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ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 55 ฉบับที่ 11
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
...เราประเทศไทยถาสามัคคีกันดี ชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผล เราเองจะเปน
ที่ตั้งของความมั่นคงผาสุกของราษฎรที่เปนประชากรแหงประเทศนี้ เปนตัวอยางแกมวลมนุษย
มวลมนุษยก็มนุษยชาตินี่เอง และประเทศอื่นก็อาจเอาอยางบางก็เกิดความไมเบียดเบียนขึ้น
ความอยูในโลกนี้อยางสบายพอสมควร คือไมใชหรูหรา ประเทศไทยเราจะอยูไมใชอยางทุกคนอยู
มีบานหรูหรากันทุกคน และรํ่ารวยกันทุกคน แตวาทุกคนก็พอมีพอกิน...

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะกรรมการอํานวยการสันนิบาตมูลนิธิแหงประเทศไทย
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกรที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๘

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

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

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

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

1.4752
1.7713
2.0678

ไมจาํ กัดยอด

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
ระยะเวลา/วงเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน
หลังหักภาษี 15%

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

2.75
3.00

2.3375
2.5500

3.10
3.20
3.30
3.40
3.50

2.6350
2.7200
2.8050
2.8900
2.9750

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558

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

ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

3.20
3.30
3.40
3.50

หลังหักภาษี 15%

2.7200
2.8050
2.8900
2.9750

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558
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เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผูจัดทํา

รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
นายวิศิษฐ หินแกว
อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
อ.ชาญวิทย อุปยโส
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร

น.ส.ปยะวรรณ เชยโชติ
นายณรงค เพชรสุก
น.ส.ธารินี ทองสงฆ
นางฉัตรชุลี ชาติปญญาวุฒิ
นายธนากร ชวยวงศ

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

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

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

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

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
รายการ
จํานวนสมาชิก (ราย)
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ

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

2. หนี้สินรวม
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกูยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
ตั๋วสัญญาใชเงิน
หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสม
อื่นๆ
กําไรสุทธิ

4. รายได
4.1
4.2
4.3
4.4

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายไดอื่น

5. คาใชจาย
5.1 ดอกเบี้ยจาย
5.2 คาใชจายในการบริหาร

หนวย : บาท

2557

ส.ค. 2558

ก.ย. 2558

15,320

15,478

15,533

1
11,468
3,851

1
11,480
3,997

1
11,513
4,019

34,270,020,165.65 38,701,232,433.19 38,664,903,357.18
5,237,213,789.56
5,452,677,249.09 5,479,336,660.57
10,669,417,544.10 12,494,574,335.74 12,374,516,943.86
18,084,273,452.48 20,333,567,432.41 20,366,726,097.48
789,271,784.77
853,904,335.68
723,906,869.46
15,394,880,813.88 17,597,356,061.88 17,802,246,939.17
1,900,120,853.83
1,882,307,034.85 1,840,572,288.85
279,115,379.51
420,413,415.95
444,323,655.27
18,007,315,880.17
5,300,000,000.00
11,659,513,566.26
845,575,413.08
202,226,900.83

22,500,332,479.24 22,388,550,097.32
8,494,000,000.00 8,270,000,000.00
12,944,165,106.86 13,109,120,139.88
692,776,675.93
711,736,174.95
369,390,696.45
297,693,782.49

16,262,704,285.48
11,932,198,250.00
1,989,886,203.09
763,513,079.43
540,211,576.58
1,036,895,176.38

16,200,899,953.95 16,276,353,259.86
12,216,680,550.00 12,278,115,780.00
2,145,551,994.56 2,145,551,994.56
753,591,762.33
749,985,945.72
475,598,083.76
475,790,977.92
609,477,563.30
626,908,561.66

1,797,825,411.57
249,456,232.42
598,047,362.54
837,503,396.67
112,818,419.94

1,066,350,660.28
171,510,662.36
361,195,611.93
466,103,807.15
67,540,578.84

1,179,831,154.48
192,136,016.82
407,648,038.31
504,811,935.05
75,235,164.30

760,930,235.19
568,771,475.15
192,158,760.04

456,873,096.98
363,681,470.78
93,191,626.20

552,922,592.82
413,830,431.74
139,092,161.08

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ประธานแถลง
สวัสดีครับสมาชิกสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ทุกทาน ชวงนีเ้ ปนชวงของการทําบุญใหญประจําป นัน่ คือ การทอดกฐิน
การทอดกฐินเปนการสรางบุญใหญที่สมควรทําเปนอยางยิ่ง หากอยากใหมีวาสนาดี เงินทองคลองมือ ไมมีวันตกตํ่า
ใหรวมเปนเจาภาพในการทอดกฐิน และทอดผาปาอยางนอย 3 ปติดกัน การเปนเจาภาพก็ไมจําเปนตองเปนประธาน
รองประธาน หรือกรรมการแตอยางใด เพียงทําบุญในซองกฐินของวัดตางๆ ตามกําลังที่ทานจะทําได ใสขอมูลของตัวเอง
ใหเรียบรอย และตั้งจิตอธิฐานในการทําบุญใหญครั้งนี้อยางตั้งใจ เพียงแคนี้ก็ถือเปนการรวมเปนเจาภาพอยางเปน
ทางการแลว ปนี้เจาหนาที่และกรรมการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดทอดกฐินที่วัดหนองแดง จ.นาน ในวันเสารที่
14 พฤศจิกายน 2558 ผมขออนุโมทนาบุญกับสมาชิกทุกทานดวย
อยางทีส่ มาชิกทราบกันแลววา ปจจุบนั การกูเงินกับสหกรณไมตองกรอกเอกสารการกู เพียงสมาชิกเตรียมเอกสาร
ประกอบการกูมาใหครบถวน ก็สามารถดําเนินการกูเงินไดเลย และตั้งแตนี้เปนตนไปเพื่อใหสมาชิกไดรับความสะดวก
มีความคลองตัว และไดรับความพึงพอใจมากขึ้น การกูสามัญวนซํ้ากรณีพิเศษแบบไมนับงวดชําระหนี้ หรือที่สมาชิก
เรียกติดปากวา กูปลอยผี จะไมมีอีกแลว เพียงสมาชิกชําระหนี้เงินกูสามัญแบบใชบุคคลคํ้าประกัน มาแลว 1 ใน
20 งวดชําระหนี้ ก็สามารถกูวนซํ้าไดเลย ไมตองคอยประกาศกูกรณีพิเศษจากสหกรณอยูเรื่อยไป ยกตัวอยางเชน
1. สมาชิกกูสามัญใชบคุ คลคํา้ ประกัน ทําสัญญาชําระหนี้ 96 งวดเดือน หากตองการจะกูวนซํา้ ตองสงชําระหนี้
มาแลว 1 ใน 20 งวด คือ 96 ÷ 20 = 4.8 เศษปดขึ้น เทากับวาสมาชิกตองสงชําระหนี้มา 5 งวดเดือน
จึงสามารถกูวนซํ้าได
2. สมาชิกกูสามัญใชบคุ คลคํา้ ประกัน ทําสัญญาชําระหนี้ 60 งวดเดือน หากตองการจะกูวนซํา้ ตองสงชําระหนี้
มาแลว 1 ใน 20 งวด คือ 60 ÷ 20 = 3 เทากับวาสมาชิกตองสงชําระหนีม้ า 3 งวดเดือนจึงสามารถกูว นซํา้ ได
สวนสมาชิกที่ใชหุนคํ้าประกันการกู ยังคงกูเมื่อไรก็ไดตามที่หุนของทานยังมีพอสําหรับการคํ้าประกัน กูวนซํ้า
ไดทุนวันไมตองรอครบหนึ่งเดือน
สุดทาย ผมขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ทุกทาน ออกมาใชสทิ ธิในการหยัง่ เสียงเลือกตัง้ กรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป 2559 วันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ระหวางเวลา 08.30-15.30 น. ณ หนวยลงคะแนนขอทาน ออกมาใชสิทธิ์เลือกคนที่ดี เลือกนโยบายที่ชอบ เพื่อใหทาน
เหลานั้นเขาไปบริหาร และพัฒนาสหกรณใหมคี วามมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนหลักใหกับสมาชิกทุกคนนะครับ
หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสมาชิกสามารถติดตอผมไดโดยตรงที่ 081-617-1358 นะครับ...สวัสดี

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
4

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

สิทธิประโยชนที่ ไดรับ

เมื่อสมัครเปนสมาชิกสมทบ

อมรรัตน สันตธนะวานิช

ปจจุบนั สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ มีสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 จํานวน 4,043 ราย มีผสู มัครเขาเปนสมาชิกสมทบในแตละเดือน
ประมาณ 30 ราย บุคคลทั่วไปหลายๆ ทาน แวะเวียนเขามาสอบถามเจาหนาที่สหกรณกันบอยๆ ไมไดทํางานในจุฬาฯ เปนสมาชิกสมทบไดไหมคะ...
เปนนิสิตจุฬาฯ สมัครสมาชิกสมทบตองทําอยางไรบางคะ..ในที่นี้จึงขอบอกรายละเอียดและคุณสมบัติในการสมัครสมาชิกสมทบ และสิทธิประโยชน
ที่จะไดรับจากสหกรณ ดังนี้

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
•
•
•
•
•

เปนผูบรรลุนิติภาวะ (มีอายุครบ 20 ป บริบูรณ)
บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของสมาชิก (ที่มิใชสมาชิกสมทบ)
เปนหรือเคยเปนนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนศิษยเกาสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนหรือเคยเปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือเคยเปนเจาหนาที่สหกรณ
ออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
• เปนหรือเคยเปนลูกจาง หรือพนักงานของหนวยงานที่ตั้งอยูภายในบริเวณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัคร
•
•
•
•
•

สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
สําเนาหลักฐานการศึกษา (กรณีเปนนิสติ หรือนิสิตเกาจุฬาฯ หรือ ศิษยเกาสาธิตจุฬาฯ
หนังสือรับรองการปฎิบัติงาน (กรณีเคยปฎิบัติงานภายในหนวยงานในจุฬาฯ)

•
•
•
•
•
•

เงินฝากออมทรัพย เปดบัญชีเงินฝากจํานวนเงินขั้นตํ่า 100 บาท
เงินฝากประจํา เปดบัญชีเงินฝากขั้นตํ่า 1,000 บาท ระยะเวลาการฝากตองไมนอยกวา 3 เดือน
รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย โดยไมเสียภาษี
รับเงินปนผลจากหุนตอป (ไดรับการยกเวนภาษี)
รับบริการตางๆ ที่สหกรณจัดให
ทําบัตรกรุงศรีเอทีเอ็มโดยไมเสียคาธรรมเนียมรายป

สิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบสามารถเพิ่มหุนเปนครั้งคราวได

สหกรณออมทรัพยจฬุ า ไดกาํ หนดขอบังคับ ขอ 17/5 การไดสทิ ธิในฐานะสมาชิกสมทบ ผูขอเขาเปนสมาชิกสมทบตองลงลายมือชือ่ ของตน
ในทะเบียนสมาชิก กับทั้งชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และถือหุนครั้งแรกเปนจํานวนไมนอกวาหนึ่งรอยบาท จึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบอาจเพิม่ หุน เปนครัง้ คราวอีกเทาใดก็ได แตทงั้ นีส้ มาชิกสมทบรายหนึง่ ตองมีหนุ รวมกันแลวไมเกิน 100,000 บาท (หนึง่ แสนบาท)

สมาชิกสมทบสามารถใชบริการเงินกูได
สมาชิกสมทบสามารถใชบริการเงินกูไ ดเมือ่ มีอายุการเปนสมาชิกสมทบไมนอ ยกวา 1 ป ไดในวงเงินไมเกิน 3 ลานบาท โดยมีหลักเกณฑดงั นี้
1. หุนของผูกูที่มีอยูในสหกรณ ใชคํ้าประกันเงินกูไดไมเกินรอยละ 95 ของมูลคาหุน และ/หรือ
2. เงินฝากประจําของผูกูที่มีอยูในสหกรณ ใชคํ้าประกันเงินกูไดไมเกินรอยละ 95 ของเงินฝากประจํา

การสงงวดชําระหนี้
1.
2.
3.
4.

วงเงินกูไมเกิน
วงเงินกูไมเกิน
วงเงินกูไมเกิน
วงเงินกูไมเกิน

50,000
500,000
1,500,000
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ผอนชําระไมเกิน
ผอนชําระไมเกิน
ผอนชําระไมเกิน
ผอนชําระไมเกิน

2
48
180
240

งวด
งวด
งวด
งวด

เมื่อทานไดรับการอนุมัติเปนสมาชิกสมทบแลวสามารถเปดบัญชี
เ งินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงศรีฯ ไดที่ สาขาสะพานเหลืองและสาขายอย
จุฬาฯ ซอย 42 (U-CENTER)

ัพย
รวมเปนสวนหนึ่งกับเราสหกรณออมทร
สอ บถ าม
จุ ฬ าฯ ติ ด ต อ ขอ รั บ ใบส มั ค ร หรื อ
ฝายทะเบียน
รายละเอียดไดท ี่ ฝายประชาสมั พันธ หรอื
ามจรุ ี 9
สมาชิก สหกรณออมทรพั ยจฬุ าฯ อาคารจ
ฯ 10330
ถ.พญาไท แขวงวงั ใหม เขตปทมุ วัน กรงุ เทพ
ula.ac.th,
โทรศัพท 0-2218-0555, www.savings.ch
E-mail : sav.coop@chula.ac.th
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

5

การลงทุน

ของสหกรณ

ธารินี

มีสมาชิกหลายคนถามดวยความแปลกใจวาสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ทําอยางไร ถึงจายปนผลใหแกสมาชิก
ในอัตราดอกเบี้ยสูง แตปลอยกูในอัตราดอกเบี้ยตํ่า แถมยังมีเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกูใหแกสมาชิกอีกดวย สหกรณ
ออมทรัพยจฬุ าฯ ไปหารายไดมาจากไหนและบริหารกันอยางไร
เริ่มจากแหลงเงินทุนของสหกรณกอนเปนลําดับแรก วามีท่มี าจากไหนบาง
1. เงินรับฝากจากสมาชิก
2. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
3. หนี้สินอื่น ไดแก ดอกเบี้ยคางจายตางๆ คาตอบแทนคางจาย ฯลฯ
4. ทุนเรือนหุน
5. ทุนสํารอง
6. ทุนสะสม
7. กําไรสุทธิ
ในแหลงเงินทุนทั้งหมดขางตนที่กลาวมา แหลงเงินทุนที่สําคัญอยางยิ่งของสหกรณออมทรัพยไดแก
ทุนเรือนหุน ทุนสํารอง และทุนสะสม สหกรณออมทรัพยทั้งหลายจําเปนตองมีแหลงเงินทุนทั้ง 3 อยางนี้ใหมาก
เพื่อจะไดนาํ ไปลงทุนอื่นใหไดผลตอบแทนที่ดกี ลับคืนมา
หลังจากนั้น ตองมาพิจารณากันวาควรนําเงินเหลานี้ไปลงทุนดานไหนบาง ดังนี้
1. ใหสมาชิกกู
2. ใหสหกรณอื่นกู
3. ฝากเงินในสถาบันการเงิน
4. ลงทุนในหลักทรัพย
5. ลงทุนในสินทรัพยถาวร
6. ลงทุนในสินทรัพยอื่น
ซึ่งการลงทุนตางๆ นั้น มีพระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 62 และประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติควบคุมอีกที ซึ่งเปนหลักประกันวาสหกรณนําเงินไปลงทุนอยางถูกกฎหมายและมีความเสี่ยง
นอยมาก จากนั้นเราก็จะดูวาเงินประเภทใดควรนําไปลงทุนระยะสั้น เงินประเภทใดควรนําไปลงทุนระยะยาว
ซึ่งสามารถแบงไดตามตาราง ดังนี้
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เงินลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสม
กําไรสุทธิ
เงินรับฝาก
เงินกูยมื

การลงทุน
ระยะสั้น

ระยะยาว

10%
100%
10%
100%

100%
100%
90%
90%

ขอควรระวัง อยาไดลงทุนระยะยาวมากจนเกินเหตุ จะทําใหขาดสภาพคลองเปนผลเสียหายแก
การดําเนินงานของสหกรณได

วิธีการนําเงินไปลงทุนที่ไดผลตอบแทนที่ดี โดยวิธีของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ทําดังนี้
1. นําเงินที่เหลือจากการลงทุนอื่นไปซื้อตราสารหนี้ คือ พันธบัตร หุนกู ใหเปนไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
2. เมื่อไดตราสารหนี้แลว นําไปคํ้าประกันเงินกูจากธนาคารตางๆ กระจายไวหลายธนาคาร
3. เมื่อใดประสงคจะใชเงินมาลงทุน ใหกูจากธนาคารเหลานี้ เปนเงินกูระยะสั้น 14 วัน 30 วัน
หรือ 60 วัน โดยพิจารณาธนาคารที่คิดอัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด
4. นําเงินทีก่ นู ไี้ ปซือ้ พันธบัตรหรือหุนกูระยะยาวไมเกิน 10 ป โดยเฉลีย่ การลงทุนใหใกลเคียงกันตัง้ แต
1 ป ถึง 10 ป ทําใหมีเงินลงทุนครบกําหนดทุก ๆ ป
5. โดยทั่วไปประมาณไมเกิน 45 วัน จะไดรับตราสารหนี้ พรอมที่จะนําไปคํ้าประกันเงินกูกับ
ธนาคารเพิ่มขึ้นอีก
6. กูธนาคารเพิ่มขึ้นอีก แลวนําไปลงทุนซื้อตราสารหนี้ฉบับใหม แลวทําซํ้าเชนนี้ไปเรื่อยๆ แตตอง
ไมเกินวงเงินกูยืมที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ซึ่งปจจุบันนี้ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ไดกูเงินจากธนาคารเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.31 ตอป
7. ผลตอบแทนการลงทุนตั้งแต 5 ปขึ้นไป ควรมีอัตราไมนอยกวารอยละ 4.50 ตอป ฉะนั้น สหกรณ
จะไดผลตอบแทนเพิม่ ขึน้ อยางนอยรอยละ 2.19 ตอป (4.50 - 2.31) ถาทําซํา้ หลายรอบจะไดผลกําไร
เพิ่มขึ้น
สหกรณบางแหง เมื่อมีเงินเหลือจะแกไขระเบียบเงินกูโดยเพิ่มวงเงินกูยืมใหสมาชิกสามารถกูเงิน
ไดเพิ่มขึ้น เพื่อใหเงินที่เหลือหมดไป ถายังมีเงินเหลืออยูอีก สหกรณจะขยายเวลาการชําระหนี้เงินกูใหยาวมากขึ้น
เพื่อใหสมาชิกสามารถกูได การทําเชนนี้ไมเปนการสมควร ทําใหสมาชิกมีหนี้เพิ่มขึ้น ควรจะนําเงินที่เหลือดังกลาว
ไปลงทุนภายนอก แลวนําผลตอบแทนมาใหสมาชิกของตนจะดีกวา
นี่คือวิธีการใชเงินทํางานใหไดผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น ใครจะนําไปปรับใชก็ไมสงวนลิขสิทธิ์นะคะ
แตทั้งนี้ การลงทุนของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ทําโดยความรอบคอบและพิจารณาหาขอมูลอยางละเอียดถี่ถวน
กอนการตัดสินใจลงทุน และขอสําคัญตองไมผดิ กฎหมายดวยคะ
ขอขอบคุณ ขอมูลจากเอกสารบรรยาย เรื่อง “การวางแผนการลงทุน” โดยรองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.
■

แสดงความยินดี

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ ดังนี้
วัน เดือน ป
กิจกรรม
ผูแทนสหกรณ
พ. 30 ก.ย. 2558

ครบรอบ 8 ป
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

อ. 20 ต.ค. 2558

แสดงความยินดี
ผศ.น.สพ.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
ในโอกาสไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย
แสดงความยินดี
นางศิริวรรณ ปญญาธรรม
ในโอกาสไดรับการเลือกตั้งให
ดํารงตําแหนงประธานชมรมผูจัดการสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย

คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ครบรอบ 77 ป
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
รองประธานกรรมการ
นายศิริศักดิ์ สีคําภา
กรรมการ

พฤ. 22 ต.ค. 2558

วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
กรรมการ

ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

■ สัมมนาปฏิบัติธรรม
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ จัดสัมมนาสมาชิกเพือ่ การปฏิบตั ธิ รรม
ในหัวขอ “ความสุข สรางไดดวยตนเอง” เพื่อสงเสริมใหสมาชิก
ไดรวมตั้งจิตอธิษฐาน งดเวนอบายมุขและสิ่งไมดีทั้งหลายตลอดจน
บําเพ็ญบุญ รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ฟงธรรม อบรมโดย พระอาจารย
กัณหา สุขกาโม เจาอาวาส และคณะสงฆ มีสมาชิกเขารวมสัมมนา
จํานวน 49 คน ณ ศูนยปฏิบัติธรรม วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม
อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558
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ผูแทนหนวยงาน
รศ.ดร.รัตนา สําโรงทอง
รองคณบดี
-

-

ดํารงตําแหนงประธานชมรมผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร
คณบดี

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

แวดวง สอ.จฬ.

■ คายครอบครัว
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ จัดกิจกรรมคายครอบครัวใหกบั สมาชิก
สหกรณ เพื่อปลูกจิตสํานึกในดานคุณธรรม จริยธรรม เรียนรูวิธี
การรักษา อนุรกั ษสงิ่ แวดลอม เรียนรูว ธิ กี ารปลูกปา เรียนรูก ารอยูร ว มกัน
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเปนการสงเสริมสถาบันครอบครัว
ใหอบอุนยิ่งขึ้น โดยมี นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล ผูอํานวยการ
ศูนยฝก อบรมที่ 2 ใหการตอนรับ และ นายจิระเดช บุญมาก เจาหนาที่
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพชื เปนวิทยากรบรรยาย พรอมทีมงาน มีครอบครัวสมาชิกเขารวมกิจกรรมจํานวน 16 ครอบครัว
จํานวนรวม 51 คน ณ ศูนยฝกอบรมอุทยานแหงชาติเขาใหญ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558

■ ตลาดนัดสหกรณ
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ จัดโครงการตลาดนัดสินคาสหกรณภาคการเกษตร “ตลาดนัดสหกรณ” เพือ่ สงเสริมสนับสนุนและกระจาย
สินคาเกษตรสูชุมชน เปนการชวยเหลือใหเกษตรกรมีรายได ชวยเหลือตนเองได อีกทั้งยังใหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ และ
ประชาชนทั่วไปไดจับจายใชสอยสินคาดี มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม โดยไดรับเกียรติจาก ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดี
กรมสงเสริมสหกรณ และ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ รวมเปนประธานในพิธีเปดโครงการ ณ ลานจอดรถขาง
ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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คายครอบครัว

สานสายใย...อนุรักษปาไม

PR CU Coop.

“ครอบครัว คือ การรวมตัวของบุคคลที่มีความรัก ความผูกพัน มีปฏิสัมพันธ และชวยเหลือเกื้อกูลกัน ครอบครัว
เปนสถาบันสังคมทีเ่ ล็กทีส่ ดุ แตเปนสถาบันทีม่ คี วามสําคัญทีส่ ดุ เพราะเปนหนวยสังคมแรกทีห่ ลอหลอมชีวติ ของคนในครอบครัว
ใหการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน อาจกลาวไดวา ครอบครัวเปนแหลงผลิตคนเขาสูสังคม สังคมจะดีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
ครอบครัว”
สวัสดีผูอานทุกทาน เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 ที่ผาน สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดริเริ่มกิจกรรมใหม ทีเ่ ปน
กิจกรรมสงเสริมสถาบันครอบครัว เรียนรูเ รือ่ งการอนุรกั ษปา ไมและสิง่ แวดลอม กิจกรรมดังกลาวนีม้ ชี อื่ วา “คายครอบครัว”
มีสมาชิกและครอบครัวลงทะเบียนรวมกิจกรรมครั้งนี้จํานวน 16 ครอบครัว รวมกิจกรรมเขาคาย ศึกษาวิธีการอยูรวมกับ
ธรรมชาติและสรางจิตสํานึกใหทุกคนในครอบครัว รู รักษ สิ่งแวดลอม
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดใหเกียรติ เปนประธาน
ในพิธีเปดกิจกรรม คายครอบครัว และไดรับเกียรติจาก คุณเกรียงศักดิ์ จุตรสุขสกุล ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมที่ 2
(เขาใหญ) ใหการตอนรับและเลาประวัติความเปนมาของศูนยฝกอบรมแหงนี้ใหทุกคนทราบ

แนะนําทีมวิทยากร

ทีมวิทยากร เปนผูรักในผืนปาและพรอมอุทิศตนเพื่อธรรมชาติ นําโดย พี่จิระเดช บุญมาก และพี่ๆ วิทยากร
พีเ่ ลีย้ ง จากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื ทีค่ อยชวยกันขับขานเสียงเพลงเพือ่ ชีวติ เคลาอารมณกบั บรรยากาศ
เย็นสบายและเสียงจิ้งหรีด เรไรของปาเขาใหญ ใหความสนุกสนาน ไปกับการเลนเกมสสันทนาการ สรางความสมัคร
สมานสามัคคี ใหกับทุกคนในครอบครัว พรอมสอดแทรกเรื่องราวระบบนิเวศนในผืนปาใหญ เรื่องควรรูเกี่ยวกับสัตวปา
สงวนในประเทศไทย และสถานการณของปาไมในปจจุบัน ซึ่งทําใหพวกเราไดรับรูวา ปจจุบันนี้ผืนปาและความอุดม
สมบูรณของธรรมชาติในประเทศไทยเสื่อมโทรมลงอยางนาตกใจ เราทุกคนจึงตองชวยกันรักษา ผืนปาตนนํ้านี้ไวให
อยูกับเราใหนานที่สุด เพื่อเปนที่อยูอาศัยและเปนหวงโซอาหารของสรรพสัตวตางๆ เปนแหลงกําเนิดตนนํ้าลําธาร ที่เรา
ทุกคนไวใชอุปโภค บริโภค นั่นเอง

กิจกรรมภายในคายครอบครัว
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1. กิจกรรมดูนก ใหนองๆและผูปกครอง ฝกใชกลองดูนก และกลองสองทางไกล โดยทีมพี่เลี้ยงวิทยากร
ไดสอนเทคนิคการใชกลองดูนกอยางถูกวิธี เพื่อปองกันอาการเวียนศีรษะ และปรับสายตาใหเขากับเลนสที่ติดมากับ
กลองสองดูนก เพือ่ ปองกันแสงทีจ่ ะเขามากระทบกับมานตา และไมควรสองไปทางทีม่ แี สงจา เพราะอาจทําใหตาบอดได
2. กิจกรรมหุงหาอาหารปา กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ใหทุกคนในครอบครัวไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
โดยวิทยากรไดทาํ การสาธิตวิธกี ารกอกองไฟจากเศษกิง่ ไม การหุงขาวโดยใชกระบอกไมไผ และการตมไขดวยถุงพลาสติก
ซึ่งเปนมีวิธีที่คอนขางแปลก ทําใหไดรับความสนใจจากทุกครอบครัวเปนอยางมาก
3. กิจกรรมเดินปา กิจกรรมนี้ เปนการทดสอบพละกําลัง ความแข็งแรง และทดสอบจิตใจของเด็กๆ โดยทีไ่ มมี
ผูปกครองติดตามไป ในการเดินเขาไปในปาลึกมีเพียงแคนองๆ เยาวชน วิทยากรและเจาหนาที่ของอุทยานเทานั้น
เพื่อใหนองๆ ไดสัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด ระยะทางในการเดินปา ประมาณ 3 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินปา
นานถึง 6 ชั่วโมง ระหวางทางวิทยากรจะบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศนในผืนปา สรางจิตสํานึก “ปาคือเพี่อนของเรา”
ระหวางเดินไปนั้น เต็มไปดวยความยากลําบาก ทั้งเสนทางที่ชันและลื่นจากใบไมที่ชุมนํ้า ดินโคลนที่มีความเปยกนุม
พรอมที่จะดูดเทาของเราใหติดโคลนไดตลอดเวลา ทากดูดเลือดที่ชุกชุม รอยเทาสัตว 4 เทา ลอยขวนตนไมของหมี
เสียงหมาปาที่หอนโหยหวนยามพลบคํ่า สิ่งเหลานี้ เปนประสบการณจริงที่ทาทายพละกําลังและจิตใจนองๆ ตลอดเวลา
การเดินปา และถือวานองๆ ประสบความสําเร็จ เอาชนะความกลัวได โดยผูปกครองจะไปรอรับนองๆ ที่ปากทางออก
จากปาอีกฝงหนึ่งของเสนทางที่เดิน
4. กิจกรรมประดิษฐพวงกุญแจจักรยานจากลวดออน เปนกิจกรรมที่คลายความกังวลใหกับผูปกครอง
ระหวางที่รอลูกๆ ที่เขาไปในปาเพื่อสัมผัสประสบการณครั้งยิ่งใหญ การประดิษฐพวงกุญแจจักรยานจากลวดออน
ทําคอนขางยากมาก เนื่องจากตัวลวดมีความออนตัวสูง เมื่อนําคีมมาดัดลวดอาจทําใหลวดหักไดงาย ดังนั้นระหวางทํา
ผูป กครองจะตองมีสมาธิและใชความเบามือเปนอยางมากจึงจะไดผลงานทีอ่ อกมาสวยงาม กิจกรรมนีห้ ากมองผิวเผินอาจ
ไมมีอะไร แตแฝงไปดวยความรักและความเปนหวง ที่ผูปกครองตั้งใจมอบใหแกลูกของตนเอง หลังจากนั้นในชวงเย็น

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ใกลคํ่า ผูปกครองจะตองไปรอรับลูกของตนเองที่ทุงหญา ปากทางออกจากปาและมอบจักรยานที่ประดิษฐขึ้นดวยความตั้งใจใหกับลูกอันเปนที่รัก
เพื่อเปนกําลังใจใหนองๆ ที่มีความอดทน มีความกลา เอาชนะใจตนเองใหออกมาจากปาลึกได
5. กิจกรรมวอลคแรลลี่ วิทยากรพี่เลี้ยงจะทําฐานใหนองๆ และผูปกครอง ไดใช
พลังกาย พลังใจ และประสานความคิดกัน พิชติ คะแนนใหมากทีส่ ดุ เพือ่ นําคะแนนทัง้ หมดไปจัดอันดับ
ครอบครัวใดไดคะแนนสะสมมากที่สุด จะไดตําแหนง “สุดยอดคายครอบครัว” พรอมเกียรติบัตร
และรางวัลทีพ่ กั ในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จ.เชียงใหม 3 วัน 2 คืน มาครอง ทําใหทกุ ครอบครัว
มีกําลังใจและตั้งใจทํากิจกรรมวอลคแรลลี่เปนอยางมากเพื่อควาชัยชนะมาครอง

ขอแสดงความยินดี

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

สุดทายนี้ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวที่รับรางวัลตางๆ จาก “คายครอบครัว” ในครั้งนี้ดวย
มีผลประกาศดังนี้...

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก
คุณกีรติยา เที่ยงหนู และครอบครัว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัล “ขวัญใจชาวคาย” ไดแก คุณกุลนาถ สุขศรี และครอบครัว
รางวัลชนะเลิศ “สุดยอดคายครอบครัว” ไดแก
รศ.ดร.พิเชฐ ชาวหา และครอบครัว

ความในใจที่อยากบอกตอ...
กิจกรรมมีความหลากหลาย ทั้งสอดแทรกความรู เรื่องราวของปาไม และวิทยากรก็นําเสนอเจตนารมณใน
การสรางความรูสึกใหพวกเรารักษาสิ่งแวดลอมไดดีมาก แตบางกิจกรรมอาจจะตองดูขอบเขตของเวลา เพื่อแบงเวลา
ไปพักผอนตามอัธยาศัยบาง อาจจะตองปรับตารางกิจกรรมใหมคี วามเหมาะสมกับเวลาถามีการจัดครัง้ ตอไป แตทกุ อยาง
ในภาพรวมถือวาดีมาก และมีประโยชนตอผูเขารวมกิจกรรมทุกคนครับ
รศ.ดร.พิเชฐ ชาวหา
คณะวิทยาศาสตร
ตอนลูกทัง้ 2 คนไปทํากิจกรรมเดินปา รูสกึ เปนหวงลูกมาก กลัวลูกจะไดรบั อันตราย แตลกู ก็เอาชนะใจตัวเองได
และกลับมากอดพอกับแมดวยความปลอดภัย ผมอยากขอบคุณ เจาหนาที่จากอุทยานแหงชาติ เขาใหญ ที่คอยให
ความสนุกสนานและดูแลความปลอดภัยใหกับพวกเราทุกคนเปนอยางดีครับ
คุณกุลนาถ สุขศรี
ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีปโตรเคมีและวัสดุ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ นอกจากจะสงเสริมเรื่องการออมเงินแลว ยังสงเสริมสถาบันครอบครัวอีกดวย
ทําใหทกุ คนในครอบครัวเขาใจกันมากขึน้ ขอบคุณคณะกรรมการและเจาหนาทีส่ หกรณทคี่ อยดูแลเปนอยางดี มีความ
เปนกันเอง อยากใหสหกรณจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกคะ
คุณกีรติยา เที่ยงหนู
คณะทันตแพทยศาสตร
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ขาว บริการสมาชิก

ขายที่ดิน

เนื้อที่ 68 ไร 3 งาน 40 ตร.ว. ต.แหลมใหญฝงใต อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี ราคา 170 ลานบาท สนใจติดตอ นายสมาน พุกเจริญ
สํานักงานระบบกายภาพ โทร. 090-960-0176
♦

เนื้อที่ 100 ตร.ว. ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ (2 ชั้น ใกลสนามบินสุวรรณภูมิ 3 หองนอน 4 หองนํ้า พื้นที่
ภายใน 220 ตร.ม.) ราคา 5,500,000 บาท สนใจติดตอ นางสาว
พัสวรรณ มาลยาภรณ คณะครุศาสตร โทร. 080-571-8967
♦

ขายทาวนเฮาส
เคหะทุงสองหอง เนื้อที่ 19 ตร.ว. ถ.กําแพงเพชร 6 แยก 7
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (2 ชั้น 2 หองนอน 2 หองนํ้า)
ราคา 1,800,000 บาท สนใจติดตอ นางกมลพร ศิระมาด สํานักงาน
มหาวิทยาลัย โทร. 086-901-8059, 080-977-8744
♦

หมูบานบานใหม (ของ L&H) ซ.คูบอน 28 เนื้อที่ 28 ตร.ว.
พืน้ ทีใ่ ชสอย 142 ตร.ม. (3 ชัน้ 3 หองนอน 3 หองนํา้ มุง ลวด เหล็กดัด
ทั้งหลัง เครื่องทํานํ้าอุน 1 และแอร 1) ราคา 3,000,000 บาท สนใจ
ติดตอ อ.ทญ.ดร.พิไลพร วิวัฒนบุตรสิริ คณะทันตแพทยศาสตร
โทร. 085-383-9172
♦

หมูบานทุงสองหอง เนือ้ ที่ 20 ตร.ม. ถ.วิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ
ราคา 580,000 บาท สนใจติดตอ นายพารา รืน่ สุนทร คณะเภสัชศาสตร
โทร. 089-751-7754
♦

ขาย/ใหเชาคอนโดมิเนียม
Life@Pahol-Ari คอนโดมิเนียม เนือ้ ที่ 41 ตร.ม. 300 เมตรจาก
BTS สะพานควาย กรุงเทพฯ (ติดถนนใหญ ชัน้ 17 1 หองนอน 1 หองนัง่ เลน
1 หองครัว 1 หองนํ้า พรอมสระวายนํ้า ซาวนา และฟตเนส) ราคา
4,200,000 บาท สนใจติดตอ นพ.ปรัตถ ถิราติ คณะแพทยศาสตร
โทร. 087-021-0142 id Line : thebun
♦

ริชพารค บางซอน เนือ้ ที่ 30.84 ตร.ม. ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง
วงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (เฟอรนิเจอรครบพรอมอยู) ราคาขาย
2,400,000 บาท หรือใหเชาราคา 8,500 บาทตอเดือน (หากกู ธ.อ.ส.
ซื้อตอ ลดราคาใหอกี 50,000 บาท) สนใจติดตอ อ.นวรัตน ธัญญศิริ
คณะครุศาสตร โทร. 089-662-5719
♦

ขายรถยนต
ฮอนดา รุน ซีวคิ ป 2537 สีเทาฟา เครือ่ งยนต 1500 ซีซี (สภาพดี
ใขมือเดียว ราคาตอรองไดนดิ หนอย) ราคา 60,000 บาท สนใจติดตอ
นางวรรณา ปูรณโชติ คณะครุศาสตร โทร 086-991-8445
♦

อื่นๆ
รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพทุกประเภท ออกแบบโลโก โบรชัวร
แผนพับใบปลิว สือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ จัดเลยเอาท รายงานประจําป
วารสารรายเดือน รายสัปดาห สนใจติดตอ นายทศพร ชื่นรส
คณะสัตวแพทยศาสตร โทร. 081-428-7785, 089-481-4281
♦

บริการเคลื่อนยายศพผูเสียชีวิต จําหนายโลงศพ จัดดอกไม
หนาหีบศพ ของชํารวยงานศพ และโลงศพฟรีสาํ หรับศพไรญาติ สนใจ
ติดตอ นายประทีป เยาวกุล โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร. 085-079-1069
♦

บริการใหเชารถตูพรอมคนขับ เพื่อเดินทางทองเที่ยวเปน
หมูคณะ ทัศนศึกษา สัมมนา ดูงาน ตลอดจนเดินทางพักผอน ทีมงาน
ยินดีใหบริการ สนใจติดตอ นายวรวิทย โกสกุล คณะอักษรศาสตร
โทร. 087-099-6969
♦

รับจางลางแอร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สนใจติดตอ
นายสุเมธ ชื่นรส สมาชิกสมทบ โทร. 094-889-6895, 098-246-1486
♦

รับจางขับรถ วันเสาร-อาทิตย มีใบขับขี่สวนบุคคล ขับรถสุภาพ
ซือ่ สัตย สนใจติดตอ นายสุเมธ ชืน่ รส สมาชิกสมทบ โทร. 094-889-6895,
098-246-1486
♦

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
นายประเสริฐ วงษทับทิม
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คณะแพทยศาสตร

ล
ั
ว
ง
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ี
้
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ม
น
หนา
ฟ
ย
ห
ป

วิธีทํา คําที่ใหมาสระหายไปทําให อ า นไมไดความหมาย ใหนําสระที่ใหมาไปใสในตําแหนงใหถูกตอง

ก็จะกลายเปนคํา ตัวเลขในวงเล็ บ คือจํา นวนของสระแตละตัวที่ใหมา ใชไดเพียงครั้งเดียว เมื่อเติม
ครบแลว สระที่ใหมาตองไมเหลือเลย

-ะ / -ะ / -ะ / -า / -า / -า / -า / - ั / - ั / - ั / - ุ / - ุ / - ้ / แ-

สวนที่หนึ่ง
1.
2.
3.
4.

เกม àµÔÁÊÃÐ·Õ่ËÒÂä»
5.
6.
7.
8.

ส ง (3)
ว ช น (1)
ฤ ท ย (1)
ร จ (2)

นาย, นาง, นางสาว...............................................................................
เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................

งอ
กร
ขว
ชง

ห ย (1)
บ ง (2)
ญ ต (2)
ก (2)

ง คําถามประจําเดือน พ.ย. 2558
อ
ส
่
ี
ท
สวน

สมาชิกสามารถใชแอพพลิเคชั่น
cu savings coop ดูขอมูลใดไดบาง

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

(เลือกตอบ 1 ขอ)

โทร.......................................................................................................

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

µØÅÒ¤Á 2558
คําตอบ
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง

à©ÅÂ

เหรียญ 10 บาท
11 เหรียญ
เหรียญ 5 บาท
13 เหรียญ

สวนที่สอง

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สาขา 3
คณะแพทยศาสตร
ยายสถานที่ใหบริการเปน
ตึก/อาคาร แพทยพัฒน คณะแพทยศาสตร

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน ตุลาคม 2558

จับรางวัลโดย

นางสาวณิชาภา ชนาธิปรัตนกุล ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 198 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล
1. นางลําพาย วัชรากร
2. นางสาวรัตนา ธนีสรรค
3. นางวัลลภา จารุวีรชน
4. นางสังวาล ทองเปลี่ยน
5. นายเฉลิมพล โพธิกุล

เลขประจําตัว
สมาชิก

292701
332431
352411
362008
451154

คณะ / สังกัด
วิทยาศาสตร
สํานักตรวจสอบ
ทันตแพทยศาสตร
สํานักงานมหาวิทยาลัย
นิติศาสตร

ตอบถูก 161 คน ตอบผิด 27 คน
รายชื่อผูไดรับรางวัล
6. นายศุกรสรรพ พุทธกุลอนันต
7. นางสาวธนพร วุฒิภาพ
8. นางสาวอรวรรณ ทองยา
9. นายสมยศ ศรีวานิชย
10. นายพลกิตต เบศรภิญโญวงศ

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

510693
533487
533598
E25975
E32505

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
เศรษฐศาสตร
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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คําถามจากสมาชิก :

คําถาม แอพพลิเคชั่นของสหกรณมีประโยชนอยางไร

วิธีการดาวนโหลด และเขาใชงานอยางไร

¤íÒµÍº

จากคําถามของสมาชิก จึงไดสอบถามสมาชิกทานอื่นที่ไดดาวนโหลด “cu savings coop
แอพพลิเคชั่น มาใชแลว วามีประโยชนกับทานอยางไร”

ผศ.นิพนธ กิติกุล สมาชิกเกษียณอายุราชการ : ผมสามารถเช็คยอดเงินหุนผานแอพพลิเคชั่นทั้งยอด

หุนรวม และหุนรายเดือน และยังดูรายละเอียดการสงหุนยอนหลังได นอกจากนั้นยังดูประวัติการรับเงินสวัสดิการ
ของสหกรณวาเคยไดรับเงินสวัสดิการตัวไหนไปแลวบาง ยื่นเอกสารวันที่เทาไร และไดรับเงินวันที่เทาไร
จํานวนเงินเทาไร ดีจริงๆ ครับ
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุง เรืองกิจไกร สมาชิกคณะสัตวแพทยศาสตร : แอพพลิเคชัน่ มีประโยชนกบั
ผมหลายๆ อยาง ทีผ่ มใชงานอยูป ระจําคือ การดูยอดเงินฝากออมทรัพยทมี่ ใี นสหกรณ เพราะหลายครัง้ ทีผ่ มไมสะดวก
ไปฝากเงินดวยตนเอง จึงตองรบกวนใหเจาหนาที่หรือลูกศิษยเอาเงินไปฝากให ผมก็สามารถตรวจสอบไดวา
เงินยอดนั้นเขาบัญชีแลว ซึ่งขอมูลที่แสดงในแอพฯ คอนขาง real time มาก แอพฯ ยังสามารถดูรายละเอียด
ยอนหลังในบัญชีวามีฝากถอนเงินวันไหน ยอดเงินเทาไหร และผมชอบที่สุด คือ sms แจงเตือนเมื่อมีการเคลื่อนไหว
บัญชีของผมทั้งเงินเขาและเงินออก นอกจากบัญชีออมทรัพย บัญชีเงินฝากประจํา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน หรือ
เงินออมปลอดภาษีก็ดูขอมูลไดดวย นอกจากนี้ยังใชตรวจสอบวาผมไดรับเงินสวัสดิการเรื่องไหนไปแลวบาง เชน
การบวช การรักษาพยาบาล การเปนโสด การแตงงาน การมีบุตร เปนตน
นายชลวุฒิ พูลสมบัติ สมาชิกสังกัดสถาบันภาษา : หัวขอที่ผมใชงานจากแอพพลิเคชั่นมากที่สุด คือ
เงินกู ในหัวขอนี้จะบอกขอมูลเงินกูของเราทั้งหมด ไมวาจะเปนประเภทฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ และประเภทอื่นๆ
พรอมรายละเอียดการสงเงินกูนั้นๆ สงแลวกี่งวด เงินตนเทาไร ดอกเบี้ยเทาไร ทั้งยังดูขอมูลการคํ้าประกัน
เริ่มตั้งแตสทิ ธิในการคํ้าประกัน มีเทาไร เหลือเทาไร เราคํ้าประกันใหใคร และใครคํ้าประกันใหเรา
นอกจากขอมูลสวนตัวตางๆ ที่แตละคนจะดูไดแลว แอพพลิเคชั่นยังใหประโยชนในการดูขอมูลขาวสาร
ของสหกรณ ไมวาจะเปนประวัติสหกรณ ที่ตั้งสํานักงานและสาขาตางๆ ขอมูลการรับสมัครสมาชิก การลาออก
จากสมาชิก การใหบริการตางๆ ทั้งเงินฝาก เงินกู หรือการรับสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยตางๆ การฝากเงิน
การฝากเช็ค รูปภาพกิจกรรมตางๆ รวมถึงขาวประชาสัมพันธของสหกรณที่ถูกตองแมนยําไมตองฟงตอๆ กันมา
และอีกมากมาย โดยสมาชิกที่สนใจสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น cu savings coop ไดจาก app store และ
play store และขอรหัสการเขาใชงานที่โทร. 02-218-0555 ตอ 1800 ไดเลยคะ
**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ
E-mail : sav.coop@chula.ac.th, คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป

มุมกฎหมายใกลตัวสมาชิก
เรื่อง การเสนอวาระเพิ่มในที่ประชุมใหญของสมาชิกสหกรณ
สหกรณมีการจัดประชุมใหญสามัญประจําป แตมีสมาชิกไดเสนอเพิ่มวาระเรื่องตางๆ ใหที่ประชุมไดพิจารณาโดยขอเพิ่ม
ในวันที่ประชุมใหญ (ระหวางการประชุม) และในวาระเรื่องอื่นๆ สมาชิกสามารถเสนอใหที่ประชุมพิจารณาหรือเพื่อทราบ จะสามารถ
กระทําไดหรือไม
การประชุมใหญสามัญประจําป สหกรณจะกําหนดวาระตางๆ ไวอยางชัดเจน รวมทั้งกําหนดวาระเรื่องอื่นๆ (ถามี) ไวดวย และเปดโอกาส
ใหสมาชิกพิจารณาเพื่อลงมติ ทั้งการอนุมัติ หรือการรับทราบของแตละวาระ ดังนั้น การที่สมาชิกขอเพิ่มวาระในวันที่ประชุมใหญโดยไมแจงลวงหนา
จึงไมสามารถกระทําได ซึ่งสมาชิกสามารถใชสิทธิในการเสนอเรื่องตางๆ ในวาระอื่นๆ ได แตการพิจารณาของที่ประชุมใหญอาจจะไมไดขอยุติ
ในทันที ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการจะตองรับขอเสนอนําไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนําเสนอในการประชุมใหญคราวตอไป
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จากหนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

เมื่อครบกําหนด
สหกรณ์จะโอนเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยเข้าที่บัญชี
ออมทรัพย์ของสมาชิก

ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

กรุงเทพ

สยามสแควร

152-0-00001-7

กรุงไทย

สุรวงศ

023-1-19265-7

กสิกรไทย

สะพานเหลือง

011-2-25379-3

ไทยพาณิชย

สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา

สะพานเหลือง

131-1-00001-6

ทหารไทย

จามจุรีแสควร

238-2-11007-6

ธนชาต

บํารุงเมือง

214-2-13538-1

ธนชาต

สยามสแควร

044-6-00635-5

à§Ôà§¹Ô¹½Ò¡»ÃÐ¨í
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หากสมาชิกมีความประสงค

จะฝากประจําตอ

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

ตองติดตอที่สหกรณ

ฝายเงินฝาก

โทร 02-218-0555 ตอ 1502, 1802-5

ประกาศขายทอดตลาด
ทีด่ นิ มีสงิ่ ปลูกสราง คือ ทาวนเฮาส 2 ชัน้ กวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร เลขทะเบียนที่ 49/6 โฉนดเลขที่ 69259 เลขทีด่ นิ 57
เลมที่ 693 เลขหนา 59 หนาสํารวจ 2346 เนือ้ ทีต่ ามโฉนด 25 ตร.ว. ต.เสาธงหิน (บางกระบือ) อ.บางใหญ (บางบัวทอง) จ.นนทบุรี
ราคาประเมินเจาพนักงาน 490,000.- บาท โดยมีรายละเอียดวันและเวลาดังนี้

นัดที่
นัดที่
นัดที่
นัดที่
นัดที่
นัดที่

1
2
3
4
5
6

ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่

27
18
8
29
19
11

พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
มกราคม
กุมภาพันธุ
มีนาคม

2558
2558
2559
2559
2559
2559

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 146 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.ทาทราย
อ.เมือง จ.นนทบุรี นางสาวอริสษา เอกะสิงห เจาของสํานวน หนาบัญชี 5610001924 โทร. (02)5269951, 088-8796898
โทรสาร (02) 5269950 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.led.go.th หรือที่ฝายนิติการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร.
0-2218-0555 ตอ 2102

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th Email:sav.coop@chula.ac.th

