  มาร่วมงาน   ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์จุ าฯ อาคารจามจุรี 9 
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 ร่วม ดง วาม ิดเหน ละ ห้ ้อเ นอ นะการ ัด รรกํา ร ท ิ ประ ําปี
 วันที่ 24 มกราคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ จั ให้สมาชิกเข้าร่วม ส งความคิ เหน ละให้ข้อเสนอ นะ           
การจั สรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2556 ณ ห้องประชุม 117 อาคาร 3 คณะวิ วกรรม าสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ประ ม ห ่ ามั ประ ําปี
 วันที่ 12 กุม าพันธ์ 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ไ ้จั ให้มีการประชุมให ่สามั  ประจําปี 2556 เพ่ือรายงาน ล
การ ําเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2556 ให้สมาชิกไ ้รับทราบ ละจั สรรกําไรสุทธิประจําปี ยสหกรณ์ฯ ทํา ลกําไร
สุทธิประจําปี  บาท ที่ประชุมให ่จั สรรจ่ายเปนเงินปน ลร้อยละ  ละจ่ายเงินเ ลี่ยคืนร้อยละ  
 

 รับมอบงาน
 วันที่  13 กุม าพันธ์ 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ จั ให้มีพิธีมอบงานระหว่างคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุ าฯ ปี 2556 ชุ ที่ 53 ละคณะกรรมการ ําเนินการ ปี 2557  ชุ ที่ 54 ณ ห้องประชุมสวัส ิ สงบางปลา สหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุ าฯ อาคารจามจุรี 9 
 

 หกร ออมทรัพย า เปด ัว อพพลิเ ั่น หม่
 วันที่ 13 กุม าพันธ์ 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ จั งานเป ตัว อพพลิเคช่ัน “CUCOOP Member” เพ่ือ
ให้บริการ ก่สมาชิกใน ้านข้อมูลทางการเงิน ่าน ทร ัพท์มือ ือสมาร์ท น เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก ในการ
เรียก ูข้อมูลส่วนตัว อาทิ เงินหุ้น เงินฝาก เงินกู้ ตลอ จนข่าวสาร ละกิจกรรมต่าง  ของสหกรณ์ ให้สามาร เข้า งข้อมูลไ ้
อย่างสะ วก รว เรวมากข้น ทั้งยังสามาร เรียก ูข้อมูลไ ้ทุกที่ ทุกเวลาอีก ้วย ยในวันเป ตัวมีสมาชิกให้ความสนใจ
ลงทะเบียนเข้าใช้งานเปนจํานวนมาก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ อาคารจามจุรี 9  
 
 ร่วมพิ ีเปด ปดการ ่ง ันกี า าย น องบ ลากร า ประ ําปี

 วันที่ 21 มีนาคม 2557  ประธานกรรมการ ําเนินการ นําคณะกรรมการ ละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ  
ร่วมพิธีเป การ ข่งขันกี า ายในของบุคลากรจุ าฯ ครั้งที่ 36 ประจําปี 2557 ละมอบเงินสนับสนุนการ ข่งขันกี า
บุคคลากรจุ าฯ จํานวน 300,000 บาท ณ สนามกี าจุ าฯ 

 พิ ีบัง กลอทิ ่วนก ล ห้ มา ิกผ้ล่วงลับ ละรดนํา อพร ากผ้อาว เน่อง นเท กาล งกราน  
 วันที่ 11 เม ายน 2557 เน่ืองใน อกาสเท กาลสงกรานต์ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ู้ประสานงาน ละสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ไ ้จั พิธีบังสุกุลอุทิ ส่วนกุ ลให้ ก่สมาชิก ู้ล่วงลับ ละร นํ้าขอพรจาก ที่ปรก า ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ ละกรรมการอาวุ ส ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ อาคารจามจุรี 9 
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 ร่วมเปนเ ้า าพ วดพระอ ิ รรม พ

วันที่ 11 มิ ุนายน 2557 คณะกรรมการ พร้อม ้วยเจ้าหน้าที่ เปน ู้ ทนสหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ร่วมเปนเจ้า าพ
สว พระอ ิธรรม พ ร . าวร วรรณกุล อ ีตกรรมการสหกรณ์ ปีพ. . 2526 ยมอบเงินจํานวน 6,000 บาท ให้ ก่ทายาท 
เพ่ือร่วม ส งความอาลัย ละระลก งสมาชิก ู้ทําคุณประ ยชน์ ก่สหกรณ์ฯ ณ าลา 2 วั พระ รีมหาธาตุวรมหาวิหาร 
(บางเขน)  
 

 ทอดก ิน ามั ี ประ ําปี

 วันที่ 26 ตุลาคม 2557 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ู้ประสานงาน ละสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
จุ าฯ ร่วมพิธีทอ ก ินสามัคคี ประจําปี 2557 ณ วั สวนพูล อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยัธานี 
 

 ทอดผ้าปา ามั ีมหาก ลกรงเทพ นา่น

 วันที่ 15 พ จิกายน 2557 ที่ปรก า คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ู้ประสานงาน ละสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ 
ร่วมพิธีทอ ้าปาสามัคคีมหากุ ลกรุงเทพฯ-น่าน เพ่ือสมทบทุนสร้างอุ บส  ณ วั หนอง ง อ. ูเวียง จ.น่าน 
 

 รับ ล่ที่ระลกการ นับ นนกี า กอ รังที่

 วันที่ 16 พ าคม 2556 ประธานกรรมการ ําเนินการ เข้ารับ ล่จาก อธิการบ ี จุ าฯ ใน อกาสที่สหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุ าฯ มอบเงินสนับสนุน ก่นักกี าที่เข้าร่วมการ ข่งขันกี าบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอุ ม ก า ครั้งที่ 33 
“อา่ง ก้วเกมส์” จํานวน 256,620 บาท ณ อาคารเ ลิมราชสุ ากี าส าน จุ าฯ 
 

พิ ีเปดที่ทําการ หม่ า า ะทัน พทย า ร

 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ไ ้ทําพิธีเป ที่ทําการใหม่ สาขาคณะทันต พทย าสตร์ เพ่ือเปน
การอํานวยความสะ วกในการให้บริการ ก่สมาชิก ยไ ้รับเกียรติจาก คณบ ี คณะทันต พทย าสตร์ เปนประธานในพิธีเป
ที่ทําการสาขาใหม่ ละมี ู้บริหารจากหน่วยงานต่าง  ในจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ละสมาชิก ร่วม ส งความยิน ีใน อกาสน้ี  
 

 ัด ําหนา่ยลาํ ยเพ่อ ่วยเหลอเก รกร
ระหว่างวันที่ 5-14 สิงหาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 

พ้ืนที่ 1 จั จําหน่ายลําไยเกร  A  พันธ์ุอี อ ราคา ูกกว่าท้องตลา  เพ่ือช่วยเหลือเก ตรกร ู้ปลูกลําไยในพ้ืนที่ าคเหนือ ย
ไ ้รับความสนใจเลือก ื้อลําไยจากสมาชิกเปนจํานวนมาก บริเวณหน้าสํานักงานสหกรณ์ฯ  อาคารจามจุรี 9  
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 มอบรางวัลการออก บบ าพปกรายงานประ ําปี 
 วันที่ 16 กันยายน 2557 คณะกรรมการ ําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ  มอบรางวัลออก บบ าพปกรายงาน
กิจการ  ประจําปี  2556 ให้ ก่  นางสาวนีนา  เลิ หิ รั วณิช  นิสิตประจํา าควิชาการออก บบอุตสาหกรรม           
คณะส าปตยกรรม าสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จํานวน 6,000 บาท  ละมอบเงินสมนาคุณให้ ก่ าควิชาการออก บบ
อุตสาหกรรม  คณะส าปตยกรรม าสตร์  จุ าฯ   จํานวน 10,000 บาท  ณ  ห้องประชุมสวัส ิ   สงบางปลา   
สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ  อาคารจามจุรี 9 

 

 มอบเกียร ิบั ร ละ ล่เรียนดี ประ ําปี
 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ  ไ ้จั พิธีมอบเกียรติบัตร ละ ล่เรียน ี ประจําปี 2557  
ให้ ก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ ที่มี ลการเรียน ีเ ่นใน ต่ละระ ับช้ัน ยมี ู้ไ ้รับเกียรติบัตรจํานวน 653 ราย  ละ ู้รับ ล่
เรียน ี จํานวน 15 ราย  ณ ห้องประชุม 101 อาคาร 3 คณะครุ าสตร์  จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 หยั่งเ ียงเลอก ังกรรมการดําเนินการ ละเลอก ังผ้ประ านงานประ ําหน่วย ปี
 1. วันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการ ําเนินการหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการ ําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุ าฯ เป รับสมัครสมาชิก ู้สนใจสมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกต้ังเปนกรรมการสหกรณ์ฯ  ณ  สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
จุ าฯ  อาคารจามจุรี 9 
 2. วันที่ 25-29 สิงหาคม 2557  คณะกรรมการ ําเนินการหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการ ําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุ าฯ  เป รับสมัครสมาชิก ู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเปน ู้ประสานงานประจําหน่วยสหกรณ์ฯ  ณ สํานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์จุ าฯ  อาคารจามจุรี 9 
 3. วันที่ 7 พ จิกายน 2557  คณะกรรมการ ําเนินการหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการ ําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์   
จุ าฯ ละเลือกต้ัง ู้ประสานงานประจําหน่วย ปี 2558  ไ ้จั ให้มีการลงคะ นนหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการ ําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ละเลือกต้ัง ู้ประสานงานประจําหน่วยประจําปี 2558  ล่วงหน้า ยจั ให้สมาชิกที่ไม่อาจใช้สิทธิ
ลงคะ นนหย่ังเสียงเลือกต้ังฯ ละเลือกต้ังฯ ในวันลงคะ นนปกติ มาใช้สิทธิลงคะ นนล่วงหน้าไ ้   ณ หน่วยเลือกต้ังล่วงหน้า  
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ  อาคารจามจุรี 9 
 4.  วันที่ 21 พ จิกายน 2557 คณะกรรมการ ําเนินการหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการ ําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์    
จุ าฯ ละเลือกต้ัง ู้ประสานงานประจําหน่วย ปี 2558  ไ ้จั ให้มีการลงคะ นนหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการ ําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ละเลือกต้ัง ู้ประสานงานประจําหน่วย ประจําปี 2558 ต้ัง ต่เวลา 08.30– 15.30 น. ละ           
นับคะ นนรวม ณ ห้องประชุม 101 อาคาร 3 คณะครุ าสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยสมาชิก ู้มีสิทธิลงคะ นนหยัง่เสียง
เลือกต้ัง มีจํานวน 11,413 คน มาใช้สิทธิหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการ 5,899 คน  คิ เปนร้อยละ 51.69  ละใช้สิทธิเลือกต้ัง 
ู้ประสานงาน 5,895 คน คิ เปนร้อยละ 51.56 
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กิ กรรมเพ่อ ัง ม

 มอบอา ารเรียน นยการเรียน ม น าว ทย เ า ม่ าหลวง
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ที่ปรก า คณะกรรมการ ละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ร่วมทําพิธีเป ละส่งมอบ

อาคาร ูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย ูเขา ม่ าหลวง บ้านห้วยยาว ต. ม่วิน อ. ม่วาง จ.เชียงใหม่ ใน อกาสนี้ ู้อํานวย ูนย์
พั นา ครงการหลวงขุนวาง เปน ู้รับมอบอาคารเรียนหลังน้ี ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 
จํานวน 450,000 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน เสื้อ ้าเครื่องนุ่งห่ม ละของเล่นให้กับทางชุมชนอีก ้วย 
 
 ่งมอบอา ารเรียน รงเรียน ํารว ระเวน าย ดนวิ ิ รวิทยา าร กา นบรี 

 วันที่ 12 กันยายน 2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ละขบวนการสหกรณ์ จั พิธีส่งมอบ
อาคารเรียนเ ลิมพระเกียรติ สมเ จพระเทพรัตนราชสุ าฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รงเรียนตํารวจตระเวนชาย นวิจิตร 
วิทยาคาร จ.กา จนบุรี เพ่ือสํานกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อขบวนการสหกรณ์ไทย
 
 ทอดผ้าปา ้น ม้ ละปลกกล้า ม้ เพ่อ นผนปา ้นนํา

วันที่ 4 ตุลาคม 2557 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ละเจ้าหน้าที่ ร่วมทอ ้าปาต้นไม้ ละทํากิจกรรมบําเพ
ประ ยชน์ ร่วมกันปลูกกล้าไม้ที่ไ ้จากการทอ ้าปาเพ่ือเปนการคืน ืนปาต้นนํ้าของ จ.กา จนบุรี ณ วั ธุ งค์นิมิต    ต.ปาก
พรก อ.เมือง จ.กา จนบุรี 

 
ดง วามยินดี

 
 ในปี 2557 คณะกรรมการ ําเนินการ ละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุ าฯ ไ ้ร่วม ส งความยิน ีกับ ู้บริหาร
หน่วยงานต่าง ในจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รวม  หน่วยงาน งัน้ี 

ที่ วันที่ เน่อง น อกา ่อหน่วยงาน

1. 3 มกราคม 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 97 ปี คณะอัก ร าสตร์ 

2. 29 มกราคม 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 97 ปี คณะวิทยา าสตร์ 

3. 14 กมุ าพันธ์ 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 28 ปี ูนย์บริการวิชาการ ห่งจุ าฯ 

4. 3 มีนาคม 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 31 ปี คณะ ิลปกรรม าสตร ์

5. 18 เม ายน 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 23 ปี ส าบันวิจัยพลังงาน 

6. 22 เม ายน 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 40 ปี ส าบันวิจัยสังคม 

7. 23 เม ายน 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 79 ปี คณะสัตว พทย าสตร์ 
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ที่ วันที่ เน่อง น อกา ่อหน่วยงาน

8. 8 พ าคม 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 56 ปี ส มสรอาจารย ์

9. 16 พ าคม 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 74 ปี คณะทันต พทย าสตร์ 

10. 21 พ าคม 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 36 ปี สํานักงานวิทยทรัพยากร 

11. 
2 มิ ุนายน 2557 

ส งความยิน ีครบรอบ 101 ปี คณะวิ วกรรม าสตร์ 

12. ส งความยิน ีครบรอบ 18 ปี ูนย์ท สอบทางวิชาการ ห่งจุ าฯ 

13. 27 มิ ุนายน 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 81 ปี คณะส าปตยกรรม าสตร ์

14. 8 สิงหาคม 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 44 ปี คณะเ ร าสตร์ 

15. 13 สิงหาคม 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 11 ปี ูนย์วิทยา าสตร์ าลาล 

16. 15 สิงหาคม 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 66 ปี คณะรั าสตร ์

17. 22 กันยายน 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยป ตรเลียม ละป ตรเคมี 

18. 30 กันยายน 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 44 ปี ส าคณาจารย์ 

19. 9 ตุลาคม 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 40 ปี ส าบันวิจัยส าวะ ว ล้อม 

20. 22 ตุลาคม 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 76 ปี คณะพาณิชย าสตร์ ละการบั ชี 

21. 30 ตุลาคม 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 16 ปี คณะวิทยา าสตร์การกี า 

22. 7 พ จิกายน 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 37 ปี ส าบัน า า  

23. 14 พ จิกายน 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 23 ปี คณะสหเวช าสตร์ 

24. 25 พ จิกายน 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 49 ปี ส านีวิทยุ ห่งจุ าฯ 

25. 8 ธันวาคม 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 101 ปี คณะเ สัช าสตร์ 

26. 23 ธันวาคม 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 48 ปี วิทยาลัยประชากร าสตร์ 

27. 25 ธันวาคม 2557 ส งความยิน ีครบรอบ 26 ปี คณะพยาบาล าสตร์ 
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งบดุลและรายงานประจ าปี 2557 

แสดงผลงานของสหกรณ์ 
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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
 
   วันที่   14    มกราคม  2558 
 
เรียน นายมนตรี    ช่วยช ู
 
  หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ ไว้ เ พ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ            
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพ่ือแสดง
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 
 

  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ  
ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้ าพเจ้าทราบ และ
คิดว่าควรจะเป็นดังต่อไปนี้ 
  1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการ  ละ
เว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ  
  2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
   2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอ่ืน                 

ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
   2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และรายงานการประชุมใหญ่ 
  3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการ  หรือ         
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการ
ผิดปกติท่ีมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 
  4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบ
อย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 
  5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน  เพราะมิได้        
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ  ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจ
เกิดข้ึนในภายหน้า ซ่ึงควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการตั้งส ารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
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  6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ในงบการเงิน 
   6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน 
   6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงิน าก หรือข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ 
   6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 
  7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และ
อาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ
หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดี องร้องอ่ืนและไม่มีคดีที่คาดว่า 
จะเกิดขึ้น 
  9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว  ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น 
หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงินหรือ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

 รอง าสตราจารย์ ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

 
 

นาง ิริวรรณ    ปญญาธรรม  
ผู้จัดการ 
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รายงานการ ร จสอบกจการ 

สหกรณ์ออ ร ย์จุ าลงกรณ์ หา ยาลย จ ากด 

ประจ าปี 2557 
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หา้งหุน้ส่วนสามญั ลกัขณา เขคม และคณะ 
18 ซอย 42 แยก 9 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กทม. 10230 โทร. 0-2570-3115  แฟกซ์. 0-2570-2914 

  
                        รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
                                                   ประจ าปี 2557                                                     
 
เสนอ   ที่ประชุมใหญ ่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
                  ตามท่ีทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ได้คัดเลือกห้างหุ้นส่วน
สามัญ ลักขณา เขคมและคณะ  โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ ากัด  ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นั้น ข้าพเจ้าและทีมงานในห้างหุ้นส่วน
สามัญ ลักขณา เขคมและคณะ ได้ท าการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ  ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนแล้ว  ส าหรับผลการตรวจสอบประจ าปี 2557  สรุปได้ดังนี้ 
 
      1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
             1.1  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542  
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนมติที่ประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ 
             1.2  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดท าบัญชี  และเอกสารประกอบรายการบัญชีให้
ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  ตามระบบและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด      
             1.3  เพ่ือตรวจสอบประเมินผล   และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและการควบคุมภายในให้รัดกุมยิ่งข้ึน 

 
      2.  ขอบเขตของการตรวจสอบ 
             2.1  ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชีระหว่างเดือน 
             2.2  ตรวจสอบบัญชี  รายละเอียดลูกหนี้ ทุนเรือนหุ้น และเงินรับฝาก เทียบกับบัญชีคุมยอด 
             2.3  ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี  ตามข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 
และมติของที่ประชุม 
           2.4  ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการและเจ้าหน้าที่  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน 
             2.5  ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์รวมทั้ง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ 

2.6 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
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             2.7  ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนงาน  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งต่าง ๆ 
        

       3.  การบริหารงานทั่วไป                
            3.1  สหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายแผนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบไว้ 
ชัดเจน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่ 
เป็นหลัก 
            3.2  ได้ก าหนดต าแหน่งงานต่าง ๆ  ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไว้เหมาะสม  เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ท่ีปฏิบัติ 
            3.3  การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ซึ่งก็ได้ปฏิบัติตามแผนและวงเงิน
งบประมาณท่ีก าหนดไว้นั้น 
            3.4  แนวการปฏิบัติงาน  มีการควบคุมงานเป็นขั้นตอนและการบริหารงาน  ประกอบการตัดสินใจ  ซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์        
            3.5  สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่รวม 59 คน  ผู้จัดการ 1 คน  รองผู้จัดการ 2 คน  หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน  แบ่งเป็น 12 ฝ่าย  รวม 56 คน   คือฝ่ายเงินกู ้8 คน   ฝ่ายนิติการ 2 คน    ฝ่ายการเงิน 3 คน   
ฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน 4 คน  ฝ่ายเงินฝาก 15 คน  ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ 6 คน ฝ่ายทะเบียน
สมาชิก 3 คน  ฝ่ายธุรการ 5 คน  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 3 คน  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 คน  ฝ่ายบัญชี 2 คน 
และฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร 2 คน  ได้มีการจัดท าสัญญาครบถ้วน  มีหลักประกัน  และมีการมอบหมาย
หน้าที่อย่างถูกต้อง 
   

       4.  การบัญช ี
             4.1  สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็นไปตามแบบที่ทางราชการก าหนด  ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอ 
กับปริมาณธุรกิจ 
             4.2  การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  และมีเอกสารประกอบรายการบัญชีเพียง
พอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้ 
             4.3  สหกรณ์ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ   ท าให้รายการบัญชี  ทะเบียน 
งบการเงิน  และรายงานต่าง ๆ ถูกต้อง   สมบูรณ์   รวดเร็ว  และสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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       5.  การเงิน   
            5.1  เงินสด ละเงิน าก นาคาร  
                   ณ วันที่  ธันวาคม 2557 สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ประกอบด้วย 
                                 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินสด 8,203,868.75 7,276,286.00 927,582.75 12.75
เงินฝากธนาคาร
  กระแสรายวนั 154,071,804.83 23,463,725.40 130,608,079.43 556.64
  ออมทรัพย์ 427,310,856.18 242,355,500.53 184,955,355.65 76.32

รวม 589,586,529.76 273,095,511.93 315,563,435.08 115.89

รายการ
เพ่ิมขึน้ (ลดลง)

 
            5.2  เงิน ากกองทุนส่วนบุคคล  
                   ณ วันที่  ธันวาคม 2 7 สหกรณ์มีเงินฝากกองทุนส่วนบุคคล ดังนี้ 
                                 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ
   กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 189,740,776.47 189,195,112.02 545,664.45 0.29
บริษัท หลกัทรัพย์ บวัหลวง
   จ ากดั (มหาชน) 8,874,888.19 85,365,898.19 (76,491,010.00) (89.60)
บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ
   เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 1,069,590.35 1,018,190.21 51,400.14 5.05

รวม 199,685,255.01 275,579,200.42 (75,893,945.41) (27.54)

รายการ
เพ่ิมขึน้ (ลดลง)
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           5.2  การรับจ่าย ละเกบรัก าเงินสด ละเงิน าก นาคาร 
                  การรับ จ่าย   และการเกบรัก าเงินสด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   รัดกุม และปลอดภัยกรณีที่มี
การเกบรัก าเงินสดเกินกว่าที่ก าหนดไว้ .  บาท ได้ท าบันทึกเสนอประธานกรรมการเพ่ืออนุมัติทุก
ครั้ง  ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก  และใบแจ้งยอดของธนาคาร   ตรวจสอบแล้ว   ปรากฏว่ามียอด
คงเหลือถูกต้องตรงตามบัญชีของสหกรณ์ทุกบัญชี 
 
         5.   เงิน ากสหกรณ์อ่น    ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2 7  สหกรณ์น าเงินฝากสหกรณ์อ่ืน  ดังนี้ 

       
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

ชมุนมุสหกร ์ธนกิจไทย จ ากัด 550,010,000.00    550,000,000.00    10,000.00            0.002         
สหกร ์ออมทรัพย์ษะกอฟะ อิสลาม จ ากัด 75,200,000.00       68,500,000.00       6,700,000.00       9.78           
สหกร ์ออมทรัพย์พนกังาน บ.รอยัล อร์ซเลน จ ากัด 16,800,000.00       18,000,000.00       (1,200,000.00) (6.67)
สหกร ์ออมทรัพย์อลั - อิสลามียะ ์ จ ากัด 0.00 21,000,000.00       (21,000,000.00) (100.00)
สหกร ์เครดิ ยเน่ียนมงคลเ รษ ี จ ากัด 213,268,107.83    200,923,231.94    12,344,875.89    6.14
ชมุนมุสหกร ์การเกษ รเชียง หม จ ากัด 12,000,000.00       17,000,000.00       (5,000,000.00) (29.41)
สหกร ์การเกษ รมาบ ะ กเอน จ ากัด 2,000,000.00         2,000,000.00         0.00 0.00
สหกร ์การเกษ รหนองจอก จ ากัด 17,400,000.00       17,400,000.00       0.00 0.00
สหกร ์การเกษ รเมองอทุยัธานี จ ากัด 0.00 5,000,000.00         (5,000,000.00) (100.00)
สหกร ์บริการขนสง ร.ส.พ. จ ากัด 14,400,000.00       16,000,000.00       (1,600,000.00) (10.00)
สหกร ์พั นาทรัพยากรมนษุย์อบุลราชธานี จ ากัด 6,750,000.00         8,500,000.00         (1,750,000.00) (20.59)
สหกร ์ คนมวังน า้เย็น จ ากัด 58,000,000.00       70,000,000.00       (12,000,000.00) (17.14)
สหกร ์เคหส านนพเก้ารวม จ จ ากัด 915,000,000.00    915,000,000.00    0.00 0.00

1,880,828,107.83 1,909,323,231.94 (28,495,124.11) (1.49)

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ช่อสหกร ์

 
       
 
     เงินฝากสหกรณ์การเก ตรหนองจอก จ ากัด จ านวน 7 4 .  บาท    อยู่ระหว่างด าเนินคดี    ได้ตั้ง 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเตมจ านวน 
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       เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด  จ านวนเงิน 7 7.  บาท    เพ่ิมขึ้นจากปี 2  
จ านวน 2 7.2  บาท ในจ านวนนี้เป็นการบันทึกโอนรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อ่ืนค้างรับปี 2  
จ านวน 7 . 2 บาท และรายได้ดอกเบี้ยรับปี 2 7 จ านวน 22 .  บาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ย
เงินรับฝาก 2 2 22 . 7 บาท และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมโอนเข้าบัญชีรายเดือน 7 7 . 2 บาท  ซึ่งตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ย่อหน้าที่ 22 ก าหนดให้ต้องตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด สงสัยจะสูญเตม
จ านวนทั้งส่วนที่เป็นเงินฝากและดอกเบี้ย อย่างไรกตาม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์
และผลประโยชน์ของสมาชิก นายทะเบียนสหกรณ์จึงผ่อนผันให้สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อเงินฝาก  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ย
นคลองจั่น จ ากัด  สงสัยจะสูญตามจ านวนดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นในปีบัญชีปจจุบันทั้งจ านวน      แต่สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  ได้ตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จ ากัด สงสัยจะ
สูญเตมจ านวน ทั้งส่วนที่เป็นเงินฝากและดอกเบี้ยเป็นเงิน 22 .  บาท 

 
       การด าเนนิงาน 
          .1  สมาชิกของสหกรณ์    ณ วันที่  31 ธันวาคม 2 7   มีสมาชิก ดังนี้ 
                    

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(คน) (คน) (คน) (ร้อยละ)

สมาชิก 11,468 11,340 128 1.13
สมาชิกสมทบ 3,851 3,569 282 7.90
สมาชิกสมทบกิ ิม กัดิ (พระองค์) 1 1 0 0.00

รวม 15,320 14,910 410 2.75

เพ่ิมขึน้ (ลดลง)
รายการ

 
  
 
             การรับเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก    คณะกรรมการด าเนินการได้มีการอนุมัติ
ถูกต้องตรงตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ 
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6.2  การใหกยม                         
                    .2.1  ลกหนีเงินใหสมาชิกกยม  สหกรณ์ให้สมาชิกกู้  ประเภท  คือ  เงินให้กู้ ุกเ ิน สามัญ
และพิเศ    มียอดคงเหลือ  ดังนี้                    

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

กุเ ิน 24,532,400.00        19,874,350.00        4,658,050.00          23.44
สามั 1,198,199,890.73   1,082,641,033.15 115,558,857.58      10.67
พิเ ษ 3,964,805,433.40   3,687,014,805.69   277,790,627.71      7.53

รวม 5,187,537,724.13   4,789,530,188.84   398,007,535.29      8.31

เพ่ิมขึน้ (ลดลง)
รายการ

 
                   การปฏิบัติในการให้กู้ยืมเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์     เอกสารหลักฐานแสดง
การเป็นหนี้ การค้ าประกัน หลักประกัน และเอกสารประกอบ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
             
            6.2.2  ลกหนี ม่ก่อใหเกิดราย ด                             

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

ลกหนีร้ะหวางด าเนินคดี - สหกร ์อ่น 69,500,000.00        69,500,000.00        0.00 0.00
ลกหนีร้ะหวางด าเนินคดี 1,734,361.97         1,783,088.16 (48,726.19) (2.73)
ลกหนี ้ ามค าพิพากษา 47,941,703.46        42,688,776.88        5,252,926.58    12.31

รวม 119,176,065.43      113,971,865.04      5,204,200.39    4.57

เพ่ิมขึน้ (ลดลง)
รายการ

 
              
           6.2.3  เงินใหสหกรณ์อ่นกยม                             

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

ระยะสัน้ 1,461,654,207.09        1,423,768,285.94        37,885,921.15        2.66
ระยะยาว 9,138,263,337.01        8,314,527,803.64 823,735,533.37      9.91

รวม 10,599,917,544.10      9,738,296,089.58        861,621,454.52      8.85

เพ่ิมขึน้ (ลดลง)
รายการ

 
              
            ลูกหนี้เงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืม ระยะยาว  ข้างต้น  ส่วนหนึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
คลองจั่น จ ากัด  จ านวนเงินต้น 4 .  บาท  โดยมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน   ซึ่งมีมูลค่าตามราคา
ตลาดคาดว่าจะสามารถคุ้มครองหนี้ได้อย่างเพียงพอ 
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      .   การลงทุน  
       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  สหกรณ์ด าเนินการลงทุนในประเภทต่าง    ดังนี้ 

 
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)
ระยะสัน้
อย นความ ้องการของ ลาด
หุ้นก้ 1,270,928,503.99    1,628,900,724.01      (357,972,220.02) (21.98)
กองทนุสวนบคุคล 2,184,229,893.29    2,161,005,643.09      23,224,250.20        1.07
ไมอย นความ ้องการของ ลาด
พนัธบั รรั บาล 199,492,629.40       1,100,144,324.42      (900,651,695.02) (81.87)
  รวม 3,654,651,026.68    4,890,050,691.52      (1,235,399,664.84) (25.26)
ระยะยาว
อย นความ ้องการของ ลาด
หุ้นก้ 7,773,028,777.20    7,353,067,098.55      419,961,678.65      5.71
ไมอย นความ ้องการของ ลาด
พนัธบั รรั บาล 50,000,000.00         248,955,853.10         (198,955,853.10) (79.92)
พนัธบั รธนาคารแหง ระเท ไทย 1,001,000,000.00    1,001,000,000.00      0.00 0.00
พนัธบั รอาคารสงเคราะห์ 200,000,000.00       200,000,000.00         0.00 0.00
หุ้นก้ บริษัทการบนิไทย จ ากดั(มหาชน) 2,000,000,000.00    2,000,000,000.00      0.00 0.00
หุ้นก้ บริษัทน า้ าลมิ รจ ากดั(มหาชน) 140,000,000.00       140,000,000.00         0.00 0.00
หุ้นชมุนมุสหกร ์ออมทรัพย์แหง ระเท ไทย จ ากดั 510,001,000.00       510,001,000.00         0.00 0.00
หุ้นชมุนมุสหกร ์ธนกิจไทย จ ากดั 50,000,000.00         50,000,000.00           0.00 0.00
หุ้นชมุนมุสหกร ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ ากดั 1,200,000.00           1,200,000.00             0.00 0.00
หุ้นธนาคารเพ่อการเกษ ร และสหกร ์การเกษ ร 5,000,000.00           5,000,000.00             0.00 0.00
หุ้นสามั บริษัทสห ระกนัชีวิ  (มหาชน) 10,000,010.00         10,000,010.00           0.00 0.00
  รวม 11,740,229,787.20  11,519,223,961.65    221,005,825.55      (74.20)
  รวมเงินลงทนุ 15,394,880,813.88  16,409,274,653.17    (1,014,393,839.29) (99.47)

เพ่ิมขึน้(ลดลง)
รายการ

 
          การลงทุนดังกล่าว    เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2 42มาตรา 2 7   และประกาศ
คณะกรรมการพั นาการสหกรณ์แห่งชาติ   เรื่อง  ข้อก าหนดการฝาก  หรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ 
การค านวณผลตอบแทนถูกต้องครบถ้วน 



สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัดสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2557 99
8 

 

 
           6.   การรับ ากเงิน     ณ วันที่  ธันวาคม 2 7 มีเงินรับฝากจากสมาชิก ดังนี้ 
                                                      

(บาท) (ร้อยละ)
ออมทรัพย์ 3,618,877,600.43    3,838,038,660.39    (219,161,059.96) (5.71)
ออมทรัพย์ ลอด าษี 13,059,000.00         0.00 13,059,000.00         100.00
ระจ า 8,027,576,965.83    5,332,447,765.18    2,695,129,200.65    50.54
          รวม 11,659,513,566.26  9,170,486,425.57    2,489,027,140.69    27.14

เพ่ิมขึน้(ลดลง)
รายการ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

 
         การปฏิบัติในการรับฝากและถอนเงินรัดกุม ปลอดภัย   การค านวณดอกเบี้ยเงินฝาก  และภา ีเงินได้หัก 
ณ ที่จ่าย ถูกต้องครบถ้วน   
 
             การกยมเงิน  สหกรณ์ได้กู้ยืมเงินระยะสั้น ณ วันที่  ธันวาคม 2 7    มีรายละเอียดดังนี้ 
      

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

ธ.กรุงไทย 3,350,000,000.00 3,739,000,000.00 (389,000,000.00) (10.40)
ธ.ไทยพา ิชย์ 0.00 1,445,000,000.00 (1,445,000,000.00) (100.00)
ธ.กรุง รีอยธุยา 1,600,000,000.00 1,830,000,000.00 (230,000,000.00) (12.57)
ธ.ทหารไทย 350,000,000.00 1,000,000,000.00 (650,000,000.00) (65.00)
ธ.ย อบี 0.00 910,000,000.00 (910,000,000.00) (100.00)
วัสั า ช้เงินสมาชิก 845,575,413.08 817,119,962.68 28,455,450 3.48

รวม 6,145,575,413.08 9,741,119,962.68 (3,595,544,549.60) (36.91)

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ธนาคาร

 
 
          การปฏบิัติในการกู้ยืมเงินรัดกุม ปลอดภัย การค านวณดอกเบี้ยถูกต้อง 
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            .   ณ วันที่  ธันวาคม 2 7 มีทุนเรือนหุ้น ดังนี้ 
 

 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

ทนุเรอนหุ้น 11,932,198,250.00 11,204,881,880.00 727,316,370.00 6.49

เพ่ิมขึน้ (ลดลง)รายการ

 
  
                  ทุนเรือนหุ้นในบัญชีมีจ านวนถูกต้องตรงกับทะเบียนผู้ถือหุ้นรายตัว 
 
            .7  ณ วันที่  ธันวาคม 2 7 มีทุนส ารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืน  ดังนี้ 
 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

ทนุส ารอง 1,989,886,203.09 1,838,859,389.01 151,026,814.08 8.21
ทนุสะสม ามข้อบงัคบั ระเบยีบอ่น 763,513,079.43 737,440,085.08 26,072,994.35 3.54

รวม 2,753,399,282.52 2,576,299,474.09 177,099,808.43 6.87

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ราย าร

               
               การใช้จ่ายทุนสะสมต่าง  ในระหว่างปีเป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบที่สหกรณ์ก าหนดไว้ 
                                                       
           6.8  รายจ่ายของสหกรณ์ 
                 6. .1  รายจ่ายต่าง ของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพ่ือกิจการของสหกรณ์  เป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้ 
                     . .2  ในปี 2 7  สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่าย  จ านวนเงินรวม 

,727 .  บาท  สหกรณ์ใช้จ่ายเงินตามงบประมาณไปรวม  7 651 7 . 3 บาท ร้อยละ 2.  ) 
คงเหลือวงเงินงบประมาณ 7, 7 ,2 . 7 บาท ร้อยละ 7.84)  มีจ่ายเกินวงเงินงบประมาณที่ก าหนดไว้ 
,090,447.88 บาท   ร้อยละ 12.7 ) 

                    . .   รายจ่ายต่าง  ของสหกรณ์เป็นไปตามมติท่ีประชุมว่าด้วยรายจ่ายนั้น  และส่วนใหญ่อยู่
ภายในวงเงินงบประมาณท่ีก าหนดไว้  เว้นแต่มีรายจ่าย 9  รายการ ที่เกินวงเงินงบประมาณ ประกอบด้วย 
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 คา ช้จาย ระมา การที่ได้รับ จายจริง เกิน ระมา การ ร้อยละ

1 คารักษาพยาบาล 858,000.00          1,272,011.00   414,011.00 48.25
2 เงินสมทบทนุส ารองเลีย้งชีพ 1,808,000.00       1,820,594.00   12,594.00 0.70
3 คาบ าเหน็จและชดเชยเจ้าหน้าที่ 2,409,000.00       2,512,290.22   103,290.22 4.29
4 คาซอมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ 100,000.00          122,085.03      22,085.03 22.09
5 คาซอมแซมและบ ารุงรักษาอาคาร 850,000.00          1,042,715.81   192,715.81 22.67
6 คาเบีย้ ระชมุ 1,084,000.00       1,109,400.00   25,400.00 2.34
7 คาเบีย้เลีย้งพาหนะ 500,000.00          552,696.00      52,696.00 10.54
8 คา ช้จาย นการด าเนินคดี 500,000.00          738,606.73      238,606.73 47.72
9 คา ทร พัท์ 420,000.00          449,049.09      29,049.09 6.92

      รวม 8,529,000.00       9,619,447.88   1,090,447.88  12.79

 
                 ซึ่งสหกรณ์สามารถถัวจ่ายได้ทุกหมวด   โดยที่ประชุมใหญ่ได้มีมติอนุมัติ   ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจถัวจ่ายได้ทุกประเภท ยกเว้นหมวดค่าครุภัณ ์และเงินอุดหนุน 
 
              6.9  ลการด าเนินงาน 
                 . .1 ประมาณการราย ด สหกรณ์ประมาณการรายได้ปี 2557 รวม 1,674 ล้านบาท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2 57  มีรายได้ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                       ลาน
บาท 

(สูง)ต ่ำกว่ำ
ประมำณกำร

1. ดอกเบีย้เงิน ห้ก้แกสมาชิก 225.00 249.46 (24.46) 1.11 เทา
2. ดอกเบีย้เงิน ห้ก้แกสหกร ์อ่น 530.00 598.05 (68.05) 1.13 เทา
3. รายได้อ่น 919.00 950.31 (31.31) 1.03 เทา

รวม 1,674.00 1,797.82 (123.82) 1.07 เท่ำ
อัตรำร้อยละ 100.00 107.40 (7.40)

ประเภทรำยได้ ประมำณกำรทัง้ปี รำยได้ถงึ 31 ธันวำคม 2557 อัตรำรำยได้
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                6.8.2  ประมาณการค่าใชจ่าย   สหกรณ์ได้ประมาณการรายจ่ายปี 2557  ไว้รวม 24 ล้านบาท 
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2 57  มีรายจ่ายดังนี้                                                                                                                               
  
                                                                                                   ลานบาท        

        

ประมำณกำร รำย ่ำยถงึ (สูง)ต ่ำกว่ำ อัตรำ
ทัง้ปี  31 ธค.57 ประมำณกำร รำย ่ำย

1.  ดอกเบีย้จา่ย 535.00 568.77 (33.77) 1.06 เทา
2.  คา่ใช้จา่ยบริหาร 89.00 192.15 (103.15) 2.15 เทา

รวม 624.00 760.92 (136.92) 1.21 เท่ำ
อัตรำร้อยละ 100.00 121.94 (21.94)

ประมำณกำรก ำไรสทธ 1,050.00 1,036.90 13.10

ประเภทรำย ่ำย

 
 
 รายจ่ายต่าง  ของสหกรณ์  ได้จ่ายภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ าปี    
และมติของคณะกรรมการ  สมควรแก่เหตุผล  การจ่ายเงินมีการขออนุมัติจ่ายตามระเบียบ ได้ตรวจสอบเอกสาร
การเบิกจ่ายเงินแล้วถูกต้อง                                                            
              รายไดต้่าง  เป็นไปตามธุรกิจของสหกรณ์  การค านวณและการบันทึกบัญชีรายได้ ถูกต้องครบถ้วน                                                                                  
             ค่าใช้จ่ายต่าง    เป็นรายการปกติของการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดรายได้   การควบคุมภายใน
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรัดกุมและปลอดภัย   
           ในปี 2 7  สหกรณ์ด าเนินงานมีผลก าไรสุทธิรวม  1, 36 5 176.3   บาท  ต่ ากว่าประมาณการ  
13 1 4 23.62  บาท  (ร้อยละ 1.2  ) 
           ก าไรสุทธิของปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมีจ านวน 3 54 36.5  บาท    เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนเงิน  
4 , 4 ,2 .7  บาท  (ร้อยละ 4.4 )  เนื่องจากรายได้รวมเพ่ิมขึ้น 7 , 7,581. 2 บาท  ร้อยละ 11. ) 
ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมข้ึน , 7, 4 .2  บาท ร้อยละ 2 . )  แต่ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ารายได้
รวมที่เพ่ิมข้ึน จึงท าให้อัตราก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 

6.9.2
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7.  ขอสังเกต ละขอเสนอ นะ 
        ในระหว่างปี ห้างหุ้นส่วน   ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่
สหกรณร์ะหว่างการตรวจสอบและในรายงานตรวจสอบกิจการประจ าเดือน สรุปได้ดังนี้ 
7.   การปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี ถูกต้องเรียบร้อย  มีข้อบกพร่องเลกน้อย  ซึ่งไม่เป็นสาระส าคัญ       

ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
7.2  การปฏิบัติงานด้านการรับฝากเงินและให้กู้ยืม ถูกต้องเรียบร้อย   มีข้อบกพร่องบ้างเลกน้อย ซึ่งไม่เป็น

สาระส าคัญ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
 
 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ. 
 
 
 
                                                                                              
                                                                                                      นางลักขณา  เขคม  
                                                                                                        ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
 
 
หางหุนส่วนสามัญ ลักขณา เขคม ละคณะ 

  ซอย 42  แยก   ถนนเสนานิคม   แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กทม. 2  
2  มกราคม 2  
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การจดสรรก า รสุ  ประจ าปี 2557 
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บาท % บาท %

1. ก ำไรสุทธิ 1,036,895,176.38   100.00 993,054,936.59 100.00
2. ทุนส ำรอง

ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 15 ของก ำไรสุทธิ 155,637,965.97     15.01   149,355,462.46 15.04
3. ค่ำบ ำรุงสันนบิำตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย

ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10,000 บำท 10,000.00             0.00     10,000.00         0.00    
4. เงินปนัผลร้อยละ 6.10 (ป ี2556 = 6.03) แหง่ค่ำหุน้ที่ช ำระแล้ว

ของสมำชิกแต่ละคน โดยคิดใหต้ำมส่วนระยะเวลำ 703,050,038.84     67.80   652,772,570.71 65.73
5. เงินเฉล่ียคืนร้อยละ 48.00 (ป ี2556 = 42.00)

ของดอกเบีย้เงินกู้ทุกประเภท * 119,485,973.85     11.52   88,316,231.92 8.89
6. ทุนอุดหนนุกำรศึกษำของบตุรสมำชิก

ไม่เกินร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ 9,500,000.00         0.92     6,600,000.00 0.67
7. โบนสักรรมกำรและเจ้ำหนำ้ที่

ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก ำไรสุทธิ 11,687,455.30       1.13     10,995,501.40 1.11
8. ทุนสำธำรณประโยชน์

ไม่เกินร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ 580,479.21           0.06     1,303,866.14 0.13
9. ทุนสวัสดิกำรสมำชิก  

ไม่เกินร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ 22,396,935.81       2.16     69,513,845.56 7.00
10. ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปนัผล

ไม่เกินร้อยละ 2  แหง่ทุนเรือนหุน้วันส้ินปี 14,546,327.40       1.40     14,187,458.40 1.43

หมายเหตุ     * อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เฉล่ียตลอดปี 2557 ร้อยละ 5.00     
         หัก   เงินเฉล่ียคืน  48.00.% ร้อยละ 2.40     
         คงเหลือ  อัตรำดอกเบีย้เงินกู้สุทธิ ร้อยละ 2.60     

การจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2557

รายการ ปี 2556ปี 2557
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หลักเกณฑ์การจัดสรรก าไรสุทธ ิ
 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2557  ตามที่เสนอจะมีผล  ดังนี ้
 

1. เป็นของสมาชิกร้อยละ  79.32  ของก าไรสุทธิ  คือ   

   1.1  เงินปันผล      (67.80%) 703,050,038.84 บาท 
   1.2  เงินเฉลี่ยคืน    (11.52%)   119,485,973.85 บาท 

รวม 822,536,012.69              บาท 
   

2.  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ  19.55  ของก าไรสุทธิ  คือ   
     2.1  ทุนส ารอง   (15.01%) 155,637,965.97 บาท 
     2.2  ทุนสวัสดิการสมาชิก  (2.16%) 22,396,935.81 บาท 
     2.3  ทุนสาธารณประโยชน์  (0.06%) 580,479.21 บาท 
     2.4  ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก  (0.92%) 9,500,000.00 บาท 
     2.5  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  (1.40%) 14,546,327.40 บาท 

รวม 202,661,708.39 บาท 
   

3.  เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 1.13 ของก าไรสุทธิ  คือ 11,687,455.30 บาท 

รวม 11,687,455.30 บาท 
   

4.  เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ฯ  ร้อยละ 0.00  ของก าไรสุทธิ  คือ   

    ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย                 10,000.00 บาท 
รวม 10,000.00 บาท 

   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,036,895,176.38 บาท 
 
 
 
 

 

1. เป็นของสมาชิกร้อยละ    79.32 
2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ       19.55 
3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ   1.13 
4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ฯ  ร้อยละ    0.00 

79.32

19.55 1.13
0.00

79.32
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งบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ 

ประจ าปี 2558 
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งบประมาณ จ่ายจริง ขอต้ังงบประมาณ
ปี 2557 ม.ค. - ธ.ค.57 ปี 2558

1 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่

1.1 เงินเดือน 26,387,000.00 26,181,954.52 205,045.48 28,050,000.00
1.2 ค่าล่วงเวลา 860,000.00 781,833.25 78,166.75 800,000.00
1.3 ค่ารักษาพยาบาล 858,000.00 1,272,011.00 (414,011.00) 1,500,000.00
1.4 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพเจ้าหน้าที่ 354,000.00 346,965.78 7,034.22 354,000.00
1.5 ค่าเล่าเรียนบุตร 194,000.00 163,116.50 30,883.50 204,000.00
1.6 สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000.00 47,200.00 2,800.00 43,000.00
1.7 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000.00 5,294.00 706.00 6,000.00
1.8 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 531,000.00 524,888.00 6,112.00 533,000.00
1.9 เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,808,000.00 1,820,594.00 (12,594.00) 1,977,000.00
1.10 ค่าบ าเหน็จและชดเชยเจ้าหน้าที่ 2,409,000.00 2,512,290.22 (103,290.22) 3,362,000.00
1.11 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ 133,000.00 132,492.00 508.00 133,000.00
1.12 ค่าเคร่ืองแต่งกายเจ้าหน้าที่ 488,000.00 488,000.00 0.00 480,000.00
1.13 ค่าฝึกอบรมและส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา 500,000.00 490,767.30 9,232.70 600,000.00
1.14 ค่าสัมมนาเจ้าหน้าที่ 2,333,000.00 1,791,707.55 541,292.45 2,353,000.00
1.15 เข็มเกียรติคุณ 18,000.00 10,400.00 7,600.00 90,000.00
1.16 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ประสบภัย 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00

37,129,000.00 36,769,514.12 359,485.88 40,685,000.00
2 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

2.1 ค่าเช่าอาคารสถานที่ 632,000.00 487,347.00 144,653.00 632,000.00
2.2 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคาร 850,000.00 1,042,715.81 (192,715.81) 862,000.00
2.3 ค่าบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ส านักงาน 467,000.00 281,749.60 185,250.40 467,000.00
2.4 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงเคร่ืองใช้ส านักงาน 250,000.00 144,052.78 105,947.22 250,000.00
2.5 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบงาน 3,830,000.00 3,168,191.00 661,809.00 3,830,000.00
2.6 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ 100,000.00 122,085.03 (22,085.03) 115,000.00
2.7 ค่าเบี้ยประกันภัยและภาษียานพาหนะ 186,000.00 154,312.42 31,687.58 146,000.00
2.8 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 400,000.00 278,615.03 121,384.97 400,000.00
2.9 ค่าไฟฟ้า 1,600,000.00 1,538,894.70 61,105.30 1,600,000.00
2.10 ค่าน้ าประปา 50,000.00 25,726.46 24,273.54 50,000.00
2.11 ค่าประกันเส่ียงภัยทรัพย์สิน 60,000.00 53,714.00 6,286.00 60,000.00

8,425,000.00 7,297,403.83 1,127,596.17 8,412,000.00
3 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก

3.1 ค่าใช้จ่ายฝึกวิชาชีพ 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00

งบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2558
สหกรณ์ออมทรัพยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ ากัด

รายการ คงเหลือ
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3.2 ค่าใช้จ่ายมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 72,000.00 51,284.00 20,716.00 72,000.00
3.3 ค่าสัมมนาสมาชิก 4,840,000.00 2,951,847.37 1,888,152.63 5,160,000.00
3.4 ค่าพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจ าป 636,000.00 498,650.25 137,349.75 636,000.00
3.5 ค่าใช้จ่ายการบริการด้านการเงินครบวงจร 1,860,000.00 1,581,680.00 278,320.00 1,500,000.00
3.6 ค่าพิมพ์หนังสือและเอกสารเ ยแพร่สมาชิก 0.00 0.00 0.00 100,000.00
3.7 ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ท านิติกรรม 268,000.00 237,760.00 30,240.00 268,000.00
3.8 ค่าที่จอดรถ 20,000.00 13,520.00 6,480.00 20,000.00

7,796,000.00 5,334,741.62 2,461,258.38 7,856,000.00
4 หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน

4.1 ค่าเบี้ยประชุม 1,084,000.00 1,109,400.00 (25,400.00) 1,084,000.00
4.2 เงินสมนาคุณ 3,363,000.00 3,289,657.71 73,342.29 3,363,000.00
4.3 ค่าตอบแทน ้ตรวจสอบกิจการ 240,000.00 240,000.00 0.00 240,000.00
4.4 ค่าตอบแทน ้สอบบั ชี 260,000.00 260,000.00 0.00 260,000.00
4.5 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกรรมการ 39,000.00 36,000.00 3,000.00 39,000.00
4.6 ค่าเคร่ืองแต่งกายกรรมการ 68,000.00 59,200.00 8,800.00 68,000.00
4.7 ค่าฝึกอบรมและส่งกรรมการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 550,000.00 235,171.05 314,828.95 550,000.00
4.8 ค่าสัมมนากรรมการ 924,000.00 882,197.17 41,802.83 1,020,000.00
4.9 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพัน ์ 2,692,000.00 2,130,979.75 561,020.25 2,992,000.00
4.10 ค่าใช้จ่ายในการให้สินเชื่อ 1,000,000.00 584,952.00 415,048.00 1,000,000.00
4.11 ค่า รรมเนียมการโอนเงิน 250,000.00 73,509.94 176,490.06 250,000.00
4.12 ค่ารับรอง 250,000.00 197,055.00 52,945.00 250,000.00
4.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาเพือ่การให้สินเชือ่แก่สหกรณ์อืน่ 2,500,000.00 2,265,170.97 234,829.03 2,500,000.00
4.14 ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล 5,000,000.00 3,669,431.81 1,330,568.19 5,000,000.00
4.15 ค่าใช้จ่ายส านักงาน 680,000.00 591,388.18 88,611.82 680,000.00
4.16 ค่าใช้จ่ายงานบ้าน 400,000.00 391,777.77 8,222.23 400,000.00
4.17 ค่าเบี้ยประกันโจรภัย 351,000.00 199,967.70 151,032.30 351,000.00
4.18 ค่า รรมเนียมไปรษณีย์ 682,000.00 557,287.00 124,713.00 682,000.00
4.19 ค่าวัสดุส านักงาน 950,000.00 733,589.53 216,410.47 950,000.00
4.20 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,300,000.00 1,058,904.13 241,095.87 1,300,000.00
4.21 ค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ 500,000.00 552,696.00 (52,696.00) 500,000.00
4.22 ค่าสนับสนุนการแข่งขันกี าของมหาวิทยาลัย 690,000.00 624,036.75 65,963.25 690,000.00
4.23 ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี 500,000.00 738,606.73 (238,606.73) 1,000,000.00
4.24 ค่าใช้จ่ายโครงการครบรอบการจัดต้ัง สอ.จ . 150,000.00 54,854.60 95,145.40 150,000.00
4.25 ค่าโทรศัพท์ 420,000.00 449,049.09 (29,049.09) 420,000.00
4.26 ค่าใช้จ่ายหย่ังเสียงเลือกต้ัง 1,500,000.00 1,413,628.74 86,371.26 1,500,000.00
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4.27 ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมให ่ 3,300,000.00 3,075,667.82 224,332.18 3,300,000.00
4.28 ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าห้องประชุม 50,000.00 4,800.00 45,200.00 50,000.00
4.29 ค่าใช้จ่ายจัดท าโครงการต่าง  ตามแ นกลยุท ์ 500,000.00 181,441.25 318,558.75 500,000.00

30,193,000.00 25,660,420.69 4,532,579.31 31,089,000.00
5 หมวดค่าครุ ัณ ์ส านักงาน

5.1 เคร่ืองค านวณไฟฟ้า  1 เคร่ือง (ป 2557 = 10 เคร่ือง) 40,000.00 35,952.00 4,048.00 4,000.00
5.2 ครุภัณ ์คอมพิวเตอร์ 2,760,000.00 2,172,155.50 587,844.50 4,225,000.00
5.3 เคร่ืองนับ นบัตร  2  เคร่ือง  (ป 2557 =  3 เคร่ือง) 210,000.00 202,500.00 7,500.00 150,000.00
5.4 ค่าลิขสิท ิซอฟต์แวร์ 950,000.00 0.00 950,000.00 1,350,000.00
5.5 เคร่ืองพิมพ์บัตร  (ป 2557 =  1 เคร่ือง) 50,000.00 48,150.00 1,850.00 0.00
5.6 ต้ 2 ล้ินชัก  (ป 2557 = 3  ต้) 15,000.00 12,931.16 2,068.84 0.00
5.7 โทรศัพท์ไร้สาย (ป 2557 = 1 เคร่ือง) 4,000.00 3,900.00 100.00 0.00
5.8 จอ LCD แบบแขวน  (ป 2557 = 5 เคร่ือง) 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00
5.9 เคร่ืองปรับอากาศ  (ป 2557 = 5  เคร่ือง) 180,000.00 179,600.00 400.00 0.00
5.10 ระบบมอนิเตอร์ห้องประชุม   (ป 2557 = 1  ชุด) 180,000.00 177,620.00 2,380.00 0.00
5.11 เคร่ืองดับเพลิงชนิดแขวน (ป 2557 = 4 ถัง) 25,000.00 23,540.00 1,460.00 0.00
5.12 ประตเล่ือนอัตโนมัติ 170,000.00 164,138.00 5,862.00 0.00
5.13 ต้เหล็ก 2 ล้ินชัก 1 ต้ 0.00 0.00 0.00 5,000.00
5.14 ต้เก็บเอกสารกันไฟ 1 ต้ 0.00 0.00 0.00 70,000.00
5.15 เคร่ืองปมน้ า 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 20,000.00
5.16 ระบบควบคุมการเข้า-ออก ส านักงาน  1 ระบบ 0.00 0.00 0.00 300,000.00
5.17 ไมค์ลอย 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 30,000.00
5.18 กล้องวงจรปด IP Camera Infrared Wireless 1 ระบบ 0.00 0.00 0.00 500,000.00

4,884,000.00 3,020,486.66 1,863,513.34 6,654,000.00
6 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสินทรัพย์

6.1 โครงการพั นาระบบคอมพิวเตอร์ 3,400,000.00 338,120.00 3,061,880.00 8,300,000.00
6.2 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงที่ท าการ 1,900,000.00 1,909,233.11 (9,233.11) 1,104,000.00

    5,300,000.00 2,247,353.11 3,052,646.89 9,404,000.00
7 หมวดส ารอง

7.1 ส ารอง 2,000,000.00 353,100.00 1,646,900.00 2,000,000.00
2,000,000.00 353,100.00 1,646,900.00 2,000,000.00

95,727,000.00 80,683,020.03 15,043,979.97 106,100,000.00รวมทั้งสิ้น
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ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2558 
รายการ งบประมาณ จ่ายจริง 

ม.ค. – ธ.ค. 2556 
คงเหลือ ขอตั้งงบประมาณ 

ปี 2557 
1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 

37,129,000.00 36,769,514.12 359,485.88 40,685,000.00 
2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 

8,425,000.00 7,297,403.83 1,127,596.17 8,412,000.00 
3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 

7,796,000.00 5,334,741.62 2,461,258.38 7,856,000.00 
4. หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน 

30,193,000.00 25,660,420.69 4,532,579.31 31,089,000.00 
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

4,884,000.00 3,020,486.66 1,863,513.34 6,654,000.00 
6. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ 

5,300,000.00 2,247,353.11 3,052,646.89 9,404,000.00 
7. หมวดส ารอง 

2,000,000.00 353,100.00 1,646,900.00 2,000,000.00
รวมทั้งสิ้น 95,727,000.00 80,683,020.03 15,043,979.97 106,100,000.00
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ประมาณการ  รายได้  รายจ่าย  ประจ าปี  2558 
 

               ล้านบาท 
1. ประมาณการรายได้        
 1.1  ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 273      
 1.2  ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 613 
 1.3  รายได้อื่น 978 
  รวม                                                                  1,864      
 
2. ประมาณการรายจ่าย        
 2.1  ดอกเบี้ยจ่าย 727    
 2.2  ค่าใช้จ่ายบริหาร             107 
   รวม             834 
     
             
         
ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย          1,030            
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การลง ุนของสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานกิจการประจําป 2557
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

114

การลงทุนของสหกรณ ์
 
 

 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  10 (7) และมาตรา     
62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  ประกอบมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  ในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2552  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552  ออกประกาศก าหนดการน าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุน 
อย่างอ่ืนมีข้อความส าคัญ  ดังนี้ 

ฯลฯ 
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ได้ต่อไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็น 

ผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด 
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 

 (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน ที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์            
ซ่ึงสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 

(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทีน่ิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น 
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ  เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์พ.ศ. 2540 
และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป  จากบริษัทจัดอันดับ    
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 (6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ  
A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ         
ตลาดหลักทรัพย์ 

(7) ฝากหรือลงทุนอ่ืนใด นอกจากที่ก าหนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน 
 

ข้อ 4  การน าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์  และต้องผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

ฯลฯ 
 

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีทุนส ารอง  1,989,886,203.09 บาท 
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และได้รับ
ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการด าเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ น าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3(7) ได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน 
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การก าหนด ง งน งสหกรณ์  อาจกย  

 

 

 

 

 

 

 



การก าหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม  
 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  ข้อ 29   ได้ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่
ก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
ข้อบังคับ  ข้อ 29 
 วงเงินกู้ยืม  ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมส าหรับปีหนึ่งๆ  ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การ     
ด าเนินงาน  วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมส าหรับปีใดก็ให้ใช้
วงเงินกู้ยืมส าหรับปีก่อนไปพลาง  
 
 ในปี  2557  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมไว้เป็นจ านวน  
13,000,000,000.00.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทถ้วน) 
 
 ส าหรับในปี 2558  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 มีมติอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
จุฬาฯ  ในวงเงิน  13,900,000,000.00  (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน)   
  

  
 
 

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  ข้อ 29   ได้ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่
ก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้  มีรายละเอียด  ดังนี้
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การ ด ลอก 

ผสอบบ รบอนุ า  

และผ ร จสอบกจการ ประจ าปี 255  
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การคัดเลือกผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2558 
 
 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี  2557   โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2558 นั้น 
    
 บัดนี้  มีผู้เสนอราคาบริการตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2558  รวม 3  ราย  เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2557 ดังนี้ 
 

 ผู้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี  จ านวน  3  ราย   ได้แก่ 
1.1  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลักขณา เขคม และคณะ โดย  นางลักขณา เขคม 
1.2  บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด โดย  นายพงศ์คณิต คุณัมพรานนท์  
1.3  บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด  โดย  นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ 

     
 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 ได้มีมติเลือก บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด  
โดย นายพงศ์คณิต คุณัมพรานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 
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การคัดเลือกผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2558 
 
 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จ ากัด  ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี  2557   โดยมีระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง  การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี  2558  นั้น    
   
 บัดนี้  มีผู้เสนอราคาบริการตรวจสอบกิจการ รวม  2  ราย  เพ่ือน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ  
ประจ าปี  2557  ดังนี้ 
   

ผู้เสนอบริการตรวจสอบกิจการ  จ านวน  2  ราย  ได้แก่ 
2.1  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลักขณา  เขคม  และคณะ 
2.2  บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด 

 

 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 ได้มีมติเลือก ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลักขณา เขคม และคณะ  
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2558 
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การอนุ ดหนส  

 

 

 

 

 

 

 

 



สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัดสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2557 121

การอนุมัตติัดหนี้สูญ 

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 มีมติอนุมัติให้ตัดหนี้สูญ จ านวน 9  ราย ดังนี้ 

1. นายวิทยา  วิเศษทรานนท์ เลขประจ าตัวสมาชิก  282485  สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท  เงินกู้สามัญ 
จ านวนเงิน  51,942.84  บาท 

2. นายสุวิทย์ ท่าดี  เลขประจ าตัวสมาชิก  310537  สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท  เงินกู้พิเศษ  
จ านวนเงิน  482,602.25  บาท 

3.  นายจบเขตร์ ศรีบุญเรือง  เลขประจ าตัวสมาชิก  363332  สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท  เงินกู้พิเศษ 
จ านวนเงิน  283,660.98  บาท 

4. นายสพโชค สุขอุดม  เลขประจ าตัวสมาชิก  262164  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ประเภท  เงินกู้พิเศษ  
จ านวนเงิน  274,684.10  บาท 

5. นายพูนศักดิ์ มะลัยศรี  เลขประจ าตัวสมาชิก  353848  สังกัดคณะแพทยศาสตร์  ประเภท  เงินกู้พิเศษ  
จ านวนเงิน  432,000.00  บาท 

6. นายมณเฑียร การจุระ  เลขประจ าตัวสมาชิก  391736  สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท  เงินกู้พิเศษ  
จ านวนเงิน  189,681.18  บาท 

7. นายสมศักดิ์ มีอ าพันธ์  เลขประจ าตัวสมาชิก  340958  สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท  เงินกู้พิเศษ  
จ านวนเงิน  328,732.26  บาท 

8. นายวิทยา มีกลิ่นหอม  เลขประจ าตัวสมาชิก  382581  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  ประเภท  เงินกู้พิเศษ  
จ านวนเงิน  452,104.76  บาท 

9. นายสมเดช มะเดื่อ   เลขประจ าตัวสมาชิก  170844  สังกัดคณะครุศาสตร์   ประเภท  เงินกู้ พิ เศษ  
จ านวนเงิน  147,176.66  บาท 
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การ ลอก งกรร การด า นนการ 

และรบ ราบผลการ ลอก งผประสานงานประจ าหน ย 

ปี 255  
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รศ.ดร.สวสัดิ ์แสงบางปลา
ประธาน

นายเรงิศกัดิ ์บญุบรรดาลชยั
รองประธาน

นางอารมณ์ โสตถอิ�ารงุ
กรรมการเขต

น.ส.อตวิรรณ พวงวฒันา
กรรมการเขต

นางสดุา หนิแก้ว
กรรมการเขต

นายสมชาย หอมจันทร์
กรรมการเขต

อาจารย์อธรัิตน์ บญุสมบรูณ์สกุล
เลขานุการ

อาจารย์ชาญวทิย์ อุปยโส
กรรมการเขต

ผลการนับคะแนนการหยัง่เสียงเลอืกต้ังกรรมการด�าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด 

ปี พ.ศ. 2558

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557

สรปุผลการนบัคะแนนการหยัง่เสยีงเลือกต้ังกรรมการด�าเนนิการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด 

ปี พ.ศ. 2558
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557

ต�าแหน่งที่สมัคร
รับการหยั่งเสียงฯ

หมายเลข
ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร คะแนน

รวม
อันดับ
ที่ได้

ประธาน ร ร สวัส ิ สงบางปลา 1

2 ร จันทร์ ่อง รี 2

ไม่ประสงค์จะเลือก

บัตรเสียบางต�าแหน่ง

รวมจ�านวนบัตร

รองประธาน นายเริง ัก ิ บุ บรร าลชัย 1

2 อาจารย์ธนย พุทธพง ์ 2

ไม่ประสงค์จะเลือก

บัตรเสียบางต�าแหน่ง

รวมจ�านวนบัตร

เลขานุการ อาจารย์อธิรัตน์ บุ สมบูรณ์สกุล 1

2 มานิต ก ลอินทรีย์ 2

น ส ุพัชรณันท์ เจริ จิตต์ 3

ไม่ประสงค์จะเลือก

บัตรเสียบางต�าแหน่ง

รวมจ�านวนบัตร

กรรมการ
เขตที่ 1

อาจารย์ชา วิทย์ อุปย ส 1

2 ร ุ ก ์ มั่นใจตน 2

ไม่ประสงค์จะเลือก

บัตรเสียบางต�าแหน่ง

รวมจ�านวนบัตร

กรรมการ
เขตที่ 3

นางอารมณ์ สต ิอํารุง 1

2 นายกัณณพง ์ รีนิธี 2

ไม่ประสงค์จะเลือก

บัตรเสียบางต�าแหน่ง

รวมจ�านวนบัตร

กรรมการ
เขตที่ 4

น ส อติวรรณ พวงวั นา 1

2 นางอนุวง ์ นุ่มลืมคิ 2

ไม่ประสงค์จะเลือก

บัตรเสียบางต�าแหน่ง

รวมจ�านวนบัตร

กรรมการ
เขตที่ 5

นางสุ า หิน ก้ว 1

2 นายรั ธนินท์ วลีจิรทั น์ 2

ว่าที่ร้อยตรี พิพั น์ เพงคุ้ม 3

นายธีระ ปานะรัตน์ 4

ไม่ประสงค์จะเลือก

บัตรเสียบางต�าแหน่ง

รวมจ�านวนบัตร

กรรมการ
เขตที่ 9

นายสมชาย หอมจันทร์ 1

2 นางพรรณี สระสม 2

ไม่ประสงค์จะเลือก

บัตรเสียบางต�าแหน่ง

รวมจ�านวนบัตร

บัตรดี

บัตรเสียทั้งฉบับ

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ

1

1

1

1

1

1

1

1
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การ ยง ยง ก ง ประ านงานประจาํ น ย กร ร ยจ า 

ป  255

นางอวตัถา เทพหยด
ู้ประสานงานหน่วยที่

นางร�าไพร ทองค�า
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายสยาม ทองแสง
ู้ประสานงานหน่วยที่

นางประนอม ศลิปน าพร
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายกติตวิฒัน์ การศาสตร์
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายธนากร น้อยค�าสนิ
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายชรินทร์ โกศยิะกุล
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายชยันนัท์ พรมนิม่
ู้ประสานงานหน่วยที่

น.ส.พรรณพร วูนวฒัก์
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายอคัเดช เก เจรญิ
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายบญุนพ ค�าแหง
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายวฒันพร ดวงแก้ว
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายจารก ิ กักจิ
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายพง ส์ธิร แสงน้อย
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายชลวฒิุ พลูสมบตัิ
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายนที ขวัญรตัน์
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายวสิทิธิศกัดิ ์พุม่เฉลา
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายสมโ ช จัน่จ�ารัส
ู้ประสานงานหน่วยที่

นางสุ า บุญศรี
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายอดุม พอดี
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายณั วฒัน์ สุขท่ัวญาติ
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายเลศิ พานไธสง
ู้ประสานงานหน่วยที่

น.ส.อ ญิญา สงัข์กะนิ ์
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายวรา น่ิมงาม
ู้ประสานงานหน่วยที่

นายพรสิทธ์ิ ทธิส์�าเรจ
ู้ประสานงานหน่วยที่

น.ส.สวุรรณ ีขนขจี
ู้ประสานงานหน่วยที่
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รป การน ะ นน ก ง ประ านงานประจํา น ยป  255

น กร  2  จิกายน  2557

หน่วย
ประสานงานที่

หมายเลข ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
คะแนนรวม

ที่ได้
ล�าดับ
ที่ได้

ไม่ประสงค์
จะเลือก

บัตรเสีย     
ทั้งฉบับ

ผู้มา
ใช้สิทธิ

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ์
คิดเป็นร้อยละ

1 1 นางอวัต า เทพหย 1

2 1 นางรําไพร ทองคํา 1

1 นายสยาม ทอง สง 1 2

1 นางประนอม ิลปน าพร 1 1

1 นายกิตติวั น์ การ าสตร์ 1

1 นายเลิ พานไธสง 1

2 นายชรินทร์ เหนี่ยง จ่ม
น ส อ ิ า สังข์กะนิ ์ 2

นายมงคล เครือ รี
ว่าที่ร้อยตรี เจ า จริงจิตร

1 นายพรสิทธิ ทธิสําเรจ 1

12 นายมิตร น่วมนิวง ์
นายวรา นิ่มงาม 2

2 น ส สุวรรณี ขนขจี 1 11

1 นายธนากร น้อยคําสิน 1 1

1 นายชรินทร์ ก ิยะกุล 1

11 1 นายชัยนันท์ พรมนิ่ม 1 1

12 1 น ส พรรณพร ูวนวั ก์ 1 11

1 นายอัคเ ช เก เจริ 1
1

2 นายสมลัก ณ์ คลังเพชร 2

1 นายบุ นพ คํา หง 1

1 นายวั นพร วง ก้ว 1

1 นายจารก ิ ักกิจ 1

1 นายพง ์สิธร สงน้อย 1 21

1 นายชลวุ ิ พูลสมบัติ 1 2

2 นายบรรจง มะลิวัลย์ 2

1 นายนที ขวั รัตน์ 1

1 นายวิสิทธิ ัก ิ พุ่มเ ลา 1

2 นายณเ ชน์ ทธิสําเรจ
นายพง ์ธร ะ ิงาม 2

นายชัยรัตน์ มาจุ า
นายวัชรกุล จันทราเวช

21 1 นายสม ช จั่นจํารัส 1

22 1 นางสุ า บุ รี 1
2

2 นายชัยวิทย์ รติมงคลรัก ์ 2

1 นายอุ ม พอ ี 1

1 นายณั วั น์ สุขทั่ว าติ 1 22

รวมทุกหน่วยเลือกตั้ง  5 95  11 413 51. 5

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

หมายเหตุ	 จ�ำนวนรวมผูม้ำเลอืกตัง้ผู้ประสำนงำนฯ ไม่ตรงกบัจ�ำนวนรวมผูม้ำหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรฯ เนือ่งจำกมบีตัรเสยีทัง้ฉบบั จำกกำรเลอืกตัง้ทำงไปรษณย์ี 4 ฉบบั
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1.1 ค่าเบ้ียประชุม 115,500.00 บาท
1.2 ค่าตอบแทน 76,841.00 บาท
1.3 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 12,330.00 บาท
1.4 ค่าจดัพิมพเ์อกสาร 129,707.54 บาท
1.5 ค่าวสัดุอุปกรณ์ 1,125.00 บาท
1.6 ค่าจดัส่งเอกสาร 23,457.00 บาท

รวมค่าใช้จ่ายก่อนการเลือกตั้ง 358,960.54 บาท

2.1. ค่าตอบแทน 54,810.00 บาท
2.2 ค่าวสัดุอุปกรณ์ 10,712.10 บาท
2.3 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 12,000.00 บาท
2.4 ค่าน ้ามนัรถ 400.00 บาท

รวม 77,922.10 บาท

3.1 ค่าตอบแทน 342,200.00 บาท
3.2 ค่าเช่าหอ้งประชุม101 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ 14,750.00 บาท
3.3 ค่าน ้ามนัรถ 2,500.00 บาท
3.4 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 24,400.00 บาท

รวม 383,850.00 บาท

4.1 ค่าเบ้ียประชุม 39,000.00 บาท
4.2 ค่าตอบแทน 2,700.00 บาท
4.3 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 6,135.00 บาท

รวม 47,835.00 บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งทั้งส้ิน (ข้อมูล ณ วนัที่ 30  ธันวาคม 2557) 868,567.64 บาท

3. ค่าใช้จ่ายวนัเลือกตั้ง (21  พฤศจิกายน 2557)

4. ค่าใช้จ่ายหลังการเลือกตั้ง

2. ค่าใช้จ่ายเตรียมการเลือกตั้ง (13 - 20  พฤศจิกายน 2557)

สรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
การหยัง่เสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี พ.ศ. 2558
1. ค่าใช้จ่ายเตรียมการเลือกตั้ง

868,567.64
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การ ลอก งประ านกรร การด า นนการหยง สยง 

ลอก งกรร การด า นนการ 

และ ลอก งผประสานงานประจ าหน ย ปี 255  
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การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ประจ าปี 2559 

 

 
 เมื่อวันพุธที่  12  กุมภาพันธ์  2557  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556  ได้มีมติเลือกตั้ง อาจารย์ปิยะ 
อุไรไพรวัน  เป็นประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ ากัด และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ประจ าปี  2558  บัดนี้ได้สิ้นสุดภารกิจลงแล้ว 
 
 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557  มีมติเลือกตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา ผ่องผุดพันธ์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงาน
ประจ าหน่วย ประจ าปี 2559 ต่อไป 
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  ไม่จํากัดยอด
  จํากัดยอดโดยมีข้อตกลง
  ตั้งแต่   1 ล้านบาท  แต่ไม่ถึง   5 ล้านบาท
  ตั้งแต่   5 ล้านบาท  แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท

  ระยะเวลา    3   เดือน
  ระยะเวลา    6   เดือน
  ระยะเวลา   12  เดือน
วงเงินไม่ถึง 1 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท   แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 30 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท

วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท   แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 30 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท

เงินกู้

ก พ ธ ค

ประเภท
เงินฝากประจํา

อัตราดอกเบียร้อยละ ต่อป ตังแต่ พ ษภาคม

ตารางการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย ร้อยละ
ตังแต่ ณ วันท่ีประกาศใช้ ธันวาคม

เม ย ธ ค

1.250

1.500
1.750

วงเงินฝาก

ประเภท
เงินฝากออม

ทรัพย์

วงเงินฝาก

ประเภท
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

วงเงินฝาก

3.700
3.800

4.000

3.250
3.500

3.700

ก พ ธ ค

ระยะเวลา เดือน อัตราดอกเบีย ร้อยละต่อป

3.900

4.000

3.600

3.800
3.900
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 2546-2557

        
ครบรอบ ป ปีที่ 43 ปีที่ 44 ปีที่ 45 ปีที่ 46 ปท่ี

รายการ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ป
กํา รสุทธิ 540,233,314.76 593,649,190.51 629,904,462.12 590,279,795.19 642,078,530.15

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
ทุนสํารอง
ม่น้อยกว่าร้อยละ องกํา รสุทธิ 75,077,023.99 89,047,378.58 94,485,669.32 88,541,969.28 96,311,779.52

13.90% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%

บํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ ทย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

เงินปน ลแห่งค่าหุ้นทีชําระแล้ว องสมาชิก
แต่ละคน ดยคิดให้ตามส่วนระยะเวลา 315,635,267.51 354,027,471.94 382,678,401.92 365,215,946.20 406,283,511.94

58.43% 59.64% 60.75% 61.87% 63.28%
เงินเฉลียคืน องดอกเบียเงินกู้ทุกประเภท 44,614,292.68 55,039,097.50 62,492,721.51 66,203,557.99 83,726,374.41

8.26% 9.27% 9.92% 11.22% 13.04%
ทุนอุดหนุนการศกษาบุตรสมาชิก
ม่เกินร้อยละ องกํา รสุทธิ 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

0.74% 0.67% 0.64% 0.68% 0.62%
บนัสกรรมการและเจ้าหน้าที
ม่น้อยกว่าร้อยละ แต่ ม่เกินร้อยละ องกํา รสทุ 5,966,404.31 6,363,970.10 6,746,967.70 6,742,685.10 7,676,522.70

1.10% 1.07% 1.07% 1.14% 1.20%
ทุนสาธารณประ ยชน์
ม่เกินร้อยละ องกํา รสุทธิ 22,000,000.00 16,564,607.79 5,248,785.86 1,782,601.83 4,114,995.87

4.07% 2.79% 0.83% 0.30% 0.64%
ทุนสวัสดิการสมาชิก
ม่เกินร้อยละ องกํา รสุทธิ 54,023,331.47 59,364,919.00 62,990,446.21 50,173,782.59 32,103,926.51

10.00% 10.00% 10.00% 8.50% 5.00%
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปน ล
ม่เกินร้อยละ แห่งทุนเรือนหุ้นวันสินป 18,906,994.80 9,231,745.60 11,251,469.60 7,609,252.20 7,851,419.20

3.50% 1.56% 1.79% 1.29% 1.22%

รวมทุนสํารองและทุนสะสม

ตารางการจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2546-2557
       สหกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั จ ากดั

ครบรอบ  (ป)ี 43 44 45 46 ปทีี ่47
รายการ 2546 2547 2548 2549 ป ี2550

1. ก าไรสทุธิ 540,233,314.76 593,649,190.51 629,904,462.12 590,279,795.19 642,078,530.15
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2. ทนุส ารอง
    ไมน้่อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสทุธิ 75,077,023.99 89,047,378.58 94,485,669.32 88,541,969.28 96,311,779.52

13.90% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%

3. บ ารุงสนันิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4. เงินปนัผลแหง่ค่าหุน้ทีช่ าระแลว้ของสมาชกิ
    แตล่ะคนโดยคิดใหต้ามสว่นระยะเวลา 315,635,267.51 354,027,471.94 382,678,401.92 365,215,946.20 406,283,511.94

58.43% 59.64% 60.75% 61.87% 63.28%
5. เงินเฉลีย่คืนของดอกเบีย้เงินกู้ทกุประเภท 44,614,292.68 55,039,097.50 62,492,721.51 66,203,557.99 83,726,374.41

8.26% 9.27% 9.92% 11.22% 13.04%
6. ทนุอุดหนุนการศึกษาบตุรสมาชกิ
    ไมเ่กินร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

0.74% 0.67% 0.64% 0.68% 0.62%
7. โบนัสกรรมการและเจา้หน้าที่
    ไมน้่อยกว่าร้อยละ 1 แตไ่มเ่กินร้อยละ 2 ของก าไรสทุธิ 5,966,404.31 6,363,970.10 6,746,967.70 6,742,685.10 7,676,522.70

1.10% 1.07% 1.07% 1.14% 1.20%
8. ทนุสาธารณประโยชน์
    ไมเ่กินร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ 22,000,000.00 16,564,607.79 5,248,785.86 1,782,601.83 4,114,995.87

4.07% 2.79% 0.83% 0.30% 0.64%
9. ทนุสวัสดกิารสมาชกิ
    ไมเ่กินร้อยละ 10 ของก าไรสทุธิ 54,023,331.47 59,364,919.00 62,990,446.21 50,173,782.59 32,103,926.51

10.00% 10.00% 10.00% 8.50% 5.00%
10. ทนุรักษาระดบัอัตราเงินปนัผล
      ไมเ่กินร้อยละ 2 แหง่ทนุเรือนหุน้วันสิน้ปี 18,906,994.80 9,231,745.60 11,251,469.60 7,609,252.20 7,851,419.20

3.50% 1.56% 1.79% 1.29% 1.22%

      รวมทนุส ารองและทนุสะสม 174,007,350.26 178,208,650.97 177,976,370.99 152,107,605.90 144,382,121.10
32.21% 30.02% 28.26% 25.77% 22.48%
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       สหกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั จ ากดั
ปทีี ่48 ปทีี ่49 ปทีี ่50 ปทีี ่51 ปทีี ่52 ปทีี ่53 ปทีี ่54
ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

704,783,498.50 802,029,004.60 983,909,670.63 847,159,318.26 915,182,971.87 993,054,936.59 1,036,895,176.38
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

105,717,524.78 120,304,350.69 206,621,030.83 127,497,477.40 137,643,518.97 149,355,462.46 155,637,965.97
15.00% 15.00% 21.00% 15.05% 15.04% 15.04% 15.01%

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

439,481,904.44 481,576,674.00 540,703,851.05 561,036,442.29 606,713,830.11 652,772,570.71 703,050,038.84
62.36% 60.05% 54.95% 66.23% 66.29% 65.73% 67.80%

94,782,616.34 107,405,967.00 89,621,111.93 61,248,765.30 54,406,945.59 88,316,231.92 119,485,973.85
13.45% 13.39% 9.11% 7.23% 5.95% 8.89% 11.52%

4,500,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,200,000.00 6,600,000.00 9,500,000.00
0.64% 0.62% 0.61% 0.71% 0.68% 0.67% 0.92%

7,962,939.33 8,999,080.00 10,992,202.32 8,471,593.18 10,250,000.00 10,995,501.40 11,687,455.30
1.13% 1.12% 1.12% 1.00% 1.12% 1.11% 1.13%

6,159,431.48 8,530,480.79 16,023,685.64 4,153,588.62 2,136,998.53 1,303,866.14 580,479.21
0.87% 1.07% 1.63% 0.49% 0.23% 0.13% 0.06%

35,239,174.93 56,142,030.32 98,390,967.06 63,536,948.87 82,366,467.47 69,513,845.56 22,396,935.81
5.00% 7.00% 10.00% 7.50% 9.00% 7.00% 2.16%

10,929,907.20 14,060,421.80 15,546,821.80 15,204,502.60 15,455,211.20 14,187,458.40 14,546,327.40
1.55% 1.75% 1.58% 1.79% 1.69% 1.43% 1.40%

162,546,038.39 204,037,283.60 342,582,505.33 216,392,517.49 243,802,196.17 240,960,632.56 202,661,708.39
23.06% 25.44% 34.82% 25.54% 26.64% 24.27% 19.55%

หนวย  บาท
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ที่ 11 255
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการการใหสินเชื่อและการลงทุน

1  ร ดร บัญชา ชลาภิรมย ที่ปรึกษา
2  นายสุเทพ วิทยานันท ที่ปรึกษา
3  นายเริง ักดิ บุญบรรดาลชัย ประธานอนุกรรมการ
4  ร วิสน ักดิ อวมเพง รองประธานอนุกรรมการ
5  นายวิ ิษ  หินแกว อนุกรรมการ
6  นายอุดม ชค ิริ อนุกรรมการ
7  นายชาญวิทย อุปย ส อนุกรรมการ
8  นายวินัย มั่นยิ่ง อนุกรรมการ
9  นางอารมณ สต ิอํารุง อนุกรรมการ
10  น ส อติวรรณ พวงวั นา อนุกรรมการ
11  นายสําลี เหลาชัย อนุกรรมการ
12  อ น สพ ดร ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร อนุกรรมการ
13  นาย ิริ ักดิ สีคําภา อนุกรรมการ
14  น ส ปยะวรรณ เชย ชติ อนุกรรมการ
15  นายสมชาย หอมจันทร อนุกรรมการ
16  นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ
17  นาง ิริวรรณ ปญญาธรรม อนุกรรมการ
18  หัวหนา ายสินเชื่อและการลงทุน อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 12 255
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักทรัพยเงินกูพิเศษ

1  ร ดร บัญชา ชลาภิรมย ที่ปรึกษา
2  นายเริง ักดิ บุญบรรดาลชัย ประธานอนุกรรมการ
3  นายวิ ิษ  หินแกว รองประธานอนุกรรมการ
4  ร วิสน ักดิ อวมเพง อนุกรรมการ
5  นายอุดม ชค ิริ อนุกรรมการ
6  นายชาญวิทย อุปย ส อนุกรรมการ
7  นายวินัย มั่นยิ่ง อนุกรรมการ
8  นางอารมณ สต ิอํารุง อนุกรรมการ
9  น ส อติวรรณ พวงวั นา อนุกรรมการ
10  นายสําลี เหลาชัย อนุกรรมการ

11  อ น สพ ดร ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร อนุกรรมการ
12  นาย ิริ ักดิ สีคําภา อนุกรรมการ 
13  น ส ปยะวรรณ เชย ชติ อนุกรรมการ
14  นายสมชาย หอมจันทร อนุกรรมการ
15  นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ
16  หัวหนา ายเงินกู  อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 13 255
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงานบุคคล

1  ร ดร บัญชา ชลาภิรมย ประธานอนุกรรมการ
2  นายเริง ักดิ บุญบรรดาลชัย รองประธานอนุกรรมการ
3  ร วิสน ักดิ อวมเพง รองประธานอนุกรรมการ
4  นายวิ ิษ  หินแกว อนุกรรมการ
5  นายชาญวิทย อุปย ส อนุกรรมการ
6  นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ
7  ผูจัดการ  อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 1 255
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดตั้งสาขา  คณะทันตแพทยศาสตร

1  นายวิ ิษ  หินแกว ประธานคณะทํางานฯ
2  นายอุดม ชค ิริ คณะทํางานฯ
3  นายสําลี เหลาชัย คณะทํางานฯ
4  นายณรงค เพชรสุก คณะทํางานฯ
5  ผูจัดการ  คณะทํางานฯและเลขานุการ
6   หัวหนา ายอาคารส านที่และยานพาหนะ
   คณะทํางานฯ และผูชวยเลขานุการ 

ที่ 4 255
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศกษาการทําธุรกรรมและนิติสัมพันธระหวาง

สหกรณออมทรพัยจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย จํากดั และสหกรณเครดิตยเูนีย่นคลองจัน่ จํากดั

1  ผ ปริญญา ผองผุดพันธ ประธานกรรมการ 
2  ผ พงษ ักดิ กรรณลวน รองประธานกรรมการ
3   นางสุมาลี คกขุนทด กรรมการ
4  นายบุญชอบ มีนาภา กรรมการ
5  ร ดร สวัสดิ แสงบางปลา กรรมการ
6   ร ชูชาติ ธรรมเจริญ กรรมการ
7  น ส วรรณิตา วิไลวรรณ กรรมการ
8  นายวิเชียร ปลื้มคิด กรรมการและเลขานุการ
9  นางลัดดาวัลย บดีรั  ผูชวยเลขานุการ

ที่ 1 255
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสัมมนาและ กอบรมวิชาชีพ

1  ร ดร บัญชา ชลาภิรมย ประธานอนุกรรมการ
2  นายอุดม ชค ิริ รองประธานอนุกรรมการ
3   ร วิสน ักดิ อวมเพง รองประธานอนุกรรมการ 
4  นายเริง ักดิ บุญบรรดาลชัย อนุกรรมการ
5  นายวิ ิษ  หินแกว อนุกรรมการ
6  นายชาญวิทย อุปย ส อนุกรรมการ
7  นายวินัย มั่นยิ่ง อนุกรรมการ
8  นางอารมณ สต ิอํารุง อนุกรรมการ
9  น ส อติวรรณ พวงวั นา อนุกรรมการ
10  นายสําลี เหลาชัย อนุกรรมการ

ที่ 1 255
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 255

1  รอง าสตราจารย ดร บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ
2  นายเริง ักดิ บุญบรรดาลชัย รองประธานกรรมการ
3  รอง าสตราจารยวิสน ักดิ อวมเพง รองประธานกรรมการ
4  นายวิ ิษ  หินแกว เหรัญญิก
5  นายอุดม ชค ิริ เลขานุการ
6  อาจารยชาญวิทย อุปย ส กรรมการ
7  นายวินัย มั่นยิ่ง กรรมการ
8  นางอารมณ สต ิอํารุง กรรมการ
9  นางสาวอติวรรณ พวงวั นา กรรมการ
10  นายสําลี เหลาชัย กรรมการ
11  อาจารยนายสัตวแพทย ดร ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร กรรมการ
12  นาย ิริ ักดิ สีคําภา กรรมการ 
13  น ส ปยะวรรณ เชย ชติ กรรมการ
14  นายสมชาย หอมจันทร กรรมการ
15   นายณรงค เพชรสุก กรรมการ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการชุดตาง  ประจําป 2557
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11  อ น สพ ดร ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร อนุกรรมการ
12  นาย ิริ ักดิ สีคําภา อนุกรรมการ
13  น ส ปยะวรรณ เชย ชติ อนุกรรมการ
14  นายสมชาย หอมจันทร อนุกรรมการ
15  นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ
16  ผูจัดการ  อนุกรรมการและเลขานุการ
17  หัวหนา ายธุรการ  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
18  หัวหนา ายแผนและพั นาบุคลากร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ที่ 1 255
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและเรงรัดหนี้สิน

1  นายเริง ักดิ บุญบรรดาลชัย ประธานอนุกรรมการ
2  นายวิ ิษ  หินแกว รองประธานอนุกรรมการ
3  นายวินัย มั่นยิ่ง อนุกรรมการ
4  นายสําลี เหลาชัย อนุกรรมการ
5  นาย ิริ ักดิ สีคําภา อนุกรรมการ 
6  นายสมชาย หอมจันทร อนุกรรมการ
7  นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ
8  หัวหนา ายนิติการ  อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 2 255
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ

1  ร วิสน ักดิ อวมเพง ประธานอนุกรรมการ
2  นายวิ ิษ  หินแกว รองประธานอนุกรรมการ
3  นายสําลี เหลาชัย อนุกรรมการ
4  นาย ิริ ักดิ สีคําภา อนุกรรมการ
5  น ส ปยะวรรณ เชย ชติ อนุกรรมการ 
6  นายสมชาย หอมจันทร อนุกรรมการ
7  นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ
8  หัวหนา ายประชาสัมพันธ อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 21 255
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร

1  ผ บุญชัย สวรรณวณิชกุล ที่ปรึกษา
2  ร ดร บัญชา ชลาภิรมย ประธานอนุกรรมการ
3  นายวิ ิษ  หินแกว รองประธานอนุกรรมการ
4  นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ
5  ผูจัดการ  อนุกรรมการ
6  รองผูจัดการ น ส สกุลณา รอดสมนาม  อนุกรรมการ
7  หัวหนา ายเทค น ลยีสารสนเท  อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 22 255
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

1  ร วิสน ักดิ อวมเพง ประธานกรรมการ
2  นายเริง ักดิ บุญบรรดาลชัย รองประธานกรรมการ
3  นายวิ ิษ  หินแกว กรรมการ
4  นายอุดม ชค ิริ กรรมการ
5  ผูจัดการ  กรรมการ
6  รองผูจัดการ น ส สกุลณา รอดสมนาม  กรรมการ
7  หัวหนา ายแผนและพั นาบุคลากร กรรมการ
8  น ส ชนิษ า อิ รี กรรมการและเลขานุการ

ที่ 23 255
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาใหทุนเรียนดี

1  ร วิสน ักดิ อวมเพง ประธานอนุกรรมการ
2  นายชาญวิทย อุปย ส รองประธานอนุกรรมการ
3  นายวินัย มั่นยิ่ง อนุกรรมการ
4  นางอามรณ สต ิอํารุง อนุกรรมการ
5  น ส อติวรรณ พวงวั นา อนุกรรมการ 
6  นายสําลี เหลาชัย อนุกรรมการ
7  อ น สพ ดร ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร อนุกรรมการ
8  นาย ิริ ักดิ สีคําภา อนุกรรมการ
9  น ส ปยะวรรณ เชย ชติ อนุกรรมการ
10  นายสมชาย หอมจันทร อนุกรรมการ
11  นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ
12  หัวหนา ายธุรการ  อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 24 255
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนับพัสดุและครุภัณ 

1  นายเริง ักดิ บุญบรรดาลชัย ประธานอนุกรรมการ
2  นางอารมณ สต ิอํารุง อนุกรรมการ
3  น ส อติวรรณ พวงวั นา อนุกรรมการ
4  นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ
5  นางบังอร ตุลยวั นางกูร อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 25 255
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําและติดตามแ นกลยุทธ

1  ร ดร บัญชา ชลาภิรมย ที่ปรึกษา
2  ร วิสน ักดิ อวมเพง ประธานอนุกรรมการ
3  นายเริง ักดิ บุญบรรดาลชัย รองประธานอนุกรรมการ
4  นายอุดม ชค ิริ อนุกรรมการ
5  นายชาญวิทย อุปย ส อนุกรรมการ
6  นาย ิริ ักดิ สีคําภา อนุกรรมการ
7  นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ
8  ผูจัดการ  อนุกรรมการ
9  รองผูจัดการ น ส สกุลณา รอดสมนาม  อนุกรรมการ
10  หัวหนา ายแผนและพั นาบุคลากร อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 2 255
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการดานธรรมาภิบาล

1  ร ดร บัญชา ชลาภิรมย ที่ปรึกษา
2  ร วิสน ักดิ อวมเพง ประธานคณะทํางานฯ
3  นายเริง ักดิ บุญบรรดาลชัย รองประธานทํางานฯ
4  นายอุดม ชค ิริ คณะทํางานฯ
5  นายชาญวิทย อุปย ส คณะทํางานฯ
6  นาย ิริ ักดิ สีคําภา คณะทํางานฯ
7  นายณรงค เพชรสุก คณะทํางานฯ
8  ผูจัดการ  คณะทํางานฯ
9  หัวหนา ายแผนและพั นาบุคลากร คณะทํางานและเลขานุการ
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ที่ 2 255
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาจายเงินสวัสดิการสมาชิก

เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ประสบสาธารณภัย

1  นายวิ ิษ  หินแกว ประธานคณะทํางานฯ
2  นายอุดม ชค ิริ รองประธานคณะทํางานฯ
3  น ส ปยะวรรณ เชย ชติ คณะทํางานฯ
4  นายสมชาย หอมจันทร คณะทํางานฯ
5  หัวหนา ายทะเบียนสมาชิก คณะทํางานและเลขานุการ

ที่ 2 255
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานทําลายเอกสาร

1  นายอุดม ชค ิริ ประธานคณะทํางานฯ
2  นางอารมณ สต ิอํารุง คณะทํางานฯ
3  น ส อติวรรณ พวงวั นา คณะทํางานฯ
4  นาย ิริ ักดิ สีคําภา คณะทํางานฯ
5  นายสมชาย หอมจันทร คณะทํางานฯ
6  หัวหนา ายอาคารส านที่และยานพาหนะ คณะทํางานและเลขานุการ

ที่ 2 255
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจําหนายครุภัณ 

1  นายวิ ิษ  หินแกว ประธานคณะทํางานฯ
2  นายชาญวิทย อุปย ส คณะทํางานฯ
3  นายสมชาย หอมจันทร คณะทํางานฯ
4  หัวหนา ายอาคารส านที่และยานพาหนะ คณะทํางานและเลขานุการ

ที่ 3 255
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานศกษาและปรับปรุงหลักเกณ การกูประเภทตาง  

1  นายวิ ิษ  หินแกว ประธานคณะทํางานฯ
2  นายอุดม ชค ิริ รองประธานคณะทํางาน
3  นายชาญวิทย อุปย ส คณะทํางานฯ
4  น ส อติวรรณ พวงวั นา คณะทํางานฯ
5  รองผูจัดการ นางลัดดาวัลย บดีรั  คณะทํางานฯ
6  รองผูจัดการ น ส สกุลณา รอดสมนาม  คณะทํางานฯ
7  หัวหนา ายนิติการ  คณะทํางานฯ
8  หัวหนา ายเงินกู  คณะทํางานและเลขานุการ

ที่ 34 255
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานแบงเขตกรรมการและหนวยประสานงาน 

1  นายวิ ิษ  หินแกว ประธานคณะทํางานฯ
2  นายอุดม ชค ิริ รองประธานคณะทํางานฯ
3  นายชาญวิทย อุปย ส คณะทํางานฯ
4  นางอารมณ สต ิอํารุง คณะทํางานฯ
5  นายสําลี เหลาชัย คณะทํางานฯ
6  นาย ิริ ักดิ สีคําภา คณะทํางานฯ
7  นายสมชาย หอมจันทร คณะทํางานฯ
8  นายณรงค เพชรสุก คณะทํางานฯ
9  รองผูจัดการ น ส สกุลณา รอดสมนาม  คณะทํางานและเลขานุการ

ที่ 255
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานทอดกฐินประจําป 255

1  ร ดร บัญชา ชลาภิรมย ที่ปรึกษา
2  นายวิ ิษ  หินแกว ประธานคณะทํางานฯ
3  นายวินัย มั่นยิ่ง คณะทํางานฯ
4  นางอารมณ สต ิอํารุง คณะทํางานฯ
5  นางสาวอติวรรณ พวงวั นา คณะทํางานฯ
6  นายสําลี เหลาชัย คณะทํางานฯ
7  นายณรงค เพชรสุก คณะทํางานฯ
8  นางธัญรั ม คงลี คณะทํางานฯและเลขานุการ 

ที่ 1 255
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการศกษาคดีตามแ น น ูกิจการ

ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด

1  ร ดร สวัสดิ แสงบางปลา ที่ปรึกษา
2  ผ ปริญญา ผองผุดพันธ ประธานอนุกรรมการ
3  นายเริง ักดิ บุญบรรดาลชัย รองประธานอนุกรรมการ
4  ร ชูชาติ ธรรมเจริญ อนุกรรมการ
5  นายวินัย มั่นยิ่ง อนุกรรมการ
6  ผ นิพนธ กิติกุล อนุกรรมการ
7  อ น สพ ดร ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร อนุกรรมการ
8  นาง ิริวรรณ ปญญาธรรม อนุกรรมการ
9  นายพิภพ เหลาพัดจัน หรือผูแทน อนุกรรมการ 
10  นายเ ลิมพร เ รษ ี อนุกรรมการและเลขานุการ
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จัดทําโดย คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ป 255
1  ร วิสน ักดิ อวมเพง
2  นายวิ ิษ  หินแกว
3  นายสําลี เหลาชัย
4  นาย ิริ ักดิ สีคําภา
5  นางสาวปยะวรรณ เชย ชติ
6  นายสมชาย หอมจันทร
7  นายณรงค เพชรสุก

8  นางสาวธารินี ทองสง 

• ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขไดจากสื่อตางๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา • เงื่อนไขความคุมครองอุบัติเหตุและสุขภาพเปนไปตามที่กำหนดในกรมธรรมประกันภัย • รับประกันภัยโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• คารักษาพยาบาลผูปวยนอก (OPD) สูงสุด 1,000 บาท ตอครั้งตอวัน สูงสุด 10 ครั้งตอป

• คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บาท ตอครั้ง ไมจำกัดจำนวนครั้ง

บัตรกรุงศรี เดบิต OPD บัตรเดียวคุม
จะเจ็บ จะปวย…บัตรชวยจาย

บัตรเดบิต

Call 1572 | www.krungsri.com |     Krungsri Simple

ูรวมจัดทํา
1  นางสาว ัตรชุลี สต ิอํารุง

2  นายธนากร ชวยวง 

ออกแบบภาพปกโดย
นางสาวอมลณัฐ สิริวัฒนธนกุล

นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 

คณะส าปตยกรรม าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รา า าร ร า

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ »‚ 2557

·ÙÅà¡ÅŒÒÏ ¶ÇÒÂà§Ô¹

ÇÒ§¾Ò¹¾Ø‹Á

ÇÒ§¾Ç§ÁÒÅÒ

ã¹âÍ¡ÒÊµ‹Ò§æ

·íÒºØÞµÑ¡ºÒµÃã¹âÍ¡ÒÊµ‹Ò§æ

สหกรณออมทรัพยจฬาลงกรณมหาวทยาลัย จํากัด
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ÁÍº¡ÃÐàªŒÒã¹âÍ¡ÒÊ¢Öé¹»‚ãËÁ‹

ร รอ  53 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา

ปด ัว อพพลิ ั   

ปดสา า ณ ทั พทย าส ร์ สา า7

รายงานกิจการประจําป 2557
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ท�า ุ  รด �า อพร ห อกาสวั สงกรา ์

การปร ุมจัดสรรก�า รสุท ิ

¡ÒÃ»ÃÐªØÁãËÞ‹

ÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨íÒ»‚ 2556

สดง วามยิ ด อกาส าง
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มอ รางวัลออก าพปกรายงา กิจการ
มอ งิ ทุ สา ารณปร ย ์

Ê¹Ñ¹Ê¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ

ก าดงา  ยยม มกิจการ สอ จุฬา

มอ ทุ รย ด

มอ งิ ทุ สา ารณปร ย ์
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หยัง สยง ลอก ังกรรมการ  ล ลอก ัง ปร สา งา

สัมม าสมา ิก กรรมการ ปร สา งา  ล จาห าท สอ จุฬา
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ท�า ุ ก ิ  สอ จุฬา

ÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ

ท�า ุ าปา สอ จุฬา

กิจกรรม �า พ สา ารณปร ย ์

ท�า ุ าปา สอ จุฬาท�า ุ าปา สอ จุฬา
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