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สาร

นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด นับเปนสหกรณออมทรัพยทเี่ ปนตนแบบ
การดําเนินงานสหกรณออมทรัพยที่ดียิ่งมาโดยตลอด ในระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมา สหกรณ
ออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ไดสรางคุณประโยชนอยางมากแกบคุ ลากรของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยการเปนองคกรทีท่ าํ หนาทีด่ แู ลจัดการทางการเงินใหแกสมาชิก ดวยการเปนแหลง
สําหรับการออมเงินทีม่ ผี ลประโยชนสงู กวาองคกรทางการเงินอืน่ ๆ ตลอดจนการใหสนิ เชือ่ แกสมาชิก
ดวยอัตราดอกเบี้ยที่สมาชิกไดประโยชนอยางมาก นับเปนสถาบันทางการเงินที่สําคัญมากของ
ชาวจุฬาฯ ตามทีป่ รากฏในผลการดําเนินงานทีผ่ า นมาและทีแ่ สดงในรายงานกิจการประจําป ๒๕๕๖
ในโอกาสการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๖ ดิฉนั ขอสงความปรารถนาดีมายังสหกรณฯ
และสมาชิกทุกทาน ขอใหสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด มีความมั่นคงและ
ประสบความสําเร็จอยางสูงในการดําเนินกิจการใหมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป

(ศาสตราจารยกติ ติคณ
ุ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน)
นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด มีความกาวหนาในการดําเนินงานมาตลอดนับตั้งแต
กอตั้งมาเมื่อกวา 50 ป และยังเปนตนแบบการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยแกองคกรตางๆ ดวย การไดรับรางวัล
สหกรณดีเดนแหงชาติถึง 3 ครั้ง เปนสิ่งยืนยันและสะทอนความสําเร็จของการบริหารจัดการ ที่มวลสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยจุฬาฯ พึงตระหนักและภาคภูมิใจยิ่ง
การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ นอกจากจะอยูบนพื้นฐานของการมีธรรมาภิบาลและคํานึงถึง
ประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญแลว ยังเอือ้ อาทรไปยังชุมชนและสังคมในองครวมดวย นับไดวา สหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ เปนองคกรหนึ่งที่โดดเดนในดานความรับผิดชอบตอสังคม และดําเนินการในเรื่องนี้อยางตอเนื่องมาเปน
เวลายาวนานโดยผูบริหารสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ในแตละยุคแตละสมัย การสรางวัฒนธรรมองคกรในเรื่องตางๆ
ดังกลาวนี้ ไมใชเปนเรื่องงาย แตสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สามารถทําไดอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ สหกรณ
ออมทรัพยจุฬาฯ ยังมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การใหความรวมมือกับจุฬาฯ ในการรับภาวะวิกฤติตางๆ ที่เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง
ภายใตภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนี้ ขอใหสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มีความระมัดระวังมากเปนพิเศษ
ในการบริหารเงิน โดยคํานึงถึงความเสีย่ งในดานตางๆ ใหครบถวนและรอบคอบ ขอใหสรางสมดุลระหวางผลตอบแทน
ที่จะไดรับกับความเสี่ยงอันเกิดผลกระทบจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคกรเปนสําคัญ
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรทุกทานของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ที่ชวยสรางความเจริญ
รุดหนาใหแกองคกร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและขอเดชะพระบารมีแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คุมครองใหทุกทาน
ประสบแตความสุข ความเจริญ และมีสวนนําพาสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหเจริญรุงเรืองอยางยั่งยืน เปนที่พึ่ง
ของชาวจุฬาฯ ตลอดไป

(ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล)
อธิการบดี
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ประธานกรรมการดําเนินการ
ป 2556 นับเปนปหนึง่ ทีม่ คี วามยากในการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
อันเนื่องมาจาก ระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศที่เปนปจจัยภายนอกของสหกรณมีความผันผวนสูง ประชาชนโดยรวม
มีกาํ ลังซือ้ ทีล่ ดลง สงผลใหการบริโภคชะลอตัวลง นโยบายการเงินธนาคารแหงประเทศไทยยังประกาศลดอัตราดอกเบีย้
นโยบายลงอีกเหลือ 2.25 % รวมถึงปญหาการชุมนุมทางการเมืองที่ปรากฏตามสื่อตางๆ อีกดวย
แตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด รวมถึงเจาหนาที่ทุกคน
ก็มิไดหวาดหวั่นตอมรสุมทางเศรษฐกิจดังกลาว เพราะเราเชื่อมั่นในระบบสหกรณวา ระบบสหกรณนั้นสามารถ
นําพาใหเศรษฐกิจของสมาชิกใหดีขึ้นได
โดยในปนี้ สหกรณของเราไดกําหนดแนวทางนโยบายการดําเนินงานจนสําเร็จเปนวิสัยทัศน และพันธกิจ
ที่สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิก นั่นคือ
“เปนสหกรณแบบอยางที่มั่นคง และบริหารโปรงใส ใสใจสมาชิกและสังคม” โดยมีพันธกิจตางๆ ที่รองรับ
เนนดานการพัฒนาคุณภาพของสมาชิกใหดีขึ้น
การทํากําไรสุทธิไดถึง 993 ลานบาทเศษ เปนสิ่งที่ยากยิ่งแลว แตการทําใหสมาชิกมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
นั้นยากยิ่งกวา อยางนี้แลวคณะกรรมการจึงไดพัฒนาสวัสดิการตางๆ ใหกับสมาชิกเพิ่มขึ้น เชน ขยายขอบเขต
ทําการประเมินราคาหลักทรัพยจาก 160 กม. เปน 200 กม. และขยายวงเงินกูสามัญเปน 6 แสนบาท รวมถึงการให
การศึกษาอบรมแกสมาชิกในหลักสูตรตางๆ ซึ่งผม คณะกรรมการ และเจาหนาที่ก็มิไดหยุดยั้งที่จะคิดริเริ่ม
โครงการใหมๆ ตามภารกิจหลักเพื่อมอบสิ่งที่ดีๆ ใหแกสมาชิกทั้งหลายตอไป
ในนามคณะกรรมการดําเนินการ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความไววางใจ และสนับสนุนใหผม
และคณะกรรมการ ทําหนาที่ในการบริหารสหกรณ
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลใหสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ของเราเติบโตอยางมั่นคง และเปนที่พึ่งของสมาชิก และเพื่อนรวมขบวนการสหกรณตอไป รวมทั้งขอใหสมาชิก
มีความสุข ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน ครับ

(รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย)
ประธานกรรมการดําเนินการ
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รายงานกิจจการประจํ
การประจาปี
2556
รายงานกิ
าป 2556

สหกรณออมทรั
ออมทรัพพย์ยจุฬฬาลงกรณ
ทยาลั
ย จํายกัดจากัด
สหกรณ์
าลงกรณ์มหาวิ
มหาวิ
ทยาลั
เรียน สมาชิกทุกท่าน
ปี 2556 เศรษฐกิจประเทศไทยเผชิญมรสุมรอบด้าน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยนโยบายรถคันแรกและบ้านหลัง
แรกทาให้กาลั งซื้อของประชาชนหมดแบบไม่ทันตั้ง ตัว ส่ง ผลให้ การบริ โภคในปี 2556 ชะลอตัวลงเป็นอย่ างมาก ปัญหา
การเมืองหลังจากวันที่ 31 ต.ค.2556 ที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมทั้ง 3 วาระ เป็นชนวนให้
เกิดการชุมนุมของผู้คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว และต่อมาได้ยกระดับเป็นการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาล กระทั่งมีผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต รัฐบาลประกาศยุบสภาในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 แต่การชุมนุมก็ยังไม่จบลงง่ายๆ สถานการณ์การเมืองยังคงลุกลาม
ยืดเยื้อ
ตลาดหุ้ น ไทยกลั บ เป็ น ช่ ว งขาลงหลั ง จากทะยานขึ้ น ติ ด ต่ อ กั น มาหลายปี เนื่ อ งจากได้ รั บ ผลกระทบทั้ ง ปั จ จั ย
ภายในประเทศและต่างประเทศ การบริโภคที่ชะลอตั วลง การส่งออกที่ตกต่า ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมีผลต่อ GDP ของ
ประเทศที่คาดว่าจะเติบโต 5.5% ต้องปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่ 3.7% ในช่วงปลายปี
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจใช้นโยบายการเงินเข้าช่วยแก้ไขปัญหา
คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย(กนง.) ได้ตัดสินใจประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 2.25%
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน ทาให้ต้นทุนการกู้เงินถูกลงซึ่งจะเป็นผลดีต่อการลงทุน
แต่ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศจะเข้าสู่ฤดูมรสุมปานใด ในปี 2556 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯก็ได้
พยายามจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมอบแก่สมาชิกเสมอมา เริ่มตั้งแต่การขยายเขตทาการในการประเมินราคาหลักทรัพย์ที่สมาชิกจะ
นามาเป็นหลักประกันการกู้เงินกู้พิเศษจาก160 กม.เป็น 200 กม.จากกรุงเทพ ซึ่งครอบคลุมไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี
สระบุรี ชัยนาท นครราชสีมา เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี การปรับวงเงินกู้สามัญเพิ่มเป็น 6 แสน
บาท และปรับเพิ่มงวดชาระหนี้เงินกู้สามัญจากเดิม 84 งวด เป็น 96 งวด การปรับเพิ่มงวดชาระหนี้ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่เปลี่ยนสถานภาพ การจัดอบรมสัมมนาในเนื้อหาสาระที่แตกต่างหลากหลายเพื่อสมาชิกที่มีความสนใจแตกต่างกันจะสามารถ
ได้รับประโยชน์ เช่น การจัดสัมมนาเรื่อง สะสมหุ้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด การจัดสัมมนาเพื่อการปฏิบัติธรรม การจัดโครงการ
เสริมความรู้แก่สมาชิกในเรื่องการวางแผนภาษี ฯลฯ
ในส่วนที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯได้เข้าไปมีส่วนในการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีข่าว
ในทางไม่ใคร่ดีนักปรากฏตามสื่อต่างๆในช่วงครึ่งปีหลัง ทาให้สมาชิกเกิดความรู้สึกหวั่นวิตกว่าจะส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯเกิดภาวะวิกฤตทางการเงินหรือไม่อย่างไรนั้น สหกรณ์ฯขอชี้แจงทาความเข้าใจว่า การให้สินเชื่อดังกล่าวเป็นการให้กู้เงิน
โดยมีหลักทรัพย์จานองเป็นประกันเต็มวงเงินเช่นเดียวกันกับการที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงินกู้พิเศษ ซึ่งสหกรณ์ผู้กู้จะต้องส่งชาระ
หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯทุกเดือน ขณะนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดังกล่าวกาลังประสบปัญหาการ
บริหารงานภายใน ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเรียกความเชื่อถือศรัทธากลับคืนสู่มวลสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ ขณะนี้ได้จัดทา
แผนฟื้นฟูกิจการแล้ว เริ่มแผนฟื้นฟูในปี 2557 สิ้นสุดในปี 2566 โดยขอรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐให้เข้ามาช่วยเหลือเสริม
สภาพคล่องและแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกากับดูแลการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนฯ เสริมสร้า งศรัทธาและความ
เชื่อมั่นให้เกิดแก่มวลสมาชิก แผนลดรายจ่าย-สร้างรายได้ แผนบริหารหนี้ ฯลฯ ซึ่งเมื่อได้บริหารจัดการตามแผนฯแล้ว ทาง
สหกรณ์แจ้งว่าบรรดาสหกรณ์เจ้าหนี้จะได้รับการชาระหนี้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 3-8 ปีอย่างแน่นอน
1
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ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน
หน่วย: บาท

รายการ

2556

2555

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

14,910

14,544

366

2.52

สินทรัพย์รวม

34,095,197,726.03

30,568,674,211.23

3,526,523,514.80

11.54

ทุนเรือนหุ้น

11,204,881,880.00

10,495,508,960.00

709,372,920.00

6.76

ทุนสารอง

1,838,859,389.01

1,699,556,588.79

139,302,800.22

8.20

ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ

737,440,085.08

696,825,875.98

40,614,209.10

5.83

เงินรับฝากออมทรัพย์

3,838,038,660.39

4,544,009,946.94

-705,971,286.55

-15.54

เงินรับฝากประจา

5,332,447,765.18

2,808,757,770.96

2,523,689,994.22

89.85

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

817,119,962.68

1,500,110,943.91

-682,990,981.23

-45.53

เงินให้สมาชิกกู้เพิ่มระหว่างปี

3,612,355,700.00

2,713,882,800.00

898,472,900.00

33.11

สมาชิกชาระคืนเงินกู้ระหว่างปี

3,045,770,988.11

2,421,070,742.48

624,700,245.63

25.80

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้เพิ่มระหว่างปี

9,562,762,000.00

4,864,600,000.00

4,698,162,000.00

96.58

สหกรณ์อื่นชาระคืนเงินกู้ระหว่างปี

6,901,362,783.62

4,311,968,758.09

2,589,394,025.53

60.05

ลูกหนี้เงินกู-้ สมาชิก คงเหลือ

4,834,002,053.88

4,267,422,341.99

566,579,711.89

13.28

ลูกหนี้เงินกู-้ สหกรณ์อื่น คงเหลือ

9,807,796,089.58

7,146,396,873.20

2,661,399,216.38

37.24

เงินลงทุน

16,542,934,756.82

16,747,145,455.67

-204,210,698.85

-1.22

ทุนของสหกรณ์

14,907,896,394.33

14,122,682,891.29

785,213,503.04

5.56

993,054,936.59

915,182,971.87

77,871,964.72

8.51

จานวนสมาชิก (ราย)

กาไรสุทธิประจาปี
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สมาชิกภาพ

สมาชิก

จานวนสมาชิกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556
บวก รับสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
คืนสมาชิกภาพระหว่างปี
รวมเป็นจานวนสมาชิก
หัก ผู้ที่พ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ
คงเหลือจานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

11,177
457
4

461
298

11,340

สมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จานวนสมาชิกสมทบเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556
บวก รับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างปี
คืนสมาชิกภาพระหว่างปี
รวมเป็นจานวนสมาชิกสมทบ
หัก ผู้ที่พ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ
คงเหลือจานวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รวมจานวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

11,638

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

1 พระองค์
3,366
310
2

312

3,569

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

14,910

ราย

3,678

109

ทุนเรือนหุ้น
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
บวก สมาชิกเพิ่มหุ้นระหว่างปี
เงินค่าหุ้นรายเดือน
รวมเป็นเงิน
หัก จ่ายคืนเงินค่าหุ้นระหว่างปี
คงเหลือทุนเรือนหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

823,872,940
353,363,760
464,422,200

10,495,508,960 บาท
บาท
817,785,960 บาท
11,313,294,920 บาท
108,413,040 บาท
11,204,881,880 บาท
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เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ เป็นเงินฝากที่สมาชิกสามารถฝากถอนได้ตลอดเวลา ดอกเบี้ยคานวณให้เป็นรายวัน
ตามยอดเงินฝากคงเหลือสิ้นวันและไม่ต้องเสียภาษี เงินฝากประจาจะต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเช่นเดียวกับเงินฝากประจาของ
สถาบันการเงินทั่วไป เงินฝากประจาและเงินฝากออมทรัพย์นี้สหกรณ์ ฯ รับฝากจากสมาชิกเท่านั้น ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นตรา
สารการเงิ น อย่ า งหนึ่ ง ที่ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ม่ เ ป็ น สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ าฯ สามารถฝากหรื อ ลงทุ น ได้
แต่ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เปิดรับฝากเฉพาะจากสมาชิกและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

เงินฝากออมทรัพย์
(บาท)
4,544,009,946.94

เงินฝากประจา
(บาท)
2,808,757,770.96

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
(บาท)
1,500,110,943.91

บวก เงินฝากเพิ่มระหว่างปี

14,497,198,296.97

6,066,092,909.97

817,119,962.68

สมาชิกถอนเงินฝากระหว่างปี

(15,203,169,583.52)

(3,542,402,915.75)

(1,500,110,943.91)

เงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

3,838,038,660.39

5,332,447,765.18

817,119,962.68

หัก

เงินให้กู้แก่สมาชิก
ในปี 2556 สหกรณ์ได้มีการขยายวงเงินกู้สามัญสูงสุดของสมาชิก จากเดิม 500,000 บาท เพิ่มเป็น 600,000 บาท
อีกทั้ง ขยายงวดชาระหนี้จากเดิม 84 งวด เพิ่มเป็น 96 งวด และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิม ร้อยละ 4 ต่อปี เพิ่มเป็น
ร้อยละ 5 ต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556 นอกจากนี้ สหกรณ์ยัง ขยายจานวนเท่าวงเงินกู้สามัญให้กับสมาชิกที่มีอายุ
สมาชิก ตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปอีกด้วย เริ่ม 1 ตุลาคม 2556
เงินกู้ฉุกเฉิน
(บาท)

จานวน
สัญญา

เงินกู้สามัญ
(บาท)

838,456,582.73

จานวน
สัญญา

6,674

เงินกู้พิเศษ
(บาท)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

15,450,349.21 6,872

บวก ให้กู้ระหว่างปี

65,582,000.00

1,664,282,200.00

1,882,491,500.00

หัก สมาชิกชาระคืนระหว่างปี

(61,153,450.00)

(1,418,393,336.01)
,
(1,418393,336.01)

(1,566,229,202.10)

คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

19,878,899.21 7,218 1,084,345,446.72 6,499
6,499

จานวน
สัญญา

3,413,515,410.05 1,065

3,729,777,707.95 1,074
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เงินให้กู้และเงินนาไปฝากสหกรณ์อื่น
เงินให้กู้และเงินนาไปฝากสหกรณ์อื่น

สภาพคล่ อ งคงเหลื อ ของสหกรณ์ ฯ หลั ง จากให้ ส มาชิ ก กู้ ยื ม แล้ ว ส่ ว นหนึ่ ง สหกรณ์ ฯ ได้ น าไปลงทุ น ในตลาด
สภาพคล่
อ ของสหกรณ์
ฯ ดหลัสรรเป็
ง จากให้
ก กู้ ยางๆ
ื ม แล้ให้ว แ ก่ส่สวมาชิ
นหนึก่ ง สหกรณ์
ในตลาดฯ
ตราสารหนี
้เ พื่อให้อเกิงคงเหลื
ดดอกผลงอกเงยน
ามาจั
นสวัสสมาชิ
ดิการต่
สภาพคล่ฯ อได้
งอีนกาไปลงทุ
ส่วนหนึ่งนสหกรณ์
ตราสารหนี
ดอกผลงอกเงยน
นสวัสดิ่อกช่ารต่
างๆมสภาพคล่
ให้แ ก่สมาชิ
สภาพคล่
องอี กส่วนหนึน่งและความ
สหกรณ์ ฯ
ได้นาไปแบ่ง้เปัพืน่อให้ให้เพืเกิ่อดนสหกรณ์
ต่างๆ ได้กามาจั
ู้ยืมหรืดสรรเป็
อนาไปฝากเพื
วยเสริ
อง กโดยพิ
จารณาสถานะการเงิ
ได้
าไปแบ่งปันให้เพื่อนนสหกรณ์
่างๆก ได้กรณี
กู้ยืมเหรื
นาไปฝากเพื
่อช่วยเสริ
อง โดยพิ
จารณาสถานะการเงิ
มั่ นนคงของสหกรณ์
ั้ น ๆ เป็ นตหลั
ป็ นอสหกรณ์
ป ระเภทอื
่ น มทีสภาพคล่
่ มิ ใ ช่ ส หกรณ์
อ อมทรั
พ ย์ จ ะต้ อ งมี ห ลั กนและความ
ทรั พ ย์ ม า
มัจานองเป็
่ น คงของสหกรณ์
น
้
ั
น
ๆ
เป็
น
หลั
ก
กรณี
เ
ป็
น
สหกรณ์
ป
ระเภทอื
่
น
ที
่
ม
ิ
ใ
ช่
ส
หกรณ์
อ
อมทรั
พ
ย์
จ
ะต้
อ
งมี
ห
ลั
ก
ทรั
พ ย์ ม า
นประกันด้วย ยอดเงินให้กู้และเงินนาไปฝากสหกรณ์ต่างๆ คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
จานองเป็นประกันด้วย ยอดเงินให้กู้และเงินนาไปฝากสหกรณ์ต่างๆ คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
ยอดยกมาวันที่ 1 มกราคม 2556
ยอดยกมาวันที่ 1 มกราคม 2556
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
หัก รับชาระหนี้คืนระหว่างปี
หัก รับชาระหนี้คืนระหว่างปี
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินนาไปฝากสหกรณ์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินนาไปฝากสหกรณ์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายงานผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินของสหกรณ์
รายงานผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินของสหกรณ์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

58 สัญญา
58 สัญญา
51 สัญญา
51 สัญญา
34 สัญญา
34 สัญญา
75 สัญญา
75 สัญญา
14 สหกรณ์
14 สหกรณ์

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

7,146,396,873.20
7,146,396,873.20
9,562,762,000.00
9,562,762,000.00
(6,901,362,783.62)
(6,901,362,783.62)
9,807,796,089.58
9,807,796,089.58
1,945,857,991.92
1,945,857,991.92

สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ฯ และยังมีหนี้สินค้างชาระ สหกรณ์ฯ ได้ดาเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สินอย่างต่อเนื่องมา
่ออกจากสหกรณ์
ฯ และยั
มีหนี้สดินตามและเร่
ค้างชาระ งสหกรณ์
ดาเนินการติ
งรัดหนี้สนินกูอย่
งต่อได้เนืท่อั้งงมา
โดยตลอดสมาชิ
ในปีกที2556
สหกรณ์ฯ ได้
ดาเนินงการติ
รัดหนี้สฯิน ได้
ประเภทเงิ
นกู้สดามัตามและเร่
ญและประเภทเงิ
้พิเาศษ
สิ้น
โดยตลอด
ได้ดาเนินการติดตามและเร่
รัดหนีต้สามิน ประเภทเงิ
ามัญและประเภทเงิ
นกู้พิเศษอได้
จานวน 74 ในปี
ราย 2556
เป็นเงิสหกรณ์
นทั้งสิ้นฯ12,026,227.85
บาท อย่างงไรก็
ยังคงมีหนีน้สกูิน้สของสมาชิ
กค้างชาระคงเหลื
อยูท่ ั้งสิซึ้น่ง
จสหกรณ์
านวน ฯ74ได้ราย
เงินทัด้งชัสิ้น้นคุณ12,026,227.85
าม ญยัเต็งคงมี
หนี้สินตามระเบี
ของสมาชิยกบที
ค้า่กงชรมตรวจบั
าระคงเหลืญอชีอยู
่ ซึ่ง
ดาเนิเป็นนการจั
ภาพหนี้และตั้งบาท
ค่าเผื่ออย่
หนีา้สงไรก็
งสัยตจะสู
มจานวน
สหกรณ์
ดชั2542
้นคุณภาพหนี
้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจานวน ตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ได้ด่มาเนิ
นการจั
กสหกรณ์
าหนด ฯโดยเริ
ตั้งแต่
ปี พ.ศ.
เป็นต้นมา
กาหนด โดยเริ
ต้นมา ฯ มีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประเภทเงินกู้สามัญ และประเภทเงินกู้พิเศษ
ณ วัน่มทีตั่ ้ง31แต่ธัปนี พ.ศ.
วาคม2542
2556เป็นสหกรณ์
ณ วันราย
ที่ 31
2556
สหกรณ์ฯ มีลูกหนี
่อให้เกิดรายได้
ประเภทเงิ
จานวน 179
เป็นธัเงินนวาคม
จานวนเงิ
น 69,871,071.11
บาท้ที่ไม่กแยกรายละเอี
ยดได้
ดังนี้ นกู้สามัญ และประเภทเงินกู้พิเศษ
จานวน 179 ราย เป็นเงินจานวนเงิน 69,871,071.11 บาท แยกรายละเอียดได้ดังนี้
1. ลูกหนี้จัดชั้นปกติ
จานวน 55 ราย
เป็นเงิน
18,991,913.18 บาท
1. ลูกหนี้จัดชั้นปกติ
จานวน 55 ราย
เป็นเงิน
18,991,913.18 บาท
2.ลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จานวน 8 ราย
เป็นเงิน
2,353,809.14 บาท
2.ลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จานวน 8 ราย
เป็นเงิน
2,353,809.14 บาท
3.ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
จานวน 10 ราย
เป็นเงิน
4,053,483.75 บาท
3.ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
จานวน 10 ราย
เป็นเงิน
4,053,483.75 บาท
4. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
จานวน 4 ราย
เป็นเงิน
1,783,088.16 บาท
4. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
จานวน 4 ราย
เป็นเงิน
1,783,088.16 บาท
5. ลูกหนี้ชั้นสูญ
จานวน 102 ราย
เป็นเงิน
42,688,776.88 บาท
5. ลูกหนี้ชั้นสูญ
จานวน 102 ราย
เป็นเงิน
42,688,776.88 บาท
รวม 179 ราย
เป็นเงิน
69,871,071.11 บาท
รวม 179 ราย
เป็นเงิน
69,871,071.11 บาท
5
5

25

รายงานกิจการประจําป 2556

การใช้ทุนสาธารณประโยชน์
ในปี 2556 สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ จุฬ าฯ ได้จ่ า ยเงิน ทุน สาธารณประโยชน์ เพื่ อประโยชน์ข องสมาชิ ก และประโยชน์
แก่สาธารณะ มีรายละเอียดดังนี้

ที่
1.

2.

รายการ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
ทูลเกล้าถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวม
เพื่อสมาชิกและประชาคมชาวจุฬาฯ
สนับสนุนทีมกอล์ฟ ในการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อกองทุนจุฬาลงกรณ์
บรมราชสมภพฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายศูนย์พัฒนกิจ
และนิสิตเก่าสัมพันธ์รับหน้าที่ดาเนินการ

จานวนเงิน
(บาท)
100,000.00
100,000.00

50,000.00

สนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

500,000.00

สนับสนุนโครงการอุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ เพื่อการเรียนรู้ที่ "เป็นสุข" ซึ่งครอบคลุม
การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพของชาวจุฬาฯ ให้มีความเข้มแข็ง ทั้งร่างกาย
และจิตใจ

200,000.00

สนับสนุนหมวกสานใบลาน จานวน 500 ใบ ในโครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยว
วันพ่อ” ปลูกไม้ใหญ่เป็นร่มไทรให้แผ่นดิน โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

42,500.00

สนับสนุนการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโดยสมาคม
นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่
พระเกียรติคุณให้เยาวชนได้ทราบอย่างกว้างขวาง

40,000.00

สนับสนุนผ้าขาวม้า จานวน 500 ผืน โครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”
ปลูกไม้ใหญ่เป็นร่มไทรให้แผ่นดิน โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

32,500.00

สนับสนุนโครงการ "ต้นไม้ของพ่อ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
จัดโดยสานักบริหารกิจการนิสิต

20,000.00

26
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สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ที่

จานวนเงิน
(บาท)

รายการ
สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันแบดมินตันจุฬาโอเพ่น 2556 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10-16 มิถุนายน 2556
จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
สนับสนุนโครงการคุณครูอาสา ชมรมจิตอาสา ฝ่ายพัฒนาสังคมและบาเพ็ญ
ประโยชน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนวัดหัวลาโพง กรุงเทพมหานคร

3,000.00

สนับสนุนกิจกรรมชมรมสานฝันเด็กและสตรี คณะครุศาสตร์ จัดโครงการค่าย
ซอนต้าเพื่อน้องบนดอย โครงการ 4 ณ โรงเรียนบ้านศรีครี ีรักษ์ ต.เชียงของ
อ.วังเจ้า จ.ตาก

3,000.00

สนับสนุนงบประมาณโครงการ ค่ายแนะแนวจุฬา-จังหวัดพิจิตรครั้งที่ 14
จัดโดยกลุ่มนิสิตจุฬาฯ จังหวัดพิจิตร หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่
24- 25 สิงหาคม 2556

3,000.00

สนับสนุนทุนในการจัดกิจกรรม คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่ จัดโครงการค่ายทักษะกระบวนการ(Kids Camp)
ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านเล่า ต.ตาลโกน อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร

3,000.00

สนับสนุนทางการเงินและผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทาค่ายกีฬาพัฒนาเยาวชนครั้งที่ 14
ในวันที่ 12 - 22 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า ต.นางแดด
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

3,000.00

สนับสนุนเงินทุนองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ
ค่ายวิชาการก้าวกล้า ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม เพื่อแนะแนวทางให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3,000.00

จ่ายเงินค่าพวงหรีดเคารพศพสมาชิก จานวน 31 ราย
รวม
3.

7,000.00

24,000.00
934,000.00

เป็นและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร

30,000.00

มเป็นเจเจ้าาภาพถวายผ
ภาพถวายกฐิ
นพระราชทานกั
บกรมตรวจบั
ญชีสหกรณ์
ณ วัดคูหา
รร่วมเป
าพระกฐิ
นพระราชทานกั
บกรมตรวจบั
ญชีสหกรณ
สวรรค์
าบลคูหาสวรรค์
อง จ.พั
ณ
วัดคูหตาสวรรค
ตําบลคูหอ.เมื
าสวรรค
อ.เมืทอลุง จ.พัทลุง

5,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับกรมทรัพยากรธรณี ณ วัดบัวขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี

1,000.00
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ที่

รายการ

จานวนเงิน
(บาท)

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ณ วัดหนองหอย อ.เมือง จ.ราชบุรี

1,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ปทุมธานี

1,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จากัด ณ วัดหนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

1,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสานักงานคณะกรรมการ สกสค.
ณ พระอารามหลวงวัดบึงพระลานชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

1,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ วัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.น่าน

5,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสานักงานประกันสังคม ณ
พระอาราม-หลวงวัดพระสิงห์ ตาบลพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

1,000.00

เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน และบริจาคอุปกรณ์
การเรียนให้โรงเรียนบ้านสถาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทอดกฐินสามัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ทอดถวาย
ณ วัดสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน (สารวจสถานที่จัดงาน จัดพิมพ์ใบฎีกาและซองกฐิน)
และบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนบ้านสถาน

500,000.00

92,102.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคีกับสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย จากัด ณ วัดมัชฌิมาวาส อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

3,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญทอดกฐินสามัคคีกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร

2,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ณ วัดคีรีบรรพต อ.ภูเรือ จ.เลย

2,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน-ผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี
จากัด ณ วัดดอนทราย และโรงเรียนวัดดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

2,000.00

28
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สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ที่

รายการ

จานวนเงิน
(บาท)

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จากัด ณ วัดโพนบก ต.ปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร

2,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สุราษฏร์ธานี จากัด ณ วัดฑีฆาราม อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี

2,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด
ณ วัดศาลาสามัคคี อ.สังขะ จ.สุรินทร์

2,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 42 จากัด ณ วัดทอนเหรียญ อ.รัษฏา จ.ตรัง

2,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด ณ วัดป่าก้าวมงคล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

1,500.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์สาธารณสุขกระบี่ จากัด เพื่อ
จัดหาทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลกระบี่

1,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคารออมสิน จากัด ณ วัดดอนขนุน อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

1,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท
อุตสาหกรรมแก้วไทย จากัด ณ วัดท่าเรือ อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี

1,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย จากัด ณ วัดอรัญญิก อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

1,500.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากัด ณ วัดบ้านดอนเรือ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

1,500.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตารวจ
จากัด ณ สานักปฏิบัติธรรมเนรมิตธรรม ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

1,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ณ วัดเขาราม อ.เมือง จ.สงขลา

1,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
จากัด ณ วัดไม้เสี่ยว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

1,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับโรงพยาบาลห้วยเม็ก อาเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาทุนทรัพย์จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

1,000.00

29
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รายงานกิจการประจําป 2556

ที่

รายการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษากับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช จากัด ณ โรงเรียนบ้านดงขุย ต.ดงขุย อาเภอชนแดน จ.เพชรบูรณ์

4.

30

จานวนเงิน
(บาท)
1,000.00

รวม

667,602.00

ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างอาคาร
เรียนพร้อมอุปกรณ์ การเรียนให้กับโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร
ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ในโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหา
มงคลทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

150,000.00

สนับสนุนงบประมาณโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
2 เมษายน 2558 โดยจัดสร้างอาคารเรียนมอบให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

50,000.00

ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการ "มัจฉาแอร์"เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับศิษย์เก่านักบริหาร
สหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 6

15,000.00

สนับสนุนงบประมาณชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 ในระหว่างวันที่ 24-26
พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

10,000.00

สนับสนุนงบประมาณชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางและภาค
ตะวันออก ในการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 ในระหว่างวันที่
17-19 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

10,000.00

ร่วมบริจาคกับสานักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการสหกรณ์รวมน้าใจต้าน
ภัยหนาว เพื่อผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร

5,000.00

สนับสนุนงบประมาณจัดงานเสวนาทางวิชาการของนิสิต ในโครงการหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ "การพัฒนาและการใช้ซอฟแวร์
และเครือข่ายสารสนเทศร่วมกันของขบวนการสหกรณ์ไทย เป็นจริงหรือเพ้อฝัน"
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

5,000.00

ส่งเสริม สนับสนุนขบวนการสหกรณ์

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ที่

รายการ
ร่วมบริจาคเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด เพื่อสมทบเป็นทุน
ในการก่อสร้างพระอุโบสถที่ยังไม่แล้วเสร็จและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา
และเป็นปีฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้
สนับสนุนเงินบริจาคแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฏร์ธานี จากัด
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านพักโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม อ.คีรีรัฐนิคม
จ.สุราษฏร์ธานี
ร่วมทาบุญครบรอบ 52 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด เพื่อสมทบทุนใน
การก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ วัดกัทสิวนาราม อ.เมือง จ.เชียงราย

5.

จานวนเงิน
(บาท)
2,000.00
2,000.00
2,000.00

ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด บริจาคเงิน
ช่วยเหลือการจัดกิจกรรมโครงการ CSR เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคเงินและสิ่งของ
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

1,500.00

สนับสนุนงบประมาณ สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย จากัด จัดงานเดิน วิ่ง การกุศล
“วิชัยเวชมินิมาราธอน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556

1,000.00

ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด บริจาคเงินเพื่อนาไปใช้
ในกิจการสาธารณกุศล ในโอกาสครบรอบ 30 ปี

1,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จากัด ณ หอประชุมคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ

1,000.00

ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จากัด สนับสนุนเงินให้กับ
โครงการจัดหาเสื้อเกราะ เพื่อมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

1,000.00

ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโนโวเทล กรุงเทพฯ จากัด บริจาคเงินเพื่อ
ช่วยเหลือการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

1,000.00

รวม

257,500.00

สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่โครงการหลวง
จานวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าม่วง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอะบอโด่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

400,000.00

บริจาคเงินสมทบจัดสร้าง "เข็มวันอานันทมหิดล" พ.ศ.2556 ให้กับคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสมทบมูลนิธิอานันทมหิดล ช่วยเหลือ
พระภิกษุสงฆ์อาพาธ ผู้ป่วยยากไร้ สมทบมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย

50,000.00

สาธารณกุศล
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รายงานกิจการประจําป 2556

ที่

จานวนเงิน
(บาท)

รายการ
สนับสนุนกิจกรรมชมรมสานฝันเด็กและสตรี ฝ่ายพัฒนาสังคมและบาเพ็ญประโยชน์
คณะครุศาสตร์ เพื่อน้องบนดอย ณ โรงเรียนบ้านปางชุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง
จ.เชียงใหม่
สนับสนุนโครงการแบ่งฝันปันรักฝ่ายพัฒนาสังคมและบาเพ็ญประโยชน์
คณะกรรมการ นิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ
หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาและเกิดสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม

3,000.00

3,000.00

สนับสนุนสภากาชาดไทยโดยซื้อปากกาเครื่องหมายกาชาดเพื่อหารายได้โดยเสด็จ
พระราชกุศลบารุงสภากาชาดไทย

2,400.00

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา โรงเรียนสกลวิสุทธิ อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนาเงินมาจัดสร้างพนังกันดินพังรอบสนาม 3 ด้าน

2,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ณ อาคารหอประชุม มวก. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

1,000.00

รวม

461,400.00

รวมทั้งสิ้น

2,420,502.00

ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร
ในปี 2556 สหกรณ์ฯ ได้จ่ายทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรให้แก่สมาชิก ดังนี้
ที่

ประเภท

1. ทุนเรียนดี
2. ทุนส่งเสริมการศึกษา
รวม

จานวน (ราย)

จานวนเงิน (บาท)

708

1,825,500.00

1,179

4,716,000.00

1,887

6,541,500.00
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ทุนสวัสดิการสมาชิก
ในปี 2556 สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก มีรายละเอียด ดังนี้
ที่

ประเภท

จานวน (ราย)

จานวนเงิน (บาท)

การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อ
1.

สวัสดิการสาเร็จการศึกษา

77

77,000.00

2.

สวัสดิการสาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด

64

320,000.00

3.

สวัสดิการมงคลสมรส

94

94,000.00

4.

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

103

99,000.00

5.

สวัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท

25

25,000.00

6.

สวัสดิการสมาชิกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม

9

9,000.00

7.

สวัสดิการบาเหน็จสมาชิก

225

3,401,215.60

8

สวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

2,547

23,765,400.00

9.

8.1 รับครั้งแรก

214

2,667,000.00

8.2 รับอัตโนมัติ

2,333

21,098,400.00

สวัสดิการการรักษาพยาบาล

10. สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดา

411

1,174,000.00

268

2,660,000.00
365,000.00

11. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบสาธารณภัย
11.1 อุทกภัย

47

350,000.00

11.2 วาตภัย

2

15,000.00
18,828,800.00

52
51

12. เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพและอุบัติเหตุ

- สมาชิ
กถึงกแก
รรม
12.1
สมาชิ
ถึงกแก่
กรรม

48

- เงินค่าใช้จ่ายในการศพ

51

3,714,200.00
3,714,200.00

- เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

2

1,000,000.00
1,000,000.00

-12.2
คูสมรสของสมาชิ
กถึงกแก
รรม
คู่สมรสของสมาชิ
ถึงกแก่
กรรม
รวมทุนสวัรวม
สดิการสมาชิก
รวมทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร และทุนสวัสดิการสมาชิก

48 14,114,600.00 14,114,600.00

19

3,433,700.00
54,252,115.60
60,873,615.60

60,793,615.60
33
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การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาฯ ได้จัดสรรงบประมาณประจาปี 2556 สนับสนุนกิจกรรมการแข่ง ขันกีฬาของมหาวิทยาลัย
ประจาปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในบุคลากรจุฬาฯ
ครั้งที่ 35 ประจาปี 2556
200,000.00 บาท
2. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 31 ประจาปี 2556
- สนับสนุนแก่มหาวิทยาลัย
60,000.00 บาท
- สนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ควบคุมทีมเป็นรายบุคคล
99,120.00 บาท
3. สนับสนุนส่งเจ้าหน้าที่เข้าแข่งขันกีฬาภายในบุคลากร
42,142.00 บาท
รวม
401,262.00 บาท

กิจกรรมระหว่างปี

การสัมมนากรรมการ ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิก

ตลอดปี 2556 สหกรณ์ฯ ได้จัดการสัมมนาและฝึกอบรมให้แก่สมาชิก กรรมการ ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ที่

วันที่

ผู้สัมมนา

เรื่อง

สถานที่สัมมนา

1.

1-3 มีนาคม 2556

คณะกรรมการดาเนินการ เจ้าหน้าที่
และผู้ประสานงาน

- นโยบายและเป้าหมายในการ
โรงแรมจันทรา รีสอร์ท
ดาเนินการ สู่การปฏิบัติ ปี 2556 จ.นครนายก
- นโยบายการบริหารงาน ปี 2556
- บทบาทและหน้าที่ของ
ผู้ประสานงานและข้อเสนอแนะ
- EQ กับการทางาน

2.

17-19 พฤษภาคม 2556

สัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออม ปรับความคิด พิชิตความสาเร็จ
ทรัพย์ภาคกลาง และภาคตะวันออก

โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์
พลาซ่า อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์

3.

22-23 มิถุนายน 2556

สมาชิกชั้นนา

โรงแรมลองบีช การ์เด้น
โฮเต็ล แอนด์ สปา จ.ชลบุรี

4.

29 มิถุนายน และ
6 กรกฎาคม 2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการ กรรมการ การจัดทาแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ห้องประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา
เจ้าหน้าที่ และผู้ประสานงาน
ปี 2556-2559

การบริหาร การลงทุนของสหกรณ์
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ที่

วันที่

ผู้สัมมนา

5.
ที่

3-4 สิงหาคม
วัน2556
ที่

สมาชิกใหม่ ประจ
ผู้สัมาปี
มนา2556

5.
6.

3-4 สิงหาคม 2556
17-18 สิงหาคม 2556

สมาชิกใหม่ ประจาปี 2556
สมาชิกรุ่นที่ 1 ประจาปี 2556

6.

17-18 สิงหาคม 2556

สมาชิกรุ่นที่ 1 ประจาปี 2556

7.

24-25 สิงหาคม 2556

สมาชิกรุ่นที่ 2 ประจาปี 2556

7.
8.

24-25 สิงหาคม 2556
4-5 กันยายน 2556

สมาชิกรุ่นที่ 2 ประจาปี 2556
สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุงาน

---

8.

4-5 กันยายน 2556

สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุงาน

-

-9.

7-8 กันยายน 2556

สมาชิกอาวุโส

9.

7-8 กันยายน 2556

สมาชิกอาวุโส

10. 11-13 กันยายน 2555
2556
10. 11-13 กันยายน 2555

11. 4-6 ตุลาคม 2556

-

เรื่อง

สถานที่สัมมนา

ความรู้เบื้องต้เรืน่อเกีง่ยวกับสหกรณ์
การวางแผนการออมกิจกรรม
กิกลุ
จ่มกรรมกลุ
มพั่ยนวกัธบสหกรณ์
สัม้เพับืน้องต้
ธ์มนสัเกี
ความรู
สิการวางแผนการออมกิ
ทธิและหน้าที่ของสมาชิ
ก
จกรรม
การค้
กลุ่มสัาประกั
มพันธ์ นกิจกรรมกลุ่ม
พัธิแนละหน้
ธ์ มาทีสั่ขมองสมาชิ
กิสัสิมทจกรรมกลุ
พันธ ก
การค้าประกันกิจกรรมกลุ่ม
สิสัทมพัธิแนละหน้
ธ์ าที่ของสมาชิก
การค้าประกันกิจกรรมกลุ่ม
กิสัสิมทจกรรมกลุ
พันธ ก
พัธิแนละหน้
ธ์ มาทีสั่ขมองสมาชิ
สิทธิปาประกั
ระโยชน์นกิทจี่สกรรมกลุ
มาชิกผู้ ่ม
การค้
สัเกษี
พัยนณอายุ
งานพึ
งได้งรไดับรับ
ผูมเกษี
ยธ์ณอายุ
งานพึ
สิทธิประโยชน์
ที่สมาชิ
กผู้่อการ
การเตรี
ยมความพร้
อมเพื
เกษียณอายุงานพึ
าน งได้รับ
การเตรี
ยมความพร้
่อการ
ภาษีของเงิ
นบาเหน็อจมเพื
ชดเชย
เกษี
ยณอายุ
งาน
สหกรณ์
ของเรา
ภาษีดขแก่องเงิ
จชดเชย
หยุ
หยุนดบป่าเหน็
วย ปฏิ
วัติชีวิต
วัสหกรณ์
ยเกษียขณองเรา
หยุดแก่ หยุดป่วย ปฏิวัติชีวิต
วัยเกษียณ
Change for Success

บ้านไม้ธสถานที
ารารีสอร์่สทัมแอนด์
มนา
วอเตอร์สปอร์ต จ.สมุทรสงคราม
บ้านไม้ธารารีสอร์ท แอนด์
เอวั
น เดอะรอยั
ครุซทพัรสงคราม
ทยา
วอเตอร์
สปอร์ต ลจ.สมุ
จ.ชลบุรี
เอวัน เดอะรอยัลครุซ พัทยา
จ.ชลบุรี
เอวัน เดอะรอยัลครุซ พัทยา
จ.ชลบุรี
เอวัน เดอะรอยัลครุซ พัทยา
ห้จ.ชลบุ
องประชุ
รี มศุภชัย วานิชวัฒนา
วานิชวัฒนา
ห้องประชุมศุภชัย

ไต ร ภ า คี ค ณะ กร ร มก า ร แ ล ะ เจ้ า ห น้ า ที่ ส ห ก ร ณ์ อ อ มท รั พ ย์
ไต
ร ภทายาลั
คี ยคธรรมศาสตร์
ณะ กร ร มกจาากัรดแ ล ะ - Change for Success
มหาวิ
เจ้
า ห น้อาอมทรั
ที่ ส หพกย์รพณ์นักองานธนาคาร
อ มท รั พ ย์
สหกรณ์
มหาวิ
ทยาลัยธรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย
จากัด จากัด
สหกรณ์
ออมทรั
พย์พพนัย์กจงานธนาคาร
และสหกรณ์
ออมทรั
ุฬาฯ
แห่
งประเทศไทย
สัมมนาปฏิ
บัติธรรมจากัรุ่นดที่ 1
- ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเอง
และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

11. 4-6 ตุลาคม 2556

สัมมนาปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 1

- ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเอง

12.
16-17
ตุลกาคม
12. 13
พฤศจิ
ายน 2556
2556

มนาเสริมมความรู
ความรู้ใให้หแแก่กสสมาชิ
มาชิกก
สัสัมมมนาเสริ

-- เพิ
่มความมั
่งคั่ง นของสมาชิก
การบริ
หารการเงิ
ดวยการวางแผนภาษี

12.
13.
13.
14.

สัสัมมมนาเสริ
มนาเสริมมความรู
ความรู้ใให้หแแก่กสสมาชิ
มาชิกก
ไตรภาคีวิชาการ
ไตรภาคีวิชาการ

--

ไตรภาคีวิชาการ

--

13 พฤศจิ
พฤศจิกกายน
13
ายน 2556
2556
16-17 พฤศจิกายน 2556
16-17 พฤศจิกายน 2556

13. 16-17 พฤศจิกายน 2556

-

การบริ
การบริหหารการเงิ
ารการเงินนของสมาชิ
ของสมาชิกก
ยุ ท ธศาสตร์ ว าระแห่ ง ชาติ ด้ า น
ยุทธศาสตรวาระแห
ดานพย์
การสหกรณ์
สหกรณ์งชาติ
ออมทรั
การสหกรณ
สหกรณองอมทรั
พย
ยุจะมี
ท ธศาสตร์
ชาติ
ด้ า น
ส่วนร่วมขัว าระแห่
บเคลื่อนอย่
างไร
จะมีสวนรวมขับเคลื่อนอยางไร
การสหกรณ์
ออมทรั
ภาวะเศรษฐกิ
จจและแนวโน้
มม พย์
ภาวะเศรษฐกิสหกรณ์
และแนวโน
จะมี
ส่วนร่วมขั้ยบปเคลื
่อนอย่างไร
อัตราดอกเบี
2557
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม

วานิชวัฒนา
เอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี
เอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี
เดอะรีเจ้นท์ ชะอา บีช รีส อร์ ท
จ.เพชรบุรี
เดอะรีเจ้นท์ ชะอา บีช รีส อร์ ท
จ.เพชรบุรี

ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดป่าทรัพย์ทวี
ธรรมาราม อ.วังน้าเขียว
ศูจ.นครราชสี
นย์ปฏิบัติธมรรม
า วัดป่าทรัพย์ทวี
ธรรมาราม
ยวชวัฒนา
หอองประชุ
งประชุมมอ.วั
ศุศุภภงชัน้ชัยาเขี
วานิ
ห้จ.นครราชสี
ย
วานิ
ช วัฒนา
มา
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ห้หอองประชุ
วานิชชวัวัฒฒนานา
งประชุมมศุศุภภชัชัยยวานิ
สหกรณ์
ออมทรั
โรงแรมฮอลิ
เดย์พอิย์นจน์ุฬาฯ
อ.เมือง
โรงแรมฮอลิ
เ
ดย
อิ
น
น
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
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ที่

วันที่

ผู้สัมมนา

เรื่อง

สถานที่สัมมนา

- อัตราดอกเบี้ยปี 2557
- กฎหมายเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
- พลิกโฉมเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. 2 9 พ ฤ ศ จิ ก า ย น - 1 สัมมนาปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 2
ธันวาคม 2556

- ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเอง

ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดป่าทรัพย์ทวี
ธรรมาราม อ.วังน้าเขียว
จ.นครราชสีมา

การจัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่สหกรณ์ต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่ผู้บริหารสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ ประจาปี 255 6
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานของสหกรณ์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสหกรณ์ แ ละเป็น การดาเนินการตามหลัก การเอื้อ อาทรต่ อชุม ชน รวม 5 ครั้ ง จ านวนผู้เ ข้า ร่วมสัมมนา 717 คน
จาก 315 สหกรณ์ ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้
“สหกรณ์...การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” โดย คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ ผู้บริหารสายงานพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด 1 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย และ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองอธิการบดี ฝ่ายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ” โดย คุ ณ สรรเพชญ
แสงเนตรสว่าง ผู้อานวยการ ส่วนกากับดูแลการทาธุรกรรม สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและสืบสวนทางการเงิน สานักป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
“การรับโอนสิทธิประโยชน์ในสหกรณ์ ” โดย อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สานักงานอัยการสูงสุด
ครั้งที่
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วัน เดือน ปี

โรงแรม

จังหวัด

1.

27-28 เมษายน 2556

มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

กรุงเทพฯ

2.

18-19 พฤษภาคม 2556

เซ็นทารา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ขอนแก่น

3.

25-26 พฤษภาคม 2556

แคนทารี่ย์ เบย์

ระยอง

4.

1-2 มิถุนายน 2556

แคนทารี่ย์ ฮิลล์

เชียงใหม่

5.

15-16 มิถุนายน 2556

ร้อยเกาะ

สุราษฎร์ธานี

16

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น และผู้มาเยี่ยมชมกิจการ
ในปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน ดังนี้
วัน เดือน ปี

คณะผู้เยี่ยมชม

จานวน (คน)

19 ก.พ. 2556

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จากัด

8

20 ก.พ. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จากัด

10

7 มี.ค. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ครุสุรินทร์ จากัด

10

7 มี.ค. 2556

สหกรณ์การท่องเที่ยวบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

2

8 มี.ค. 2556

สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จากัด

7

3 พ.ค. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด

20

7 พ.ค. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จากัด

8

7 มิ.ย. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด

10

14 มิ.ย. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จากัด

45

17 มิ.ย. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จากัด

5

24 มิ.ย. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จากัด

10

18 ก.ค. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จากัด

20

26 ก.ค. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จากัด

30

5 ส.ค. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จากัด

20

15 ส.ค. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จากัด

14

21 ส.ค. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จากัด

11

5 ก.ย. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จากัด

6

16 ก.ย. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานพัตราภรณ์ไทยการย้อม จากัด

12

24 ก.ย. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์ ประเทศไทย จากัด

14

25 ก.ย. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด

5

4 ต.ค. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์รอยัล ปอร์ซเลน จากัด

11

9 ต.ค. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จากัด

13

18 ต.ค. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จากัด

60

22 ต.ค. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จากัด

12

24 พ.ย. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ จากัด

14

19 ธ.ค. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จากัด

10

23 ธ.ค. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากัด

8
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การติดต่อธุรกิจกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

ในปี 2556 คณะกรรมการดาเนินการและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปติดต่อธุรกิจและเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์
ต่างๆ รวม 52 สหกรณ์ แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้
ภาคเหนือ
15
สหกรณ์
ภาคกลาง
7 สหกรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20
สหกรณ์
ภาคตะวันออก
5 สหกรณ์
ภาคใต้
5 สหกรณ์

กรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมสัมมนาและฝึกอบรม

ในปี 2556 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ าฯ ได้ ส่ ง กรรมการและเจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาและฝึ ก อบร ม
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับกรรมการและเจ้าหน้าที่
จากสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต่ า งๆที่ ม าเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนา เพื่ อ เสริ ม สร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละน าองค์ ค วามรู้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ส่งกรรมการและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาและร่วมประชุม รวม 97 หลักสูตร

ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา และกรรมการ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้หน่วยงานต่างๆ
ในปี 2556 ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับสหกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง

กิจกรรมอื่นๆ

 เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสต่างๆ

วันที่ 3 มกราคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบาตรเนื่องในวาระ
ครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ เข้าเฝ้าฯ
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายวารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจาปี 2556
วันที่ 26 มีนาคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบาตร เนื่องในวาระ
ครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จานวน 100,000 บาท
วันที่ 9 มิถุนายน 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดาเนินถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เนื่อ งในวันคล้ายวันสวรรคต ณ อาคาร
อานั น ทมหิ ด ล คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ เข้ า รั บ พระราชทานเข็ ม
อานันทมหิดล ที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมสนับสนุนการจัดทาฯ จานวน 100,000 บาท

 ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 12 พฤจิกายน 2556 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประทับ ณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประธานกรรมการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวาย
พระพร
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 ถวายพานพุ่มสักการะ วางพวงมาลา และร่วมพิธีทาบุญตักบาตร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ าฯ ร่ ว มถวายพานพุ่ ม สั ก การะพระอนุ ส าวรี ย์ พ ระราชวรวงศ์ เ ธอกรมหมื่ น พิ ท ยาลงกรณ
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
วันที่ 26 มีนาคม 2556 เนื่องในวาระครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ
ดาเนิ น การ คณะกรรมการ และเจ้ า หน้ า ที่ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ จุ ฬ าฯ ร่ ว มถวายพานพุ่ ม สั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีทาบุญ ตักบาตร ณ บริเวณ
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 อวยพรปีใหม่

คณะกรรมการและเจ้ า หน้ า ที่ เข้ า คารวะเพื่ อ อวยพรปี ใ หม่ พร้ อ มมอบกระเช้ า ของขวั ญ เนื่ อ งในเทศกาล
ปีใหม่แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2555-2 มกราคม
2556

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ครบรอบ 52 ปี

วันที่ 13 มกราคม 2556 เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประธานกรรมการ
กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมทาบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดย
ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากสมาชิ ก รุ่ น ก่ อ ตั้ ง สหกรณ์ ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ป ระสานงาน และสมาชิ ก สหกรณ์ มาร่ ว มงาน
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

 ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2555

วันที่ 23 มกราคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดให้สมาชิกเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ
การจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2555 ณ ห้องประชุม 117 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2555

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2555 เพื่อรายงานผล
การดาเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2555 ให้สมาชิกได้รับทราบและจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี โดยสหกรณ์ฯ ทาผลกาไร
สุทธิประจาปี 915,182,971.87 บาท ที่ประชุมใหญ่จัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลร้อยละ 6.01 และจ่ายเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 33.00

 รับมอบงาน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดให้มีพิธีมอบงานระหว่างคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ปี 2555 ชุดที่ 52 และคณะกรรมการดาเนินการ ปี 2556 ชุดที่ 53 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ แสงบางปลา สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

 ร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ประจาปี 2556

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่ง ขันกีฬา
ภายในของบุ ค ลากรจุ ฬ าฯ ครั้ ง ที่ 35 ประจ าปี 2556 ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ เป็ น ผู้ แ ทนสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มอบเงินจานวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฯ และจัดพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ สนาม
กีฬาจุฬาฯ
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 พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกผู้ล่วงลับ และรดน้าขอพรจากผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2556 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และสมาชิก
สหกรณ์อ อมทรั พย์ จุฬ าฯ ได้ จัด พิธี บัง สุกุ ลอุทิ ศส่ วนกุศ ลให้แ ก่ สมาชิ กผู้ ล่ว งลั บ และรดน้าขอพรจาก ที่ ปรึ กษา ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอาวุโส ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

ทอดกฐินสามัคคี ประจาปี 2556
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจาปี 2556 ณ วัดสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
 มอบรางวัลการออกแบบภาพปกรายงานประจาปี
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มอบรางวัลออกแบบภาพปกรายงาน
กิ จ การ ประจ าปี 2555 ให้ แ ก่ นางสาวสุ นั ด ดา พุ ท ธิ ว โรดม นิ สิ ต ประจ าภาควิ ช าการออกแบบอุ ต สาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 6,000 บาท และมอบเงินสมนาคุณให้แก่ภาควิชาการออกแบบ
อุ ต สาหกรรม คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ จุ ฬ าฯ จ านวน 10 ,000 บาท ณ ห้ อ งประชุ ม สวั ส ดิ์ แสงบางปลา
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

 มอบเกียรติบัตรและโล่เรียนดี ประจาปี 2556

เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เรียนดี ประจาปี 2556 ให้แก่
บุตรของสมาชิกสหกรณ์ ที่มีผลการเรียนดีเด่นในแต่ละระดับชั้น โดยมีผู้ได้รับเกียรติบัตรจานวน 708 ราย และผู้รับโล่เรียนดี
จานวน 20 ราย ณ ห้องประชุม 101 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี 2557

1. วันที่ 26-27 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ เปิดรับสมัครสมาชิกผู้สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
2. วันที่ 28-29 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ เปิดรับสมัครสมาชิกผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ประสานงานประจาหน่วยสหกรณ์ฯ ณ สานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
3. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา
ฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี 2557 ได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั่ง เสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วยประจาปี 2557 ล่วงหน้า โดยได้จัดให้สมาชิกที่ไม่อาจใช้สิทธิ
ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ ในวันลงคะแนนปกติ มาใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าได้ ณ หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า
สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
4. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี 2557 ได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ประจาปี 2556 ตั้ง แต่เวลา 08.30– 15.30 น. และ
นับคะแนนรวมที่ห้อง 117 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่ง เสียงเลือกตั้ง มีจานวน 1 1,251 คน

40

20

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

มาใช้สิทธิ์หยั่ง เสียงเลือ กตั้งกรรมการ 6,014 คน คิดเป็นร้อยละ 53.45 และใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ประสานงาน 6,013 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.44

กิจกรรมเพื่อสังคม

 มอบอาคารเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมทา
พิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง หมู่บ้านอะบอโด่ และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขาแม่ฟ้าหลวง หมู่บ้านป่าม่วง-สันกลาง ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จานวน 400,000
บาท ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง หมู่บ้านป่าม่วง-สันกลาง ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 ปลูกป่าชายเลน และปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ
13 ตุลาคม 2556 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมบาเพ็ญประโยชน์ คือ การปลูกป่าชายเลน
และปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

 แสดงความยินดี
ในปี 2556 คณะกรรมการดาเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร
หน่วยงานต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม 25 หน่วยงาน ดังนี้
ที่

วันที่

เนื่องในโอกาส

ชื่อหน่วยงาน

1. 3 มกราคม 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 96 ปี

คณะอักษรศาสตร์

2. 30 มกราคม 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 96 ปี

คณะวิทยาศาสตร์

3. 14 กุมภาพันธ์ 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 27 ปี

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. 1 มีนาคม 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 30 ปี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

5. 18 เมษายน 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 22 ปี

สถาบันวิจัยพลังงาน

6. 18 เมษายน 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 78 ปี

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

7. 8 พฤษภาคม 2556

ทาบุญสานักงาน

สโมสรอาจารย์

8. 16 พฤษภาคม 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 80 ปี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

9. 18 มิถุนายน 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 41 ปี

คณะนิติศาสตร์

10. 28 มิถุนายน 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 17 ปี

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ที่

วันที่

เนื่องในโอกาส

ชื่อหน่วยงาน

11. 5 กรกฎาคม 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 48 ปี

คณะนิเทศศาสตร์

12. 5 กรกฎาคม 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 17 ปี

คณะจิตวิทยา

13. 10 กรกฎาคม 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 56 ปี

คณะครุศาสตร์

14. 19 กรกฎาคม 2556

เปิดที่ทาการร้านสหกรณ์
สาขาคณะทันตแพทย์ศาสตร์

ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด

15. 8 สิงหาคม 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 43 ปี

คณะเศรษฐศาสตร์

16. 16 สิงหาคม 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 65 ปี

คณะรัฐศาสตร์

17. 20 กันยายน 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 25 ปี

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

18. 26 กันยายน 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 6 ปี

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

19. 30 ตุลาคม 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 15 ปี

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

20. 7 พฤศจิกายน 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 36 ปี

สถาบันภาษา

21. 15 พฤศจิกายน 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 22 ปี

คณะสหเวชศาสตร์

22. 25 พฤศจิกายน 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 48 ปี

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23. 6 ธันวาคม 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 100 ปี

คณะเภสัชศาสตร์

24. 23 ธันวาคม 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

25. 24 ธันวาคม 2556

แสดงความยินดีครบรอบ 25 ปี

คณะพยาบาลศาสตร์

ในปี 2556 คณะกรรมการดาเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี และเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณ์ต่างๆ และหน่วยงานภายนอก จานวน 1 หน่วยงาน ดังนี้
ที่

วันที่

1. 30 พฤษภาคม 2555

42

เนื่องในโอกาส
เปิดอาคารสานักงานใหม่

ชื่อสหกรณ์ / หน่วยงาน
ชุมนุมสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ จากัด

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

งบดุลและรายงานประจําป 2556
แสดงผลงานของสหกรณ
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หนังสือรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
วันที่ 17 มกราคม 2557
เรียน นางลักขณา เขคม
หนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ นี้ ใ ห้ ไ ว้ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องท่ า นในการตรวจสอบงบการเงิ น ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดง
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดาเนินงาน และกระแส
เงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด โดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ
ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดทาขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้า พเจ้าทราบ และ
คิดว่าควรจะเป็นดังต่อไปนี้
1. งบการเงิน ไม่มีการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการ
ละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีร ายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทาของคณะกรรมการดาเนินการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สาคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการ
ผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบ
อย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่กากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
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5. สหกรณ์ ไม่ได้ รั บ หนั ง สื อแจ้ งจากหน่ว ยราชการอันมี ผ ลต่องบการเงิน เพราะมิไ ด้
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้นามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการตั้งสารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ใน
งบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจากัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่ างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และ
อาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ
หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสาคัญ ซึ่งต้องนามาปรับปรุงงบการเงินหรือ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์)
ประธานกรรมการดาเนินการ

(นางศิริวรรณ ปัญญาธรรม)
ผู้จัดการ

45

รายงานกิจการประจําป 2556

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 งบกาไรขาดทุน
และงบกระแสเงิ น สด ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ของแต่ ล ะปี ข องสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จากัด ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
เป็นผู้รับผิ ดชอบต่อความถูก ต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ในงบการเงินเหล่านี้ ส่ว นข้าพเจ้าเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ กาหนด ซึ่งกาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ การตรวจสอบ
จํานวนเงิ
นและการเป
ดเผยข
ลใน
รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทัทั้งที้งที่เป็่เปนนจานวนเงิ
น และการเปิ
ดเผยข้
อมูอลมูในงบ
งบการเงิ
น การประเมิ
นความเหมาะสมของหลั
กการบั
ที่สหกรณ
ช และประมาณการเกี
การเงิน การประเมิ
นความเหมาะสมของหลั
กการบั
ญชีญ
ที่สชีหกรณ์
ใช้ ใและประมาณการเกี
่ยวกั่ยบวกักั บรายการ
ทางการเงินที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งคณะกรรมการดาเนิ น การเป็ น ผู้ จัดทาขึ้น ตลอดจนการประเมิน ถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น าเสนอในงบการเงิน โดยรวม ข้าพเจ้ าเชื่อว่าการตรวจสอบ
ดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด สาหรั บปี สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของสหกรณ์ ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ย จากัด โดยถู กต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบี ย บที่น ายทะเบี ย น
สหกรณ์กาหนด

(นางลักขณา เขคม)
ผู้สอบบัญชี

สานักสอบบัญชีลกั ขณา เขคม และคณะ
100/610 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
โทร. 0-2570-3115, FAX 0-2570-2914
วันที่ 17 มกราคม 2557
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สหกรณ์ ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2556
บาท

31 ธันวาคม 2555
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้กูค้ า้ งรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สิทธิการใช้ประโยชน์อาคารสานักงาน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2
3
4
5
6

548,674,712.35
1,909,323,231.94
4,843,825,031.59
1,979,255,390.86
55,978,342.36
7,629,047.60
349,638,102.18
9,694,323,858.88

839,326,029.36
853,650,000.00
3,588,113,106.80
1,512,262,192.66
18,605,379.82
4,585,118.79
188,583,528.05
7,005,125,355.48

36,534,759.98
11,699,109,725.23
12,547,312,515.86
11,930,688.44
104,412,872.64
1,573,305.00
24,400,873,867.15

452,097,986.93
13,159,032,348.87
9,827,206,575.83
12,014,863.62
112,137,931.00
1,059,149.50
23,563,548,855.75

34,095,197,726.03

30,568,674,211.23

10
11
12

9,741,119,962.68
9,170,486,425.57
244,049,638.83
19,155,656,027.08

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

13

31,645,304.62
19,187,301,331.70

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

7

4
5
8
9

รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและทุนของสหกรณ์
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะสั้น
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิน
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หมายเหตุ
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรื อนหุน้ (มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) หุน้ ที่ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสารอง
ระเบียยนและอื
บและอื่น่นๆๆ
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบี
กาไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
กาไรสุทธิ
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนีส้ ินและทุนของสหกรณ์

14

31 ธันวาคม 2556
บาท

31 ธันวาคม 2555
บาท

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

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

34,095,197,726.03

30,568,674,211.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(รศ.ดร.บัญชาดร.บัชลาภิ
มย์) รมย)
(รองศาสตราจารย
ญชา รชลาภิ
ประธานกรรมการดาเนินการ

(นายอุดม โชคศิริ)
เลขานุการ
17 มกราคม 2557
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สหกรณ์ ออมทรั พย์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

รายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน
เงินให้กยู้ ืมและเงินฝาก (รายละเอียด 1)
เงินลงทุน (รายละเอียด 2)
รวมรายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้ และการลงทุน
เงินรับฝาก
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
รวมค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้ และการลงทุน
หัก หนีส้ ู ญและหนีส้ งสัยจะสู ญ - ลูกหนี้
หนีส้ ู ญและหนีส้ งสัยจะสู ญ-ดอกเบีย้ เงินฝากสหกรณ์ ค้าง
รายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุนสุ ทธิ
บวก รายได้ ที่มิใช่ ดอกเบีย้
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
เงินรางวัลสลากออมสิ น
เงินรางวัลสลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
รายได้ค่าเช่าห้องประชุม
รายได้ค่าเช่าสถานที่
รายได้จากเครื่ องใช้สานักงาน(รับบริ จาค)
รายได้ค่าจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้สินเชื่อสหกรณ์อื่น
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้ที่มิใช่ ดอกเบีย้
หัก ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเล่าเรี ยนบุตร
สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าบาเหน็จและชดเชยเจ้าหน้าที่

31 ธันวาคม 2556
บาท

%

31 ธันวาคม 2555
บาท

%

757,857,907.31
858,321,323.19
1,616,179,230.50

46.89
53.11
100.00

546,723,657.45 36.70
943,073,706.51 63.30
1,489,797,363.96 100.00

221,432,095.78
310,661,860.36
532,093,956.14
3,506,977.37
867,616.44
1,079,710,680.55

13.70
19.22
32.92
0.22
0.05
66.81

174,344,358.22
303,837,062.48
478,181,420.70
18,853,258.67
1,604,246.57
991,158,438.02

11.70
20.39
32.09
1.27
0.11
66.53

78,300.00
20,003.00
700,800.00
650,000.00

0.00
0.00
0.04
0.04

84,600.00
805,000.00
2,723,200.00
1,580,000.00

0.01
0.05
0.18
0.11

109,480.00
9,000.00
7,270.96
238,800.00
824,946.09
2,638,600.05

0.01
0.00
0.00
0.01
0.05
0.16

139,705.00
36,000.00
0.00
240,000.00
366,643.18
5,975,148.18

0.01
0.00
0.00
0.02
0.02
0.40

38,925,667.31
24,041,925.21
653,472.25
949,960.75
143,494.50
50,000.00
5,652.00
402,320.00
1,654,416.23
7,514,170.00

2.41
1.49
0.04
0.06
0.01
0.00
0.00
0.02
0.10
0.46

28,957,640.35
19,210,343.04
591,552.25
890,804.94
122,544.00
45,900.00
4,129.00
332,946.00
1,278,043.76
3,191,984.05

1.94
1.29
0.04
0.06
0.01
0.00
0.00
0.02
0.09
0.21 49
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ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุเจ้าหน้าที่
ค่าเครื่ องแต่งกายเจ้าหน้าที่
สวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสบภัย
ค่าเบี้ยประกันภัยสุ ขภาพกลุ่มเจ้าหน้าที่
ค่าเข็มเกียรติคุณ
ค่าฝึ กอบรมและร่ วมประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่
ค่าสัมมนาเจ้าหน้าที่
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าเช่าอาคารสถานที่
ค่าบริ การบารุ งรักษาอาคาร
ค่าไฟฟ้ า
ค่าน้ าประปา
สิ ทธิ การใช้อาคารสานักงานตัดจ่าย
ค่าปรับปรุ งและตกแต่งสานักงานตัดจ่าย
ค่าบริ การบารุ งรักษาเครื่ องใช้สานักงาน
ค่าซ่ อมแซมและปรับปรุ งเครื่ องใช้สานักงาน
ค่าซ่ อมแซมและบารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์
ค่าประกันเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน
สิ ทธิ การใช้ซอฟต์แวร์ ตดั จ่าย
ค่าใช้จ่ายพัฒนาปรับปรุ งซอฟต์แวร์
ค่าซ่ อมแซมและบารุ งรักษายานพาหนะ
ค่าเบี้ยประกันภัยและภาษียานพาหนะ
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าเสื่ อมราคา-เครื่ องใช้สานักงาน
ค่าเสื่ อมราคา-เครื่ องคอมพิวเตอร์
ค่าเสื่ อมราคา-ยานพาหนะ
ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องใช้สานักงาน(รับบริ จาค)
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าสัมมนาสมาชิ ก
ค่าใช้จ่ายฝึ กวิชาชี พ
ค่าใช้จ่ายมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิ ก
ค่าพิมพ์หนังสื อรายงานกิจการประจาปี
ค่าพิมพ์หนังสื อและเอกสารเผยแพร่ สมาชิ ก
ค่าใช้จ่ายการบริ การด้านการเงินครบวงจร
ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ทานิ ติกรรม
ค่าที่จอดรถ
ค่ าใช้ จ่ายดาเนินงานอื่น

31 ธันวาคม 2556
บาท
123,946.50
444,000.00
200,000.00
337,972.63
0.00
400,267.09
2,004,070.15
20,243,457.89
415,447.00
704,432.55
1,504,134.20
25,671.92
7,725,058.36
0.00
243,482.89
83,384.60
2,770,835.60
53,714.00
415,138.60
1,018,800.89
134,881.94
140,678.80
204,611.56
1,338,262.15
2,421,494.44
1,036,157.43
7,270.96
5,497,061.40
2,961,826.65
0.00
52,210.00
455,689.75
265,360.00
1,538,420.00
214,755.00
8,800.00
24,628,157.41

%
0.01
0.03
0.01
0.02
0.00
0.02
0.12
1.25
0.03
0.04
0.09
0.00
0.48
0.00
0.02
0.01
0.17
0.00
0.03
0.06
0.01
0.01
0.01
0.08
0.15
0.06
0.00
0.34
0.18
0.00
0.00
0.03
0.02
0.10
0.01
0.00
1.52

31 ธันวาคม 2555
บาท
119,250.00
472,000.00
200,000.00
328,656.83
30,800.00
445,394.00
1,693,292.48
18,084,244.66
415,447.00
641,558.84
1,541,036.95
25,672.08
7,725,058.36
999,589.33
149,635.81
56,804.09
160,366.34
39,641.36
0.00
662,767.01
270,785.02
153,139.69
236,543.68
1,688,175.42
2,385,399.66
932,624.02
0.00
4,326,059.92
2,197,522.42
59,520.00
59,760.00
451,490.00
6,247.50
1,295,950.00
248,070.00
7,500.00
30,582,669.40

%
0.01
0.03
0.01
0.02
0.00
0.03
0.11
1.21
0.03
0.04
0.10
0.00
0.52
0.07
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.04
0.02
0.01
0.02
0.11
0.16
0.06
0.00
0.29
0.15
0.00
0.00
0.03
0.00
0.09
0.02
0.00
2.05
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ค่าเบี้ยประชุม
เงินสมนาคุณ
ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุกรรมการ
ค่าเครื่ องแต่งกายกรรมการ
ค่าฝึ กอบรมและร่ วมประชุมสัมมนากรรมการ
ค่าสัมมนากรรมการ
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการให้สินเชื่อ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้สินเชื่อ
ค่ารับรอง
ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงิน
ค่าบริ หารจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ค่าใช้จ่ายสานักงาน
ค่าใช้จ่ายงานบ้าน
ค่าเบี้ยประกันโจรภัย
ค่าธรรมเนี ยมไปรษณี ย ์
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายหยัง่ เสี ยงเลือกตั้ง
ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
ค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายดาเนิ นคดี
ค่าใช้จ่ายโครงการครบรอบการจัดตั้งสอจฬ.
ค่าโทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าห้องประชุม
ปรับปรุ งบัญชี ปีเก่า
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนกลยุทธ์
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุ ทธิ

31 ธันวาคม 2556
บาท
1,000,800.00
3,192,404.32
240,000.00
260,000.00
38,601.00
64,000.00
458,152.58
746,220.29
1,850,558.60
611,183.99
2,240,054.07
290,981.00
92,858.00
4,130,471.32
606,248.76
391,147.15
208,656.21
524,085.00
870,694.70
1,287,626.01
794,655.18
2,835,773.32
410,274.00
401,262.00
514,380.00
52,764.60
417,275.31
8,830.00
0.00
88,200.00
89,294,344.01
993,054,936.59

%
0.06
0.20
0.01
0.02
0.00
0.00
0.03
0.05
0.11
0.04
0.14
0.02
0.01
0.26
0.04
0.02
0.01
0.03
0.05
0.08
0.05
0.18
0.03
0.02
0.03
0.00
0.03
0.00
0.00
0.01
5.53
61.44

31 ธันวาคม 2555
บาท
%
1,011,600.00 0.07
3,292,716.00 0.22
240,000.00 0.02
260,000.00 0.02
36,000.00 0.00
64,000.00 0.00
258,111.00 0.02
770,889.17 0.05
1,934,514.75 0.13
574,581.50 0.04
2,253,809.14 0.15
246,967.00 0.02
64,729.00 0.00
4,358,785.37 0.29
545,940.99 0.04
366,944.67 0.02
214,132.89 0.01
436,973.00 0.03
739,098.45 0.05
1,232,887.14 0.08
1,423,411.73 0.10
2,608,069.82 0.18
444,924.00 0.03
423,129.00 0.03
311,767.69 0.02
6,079,162.94 0.41
373,563.52 0.03
11,396.00 0.00
4,564.63 0.00
0.00 0.00
81,950,614.33 5.50
915,182,971.87 61.43
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
รายละเอียดประกอบงบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
31 ธันวาคม 2556
บาท

1. รายละเอียดดอกเบีย้ เงินให้ ก้ยู ืมและเงินฝาก
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝากสลากออมสิ น
ดอกเบี้ยเงินฝากสลากออมทรัพย์ ธกส.
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
รวมดอกเบีย้ เงินให้ ก้ยู ืมและเงินฝาก

2. รายละเอียดผลตอบแทนจากเงินลงทุน
เงินปันผลหุ ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด
เงินปันผลหุ ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงินปันผลหุ ้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรรัฐบาล
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
ดอกเบี้ยจากหุ ้นกูธ้ นาคารกรุ งศรี อยุธยา
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูธ้ นาคารเกียรตินาคิน
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ทุนธนชาต จากัด
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ปตท. จากัด
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั การบินไทย จากัด
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ปตท. เคมีคอล จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหารจากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ควอลิต้ เี ฮ้าส์ จากัด(มหาชน)
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จากัด(มหาชน)
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ทางด่วนกรุ งเทพ จากัด(มหาชน)
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ระบบขนส่ งมาลชนกรุ งเทพ จากัด
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั อยุธยาแคปปิ ตอล ออโตลีส จากัด
52 ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกูบ้ ริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด(มหาชน)

31 ธันวาคม 2555
บาท

%

%

210,346,369.52
454,585,758.48
1,374,059.57
(893,835.62)
(2,502,246.58)
94,947,801.94
757,857,907.31

13.02
28.13
0.09
0.06
0.15
5.87
46.89

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

11.03
22.25
0.10
0.10
0.08
3.14
36.70

3,000,000.00
27,540,054.00
187,500.00
55,952,666.42
53,540,000.00
8,179,999.99
0.00
10,200,000.00
19,653,698.62
72,554,969.29
135,471,232.88
28,800,000.00

0.19
1.70
0.01
3.46
3.31
0.51
0.00
0.63
1.22
4.49
8.38
1.78

2,775,000.00
27,285,053.50
187,500.00
65,904,347.71
53,502,739.72
8,202,410.94
1,816,438.35
10,227,945.20
19,653,698.62
80,157,201.81
137,174,794.10
31,368,449.46

0.19
1.83
0.01
4.42
3.59
0.55
0.12
0.69
1.32
5.38
9.21
2.11

23,599,726.13
4,792,602.83
21,559,200.00
0.00
4,500,000.00
8,328,292.75
0.00
6,248,767.12
16,562,500.29
10,445,662.79
22,971,462.20

1.46
0.30
1.33
0.00
0.28
0.52
0.00
0.39
1.02
0.65
1.42

41,943,999.99
14,740,273.80
21,618,266.40
4,051,726.13
4,512,328.79
8,338,292.72
8,941,096.22
6,448,397.37
16,607,876.99
14,577,998.14
23,037,873.16

2.82
0.99
1.45
0.27
0.30
0.56
0.60
0.43
1.11
0.98
1.55
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ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด(มหาชน)
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด
(มหาชน)
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ไทคอนอินดัสเตรี ยลคอนเน็คชัน่
จากัด(มหาชน)
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกุบ้ ริ ษทั ศุภาลัย จากัด(มหาชน)
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด(มหาชน)
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกุบ้ ริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ทางยกระดับดอนเมือง จากัด(มหาชน)
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั บ้านปู จากัด(มหาชน)
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั น้ าตาลมิตรผล จากัด
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั อินโดรามาเวนเจอร์ ส จากัด(มหาชน)
ดอกเบี้ยรับจากหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ซี พีออลล์ จากัด(มหาชน)
ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่ วนบุคคล บลจ. กรุ งไทย
ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่ วนบุคคล บล.บัวหลวง
ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่ วนบุคคล บลจ.เอ็มเอฟซี
รวมผลตอบแทนจากเงินลงทุน

31 ธันวาคม 2556
บาท
75,345,787.85
1,061,138.19

4.66
0.07

31 ธันวาคม 2555
บาท
44,174,124.23
1,065,658.74

%
2.97
0.07

3,520,000.00

0.22

3,529,643.83

0.24

7,460,000.00
2,567,499.99
18,888,349.67
40,700,000.00
6,450,000.00
7,440,328.77
35,065,248.46
3,607,397.27
42,681,246.12
38,597,390.38
40,848,601.18
858,321,323.19

0.46
0.16
1.17
2.52
0.40
0.46
2.17
0.22
2.64
2.39
2.53
53.11

7,480,438.36
2,527,253.41
18,940,855.17
40,699,999.88
6,467,671.20
5,631,068.48
8,090,191.78
0.00
82,207,930.50
91,721,669.73
27,463,492.08
943,073,706.51

0.50
0.17
1.27
2.73
0.43
0.38
0.54
0.00
5.52
6.16
1.84
63.30

%
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุ ทธิ
รายการปรับปรุ งเพื่อการกระทบยอดกาไรสุทธิเป็ น
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้ประโยชน์อาคารสานักงานตัดจ่าย
หนี้ สงสัยจะสู ญ เพิ่มขึ้น
หนี้ สงสัยจะสู ญดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์คา้ งรับ เพิ่มขึ้น
สารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่ เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ า้ งรับ(เพิ่มขี้น)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับลดลง
ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมฯ และสหกรณ์อื่นค้างรับ (เพิ่มขึ้น)

ดอกเบี้ยพันธบัตรค้างรับ (เพิ่มขึ้น)
ดอกเบี้ยหุ ้นกูค้ า้ งรับ (เพิม่ ขึ้น)
ค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยตัว๋ สัญญาใช้เงินค้างจ่าย (ลดลง)

ผลตอบแทนจากกองทุนส่ วนบุคคลค้างรับ(เพิ่มขึ้น)

ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
ค่าบริ หารจัดการกองทุนค้างจ่าย (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย เพิ่มขึ้น
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ ดาเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้ จากการขายหลักทรัพย์
ลูกหนี้ เงินให้สมาชิกกู้
ลูกหนี้ เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ลูกหนี้ ระหว่างดาเนิ นคดี
ลูกหนี้ ตามคาพิพากษา
เงินรอเรี ยกเก็บ
วัสดุคงเหลือ
เงินทดรองจ่ายดาเนิ นคดี
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ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

993,054,936.59

915,182,971.87

4,795,914.02
7,725,058.36
3,506,977.37
867,616.44
6,798,470.00
(3,043,928.81)
7,164,314.88
(5,325,278.94)
(4,255.79)
(1,515,161.67)
(20,030.06)
56,644,581.83
(6,687,504.42)
(460,633.64)
8,791,543.29
(21,273.14)
41,380.00
(20,003.00)

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

1,072,292,723.31

935,812,383.57

(161,824,460.37)
(561,158,827.38)
(2,591,899,216.38)
(70,538,265.94)
(4,382,618.57)
(149.87)
63,315.02
(504,155.50)

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

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดเกินบัญชี
เงินรอจ่ายคืนอื่น
เงินรอจ่ายคืนค่าหุ ้น
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
เจ้าหนี้ จากการซื้ อหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ คา่ สิ นทรัพย์
เงินประกันสังคมรอนาส่ ง
เงินรอโอนเข้าบัญชี
เงินรอตรวจสอบ
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนระยะยาว ลดลง
เงินสดจ่ายซื้ อเครื่ องใช้สานักงาน
เงินสดจ่ายซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์
เงินสดจ่ายซื้ อยานพาหนะ
เงินจ่ายมัดจาและเงินประกันอื่น(เพิ่มขึ้น)
เงินประกันสัญญาเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น
เงินรับฝากเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายค่าบารุ งสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย
ทุนเรื อนหุ ้น เพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก
เงินสดจ่ายทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ประสบภัยเพิม่ ขึ้น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึน้
เงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี

ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

18,000.00
(4,365,282.80)
0.00
(111,315.23)
99,715,486.10
0.00
518.00
(5,741.49)
(3,304,558.63)
(2,226,004,549.73)

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

20,003.00
(1,379,218,378.99)
1,401,480,686.84
(543,440.03)
(2,637,362.00)
(1,489,955.00)
(10,000.00)
27,000.00
17,628,553.82

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

766,009,018.77
1,817,718,707.67
(605,767,867.66)
(53,693,626.79)
(10,250,000.00)
(10,000.00)
709,372,920.00
(2,420,502.00)
(56,782,466.10)
(6,541,500.00)
200,000.00
2,557,834,683.89
349,458,687.98
2,145,074,016.29
2,494,532,704.27

1,037,349,028.84
(608,834,101.85)
(560,199,238.42)
(60,049,937.76)
(8,471,593.18)
(10,000.00)
772,760,560.00
(2,357,038.00)
(59,313,262.10)
(6,061,400.00)
200,000.00
505,013,017.53
699,784,839.51
1,445,289,176.78
2,145,074,016.29
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

56

- สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู ้ รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่วนจานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจานวนเงินต้น
ที่คา้ งชาระตามระยะเวลาที่กยู้ ืม
- สหกรณ์ระงับการรับรู ้ รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง จานวน
16,092,637.41 บาท ซึ่ งหากสหกรณ์รับรู ้ ดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ดงั กล่าวแล้ว จะทาให้สหกรณ์มีกาไรสุทธิประจาปี
เป็ นจานวน 1,009,147,574.00 บาท
- สหกรณ์รับรู ้ ผลขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ เป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
- เงินลงทุนระยะสั้น/ เงินลงทุนระยะยาวที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยราคาทุน
สาหรับเงินลงทุนระยะสั้น/ เงินลงทุนระยะยาวที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมและจะถือไว้จนครบกาหนด ทั้งนี้ สหกรณ์รับรู้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็ นกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
โดยแสดงเป็ นรายการแยกต่างหาก ในส่วนทุนของสหกรณ์ และจะรับรู้ เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
เมื่อสหกรณ์ได้จาหน่ายเงินลงทุนนั้น
- สหกรณ์ต้งั ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญไว้ในจานวนที่เพียงพอสาหรับการขาดทุน ซึ่ งอาจเกิดขึ้น โดยคิดเป็ นร้อยละของยอดลูกหนี้
ณ วันสิ้ นปี ตามอายุของหนี้ ที่คา้ งชาระของลูกหนี้แต่ละราย
- สหกรณ์ต้งั ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนี้ เงินกู้ และการเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน
- สหกรณ์ได้ตกลงเป็ นตัวแทนให้บริ การรับชาระเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสกับบริ ษทั เงินค้าประกัน 200,000.00 บาท
ค่าแฟรนไชส์ 30,000.00 บาท ระยะเวลา 3 ปี ผลตอบแทน จานวนบิล 1 - 1,000 ฉบับ อัตราผลตอบแทน ฉบับละ 4.00 บาท
ถ้าเกิน 1,000 ฉบับขึ้นไป อัตราผลตอบแทน ฉบับละ 5.00 บาท
- ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
- ซอฟต์แวร์ ตา่ ง ๆ ตัดจ่ายเต็มจานวนในปี ที่ใช้งาน
- ค่าซ่อมบารุ ง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้ อมาเปลี่ยนแทนสาหรับสิ นทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้
การต่อเติมหรื อเพิม่ เติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
- สิ ทธิ การใช้ประโยชน์ในอาคารสานักงานตัดจ่ายโดยใช้วิธิเส้นตรงภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี
- เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จากัด จานวน 36,534,759.98 บาท บันทึกบัญชีดว้ ยจานวนเงินคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันสิ้ นปี ปัจจุบนั
ซึ่ งมีดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คา้ งรับจานวน 157,985.88 บาท เนื่องจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด
อยู่ในระหว่างการฟื้ นฟูกิจการสหกรณ์เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้ตอ่ ไปตามปกติประกอบกับสหกรณ์ให้ความร่ วมมือช่วยเหลือเพื่อ
แก้ไขปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยคงเงินฝากไว้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด ซึ่ งเป็ นไปตามมติที่ประชุมระหว่าง
คณะกรรมการดาเนิ นการชัว่ คราวของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด กับสหกรณ์ผฝู้ ากเงิน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
และเป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท
ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์ที่นาไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันหนี้ สินด้วย
- สหกรณ์ได้ดาเนิ นการตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550
ตามหนังสื อที่ กษ1106/2741 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2550

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
- ประจา
- สลากออมสิน
- สลากออมทรัพย์ทวีสิน ธกส.
- กองทุนส่วนบุคคล
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

3. เงินฝากสหกรณ์อนื่ ประกอบด้วย

เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จากัด
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั รอยัล ปอร์ ซเลน จจํากั
ากัดด
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์อลั - อิสลามียะฮ์ จากัด
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จากัด
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จากัด
เงินฝากสหกรณ์การเกษตรมาบตะโกเอน จากัด
เงินฝากสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จากัด
เงินฝากสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทยั ธานี จากัด
เงินฝากสหกรณ์บริ การขนส่ง ร.ส.พ. จากัด
เงินฝากสหกรณ์พฒั นาทรัพยากรมนุษย์อุบลราชธานี จากัด
เงินฝากสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จากัด
เงินฝากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จากัด
รวมเงินฝากสหกรณ์อนื่

ปี 2556
บาท
7,276,286.00

ปี 2555
บาท
8,058,791.75

23,463,725.40
242,355,500.53

34,863,514.80
298,057,077.14

0.00
0.00
275,579,200.42
548,674,712.35

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

ปี 2556
บาท
550,000,000.00
68,500,000.00
18,000,000.00
21,000,000.00
200,923,231.94
17,000,000.00
2,000,000.00
17,400,000.00
5,000,000.00
16,000,000.00
8,500,000.00
70,000,000.00
915,000,000.00
1,909,323,231.94

ปี 2555
บาท
450,000,000.00
24,000,000.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
2,000,000.00
17,400,000.00
5,000,000.00
16,000,000.00
7,000,000.00
31,250,000.00
289,000,000.00
853,650,000.00

57
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เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้ องการของตลาด
หุน้ กูบ้ ริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน)
หุน้ กูบ้ ริ ษทั กำรบินไทย จำกัด (มหำชน)
หุน้ กูบ้ ริ ษทั ไอ อำร์ พีซี จำกัด (มหำชน)
หุน้ กูบ้ ริ ษทั ทุนธนชำต จำกัด (มหำชน)
หุน้ กูบ้ ริ ษทั แอดวำนซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหำชน)
หุน้ กูบ้ ริ ษทั ทำงด่วนกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั อยุธยำ แคปปิ ตอล ออโตลีส จำกัด (มหำชน)

หุน้ กูบ้ ริ ษทั ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหำชน)
(พีทีที โกลบอล เคมีคอล)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ปตท.อะโรเมติกส์ และกำรกลัน่ จำกัด (มหำชน)
(พี ทีที โกลบอล เคมิคอล)

เงินลงทุนหลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุนกรุ งไทย (รำยละเอียด 3)
เงินลงทุนหลักทรัพย์ บล. บัวหลวง จำกัด
(รำยละเอียด 4)
เงินลงทุนหลักทรัพย์ บล. เอ็มเอฟซี จำกัด
(รำยละเอียด 5)
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน
รวม
เงินลงทุนที่ไม่ อยู่ในความต้ องการของตลาด
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
รวม
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

58

มูลค่ ายุติธรรม

ปี 2556
บาท

ราคาทุน

มูลค่ ายุติธรรม

ปี 2555
บาท

ราคาทุน

277,929,322.20
102,240,910.00
485,214,192.00
406,902,212.00
0.00
0.00
193,640,675.08
0.00

270,000,000.00
100,000,000.00
480,636,006.63
400,000,000.00
0.00
0.00
193,068,430.10
0.00

613,501,502.00
203,569,090.00
0.00
0.00
301,836,654.00
30,665,715.30
100,966,706.00
102,424,347.00

600,000,000.00
200,000,000.00
0.00
0.00
300,000,000.00
30,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00

157,465,775.65
30,277,269.30

155,000,000.00
30,196,287.28

0.00
0.00

0.00
0.00

677,871,985.00

699,725,278.55

860,837,127.09

834,253,948.58

881,561,067.72

915,723,183.70

957,095,084.20

940,074,842.91

530,577,298.22

545,557,180.84

417,216,881.21

406,503,521.04

3,743,680,707.17

3,789,906,367.10
(46,225,659.93)
3,743,680,707.17

3,588,113,106.80

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

830,144,324.42
270,000,000.00
1,100,144,324.42
4,843,825,031.59

0.00
0.00
0.00
3,588,113,106.80
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เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้ องการของตลาด
หุ้นกูบ้ ริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริ ษทั กำรบินไทย จำกัด (มหำชน)

หุน้ กูบ้ ริ ษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน)

หุน้ กูบ้ ริ ษทั ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหำชน) (พีทีที โกลบอล เคมิคอล)

หุ้นกูบ้ ริ ษทั โกลว์พลังงำน จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริ ษทั ทำงด่วนกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริ ษทั ทุนธนชำต จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริ ษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริ ษทั อยุธยำแคปปิ ตอล ออโตลิส จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริ ษทั ไออำร์พีซี จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริ ษทั เหมรำชพัฒนำที่ดิน จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่
จำกัด (มหำชน)(พีทีที โกลบอล เคมิคอล)

หุน้ กูบ้ ริ ษทั ไทคอนอินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่ จำกัด (มหำชน)

หุ้นกูบ้ ริ ษทั ศุภำลัย จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริ ษทั พฤกษำเรี ยลเอสเตท จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริ ษทั ทำงยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริ ษทั บ้ำนปู จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูธ้ นำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริ ษทั อินโดรำมำเวนเจอร์ ส จำกัด (มหำชน)
หุ้นกูบ้ ริ ษษัที ซีพีออลล์ จำกัด (มหำชน)
รวม
บวก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน
รวม

เงินลงทุนที่ไม่ อยู่ในความต้ องการของตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หุ้นบริ ษทั สหประกันชีวิต จำกัด
หุ้นธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
พันธบัตรรัฐบำล
พันธบัตรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย
หุ้นกูบ้ ริ ษทั กำรบินไทย จำกัด (มหำชน)
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซี ที จำกัด
หุ้นกูบ้ ริ ษทั น้ ำตำลมิตรผล จำกัด
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว

มูลค่ ายุติธรรม

ปี 2556
บาท

ราคาทุน

มูลค่ ายุติธรรม

ปี 2555
บาท

ราคาทุน

700,327,813.50
81,542,514.40
613,934,364.00
369,863,160.00
425,150,072.69
123,103,633.40
203,687,413.00
99,796,008.00
0.00
126,064,310.10
0.00
0.00
1,537,399,547.94
0.00

650,028,301.80
80,000,000.00
600,000,000.00
360,000,000.00
413,000,000.00
120,000,000.00
200,489,203.47
100,000,000.00
0.00
120,000,000.00
0.00
0.00
1,504,671,264.31
0.00

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

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

100,455,696.00
201,608,228.00
65,585,807.30
446,313,796.20
817,627,191.00
152,802,372.00
204,770,708.00
858,445,640.60
404,474,586.00
7,532,952,862.13

100,000,000.00
200,000,000.00
65,000,000.00
440,666,967.94
800,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
849,211,361.03
400,000,000.00
7,353,067,098.55
179,885,763.58
7,532,952,862.13

99,695,024.00
200,219,198.00
65,256,144.20
445,095,052.20
827,583,690.00
154,953,096.00
209,337,254.00
409,204,906.00
0.00
7,893,111,891.57

100,000,000.00
200,000,000.00
65,000,000.00
440,943,618.27
800,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
400,000,000.00
0.00
7,654,784,191.19
238,327,700.38
7,893,111,891.57

50,000,000.00
510,001,000.00
10,000,010.00
5,000,000.00
248,955,853.10
200,000,000.00
1,001,000,000.00
2,000,000,000.00
1,200,000.00
140,000,000.00
4,166,156,863.10
11,699,109,725.23

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

ณ วันสิ้นปี ทำงบัญชี 31 ธันวำคม 2555 ตำมงบกำรเงินของบริ ษทั สหประกันชี วิต จำกัด(มหำชน) มีผลขำดทุนสะสม 447,614,720.00 บำท และมีมูลค่ำหุ ้น
คงเหลือหุ้นละ 5.89 บำท ซึ่ งอำจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯ ผูถ้ ือหุ ้น
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5. เงินให้ก้ยู ืม - สุ ทธิ ประกอบด้วย

ระยะสั้น

ปี 2556
บาท

ระยะยาว

ระยะสั้น

ปี 2555
บาท

ระยะยาว

เงินให้ก้ยู ืม ปกติ
เงินให้กฉู้ ุกเฉิน
เงินให้กสู้ ามัญ
เงินให้กพู้ ิเศษ
เงินให้กสู้ หกรณ์อื่น
รวมเงินให้ก้ยู ืม ปกติ

19,867,450.00
243,539,541.85
267,939,278.70
1,423,768,285.94
1,955,114,556.49

0.00
835,421,037.42
3,397,363,674.80
8,314,527,803.64
12,547,312,515.86

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

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

เงินให้ก้ยู ืม ไม่ก่อให้เกิดรายได้
เงินให้กฉู้ ุกเฉิน
เงินให้กสู้ ามัญ
เงินให้กพู้ ิเศษ
เงินให้กสู้ หกรณ์อื่น
รวมเงินให้ก้ยู ืม ไม่ก่อให้เกิดรายได้
รวมเงินให้ก้ยู ืม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้ก้ยู ืม - สุ ทธิ

6,900.00
3,680,453.88
21,711,852.19
0.00
25,399,206.07
1,980,513,762.56
1,258,371.70
1,979,255,390.86

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,547,312,515.86
0.00
12,547,312,515.86

1,200.00
1,035,179.88
3,236,036.46
69,500,000.00
73,772,416.34
1,547,561,658.83
35,299,466.17
1,512,262,192.66

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,827,206,575.83
0.00
9,827,206,575.83

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,258,371.70 บาท ประกอบด้วย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกูป้ ระเภทต่ากว่ามาตรฐาน
204,067.82 บาท ลูกหนี้จดั ชั้นสงสัย 1,054,303.88 บาท
6. ลูกหนีร้ ะยะสั้น - สุ ทธิ ประกอบด้วย
ปี 2556
ปี 2555
บาท
บาท
ระยะสั้น
ระยะสั้น
ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดี
71,283,088.16
744,822.22
ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
42,688,776.88
38,306,158.31
เงินทดรองจ่าย
0.00
0.00
เงินรอเรี ยกเก็บ
149.87
0.00
เงินให้กพู้ ิเศษ- คลาดเคลื่อน
0.00
0.00
รวม
113,972,014.91
39,050,980.53
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
57,993,672.55
20,445,600.71
ลูกหนี้ - สุ ทธิ
55,978,342.36
18,605,379.82
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 57,993,672.55 บาท แยกเป็ น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดี 820,680.16 บาท
ลูกหนี้ตามคาพิพากษา 22,672992.39 บาท ลูกหนี้ สหกรณ์ระหว่างดาเนินคดี 34,500,000.00 บาท
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7. สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
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วัสดุคงเหลือ
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสลากออมสิ นค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสลากออมทรัพย์ ธกส. ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลค้างรับ
ดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์คา้ งรับ
ดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ค้างรับ

ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ ริ ษทั ปตท.เคมิคอล จากัด (มหาชน)(พีทีที โกลบอล เคมิคอล) ค้างรับ

ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) ค้างรับ

ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั โกลว์พลังงาน จากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูธ้ นาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ควอลิต้ เี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ทางด่วนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ค้างรับ

ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั อยุธยาแคปปิ ตอล ออโตลีส จากัด (มหาชน) ค้างรับ

ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) ค้างรับ

ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน)(พีทีที
โกลบอลเคมิคอล) ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ไทคอนอินดัสเทรี ยลคอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) ค้างรับ

ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน) ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั บ้านปู จากัด (มหาชน)ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั น้ าตาลมิตรผล จากัด ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั อินโดรามาเวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)ค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ซี พีออลล์ จากัด (มหาชน)ค้างรับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่ วนบุคคลค้างรับ - บลจ. กรุ งไทย
ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่ วนบุคคลค้างรับ-บล. บัวหลวง
ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่ วนบุคคลค้างรับ-บล. เอ็มเอฟซี

ปี 2556
บาท
633,631.71
19,482.15
0.00
0.00
10,148,320.05
17,200,757.68
1,882,520.55
17,528,219.17
9,692,520.55
26,573,698.63
2,603,835.62
1,177,150.68
0.00
3,043,995.62
582,739.72
838,356.16
1,346,849.32
827,616.44
2,738,630.14
1,860,445.21
972,931.50
12,153,205.48
12,076,917.83
284,794.52

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

906,520.55
1,308,054.79
365,780.82
2,603,273.96
20,628,767.13
1,625,753.42
1,280,712.33
7,443,983.57
3,607,397.27
7,279,226.83
4,624,400.49
2,169,797.78

906,520.55
1,308,054.79
365,780.82
2,603,273.96
20,628,767.13
1,625,753.42
1,260,383.56
2,986,246.58
0.00
5,599,402.01
4,721,818.91
3,291,570.54
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7. สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน่ (ต่ อ)
ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะจ่ายล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันภัยสุ ขภาพกลุ่มเจ้าหน้าที่จ่ายล่วงหน้า
ค่าเช่าอาคารสานักงานจ่ายล่วงหน้า
ค่าแฟรนไชส์เคาน์เตอร์ เซอร์ วิสจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ จากการขายหลักทรัพย์คา้ งรับ
รวม
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ปี 2556
บาท
44,717.85
219,594.77
487,347.00
7,750.00
170,848,404.89
349,638,102.18

ปี 2555
บาท
82,288.56
223,894.00
415,447.00
17,750.00
9,023,944.52
188,583,528.05

ดอกเบีย้ เงินฝากสหกรณ์ ค้างรับ

ปี 2556
ปี 2555
บาท
บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรหนองจอก จากัด ค้างรับ
2,471,863.01
1,604,246.57
2,471,863.01
1,604,246.57
หัก คค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ -ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรหนองจอก จากัด
0.00
0.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สหกรณ์ฯมีดอกเบี้ย จากเงินฝากสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จากัด ค้างรับ จานวน 2,471,863.01 บาท
เป็ นดอกเบี้ยค้างรับตั้งแต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และสหกรณ์ฯได้มีการดาเนินคดีแล้ว
ได้ต้งั ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญเต็มจานวน ส่วนเงินฝากทั้งจานวน 17,400,000.00 บาท เป็ นเงินฝากประเภท ประจาไม่มีการถอนในระหว่างปี
8. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
เครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องคอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ
เครื่ องใช้สานักงาน(รับบริ จาค)
รวม
9. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
เงินจ่ายมัด่ จา
เงินประกันอื่น
เงินทดรองจ่ายดาเนิ นคดี

รวม

10 เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

62

เงินกูย้ ืมธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
เงินกูย้ ืมธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
เงินกูย้ ืมธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เงินกูย้ ืมธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
เงินกูย้ ืมธนาคารซี ไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
เงินกูย้ ืมธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

ปี 2556
บาท
3,109,684.85
5,130,317.31
3,649,704.47
40,981.81
11,930,688.44

ปี 2555
บาท
3,904,506.97
4,914,449.75
3,195,906.90
0.00
12,014,863.62

ปี 2556
บาท
12,600.00
316,300.00
1,244,405.00
1,573,305.00

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

ปี 2556
บาท
3,739,000,000.00
1,830,000,000.00
1,000,000,000.00
910,000,000.00
0.00
1,445,000,000.00
817,119,962.68
9,741,119,962.68

ปี 2555
บาท
3,195,000,000.00
1,670,000,000.00
900,000,000.00
0.00
130,000,000.00
1,580,000,000.00
1,500,110,943.91
8,975,110,943.91
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- 17 รายละเอียดเงินกู้ยมื ระยะสั้ น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขา สยามสแควร์
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขา สะพานเหลือง

จานวนเงิน
5,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00

จานวนเงิน
คา้ ประกัน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
พันธบัตรออมทรัพย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
500,000.00
อัตราดอกเบี้ย
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
1,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552
1,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั ปตท จากัด (มหาชน)
620,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
60,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
200,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552
250,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน)
1,270,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
80,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
1,800,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
690,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั น้ าตาลมิตรผล จากัด (มหาชน)
140,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตาม
50,000,000.00
การเปลี่ ยนแปลงของเงินเฟ้ อ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
รวมวงเงิน
5,162,500,000.00
สามารถใช้ คา้ ประกันวงเงินกู้ยมื ได้ 3,743,500,000 บาท
เงินกู้ยมื ธนาคาร

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

หลักทรัพย์คา้ ประกัน

พันธบัตรออมทรัพย์ปีงบประมาณ พ.ศ.2547
หุ ้นกู้ บ.ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่ จก.(มหาชน)
หุ ้นกู้ พีทีที โกบอลเคมิคอล จก.(มหาชน)
หุ ้นกู้ บ.ปตท.สผ จากัด (มหาชน)
หุ ้นกู้ บ.บ้านปู จากัด (มหาชน)

400,000,000.00
100,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
150,000,000.00
1,250,000,000.00
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สามารถใช้ คา้ ประกันวงเงินกู้ยมื ได้ 1,020,000,000 บาท
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จานวนเงิน
คา้ ประกัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หุ ้นกู้ บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ลีส จากัด (มหาชน)
80,000,000.00
ธบัตตรธนาคารแห
รธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทออมทรั
งประเทศไทยประเภทออมทรั
ี พ.ศ.2550 270,000,000.00
พันธบั
พยพปย์ปพ.ศ.
พันนธบั
่อการบริ
หารหนี
้ในปง้ ใบประมาณ
ป พ.ศ.ปี2553 200,000,000.00
ธบัตตรรัรรัฐบาลเพื
ฐบาลเพื
่อการบริ
หารหนี
นปี งบประมาณ
200,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
100,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั ปตท จากัด (มหาชน)
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 600,000,000.00
300,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด .
100,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั ทางด่วนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
1,850,000,000.00
สามารถใช้ คา้ ประกันวงเงินกู้ยมื ได้ 1,675,000,000 บาท
50,000,000.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)หุ ้นกูบ้ ริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ลีส จากัด (มหาชน)
180,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
30,000,000.00
พันธบัตรปรับโครงสร้างหนี้ปี พ.ศ. 2548
360,000,000.00
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
213,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั โกลว์พลังงาน จากัด (มหาชน)
65,000,000.00
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตต จากัด (มหาชน)
100,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 150,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
200,000,000.00
150,000,000.00
หุ ้นกู้ บริ ษทั ปตท จากัด (มหาชน)
200,000,000.00
หุ ้นกู้ ธ.เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
200,000,000.00
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2553
50,000,000.00
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
200,000,000.00
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ซี พีออลล์ จากัด (มหาชน)
2,148,000,000.00
สามารถใช้ คา้ ประกันวงเงินกู้ยมื ได้ 2,000,000,000 บาท
เงินกู้ยมื ธนาคาร
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- 19 เงินกู้ยมื ธนาคาร
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

หลักทรัพย์คา้ ประกัน
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด .(มหาชน
หุ ้นกู้ บริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
หุ ้นกูบ้ ริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน)
หุ ้นกู้ บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)

สามารถใช้ คา้ ประกันวงเงินกู้ยมื ได้ 1,000,000,000 บาท
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)

หุ ้นกู้ บริ ษทั ไออาร์พีซี
พันธบัตรออมทรัพย์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2547
หุ ้นกู้ บริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
หุ ้นกู้ บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด . (มหาชน)
หุ ้นกู้ บริ ษทั ปตท จากัด (มหาชน)

สามารถใช้ คา้ ประกันวงเงินกู้ยมื ได้ 1,060,000,000 บาท
ธนาคารซีไอเอ็มบี จากัด (มหาชน)

หุ ้นกู้ บริ ษทั ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)

สามารถใช้ คา้ ประกันวงเงินกู้ยมื ได้ 500,000,000 บาท

จานวนเงิน
คา้ ประกัน
30,000,000.00
63,000,000.00
50,000,000.00
275,000,000.00
400,000,000.00
224,000,000.00
100,000,000.00
1,142,000,000.00

430,000,000.00
398,500,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
50,000,000.00
1,098,500,000.00

600,000,000.00
600,000,000.00
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- 20 11 เงินรับฝาก ประกอบด้วย
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากประจา
รวม
12 หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจา หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโบนัสและเบี้ยประชุมหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินเดือนค่าจ้างหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้อื่นหัก ณ ที่จ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์คา้ งจ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากประจาค้างจ่าย
ดอกเบี้ยตัว๋ สัญญาใช้เงินค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมค้างจ่าย
ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการค้างจ่าย
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีคา้ งจ่าย
ค่าบริ หารจัดการกองทุนส่ วนบุคคลค้างจ่าย
เจ้าหนี้ จากการซื้ อหลักทรัพย์คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
เงินประกันสังคมรอนาส่ ง
เงินรอโอนเข้าบัญชี
เงินรอการตรวจสอบ
เงินสดเกินบัญชี
รายได้รอการรับรู ้
รวม

66

ปี 2556
บาท
3,838,038,660.39
5,332,447,765.18

ปี 2555
บาท
4,544,009,946.94
2,808,757,770.96

9,170,486,425.57

7,352,767,717.90

ปี 2556
บาท
2,096,159.49
9,325.00
77,597.01
58,750.65
1,425,151.98
97,391,657.76
19,849,491.86
19,447,895.34
120,000.00
130,000.00
363,447.42
99,715,486.10
339,690.00
68,400.00
22,200.00
2,794,134.41
99,270.00
40,981.81

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

244,049,638.83

88,927,540.71
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- 21 13 หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
เงินรอจ่ายคืนอื่น
เงินประกันสัญญา
สารองบาเหน็จ และชดเชยเจ้าหน้าที่
รวม
14 ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอืน่ ๆ ประกอบด้วย
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ทุนสวัสดิการสมาชิก
ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก
ทุนสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสบภัย
รวม

15 กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่ เกิดขึน้ ประกอบด้วย
ยอดยกมาต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

ปี 2556
บาท
6,500,227.49
93,057.13
25,052,020.00

ปี 2555
บาท
10,865,510.29
66,057.13
18,253,550.00

31,645,304.62

29,185,117.42

ปี 2556
บาท
125,194,021.37
209,910,179.20
396,204,112.82
5,731,771.69
400,000.00
737,440,085.08

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

ปี 2556
บาท
315,608,494.65
(181,948,390.00)
37,008,192.33
133,660,103.65

ปี 2555
บาท
278,600,302.32
37,008,192.33
37,008,192.33
315,608,494.65
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- 22 รายละเอียดประกอบงบการเงิน 3
การลงทุนในหลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุนกรุ งไทย จากัด(มหาชน)

หุ้นสามัญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
หุ้นกู้

อันดับความน่ าเชื่อถือ AAหุ ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 ต่อปี
ครบกาหนด 24 ก.พ. 2557
หุ ้นกู้ Export-Import Bank of Korea อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.16 ต่อปี
ครบกาหนด 25 พ.ย. 2557
อันดับความน่ าเชื่อถือ A
หุ ้นกู้ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี
ครบกาหนด 30 มี.ค. 2558
อันดับความน่ าเชื่อถือ F1+
หุ ้นกูร้ ะยะสั้น บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี
ครบกาหนด 8 พ.ค. 2557

บัตรเงินฝากธนาคาร
อันดับความน่ าเชื่อถือ Aบัตรเงินฝาก ธ.เกียรตินาคิน อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.40 ต่อปี
ครบกาหนด 29 ตุลาคม 2557
ตัว๋ แลกเงิน
ตัว๋ แลกเงิน ธ.ยูโอบี (ไทย) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ครบกาหนด 8 ก.ค. 2557
ตัว๋ แลกเงิน ธ.ยูโอบี (ไทย) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ครบกาหนด 11 ก.ค. 2557
ตัว๋ แลกเงิน ธ.ยูโอบี (ไทย) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ครบกาหนด 18 ก.ค. 2557
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ปี 2556
บาท

ราคาทุน

208,885,618.50
69,971,800.00
73,881,600.00
37,277,212.50
8,626,456.00
19,128,550.00

228,362,007.93
77,915,895.30
80,606,828.21
42,340,188.14
8,163,727.04
19,335,369.24

9,696,944.28

9,601,403.58

100,102.90

100,117.38

9,596,841.38

9,501,286.20

4,039,642.68

4,000,459.08

4,039,642.68

4,000,459.08

50,079,160.50

50,002,683.09

50,079,160.50

50,002,683.09

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

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

47,900,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
7,900,000.00
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มูลค่ายุตธิ รรม

ปี 2556
บาท

ราคาทุน

พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาลในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้ งที่ 1
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.63 ครบกาหนด 22 พ.ค. 2558
พันธบัตรรัฐบาลในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้ งที่ 6
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.13 ต่อปี ครบกาหนด 11 ธ.ค. 2558
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้ างหนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.25 ครบกาหนด 16 มิ.ย. 2560
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้ างหนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 2
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2.80 ครบกาหนด 10 ต.ค. 2560
พันธบัตรรัฐบาลในปี งบประมาณ พ.ศ.2522 ครั้ งที่ 13
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.88 ครบกาหนด 13 มิ.ย. 2562
พันธบัตรรัฐบาลในปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ครั้ งที่ 4
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 5.50 ครบกาหนด 13 มี.ค. 2566
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2557 ครั้งที่ 7
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.53 ครบกาหนด 29 พ.ย. 2559
The Bonds of The Export-Import of Korea No.1/2556
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.43 ครบกาหนด 11 มี.ค. 2559

211,362,310.01

214,427,516.94

36,684,333.37

36,531,136.52

29,061,287.75

28,999,833.67

25,611,418.58

25,317,782.18

8,904,703.41

8,898,842.70

27,715,818.04

27,426,569.60

64,096,579.40

68,001,592.51

5,535,450.98

5,520,295.46

13,752,718.48

13,731,464.30

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย อายุ 3 ปี รุ่ น 1/3ปี /54
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.20 ครบกาหนด 31 มี.ค. 2557
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย รุ่ นที่ 1/3ปี /2555
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.05 ครบกาหนด 30 ม.ค. 2558
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย รุ่ นที่ 2/3ปี /2555
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.30 ครบกาหนด 16 ก.ค. 2558
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย รุ่ นที่ 2/2ปี /2556
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2.85 ครบกาหนด 19 ส.ค. 2558
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย รุ่ นที่ 1/3ปี /2556
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2.95 ครบกาหนด 14 ม.ค. 2559
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย รุ่ นที่ 1/4ปี /2555
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.22 ครบกาหนด 1 มี.ค. 2559
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย งวดที่ 1/364/56
ครบกาหนด 9 ม.ค. 2557

115,908,309.03

115,431,207.93

701,469.65

700,737.92

905,785.77
2,628,912.75

902,086.94
2,617,925.67

7,738,166.90

7,700,778.16

46,403,140.01

46,160,450.03

35,937,740.76

35,772,960.11

399,778.31

399,779.81
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พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย (ต่ อ)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 38/182/56
ครบกาหนด 27 มี.ค. 2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/364/56
ครบกาหนด 10 เม.ย. 2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 44/182/56
ครบกาหนด 8 พ.ค. 2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 49/182/56
ครบกาหนด 12 มิ.ย. 2557
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 3/364/56
ครบกาหนด 3 ก.ค. 2557
รวม

มูลค่ายุตธิ รรม
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ราคาทุน

895,267.35

894,631.11

2,484,567.77

2,483,493.15

4,563,164.63

4,559,309.10

4,354,837.87

4,354,198.60

8,895,477.26

8,884,857.33

677,871,985.00

699,725,278.55

รายละเอียดประกอบงบการเงิน 4
การลงทุนในหลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด(มหาชน)

หุ้นสามัญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หุ้นกู้
ภาคธุรกิจ
หุ ้นกู้ บมจ. บ้านปู
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.00 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2561
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.18 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2561
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ทางด่วนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.36 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2563
หุ ้นกูไ้ ม่มีประกันของบริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.19 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2563

ปี 2556
บาท

มูลค่ายุตธิ รรม

ปี 2556
บาท

ราคาทุน

269,118,000.00
47,704,000.00
92,040,000.00
53,669,000.00
75,705,000.00

309,540,252.16
49,571,695.10
104,934,636.29
58,980,518.78
96,053,401.99

612,443,067.72

606,182,931.54

76,677,945.75

76,999,746.75

14,197,503.75

14,097,158.28

10,850,665.51

10,901,369.04

19,512,874.83

19,702,506.83
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หุ้นกูข้ อง บริ ษทั เบทาโกร จากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.01 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2561
หุ้นกู้ บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.35 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2562
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์ พีซี
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.35 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2558
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.98 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2558
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.99 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2558
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.25 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2560
หุ้นกู้ บมจ. น้ าตาลมิตรผล
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.49 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2559
หุ้นกู้ บมจ. พฤกษาเรี ยลเอสเตท
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.95 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2558
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิ เมนต์ไทย
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.40 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2562
หุ้นกู้ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.28 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2558
หุ้นกู้ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.23 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2559
หุ้นกู้ บมจ. ไทยยูเนี่ ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.70 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2559
รวม

มูลค่ายุตธิ รรม

ปี 2556
บาท

ราคาทุน

11,862,225.00

12,000,063.96

19,376,860.25

19,303,526.33

8,210,862.35

8,098,156.52

50,488,030.00

50,006,518.50

20,239,451.20

20,000,787.60

8,431,382.19

8,298,238.16

22,622,299.72

22,202,842.49

30,241,449.60

30,089,620.01

34,754,943.96

34,500,039.33

131,734,416.46

129,986,728.45

50,655,320.15

50,006,686.29

102,586,837.00
881,561,067.72

99,988,943.00
915,723,183.70
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- 26 รายละเอียดประกอบงบการเงิน 5
การลงทุนในหลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด(มหาชน)

หุ้นสามัญ
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

60,371,564.58
20,644,867.03
24,602,760.14
9,758,193.63
5,365,743.78

31,190,350.00
23,881,000.00
7,309,350.00

34,933,510.08
27,573,464.45
7,360,045.63

1,316,600.00
1,316,600.00

2,156,073.14
2,156,073.14

ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

12,773,800.00
10,524,400.00
2,249,400.00

16,200,177.10
12,340,146.75
3,860,030.35

ภาคธุรกิจ
หุ ้นกูช้ นิ ดทยอยชาระคืนเงินต้น ของบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.25 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2560
หุ ้นกู้ บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.93 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2561
หุ ้นกู้ บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.93 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2562
หุ ้นกู้ บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.10 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2558
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.03 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2559
หุ ้นกู้ บริ ษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 5.84 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2558
หุ ้นกู้ บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2554 ชุดที่ 2
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.98 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2559

85,697,114.64

85,412,943.38

3,852,488.79

3,800,160.51

4,359,637.44

4,400,534.65

3,059,504.25

3,055,412.79

1,920,324.63
4,020,487.40

1,900,221.45
3,999,792.92

1,035,653.84

1,023,188.19

10,113,693.70

10,057,412.20

สื่อและสิ่งพิมพ์
บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)
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ราคาทุน

52,784,700.00
18,423,000.00
21,450,000.00
8,047,050.00
4,864,650.00

พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)

หุ้นกู้

มูลค่ายุตธิ รรม

ปี 2556
บาท
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ภาคธุรกิจ (ต่ อ)
หุ้นกู้ บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.05 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2559
หุ้นกู้ บริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด ครั้ งที่ 4/2556
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.38 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2558
หุ้นกู้ บริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด ครั้ งที่ 1/2556
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.34 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2559
หุ้นกู้ บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2554
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.05 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2557
หุ้นกู้ บริ ษทั น้ าตาลมิตรผล จากัด ครั้ งที่ 3/2556 ชุดที่ 1
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.98 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2559
หุ้นกู้ บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 3/2556 ชุดที่ 1
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.98 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2559
หุ้นกู้ บริ ษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2555
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.31 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2555
หุ้นกู้ บริ ษทั ทางด่วนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2556 ชุดที่ 3
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.36 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2563
หุ้นกู้ บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลิส จากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.65 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2563
หุ้นกู้ บริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2556 ชุดที่ 2
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.99 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2561
หุ้นกู้ บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.54 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2559
หุ้นกู้ ลิสซิ่ งไอซี บีซี (ไทย) จากัด
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.98 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2558
ากัด จจํากัากัดด(มหาชน)
หุน้ กู ้ ซีบริพษี ออลล์
ัทซีพี จออลล
(มหาชน)ครัครั้ ง้งทีที่ 1/2556
่ 1/2556
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.10 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2559
ธนาคาร
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ครั้ งที่ 1/2556 อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.58 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2559
ครั้ งที่ 2/2556 อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.86 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2559
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ครั้ งที่ 1/2556 อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.48 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2558

มูลค่ายุตธิ รรม

ปี 2556
บาท

ราคาทุน

6,056,490.60

6,000,702.54

301,657.03

300,034.22

7,330,632.91

7,298,810.17

808,098.03

799,141.15

2,412,897.74

2,400,016.37

1,683,852.15

1,700,216.33

5,054,470.65

5,000,027.70

2,090,495.19

2,100,263.76

3,419,540.48

3,400,042.81

3,840,037.09

3,899,631.99

19,990,180.00

19,976,826.80

2,333,104.54

2,300,264.13

2,013,868.18

2,000,242.70

9,619,660.45

9,600,670.21

2,093,298.61
1,503,761.16

2,100,256.81
1,499,710.56

6,022,600.68

6,000,702.84
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บัตรเงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.40 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2557
บัตรเงินฝาก ธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2.15 ต่อปี
ตัว๋ แลกเงิน
ตัว๋ แลกเงินธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.81 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2557
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาล
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.63 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2558 ครั้งที่ 1
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.13 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2564 ครั้งที่ 6
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกัน
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.28 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2555 ครั้งที่ 5
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2.30 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2557 งวดที่ 39/91/56
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2.27 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2557 งวดที่ 1/364/56
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2.28 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2557 งวดที่40/91/56
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2.31 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2557 งวดที่ 28/182/56
เงินฝากในธนาคาร
เงินฝากประจา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อัตราดอกเบี้ย 3.25 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2557
อัตราดอกเบี้ย 3.25 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2557
อัตราดอกเบี้ย 3.25 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2557
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ย 4.00 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2557
อัตราดอกเบี้ย 4.00 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2557
อัตราดอกเบี้ย 4.00 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2557
อัตราดอกเบี้ย 4.00 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2557
อัตราดอกเบี้ย 3.70 ต่อปี ครบกาหนด ปี 2559
รวม
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มูลค่ายุตธิ รรม
27,000,000.00

ปี 2556
บาท

ราคาทุน
27,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

195,195,073.13

194,882,242.35

31,298,544.82
46,077,702.41

31,217,973.56
45,904,701.02

12,856,670.20

12,797,982.08

38,997,557.88
52,973,991.95
5,997,029.42
6,993,576.45

38,997,542.62
52,973,678.83
5,997,003.14
6,993,361.10

105,000,000.00

105,000,000.00

15,000,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00

15,000,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00

15,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
530,577,298.22

15,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
545,557,180.84
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การวิเคราะห์งบการเงินปี 2556
รวจสอบงบการเงินนของสหกรณ
ของสหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพยย์จจุฬุฬาลงกรณ
าลงกรณ์มมหาวิ
หาวิททยาลั
ยาลัยยจจํากั
ผู้สอบบัญชีไดด้ตรวจสอบงบการเงิ
ากัด ประจ
ประจําปี
าป
2556 เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์บริหารงานปรากฏผล
ดังต่อไปนี้
1. สถานะการเงิน จากงบการเงินของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2556 เปรียบเทียบกับปี
2555 ปรากฏว่า สหกรณ์ มีสิ น ทรัพย์ จ านวน 34,095 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 3,526 ล้ า นบาทเศษ
หนี้สินของสหกรณ์จานวน 19,187 ล้ านบาทเศษ เพิ่มขึ้น 2,741 ล้านบาทเศษ ส่วนทุนของสหกรณ์ มี
จานวน 14,907 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้น 785 ล้านบาทเศษ
สาเหตุที่สินทรัพย์ เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากสมาชิกกู้เงินเพิ่มขึ้น 532 ล้านบาทเศษ สหกรณ์อื่นกู้เงิน
เพิ่มขึ้น 2,591 ล้านบาทเศษ เงินฝากสหกรณ์อื่นเพิ่มขึ้น 1,055 ล้านบาทเศษ ส่วนสาเหตุที่หนี้สินสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่เนื่องจากสมาชิกได้ฝากเงินเพิ่มขึ้น 1,817 ล้านบาทเศษ สหกรณ์ได้กู้ยืมจากภายนอกเพิ่มขึ้น 766 ล้าน
บาทเศษ
สินทรัพย์ของสหกรณ์จานวน 34,095 ล้านบาทเศษ ประกอบด้วยสมาชิกกู้ร้อยละ 14.05 ให้สหกรณ์
อื่นกู้ร้อยละ 28.56 เงินฝากสหกรณ์อื่นร้อยละ 5.71 เงินลงทุนร้อยละ 48.52 ซึ่งเงินลงทุนสามารถเปลี่ยนเป็น
เงินได้ตามต้องการพร้อมดอกผลจากการลงทุน ส่วนการบริหารสินเชื่อสามารถเรียกเก็บหนี้ได้เป็นส่วนใหญ่ มีหนี้
ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากสมาชิกกู้ร้อยละ 0.95 ของลูกหนี้รวม ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นลูกหนี้สมาชิก ซึ่งมี
หลักทรัพย์ค้าประกัน ถืมอไดถือวได้
สินพทรั
ย์ของสหกรณ์
ส่วนใหญ่
ีคุณภาพดี
าสิวน่าทรั
ยขพองสหกรณ
สวนใหญ
เปนสิเป็นนทรัสิพนยทรัที่มพีคย์ุณที่มภาพดี
แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่มาจากทุนภายในของสหกรณ์ คือจากเงินรับฝากร้อยละ 26.90 จาก
การถือหุ้นร้อยละ 32.86 และยังมีทุนสารองซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายร้อยละ 5.39 รวมเป็นร้อยละ
65.15 แต่สมาชิกกู้เงินเพียงร้อยละ 14.05 จึงมีเงินเหลือที่จะไปบริหารหารายได้ภายนอกโดยการให้สหกรณ์อื่น
กู้ร้อยละ 28.56 และลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น พันธบัตร หุน้นกูกู ้หหุุ้นนทุทุนน และกองทุ
และกองทุนนส่สววนบุ
นบุคคคล
คล 33แห่แหง ง รวมเป็น
เงินลงทุนร้อยละ 48.52 เงินฝากสหกรณ์อื่นร้อยละ 5.71 การก่อหนี้ภายนอกมียอด ณ วันสิ้นงวดร้อยละ
28.57 เป็นหนี้ระยะสั้น สรุปได้ว่าสหกรณ์มีความมั่นคง มีเงินเพียงพอที่จะใช้หมุนเวียน
ในปีนี้มีเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด อยู่ในระหว่างการื้นนืูกิจการสหกรณ์ จานวน 36
ล้านบาทเศษ ซึ่งมีปัญหาด้านขาดสภาพคล่องทางการเงิน สหกรณ์ จึงคงเงินฝากไว้ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม
ระหว่างคณะกรรมการดาเนินการชั่วคราวของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด กับสหกรณ์ผู้ฝากเงินเมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 และตามความเห็นชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ในปี 2556 มีกาไรสุทธิ 993 ล้านบาทเศษ
เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 77 ล้านบาทเศษ สาเหตุที่กาไรเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้น 123 ล้านบาทเศษ
ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้กู้ยืมและเงินฝากเพิ่มขึ้น 211 ล้านบาทเศษ รายได้จากการลงทุนลดลง 84 ล้าน
บาทเศษ รายจ่ายเพิ่มขึ้น 53 ล้านบาทเศษ เป็นรายจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากและรายจ่ายดอกเบี้ยการกู้ยืม
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ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 7 ล้านบาทเศษ รายจ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการครบรอบ
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด รายการที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ เป็นค่าซ๋อมแซมและ
บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอืท์แวร์
รายได้รวมทั้งสิ้นส่วนใหญ่จะเป็นรายได้จากเงินลงทุน 858 ล้านบาทเศษ ดอกเบี้ยจากการให้สหกรณ์อื่น
กู้ 454 ล้านบาทเศษ จากการให้สมาชิกกู้ 214 ล้านบาทเศษ ดอกเบี้ยเงิ นฝากสหกรณ์อื่น 94 ล้านบาทเศษ
ดอกเบี
สรุปได้สรุ
ว่าปเป็ไดนรายได้
ากภายนอก
1,408 ล้า1,408
นบาทเศษลาคินบาทเศษ
ดเป็นร้อย
ดอกเบี้ย้ยเงิเงินนฝากธนาคาร
ฝากธนาคาร1 ล้1านบาทเศษ
ลานบาทเศษ
วาเปนจรายได
จากภายนอก
87.0187.01
เป็นเป
รายได้
จากภายใน
210210
ล้านบาทเศษ
คิดเป็คินดร้เปอยละ
12.9912.99
รละอยละ
นรายได
จากภายใน
ลานบาทเศษ
นรอยละ
3. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
3.1. การวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) เพื่อประเมินความสามารถในการจ่าย
ชาระหนี้สินระยะสั้น
ปี 2556
ปี 2555
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
0.51 ต่อ 1
0.45 ต่อ 1
วิเคราะห์โดยนาสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน จากอัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้
เห็ น ว่า สหกรณ์มีสิ นทรั พย์ ห มุนเวียนเป็ น 0.51 ต่อหนี้สิ น หมุน เวียน 1 เท่า ปีนี้ สู ง ว่า ปีก่อน 0.06 ต่อ 1
เพราะสมาชิกฝากเงิน รวม 9,170 ล้านบาทเศษ ซึ่งตามระเบียบกาหนดให้ จัดอยู่ในหนี้สินคล่องตัว เต็มจานวน
แต่เงินให้กู้ยืมหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วรวม 14,582 ล้านบาทเศษ ได้กาหนดให้จัดเป็นลูกหนี้ระยะ
สั้นในสินทรัพย์หมุนเวียนเพียง 2,035 ล้านบาทเศษ แต่ถือได้ว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องเพราะมีเงินลงทุนสูงถึง
16,542 ล้านบาทเศษ ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินมาจ่ายคืนเงินรับฝากได้เพียงพอ เกณฑ์เฉลี่ยเท่ากับ 0.41 เท่า
3.2 การวัดความสามารถในการก่อหนี้ (Leverage Ratio) เพื่อประเมินว่า สหกรณ์มี
สัดส่วนการก่อหนี้มากน้อยเพียงใด เมือ่ เปรียบเทียบกับทุนที่มีอยู่ การก่อหนี้อยู่ในอัตราเสี่ยงมากน้อยเพียงใด
ปี 2556
ปี 2555
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน
1.29 ต่อ 1
1.16 ต่อ 1
วิเคราะห์จากหนี้สินรวมหารด้วยทุนรวม แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนการก่อหนี้ของสหกรณ์สูงกว่าปีก่อน
0.13 ต่อ 1 ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกฝากเงินเพิ่มขึ้น และมีการก่อหนี้ภายนอกเพิ่มขึ้น รวมหนี้สินเพิ่มขึ้น 2,741
ล้านบาทเศษ แต่ทุนเพิ่มขึ้น 785 ล้านบาทเศษ อย่างไรก็ดี สหกรณ์มีเงินลงทุนสูง มีความสามารถในการ
ชาระหนี้ และมีสินทรัพย์ที่จะชาระหนี้ได้เพียงพอ เกณฑ์เฉลี่ย* เท่ากับ 1.07 ต่อ 1
2.3 การวัดความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio) เพื่อประเมิน
3.3
ความสามารถในการทากาไรของสหกรณ์ หรือประสิทธิภาพในการบริหารงานของสหกรณ์
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ปี 2556
ปี 2555
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ร้อยละ 3.07
ร้อยละ 3.07
วิเคราะห์โดยนากาไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์เฉลี่ย คูณด้วย 100 ปรากฏว่า ในปีปัจจุบันสหกรณ์มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 3.07 ส่วนปีก่อนร้อยละ 3.07 ปีปัจจุบันเท่ากับปีก่อน เกณฑ์เฉลี่ย*
เท่ากับร้อยละ 3.47
ปี 2556
ปี 2555
อัตราผลตอบแทนต่อทุน
ร้อยละ 6.84
ร้อยละ 6.73
วิเคราะห์โดยนากาไรสุทธิหารด้วยทุน เฉลี่ย คูณด้วย 100 จากอัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพในการหากาไรของสหกรณ์ต่อทุน ปีปัจจุบันทุน 100 บาท ทากาไรได้ 6.84 บาท อัตราเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 0.11 ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในท้องตลาดมาก เกณฑ์เฉลี่ย *“ เท่ากับร้อยละ 7.07 และ
เนื่องจากทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นร้อยละ 32.86 เงินรับฝากร้อยละ 26.90 ถือว่าปีนี้
ทุนเรือนหุ้นเป็นแหล่งเงินทุนที่มากกว่าเงินฝาก แต่ก็เป็นไปตามจานวนสมาชิกของสหกรณ์ ถ้ามองอีกด้านแล้ว
อัตราค่าใช้จ่ายจากทุนเรือนหุ้นได้แก่เงินปันผลนั้นจะสูงกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก นั่นคือแหล่งเงินทุนจากเงิน
ฝากจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
ปี 2556
ปี 2555
อัตราส่วนกาไรสุทธิ
ร้อยละ 61.44
ร้อยละ 61.43
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 38.56
ร้อยละ 38.57
วิเคราะห์จากอัตราร้อยละของกาไรสุทธิ ต่อรายได้ดอกเบี้ยและและผลตอบแทนจากการลงทุน ปรากฏ
ว่าปีปัจจุบันรายได้ 100 บาท เป็นกาไร 61.44 บาท เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนร้อยละ 0.01 อัตราร้อยละของค่าใช้จ่าย
ปีปัจจุบันรายได้ 100.00 บาท เป็นค่าใช้จ่าย 38.56 บาท ส่วนปีก่อนเป็นค่าใช้จ่าย 38.57 บาท ลดลงร้อยละ
0.01 จากอัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปีปัจจุบันอัตรากาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และอัตราค่าใช้จ่ายลดลง
ในอัตราส่วนที่เท่ากัน เกณฑ์เฉลี่ย*อัตราส่วนกาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 59.566 ค่าใช้จ่ายร้อยละ 40.44
กล่าวโดยสรุปแล้วถือได้ว่า ในปี 2556 สถานะการเงินของสหกรณ์ดีขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากสินทรัพย์
เพิ่มขึ้น หนี้สินเพิ่มขึ้นน้อยกว่า ทาให้ทุนเพิ่มขึ้น
ความสามารถในการหารายได้เพิ่มขึ้น แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นน้อยกว่าทาให้กาไรเพิ่มขึ้น แต่กาไรสุทธิที่
ได้มานีส้ ่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนภายนอกเป็นส่วนใหญ่ แสดงว่าการบริหารไม่ได้มุ่งหวังกาไรจากการให้สมาชิก
กู้ แต่เป็นการบริหารเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในด้านบรรเทาความเดือดร้อนและการให้สวัสดิการแก่สมาชิกเป็นส่วน
ใหญ่
การก่อหนี้เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่าเดิม และผลตอบแทนต่อทุนเพิ่มขึ้น อัตราเงินทุน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 0.06 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ไปหารายได้เท่ากับ 0.05 รอบ เท่ากับปีก่อน แสดงว่า
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สหกรณ์นาสินทรัพย์ไปหารายได้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่เป็นการหมุนหารายได้จากภายนอกมากกว่า
ภายใน เกณฑ์เฉลี่ย”* เท่ากับ 0.05 รอบ
วิเคราะห์จากจานวนสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยสมาชิ กกิตติมศักดิ์ 1 พระองค์ สมาชิกปกติ 11,340 ราย
สมาชิกสมทบ 3,569 ราย รวม 14,910 ราย ปรากฏว่าสหกรณ์ทากาไรสุทธิต่อสมาชิกเฉลี่ยรายละ 66,603.28
บาท เกณฑ์เฉลี่ย* รายละ 17,991.56 บาท สมาชิกมีหนี้คือกู้ยืมเงินจากสหกรณ์เฉลี่ยไม่รวมสมาชิกสมทบราย
ละ 432,407.60 บาท เกณฑ์เฉลี่ย * รายละ 425,459.31 บาท แต่สมาชิกออมโดยการฝากเงินและถือหุ้นเฉลี่ย
รายละ 1,366,557.23 บาท เกณฑ์เฉลี่ย*รายละ 388,730.10 บาท แสดงว่าสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด มีการออมทรัพย์มากกว่าการกู้เงิน โดยสมาชิกให้ความไว้วางใจฝากเงิ นเป็น
จานวนสูง ซึง่ เงินฝากนีใ้ ห้ผลตอบแทนต่อสมาชิกในอัตราที่สูงกว่าฝากสถาบันการเงิน อื่น และสหกรณ์สามารถที่
จะนาเงินฝากนี้ไปบริหารหารายได้เป็นจานวนสูง
สรุปได้ว่า จากการตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์แสดงว่าสหกรณ์ได้จัดทา
งบการเงินตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ มีเอกสารประกอบครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ มีการบันทึกบัญชี
ในระบบเงินค้างในระหว่างปีทุกเดือนทาให้คณะกรรมการสามารถจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารได้ถูกต้อง
รวดเร็ว การบริหารการเงินของสหกรณ์มีประสิทธิภาพอานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกทั้งในด้านการให้สมาชิ กกู้ใน
อัตราดอกเบี้ยต่า รายได้จากดอกเบี้ยให้สมาชิกกู้น้อย มีการให้สวัสดิการแก่สมาชิกเป็นจานวนสูงหลายด้านทั้ง
สมาชิกปั จจุบันและสมาชิกที่เกษียณอายุ ราชการแล้ว มีการสัมมนาให้ความรู้ในด้านการบริหารสหกรณ์แก่
สมาชิกและสหกรณ์อื่น มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทันสมัย ปรับปรุงทุกปี สามารถอานวยประโยชน์ต่อการ
ใช้งานได้รวดเร็วครบวงจรช่วยให้บริหารงานได้รวดเร็ว สามารถให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
สูง ให้ความมั่นใจแก่ผู้เป็นสมาชิกได้ในอัตราที่น่าพอใจมาก

วิเคราะห์โดย นางลักขณา เขคม
สานักสอบบัญชีลักขณา เขคม และคณะ
ผู้สอบบัญชี
หมายเหตุ.1. เกณฑ์เฉลี่ย* หมายถึงเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้ง ข้อมูลและอัตราส่วนสาคัญของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ยปี 2555 ตาม Peer Group 2012
2. เกณฑ์มาตรฐาน** หมายถึงเกณฑ์ทกี่ าหนดตามคู่มือเกณฑ์อ้างอิง (Benchmark) ปี 2549
อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
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การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2556
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
การจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2556
รายการ
1. กำไรสุทธิ
2. ทุนสำรอง
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ
3. ค่ำบำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10,000 บำท
4. เงินปนั ผลร้อยละ 6.03 (ปี 2555 = 6.01) แห่งค่ำหุน้ ทีช่ ำระแล้ว
ของสมำชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตำมส่วนระยะเวลำ
5. เงินเฉลีย่ คืนร้อยละ 42.00 (ปี 2555 = 33.00)
ของดอกเบีย้ เงินกูท้ ุกประเภท *
6. ทุนอุดหนุนกำรศึกษำของบุตรสมำชิก
ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
7. โบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ
8. ทุนสำธำรณประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
9. ทุนสวัสดิกำรสมำชิก
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
10. ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปนั ผล
ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุน้ วันสิ้นปี

หมายเหตุ

* อัตรำดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ตลอดปี 2556

ปี 2556
บาท

ปี 2555
%

บาท

%

993,054,936.59 100.00 915,182,971.87 100.00
149,355,462.46
10,000.00
652,772,570.71

15.04 137,643,518.97

15.04

0.00

10,000.00

0.00

65.73 606,713,830.11

66.29

88,316,231.92

8.89

54,406,945.59

5.95

6,600,000.00

0.67

6,200,000.00

0.68

10,995,501.40

1.11

10,250,000.00

1.12

1,303,866.14

0.13

2,136,998.53

0.23

69,513,845.56

7.00

82,366,467.47

9.00

14,187,458.40

1.43

15,455,211.20

1.69

ร้อยละ

4.67

ต่อปี

หัก เงินเฉลีย่ คืน 42.00.%

ร้อยละ

1.96

ต่อปี

คงเหลือ อัตรำดอกเบีย้ เงินกูส้ ุทธิ

ร้อยละ

2.71

ต่อปี
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หลักผลของการจั
เกณฑการจัดดสรรกํ
ไรสุททธิธิ
สรรกาาไรสุ
การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2556 ตามที่เสนอจะมีผล ดังนี้
1. เป็นของสมาชิกร้อยละ 74.62 ของกาไรสุทธิ คือ
1.1 เงินปันผล (65.73%)
1.2 เงินเฉลี่ยคืน (8.89%)

652,772,570.71
88,316,231.92

รวม

2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ 24.27 ของกาไรสุทธิ คือ
2.1 ทุนสารอง (15.04%)
2.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก (7.00%)
2.3 ทุนสาธารณประโยชน์ (0.13%)
2.4 ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก (0.67%)
2.5 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (1.43%)

รวม

3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 1.11 ของกาไรสุทธิ คือ

รวม

4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ร้อยละ 0.00 ของกาไรสุทธิ คือ
ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

24.27

0.00

1.11
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741,088,802.63

บาท

149,355,462.46
69,513,845.56
1,303,866.14
6,600,000.00
14,187,458.40

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

240,960,632.56

บาท

10,995,501.40

บาท

10,995,501.40

บาท

10,000.00

10,000.00
993,054,936.59

1. เป็ นของสมาชิกร้ อยละ
2. เป็ นผลประโยชน์ แก่สมาชิ กร้ อยละ
3. เป็ นของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ร้อยละ
4. เป็ นของสั นนิบาตสหกรณ์ ฯ ร้ อยละ
74.62

บาท
บาท

บาท

บาท
บาท
74.62
24.27
1.11
0.00
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บวาระที่ 8
งบประมาณรายจายในการดําระเบี
เนินยงานของสหกรณ
ฯ ประจําป 2557
เรือ่ ง พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดาเนินงานของสหกรณ์ ประจาปี 2557

งบประมาณ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
รายการ

งบประมาณ
ปี 2556

จ่ ายจริง
ม.ค. - ธ.ค. 56

คงเหลือ

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2557

24,586,000.00
860,000.00
858,000.00
354,000.00
170,000.00
50,000.00
6,000.00
531,000.00
1,733,000.00
7,515,000.00
133,000.00
484,000.00
500,000.00
2,333,000.00
0.00
200,000.00

24,041,925.21
653,472.25
949,960.75
337,972.63
143,494.50
50,000.00
5,652.00
402,320.00
1,654,416.23
7,514,170.00
123,946.50
444,000.00
400,267.09
2,004,070.15
0.00
200,000.00

544,074.79 26,387,000.00
206,527.75
860,000.00
(91,960.75)
858,000.00
16,027.37
354,000.00
26,505.50
194,000.00
0.00
50,000.00
348.00
6,000.00
128,680.00
531,000.00
78,583.77 1,808,000.00
830.00 2,409,000.00
9,053.50
133,000.00
40,000.00
488,000.00
99,732.91
500,000.00
328,929.85 2,333,000.00
0.00
18,000.00
0.00
200,000.00

40,313,000.00 38,925,667.31

1,387,332.69 37,129,000.00

1 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าล่วงเวลา
1.3 ค่ารักษาพยาบาล
1.4 ค่าเบี ้ยประกันสุขภาพเจ้ าหน้ าที่
1.5 ค่าเล่าเรี ยนบุตร
1.6 สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
1.7 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
1.8 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
1.9 เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
1.10 ค่าบาเหน็จและชดเชยเจ้ าหน้ าที่
1.11 ค่าเบี ้ยประกันอุบตั ิเหตุเจ้ าหน้ าที่
1.12 ค่าเครื่ องแต่งกายเจ้ าหน้ าที่
1.13 ค่าฝึ กอบรมและร่วมประชุมสัมมนาเจ้ าหน้ าที่
1.14 ค่าสัมมนาเจ้ าหน้ าที่
1.15 เข็มเกียรติคณ
ุ
1.16 เงินสวัสดิการเจ้ าหน้ าที่ประสบภัย
2 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
2.1 ค่าเช่าอาคารสถานที่
2.2 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคาร
2.3 ค่าบริ การบารุงรักษาเครื่ องใช้ สานักงาน
2.4 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่ องใช้ สานักงาน
2.5 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน
2.6 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษายานพาหนะ
2.7 ค่าเบี ้ยประกันภัยและภาษี ยานพาหนะ
2.8 ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น
2.9 ค่าไฟฟ้า
2.10 ค่าน ้าประปา
2.11 ค่าประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
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488,000.00
415,447.00
800,000.00
725,832.55
467,000.00
243,482.89
250,000.00
83,384.60
2,980,000.00 2,770,835.60
100,000.00
134,881.94
186,000.00
140,678.80
400,000.00
204,611.56
1,600,000.00 1,504,134.20
50,000.00
25,671.92
50,000.00
53,714.00
7,371,000.00 6,302,675.06

72,553.00
74,167.45
223,517.11
166,615.40
209,164.40
(34,881.94)
45,321.20
195,388.44
95,865.80
24,328.08
(3,714.00)
1,068,324.94

632,000.00
850,000.00
467,000.00
250,000.00
3,830,000.00
100,000.00
186,000.00
400,000.00
1,600,000.00
50,000.00
60,000.00
8,425,000.00
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งบประมาณ
ปี 2556

จ่ ายจริง
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คงเหลือ

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2557

3 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
3.1 ค่าใช้ จา่ ยฝึ กวิชาชีพ
3.2 ค่าใช้ จา่ ยมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
3.3 ค่าสัมมนาสมาชิก
3.4 ค่าพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจาปี
3.5 ค่าใช้ จา่ ยการบริ การด้ านการเงินครบวงจร
3.6 ค่าพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่สมาชิก
3.7 ค่าพาหนะเจ้ าหน้ าที่ทานิติกรรม
3.8 ค่าที่จอดรถ
4 หมวดค่ าใช้ จ่ายดาเนินงานอื่น
4.1 ค่าเบี ้ยประชุม
4.2 เงินสมนาคุณ
4.3 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
4.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
4.5 ค่าเบี ้ยประกันอุบตั ิเหตุกรรมการ
4.6 ค่าเครื่องแต่งกายกรรมการ
4.7 ค่าฝึ กอบรมและร่วมประชุมสัมมนากรรมการ
4.8 ค่าสัมมนากรรมการ
4.9 ค่าใช้ จา่ ยประชาสัมพันธ์
4.10 ค่าใช้ จา่ ยในการให้ สินเชื่อ
4.11 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
4.12 ค่ารับรอง
4.13 ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาเพือ่ การให้ สินเชือ่ แก่สหกรณ์อนื่
4.14 ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
4.15 ค่าใช้ จา่ ยสานักงาน
4.16 ค่าใช้ จา่ ยงานบ้ าน
4.17 ค่าเบี ้ยประกันโจรภัย
4.18 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์
4.19 ค่าวัสดุสานักงาน
4.20 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
4.21 ค่าเบี ้ยเลี ้ยงพาหนะ
4.22 ค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย
4.23 ค่าใช้ จา่ ยดาเนินคดี
4.24 ค่าใช้ จา่ ยโครงการครบรอบการจัดตัง้ สอ.จฬ.
4.25 ค่าโทรศัพท์
4.26 ค่าใช้ จา่ ยหยัง่ เสียงเลือกตัง้
4.27 ค่าใช้ จา่ ยจัดการประชุมใหญ่
4.28 ค่าใช้ จา่ ยในการให้ เช่าห้ องประชุม
4.29 ค่าใช้ จา่ ยโครงการจัดทาแผนกลยุทธ์
4.30 ค่าใช้ จา่ ยจัดทาโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์

86,000.00
0.00
72,000.00
52,210.00
4,840,000.00 2,961,826.65
616,000.00
455,689.75
1,860,000.00 1,538,420.00
450,000.00
265,360.00
268,000.00
214,755.00
20,000.00
8,800.00
8,212,000.00 5,497,061.40
984,000.00
3,363,000.00
240,000.00
260,000.00
36,000.00
64,000.00
550,000.00
924,000.00
2,470,000.00
1,000,000.00
250,000.00
250,000.00
2,500,000.00
5,000,000.00
680,000.00
400,000.00
249,000.00
682,000.00
875,000.00
1,300,000.00
500,000.00
490,000.00
500,000.00
150,000.00
420,000.00
800,000.00
2,800,000.00
50,000.00
330,000.00
0.00
28,117,000.00

1,000,800.00
3,192,404.32
240,000.00
260,000.00
38,601.00
64,000.00
458,152.58
746,220.29
1,850,558.60
611,183.99
92,858.00
290,981.00
2,240,054.07
4,130,471.32
606,248.76
391,147.15
208,656.21
524,085.00
870,694.70
1,287,626.01
410,274.00
401,262.00
514,380.00
52,764.60
417,275.31
794,655.18
2,855,273.32
8,830.00
88,200.00
0.00
24,647,657.41

86,000.00
19,790.00
1,878,173.35
160,310.25
321,580.00
184,640.00
53,245.00
11,200.00
2,714,938.60

100,000.00
72,000.00
4,840,000.00
636,000.00
1,860,000.00
0.00
268,000.00
20,000.00
7,796,000.00

(16,800.00) 1,084,000.00
984,000.00
170,595.68 3,363,000.00
0.00
240,000.00
0.00
260,000.00
(2,601.00)
39,000.00
0.00
68,000.00
91,847.42
550,000.00
177,779.71
924,000.00
619,441.40 2,692,000.00
388,816.01 1,000,000.00
157,142.00
250,000.00
(40,981.00)
250,000.00
259,945.93 2,500,000.00
869,528.68 5,000,000.00
73,751.24
680,000.00
8,852.85
400,000.00
40,343.79
351,000.00
157,915.00
682,000.00
4,305.30
950,000.00
12,373.99 1,300,000.00
89,726.00
500,000.00
690,000.00
88,738.00
590,000.00
(14,380.00)
500,000.00
97,235.40
150,000.00
2,724.69
420,000.00
1,500,000.00
5,344.82 1,000,000.00
3,300,000.00
(55,273.32) 2,800,000.00
41,170.00
50,000.00
241,800.00
0.00
0.00
500,000.00
30,193,000.00
3,469,342.59 28,993,000.00
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รายการ

งบประมาณ
ปี 2556

จ่ ายจริง
ม.ค. - ธ.ค. 56

คงเหลือ

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2557

5 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ สานักงาน
5.1 เครื่ องคานวณไฟฟ้า 10 เครื่อง (ปี 2556 = 4 เครื่อง)
5.2 รถตู้ (ปี 2556 = 1 คัน)
5.3 กล้ องดิจิตอล (ปี 2556 = 5 ตัว)
5.4 บอร์ ดติดประกาศ (ปี 2556 = 1 บอร์ ด)
5.5 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
5.6 เครื่ องสแกนเนอร์
5.7 เครื่ องนับธนบัตร 3 เครื่อง (ปี 2556 = 3 เครื่อง)
5.8 เครื่ องกรองน ้า (ปี 2556 = 2 เครื่อง)
5.9 รถจักรยานยนต์ (ปี 2556 = 1 คัน)
5.10 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
5.11 เครื่ องปรับอากาศ (ปี 2556 = 2 เครื่อง)
5.12 ชุดเครื่ องเสียง (ปี 2556 = 1 ชุด)
5.13 เครื่ องพิมพ์บตั ร 1 เครื่อง
5.14 ตู้ 2 ลิ ้นชัก 3 ตู้
5.15 โทรศัพท์ไร้ สาย 1 เครื่อง
5.16 จอ LCD แบบแขวน 5 เครื่อง
5.17 เครื่ องปรับอากาศ 5 เครื่อง
5.18 ระบบมอนิเตอร์ ห้องประชุมฯ 1 ชุด
5.19 เครื่ องดับเพลิงชนิดแขวน 4 ถัง
5.20 ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

20,000.00
11,960.03
1,800,000.00 1,441,955.00
100,000.00
83,600.00
50,000.00
10,700.00
5,100,000.00 2,617,862.00
80,000.00
0.00
210,000.00
204,000.00
50,000.00
22,780.00
60,000.00
48,000.00
950,000.00
415,138.60
180,000.00
172,000.00
17,000.00
17,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,617,000.00 5,044,995.63

8,039.97
358,045.00
16,400.00
39,300.00
2,482,138.00
80,000.00
6,000.00
27,220.00
12,000.00
534,861.40
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,572,004.37

40,000.00
0.00
0.00
0.00
2,760,000.00
0.00
210,000.00
0.00
0.00
950,000.00
0.00
0.00
50,000.00
15,000.00
4,000.00
300,000.00
180,000.00
180,000.00
25,000.00
170,000.00
4,884,000.00

2,636,000.00 1,018,800.89
0.00
0.00
2,636,000.00 1,018,800.89

1,617,199.11
0.00
1,617,199.11

3,400,000.00
1,900,000.00
5,300,000.00

6 หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์
6.1 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
6.2 ค่าก่อสร้ างและปรับปรุงที่ทาการ
7 หมวดสารอง
7.1 สารอง
รวมทัง้ สิน้
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2,000,000.00
0.00 2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00
0.00 2,000,000.00 2,000,000.00
97,266,000.00 81,436,857.70 15,829,142.30 95,727,000.00
94,527,000.00
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เพิม่ เติมหน้า 92
ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายในการดําเนินงานของสหกรณ์ ประจําปี 2557
รายการ

งบประมาณ

จ่ายจริง
ม.ค. – ธ.ค. 2556

คงเหลือ

ขอตัง้ งบประมาณ
ปี 2557

1. หมวดค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่
2.
3.
4.
5.
6.
7.

40,313,000.00
38,925,667.31
หมวดค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
7,371,000.00
6,302,675.06
หมวดค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับสมาชิก
8,212,000.00
5,497,061.40
หมวดค่าใช้จา่ ยดําเนินงานอืน่
28,117,000.00
24,647,657.41
หมวดค่าครุภัณฑ์สํานักงาน
8,617,000.00
5,044,995.63
หมวดค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับสินทรัพย์
2,636,000.00
1,018,800.89
หมวดสํารอง
2,000,000.00
0.00
รวมทัง้ สิน้
97,266,000.00
81,436,857.70

1,387,332.69

37,129,000.00

1,068,324.94

8,425,000.00

2,714,938.60

7,796,000.00

3,469,342.59

28,993,000.00
30,193,000.00

3,572,004.37

4,884,000.00

1,617,199.11

5,300,000.00

2,000,000.00
15,829,142.30

2,000,000.00
95,727,000.00
94,527,000.00

เพิม่ เติมหน้า 100
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556 มีมติอนุมตั ติ ดั หนีส้ ญ
ู จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายนภดล เจริญผล เลขประจําตัวสมาชิก 371431 สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย ประเภท กูพ้ ิเศษ
จํานวนเงิน 175,800.07 บาท
2.

นายสวัสดิ์ นิยมสวัสดิ์ เลขประจําตัวสมาชิก 351609 สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย ประเภท กู้พิเศษ
จํานวนเงิน 74,653.34 บาท
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ประมาณการ รายได้ รายจ่าย ประจาปี 2557
ล้านบาท
1.

2.

ประมาณการรายได้
1.1 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
1.2 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
1.3 รายได้อื่น
รวม
ประมาณการรายจ่าย
2.1 ดอกเบี้ยจ่าย
2.2 ค่าใช้จ่ายบริหาร
รวม

ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย
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225
530
919
1,674

535
89
624

1,050
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การลงทุนของสหกรณฯ
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ระเบียบวาระที่ 14
เรืการลงทุ
่อง การลงทุ
นของสหกรณ์ฯ
นของสหกรณ

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10 (7) และมาตรา
62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกอบมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ออกประกาศกาหนดการนาเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุน
อย่างอื่นมีข้อความสาคัญ ดังนี้
ฯลฯ
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ได้ต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็น
ผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน ที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ซึง่ สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทนี่ ิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์พ.ศ. 2540
และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้ น ได้รั บ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัท จัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ
A- ขึ้ น ไป จากบริ ษั ท จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
(7) ฝากหรือลงทุนอื่นใด นอกจากที่กาหนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
ข้อ 4 การนาเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสารองของสหกรณ์ และต้องผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาเนินการได้
ฯลฯ

อนึ่ง ณ วัวันนทีที่ ่ 3131ธันธัวาคม
นวาคม2556
2556สหกรณ์
สหกรณ
ออมทรั
จุฬาฯ
ุนสํารอง
1,838,859,389.01บาท
บาท ดังนั้น
ออมทรั
พย์พจุฬยาฯ
มีทุนมีสทารอง
1,838,859,389.01
นของสหกรณ
ออมทรัพอยอมทรั
จุฬาฯ พเปย์จนุฬไปอย
างถูนกไปอย่
ตองตามกฎหมาย
และไดรับผลตอบแทน
ดัเพืง่อนัให
้ น กเพืารบริ
่ อให้หการการลงทุ
ารบริ ห ารการลงทุ
น ของสหกรณ์
าฯ เป็
างถูก ต้องตามกฎหมาย
และได้รั บ
การลงทุนทีด่ ี ทีป่ ระชุนมทีใหญ
สามัญประจําป 2556
มีมติ งอนุ
มตั ใิ หคณะกรรมการดํ
ออมทรั
ยจฬุ าฯ
ผลตอบแทนการลงทุ
่ดี คณะกรรมการด
าเนินการจึ
ขอเสนอที
่ประชุมใหญ่อานุเนิ
มัตนิใการของสหกรณ
ห้คณะกรรมการด
าเนินพการของ
นําเงินไปฝากหรื
ทรันพไปฝากหรื
ย ตามขอ 3(7)
บความเห็
ฒนาสหกรณ
ชาติกอ น
สหกรณ์
ออมทรัอพลงทุ
ย์จุ ฬนในหลั
าฯ นกาเงิ
อลงทุไดนโดยรั
ในหลั
กทรัพย์นชอบจากคณะกรรมการพั
ตามข้อ 3(7) ได้โ ดยได้
รับความเห็แหนงชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
100

มติที่ประชุม.......................................................................................................................
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การกําหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืม
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ระเบียบวาระที่ 11
เรื่องาหนดวงเงิ
การกาหนดวงเงิ
น ซึ่งสหกรณ์
อาจกูย้ยืมืม
การกํ
น ซึ่งสหกรณ
ฯ อาจกู
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ข้อ 29 ได้กาหนดให้ที่ประชุมใหญ่
กาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ มีรายละเอียด ดังนี้
ข้อบังคับ ข้อ 29
“วงเงิ น กู้ ยื ม ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ อ าจก าหนดวงเงิ น กู้ ยื ม ส าหรั บ ปี ห นึ่ ง ๆ ไว้ ต ามที่ จ าเป็ น และสมควรแก่ ก าร
ดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมสาหรับปีใดก็ให้ใช้
วงเงินกู้ยืมสาหรับปีก่อนไปพลาง”
ในปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ให้กาหนดวงเงินกู้ยืมไว้เป็นจานวน
12,100,000,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

ที่ประชุมใหญสาเนิ
ามันญการฯ
ประจํใคร่
าปเสนอขออนุ
2556 มีมติมอัติกนุาหนดวงเงิ
มัติวงเงินกูนยกูืม้ยืมของซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
สาหรับในปี 2557 คณะกรรมการด
อาจกู
ในวงเงิน 13,000,000,000.00
่งหมืน่นลสามพั
นล้าวนบาทถ้
วงเงิ้ยนืมได้13,000,000,000.00
(หนึ่งหมื่น(หนึ
สามพั
านบาทถ
น) วน)
ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบในการดาเนิน กิจการให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกให้กว้างขวาง และเพื่อให้การบริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ....................................................................
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การคัดเลือก ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
และผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2557

103

รายงานกิจการประจําป 2556

การคัดเลือกผูสอบบัระเบี
ญชียรบวาระที
ับอนุญาต
่ 12ประจําป 2557
เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2557
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ได้กาหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2556 โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจาปี 2557
นั้น
บัดนี้ มีผู้เสนอราคาบริการตรวจสอบบัญชี ประจาปี 2557 รวม 4 ราย เพื่อเสนอที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี 2556 ดังนี้
ผู้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี จานวน 4 ราย ได้แก่
1.1 สานักสอบบัญชีลักขณา เขคม และคณะ โดย
1.2 บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด โดย
1.3 บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จากัด
โดย
1.4 บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด โดย

นายการุญ ทองโสภิต
ดร. มนตรี ช่วยชู
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์
นายศิลป์ชัย รักษาพล

ทีป่ ระชุมใหญสามัญประจําป 2556 ไดมมี ติเลือก สํานักสอบบัญชีลกั ขณา เขคม และคณะ
โดย นายการุญ ทองโสภิต เปนผูสอบบัญชีประจําป 2557
มติที่ประชุม.......................................................................................................................................
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การคัดเลือกผูตระเบี
รวจสอบกิ
จการ
ยบวาระที
่ 13ประจําป 2557
เรื่อง การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2557
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ได้กาหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2556 โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่อง การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2557 นั้น
บัดนี้ มีผู้เสนอราคาบริการตรวจสอบกิจการ รวม 2 ราย เพื่อนาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2556 ดังนี้
ผู้เสนอบริการตรวจสอบกิจการ จานวน 2 ราย ได้แก่
2.1 สานักสอบบัญชีลักขณา เขคม และคณะ
2.2 บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด

ทีป่ ระชุมใหญสามัญประจําป 2556 ไดมมี ติเลือก บริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด
เปนผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2557
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ..........
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การปรับลดดอกเบี้ยเงินกูใหแกสมาชิกที่ถึงแกกรรม
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การปรับลดดอกเบีระเบี
้ยเงินยบวาระที
กูใหแกส่ มาชิ
8 กที่ถึงแกกรรม
เรื่อง พิจารณาปรับลดดอกเบีย้ เงินให้กู้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม
ตามที่ สมาชิกได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
และต่อมาสมาชิกผู้กู้นั้นได้ถึงแก่กรรม โดยมีหนี้สินค้างชาระกับสหกรณ์ ซึ่งเป็นภาระแก่ผู้ค้าประกันและบุคคล
ที่ต้องชาระหนี้แทน
ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือผู้ค้าประกันและบุคคลที่ชาระ
แก่กกรรม
รรม ทีจึ่ปงเห็
ตราดอกเบี
้ยเงินไดให้มกีมู้แติก่ใหสปมาชิ
กที่ถตึงราดอกเบี
แก่กรรมเป็้ยเงินนร้อใหยละ
หนี้แทนผูก้ ูท้ ี่ถึงแก
ระชุนควรปรั
มใหญสบามัลดอั
ญประจํ
าป 2556
รับลดอั
กูแก0.01
สมาชิต่กอ
วันทีน่ถรึงอแก่
ทีปี่ถนัึงบแกตัก้งแต่
รรมเป
ยละกรรมจนถึ
0.01 ตองปวันนัชบาระหนี
ตั้งแตว้ ันที่ถึงแกกรรมจนถึงวันชําระหนี้
มติที่ประชุม..................................................................................................................................
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การอนุมัติตัดหนี้สูญ

108

8,617,000.00
5,044,995.63
6. หมวดค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับสินทรัพย์
2,636,000.00
1,018,800.89
7. หมวดสํารอง
2,000,000.00
0.00
รวมทัง้ สิน้
97,266,000.00
การอนุม81,436,857.70
ัติตัดหนี้สูญ

3,572,004.37

4,884,000.00

1,617,199.11

5,300,000.00

2,000,000.00
15,829,142.30

2,000,000.00
94,527,000.00
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เพิม่ เติมหน้า 100
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556 มีมติอนุมตั ติ ดั หนีส้ ญ
ู จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายนภดล เจริญผล เลขประจําตัวสมาชิก 371431 สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย ประเภท กูพ้ ิเศษ
จํานวนเงิน 175,800.07 บาท
2.

นายสวัสดิ์ นิยมสวัสดิ์ เลขประจําตัวสมาชิก 351609 สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย ประเภท กู้พิเศษ
จํานวนเงิน 74,653.34 บาท
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การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
และรับทราบผลการเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย
ป 2557
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การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
และรับทราบผลการเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป 2557
ดวยในป 2556 สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด มีคณะกรรมการที่หมดวาระ
ในการดํารงตําแหนง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
กรรมการเขต 2
กรรมการเขต 6
กรรมการเขต 7
กรรมการเขต 8
กรรมการเขต 10

คณะกรรมการดําเนินการหยัง่ เสียงเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย
จํากัด และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 2557 จึงไดจัดใหมีการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย เมื่อวันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งผลการหยั่งเสียง
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการและผลการเลือกตั้งผูประสานงาน นําเสนอในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556
ทั้งนี้ ผูไดรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเปนกรรมการเขต 6 คือ นางสาลี่ หมั่นเจริญ ไดลาออกจากการ
เปนสมาชิก ทําใหคณะกรรมการมีจํานวน 14 คน ไมครบตามขอบังคับของสหกรณ
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 จึงมีมติ ใหทําการหยั่งเสียงเลือกตั้งใหม เฉพาะกรรมการเขต 6
จํานวน 1 ตําแหนง ตอไป
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*
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* หมายเหตุ นางสาลี่หมั่นเจริญไดลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ ตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557
จึงขาดคุณสมบัติเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ
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ผลการหยัง่ เสียงเลือกตัง้ ผูป้ ระสานงานประจ�าหน่วย สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ า
ปี พ.ศ. 2557

นางอวัตถา เทพหยด

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 1

นายชรินทร์ เหนีย่ งแจ่ม
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 6

นายธนากร น้อยค�าสิน
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 9

นายบุญนพ ค�าแหง

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 14

นายนที ขวัญรัตน์

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 19

นางร�าไพร ทองค�า

นายสยาม ทองแสง

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 2

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 3

นายเลิศ พานไธสง

นายพรสิทธิ์ ฤทธิส์ า� เร็จ

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 6

นายชรินทร์ โกศิยะกุล

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 10

นายกานต์ สอนศรี

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 20

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 4

นายวรา นิม่ งาม

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 7

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 7

นายชัยนันท์ พรมนิม่

น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 11

น.ส.ศิรวิ รรณ ฐิตริ งุ่ โรจน์กลุ นายบุญเทียม เรืองกระโทก
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 15

นางประนอม ศิลปนภาพร

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 16

นายสมโภช จัน่ จ�ารัส

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 21

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 12

นายพงษ์สธิ ร แสงน้อย

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 17

นางสุภา บุญศรี

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 22

นายอุดม พอดี

นายกิตติวฒ
ั น์ การศาสตร์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 5

นายพจน์ เจริญพร

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 8

นายอัคเดช เกษเจริญ

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 13

นายชลวุฒิ พูลสมบัติ

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 18

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 23

นายณัฐวัฒน์ สุขทัว่ ญาติ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 24
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สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วยปี พ.ศ. 2557
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หน่วย
ชื่อ-นำมสกุลผู้สมัคร
คะแนนรวมที่ได้
ประสำนงำนที่ หมำยเลข
1
1 นางอวัตถา เทพหยด
141
2
1 นางร�าไพร ทองค�า
189
2 นายนิรันดร์ บุญขันธ์
63
3
2 นางประคอง สินธุส�าราญ
69
3 นายสยาม ทองแสง
96
4 นายสัมฤทธิ์ ศรีโพธิ์งาม
22
4
1 นางประนอม ศิลปนภาพร
68
5
1 นายกิตติวัฒน์ การศาสตร์
60
6
2 นายเลิศ พานไธสง
325
3 นายชรินทร์ เหนี่ยงแจ่ม
334
7
1 นายพรสิทธิ์ ฤทธิ์ส�าเร็จ
292
2 นายวรา นิ่มงาม
289
3 นายมิตร น่วมนิวงษ์
135
4 นางนิตยา หอมจันทร์
131
8
1 นายมงคล จิตต์พิมาย
121
2 นายพจน์ เจริญพร
143
9
1 นายธนากร น้อยค�าสิน
113
2 นายสุเทพ คุ้มใจดี
66
10
1 นายชรินทร์ โกศิยะกุล
456
11
1 นายชัยนันท์ พรมนิ่ม
257
12
1 น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์
140
13
1 นายอัคเดช เกษเจริญ
134
2 นายรัฐพล โพกพาน
50
14
1 นายบุญนพ ค�าแหง
165
15
1 น.ส.ศิริวรรณ ฐิติรุ่งโรจน์กุล
77
16
1 นายบุญเทียม เรืองกระโทก
122
17
1 นายพงษ์สิธร แสงน้อย
132
18
1 นายชลวุฒิ พูลสมบัติ
123
19
1 นายนที ขวัญรัตน์
212
20
1 นางกัญญภัค เนียมเส็ง
187
2 นายกานต์ สอนศรี
386
21
1 นายธงชัย เกาะด่าน
60
2 นายสมโภช จั่นจ�ารัส
141
22
1 นางสุภา บุญศรี
100
23
1 นายอุดม พอดี
347
24
1 นายบัญชา จารัญ
59
2 นายณัฐวัฒน์ สุขทั่วญาติ
114
รวมทุกหน่วยเลือกตั้ง
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ล�ำดับ
ที่ได้
1
1

ไม่ประสงค์
จะเลือก
12

บัตรเสีย
ทั้งฉบับ
2

ผู้มำใช้สิทธิ
155

ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง
239

ผู้มำใช้สิทธิ์
คิดเป็นร้อยละ
64.85

13

0

265

364

72.80

1

5

1

193

422

45.73

1
1
2
1
1
2

15
6

0
0

83
66

142
139

58.45
47.48

72

14

519

1,297

40.02

14

2

519

1,094

47.44

22

7

293

768

38.15

4

0

183

417

43.88

1
1
1
1

13
32
19

3
1
5

472
290
164

878
511
331

53.76
56.75
49.55

11

0

195

300

65.00

1
1
1
1
1
1

15
20
45
19
37
18

4
3
7
1
3
0

184
100
174
152
163
230

375
193
356
324
300
297

49.07
51.81
48.88
46.91
54.33
77.44

88

19

680

1,038

65.51

2

0

203

243

83.54

38
48

4
6

142
401

191
736

74.35
54.48

14

0

187

296

63.18

6,013

11,251

53.44

1
1

1
1
1
1
1

หมายเหตุ จ�ำนวนรวมผูม้ ำเลือกตัง้ ผูป้ ระสำนงำนฯ ไม่ตรงกับจ�ำนวนรวมผูม้ ำหยัง่ เสียงเลือกตัง้ กรรมกำรฯ เนือ่ งจำกมีบตั รเสียทัง้ ฉบับ จำกกำรเลือกตัง้ ทำงไปรษณีย์ 1 ฉบับ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

สรุปค่าใช้ จ่ายในการเลือกตั้ง
การหยัง่ เสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่ วย ปี พ.ศ. 2557
1. ค่ าใช้ จ่ายเตรียมการเลือกตั้ง
1.1 ค่าเบี้ยประชุม

124,800.00 บาท

1.2 ค่าตอบแทน

51,100.00 บาท

1.3 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม

16,051.00 บาท

1.4 ค่าจัดพิมพ์เอกสาร

137,041.43 บาท

1.5 ค่าจัดส่ งเอกสาร

28,358.00 บาท
รวมค่าใช้ จ่ายก่ อนการเลือกตั้ง 357,350.43 บาท

2. ค่ าใช้ จ่ายเตรียมการเลือกตั้ง (11-21 พฤศจิกายน 2556)
2.1 ค่าตอบแทน

29,000.00 บาท

2.2 วัสดุอุปกรณ์

7,645.75 บาท

2.3 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม

7,200.00 บาท
รวมค่าใช้ จ่าย

43,845.75 บาท

(22พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน2556)
2556)
3. ค่ าใช้ จ่ายวันเลือกตั้ง 22

3.1 ค่าตอบแทน

331,700.00 บาท

3.2 ค่าเช่าห้องประชุมตึก 3 ห้อง 117 คณะวิศวกรรมศาสตร์

14,400.00 บาท

3.3 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม

19,050.00 บาท
รวมค่าใช้ จ่าย 365,150.00 บาท
รวม 766,346.18 บาท

4. ค่ าใช้ จ่ายหลังการเลือกตั้ง
4.1 ค่าเบี้ยประชุม

10,800.00 บาท

4.2 ค่าตอบแทน

2,400.00 บาท

4.3 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม

3,059.00 บาท
รวม

รวมค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งทั้งสิ้น (ข้ อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2556)

16,259.00 บาท

782,605.18 บาท
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การเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป 2558
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การเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 10
และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป 2558
เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ประจาปี 2558

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2555 ได้มีมติเลือกตั้ง อาจารย์ปิยะ
อุไรไพรวัน เป็นประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จากัด ประจาปี 2557 บัดนี้ได้สิ้นสุดภารกิจลงแล้ว
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 พิจารณาเลือกประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียง
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 มีมติเลือกตั้ง อาจารย ปยะ อุุไรไพรวัน สังกัดวิทยาลัยปโตรเลียม
เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และป
นประธานกรรมการดํ
าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและเลือกตั้งผูประสานงาน
จากัดโตรเคมี
ประจาปีเป2558
ต่อไป
ประจําหนวยป 2558 ตอไป
มติที่ประชุม ..................................................................................
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ตารางการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2545-2556
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
ครบรอบ (ปี )

ปี ที่ 42

ปี ที่ 43

ปี ที่ 44

ปี ที่ 45

ปี ที่ 46

รายการ

ปี 2545

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

1. กาไรสุทธิ
2. ทุนสารอง
ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
3. บารุ งสันนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย
4. เงินปั นผลแห่ งค่ าหุ้นที่ชาระแล้ วของสมาชิก
แต่ ละคนโดยคิดให้ ตามส่ วนระยะเวลา
5. เงินเฉลี่ยคืนของดอกเบียเงิ
้ นกู้ทุกประเภท

449,580,500.15 540,233,314.76 593,649,190.51 629,904,462.12 590,279,795.19
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
49,453,855.02 75,077,023.99 89,047,378.58 94,485,669.32 88,541,969.28
11.00%
13.90%
15.00%
15.00%
15.00%
10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

311,637,524.31 315,635,267.51 354,027,471.94 382,678,401.92 365,215,946.20
69.32%
58.43%
59.64%
60.75%
61.87%
29,023,196.52 44,614,292.68 55,039,097.50 62,492,721.51 66,203,557.99
6.46%
8.26%
9.27%
9.92%
11.22%

6. ทุนอุดหนุ นการศึกษาบุตรสมาชิก
ไม่ เกินร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
7. โบนัสกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 1 แต่ ไม่ เกินร้ อยละ 2 ของกาไรสุทธิ

4,000,000.00
0.89%

4,000,000.00
0.74%

4,000,000.00
0.67%

4,000,000.00
0.64%

4,000,000.00
0.68%

5,364,829.60
1.19%

5,966,404.31
1.10%

6,363,970.10
1.07%

6,746,967.70
1.07%

6,742,685.10
1.14%

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

5,248,785.86
0.83%

1,782,601.83
0.30%

8. ทุนสาธารณประโยชน์
ไม่ เกินร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
9. ทุนสวัสดิการสมาชิก
ไม่ เกินร้ อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
10. ทุนรั กษาระดับอัตราเงินปั นผล
ไม่ เกินร้ อยละ 2 แห่ งทุนเรื อนหุ้นวันสิน้ ปี

รวมทุนสารองและทุนสะสม
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23,099,063.08 54,023,331.47 59,364,919.00 62,990,446.21 50,173,782.59
5.14%
10.00%
10.00%
10.00%
8.50%
20,248,324.12 18,906,994.80
4.50%
3.50%

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

7,609,252.20
1.29%

103,544,949.72 174,007,350.26 178,208,650.97 177,976,370.99 152,107,605.90
23.03%
32.21%
30.02%
28.26%
25.77%
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หน่วย:บาท
ปี ที่ 47

ปี ที่ 48

ปี ที่ 49

ปี ที่ 50

ปี ที่ 51

ปี ที่ 52

ปี ที่ 53

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

642,078,530.15 704,783,498.50 802,029,004.60 983,909,670.63 847,159,318.26 915,182,971.87
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

993,054,936.59
100.00%

96,311,779.52 105,717,524.78 120,304,350.69 206,621,030.83 127,497,477.40 137,643,518.97
15.00%
15.00%
15.00%
21.00%
15.05%
15.04%

149,355,462.46
15.04%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

10,000.00
0.00%

406,283,511.94 439,481,904.44 481,576,674.00 540,703,851.05 561,036,442.29 606,713,830.11
63.28%
62.36%
60.05%
54.95%
66.23%
66.29%

652,772,570.71
65.73%

83,726,374.41 94,782,616.34 107,405,967.00 89,621,111.93 61,248,765.30 54,406,945.59
13.04%
13.45%
13.39%
9.11%
7.23%
5.95%

88,316,231.92
8.89%

4,000,000.00
0.62%

4,500,000.00
0.64%

5,000,000.00
0.62%

7,676,522.70
1.20%

7,962,939.33
1.13%

4,114,995.87
0.64%

6,159,431.48
0.87%

10,000.00
0.00%

6,000,000.00
0.61%

10,000.00
0.00%

6,000,000.00
0.71%

6,200,000.00
0.68%

6,600,000.00
0.67%

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

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

10,995,501.40
1.11%

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

4,153,588.62
0.49%

2,136,998.53
0.23%

1,303,866.14
0.13%

32,103,926.51 35,239,174.93 56,142,030.32 98,390,967.06 63,536,948.87 82,366,467.47
5.00%
5.00%
7.00%
10.00%
7.50%
9.00%

69,513,845.56
7.00%

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

14,187,458.40
1.43%

144,382,121.10 162,546,038.39 204,037,283.60 342,582,505.33 216,392,517.49 243,802,196.17
22.48%
23.06%
25.44%
34.82%
25.54%
26.64%

240,960,632.56
24.27%
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ตารางการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (รอยละ)
ตั้งแต ณ วันที่ประกาศใช - 31 ธันวาคม 2556

วงเงินฝาก

27 เม.ย. 2552-31 ธ.ค.2555

ไมจํากัดยอด

1.250

ตั้งแต 5 ลานบาท แตไมถึง 10 ลานบาท

1.500
1.750

ประเภท
จํากัดยอดโดยมีขอตกลง
เงินฝากออมทรัพย ตัง้ แต 1 ลานบาท แตไมถึง 5 ลานบาท

วงเงินฝาก

ประเภท
เงินฝากประจํา

1 ก.พ. 2556
ถึง 31 ธ.ค. 2556

3.250
3.500

3.250
3.500

3.600
3.700
-

3.600
3.700
3.800
3.900
4.000

ระยะเวลา 3 เดือน
ระยะเวลา 6 เดือน
ระยะเวลา 12 เดือน
วงเงินไมถึง 1 ลานบาท
วงเงิน 1 ลานบาทขึ้นไป
วงเงิน 20 ลานบาทขึ้นไป
วงเงิน 30 ลานบาทขึ้นไป
วงเงิน 50 ลานบาทขึ้นไป

วงเงินฝาก

ประเภท
ตั๋วสัญญาใชเงิน

21 ก.ย. 2555
ถึง 31 ม.ค. 2556

วงเงินตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
วงเงินตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
วงเงินตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป
วงเงินตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป
วงเงินตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย(รอยละตอป)
14 ธ.ค. 2554
1 ก.พ. 2556
ถึง 31 ม.ค. 2556
ถึง 31 ธ.ค. 2556

3.500
3.700
3.800
3.900
4.000

3.700
3.800
3.900
4.000

ตารางการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู (รอยละ)
ตั้งแตมกราคม - ธันวาคม 2556

เงินกูทุกประเภท
120

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
ม.ค. - เม.ย. 2556
พ.ค. - ธ.ค. 2556

4.00

5.00
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คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2556
ที่ 22/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2556
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รศ.ดร.สวัสดิ์
รศ.ดร.บัญชา
นายอธิรัตน
นายเริงศักดิ์
นายวิศิษฐ
นายอุดม
นายชาญวิทย
นายวินัย
นางอารมณ
น.ส.อติวรรณ
นายสําลี
นางสาลี่
นางอังคณา
นายลับแล
นายสมชาย
นายณรงค

แสงบางปลา
ชลาภิรมย
บุญสมบูรณสกุล
บุญบรรดาลชัย
หินแกว
โชคศิริ
อุปยโส
มั่นยิ่ง
โสตถิอํารุง
พวงวัฒนา
เหลาชัย
หมั่นเจริญ
พวงเงิน
ณ บางชาง
หอมจันทร
เพชรสุก

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

ที่ 24/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการการใหสินเชื่อและการลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายสุเทพ
วิทยานันท
รศ.ดร.บัญชา
ชลาภิรมย
นายเริงศักดิ์
บุญบรรดาลชัย
นายอธิรัตน
บุญสมบูรณสกุล
นายวิศิษฐ
หินแกว
นายอุดม
โชคศิริ
นายชาญวิทย
อุปยโส
นายวินัย
มั่นยิ่ง
นางอารมณ
โสตถิอํารุง
น.ส.อติวรรณ
พวงวัฒนา
นายสําลี
เหลาชัย
นางสาลี่
หมั่นเจริญ
นางอังคณา
พวงเงิน
นายลับแล
ณ บางชาง
นายสมชาย
หอมจันทร
นายณรงค
เพชรสุก
หัวหนาฝายสินเชื่อและการลงทุน

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

ที่ 26/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสัมมนาและฝกอบรมวิชาชีพ
1. นายอธิรัตน
2. นายอุดม

บุญสมบูรณสกุล
โชคศิริ

3.
4.
5.
6.
7.

นายวินัย
นางอารมณ
นางสาลี่
นางอังคณา
หัวหนาฝายธุรการ

มั่นยิ่ง
อนุกรรมการ
โสตถิอํารุง
อนุกรรมการ
หมั่นเจริญ
อนุกรรมการ
พวงเงิน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 28/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงานบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.ดร.บัญชา
นายอธิรัตน
นายเริงศักดิ์
นายวิศิษฐ
นายอุดม
นางอังคณา
ผูจัดการ

ชลาภิรมย
บุญสมบูรณสกุล
บุญบรรดาลชัย
หินแกว
โชคศิริ
พวงเงิน

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 29/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและเรงรัดหนี้สิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายเริงศักดิ์
นายวิศิษฐ
นายวินัย
นายสําลี
นายลับแล
นายสมชาย
นายณรงค
หัวหนาฝายนิติการ

บุญบรรดาลชัย
หินแกว
มั่นยิ่ง
เหลาชัย
ณ บางชาง
หอมจันทร
เพชรสุก

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 30/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาใหทุนเรียนดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายอธิรัตน
นายชาญวิทย
นายวินัย
นางอารมณ
น.ส.อติวรรณ
นายสําลี
นางสาลี่
นางอังคณา
นายลับแล
นายสมชาย
นายณรงค
หัวหนาฝายธุรการ

บุญสมบูรณสกุล
อุปยโส
มั่นยิ่ง
โสตถิอํารุง
พวงวัฒนา
เหลาชัย
หมั่นเจริญ
พวงเงิน
ณ บางชาง
หอมจันทร
เพชรสุก

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

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
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ที่ 31/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวิศิษฐ
หินแกว
นายอธิรัตน
บุญสมบูรณสกุล
นายสําลี
เหลาชัย
นางสาลี่
หมั่นเจริญ
นางอังคณา
พวงเงิน
นายลับแล
ณ บางชาง
นายสมชาย
หอมจันทร
นายณรงค
เพชรสุก
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 32/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.บุญชัย
โสวรรณวณิชกุล
รศ.ดร.บัญชา
ชลาภิรมย
นายวิศิษฐ
หินแกว
นางสาลี่
หมั่นเจริญ
นายณรงค
เพชรสุก
รองผูจัดการ (นางลัดดาวัลย บดีรัฐ)
หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 35/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําและติดตามแผนกลยุทธ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายอธิรัตน
บุญสมบูรณสกุล
นายเริงศักดิ์
บุญบรรดาลชัย
นายวิศิษฐ
หินแกว
นายอุดม
โชคศิริ
ผูจัดการ
รองผูจัดการ (นางลัดดาวัลย บดีรัฐ)
หัวหนาฝายธุรการ
น.ส.ชนิษฐา
อิศรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ที่ 34/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนับพัสดุและครุภัณฑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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นายเริงศักดิ์
นางอารมณ
น.ส.อติวรรณ
นายลับแล
นายณรงค
นางบังอร

บุญบรรดาลชัย
โสตถิอํารุง
พวงวัฒนา
ณ บางชาง
เพชรสุก
ตุลยวัฒนางกูร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 36/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการดานธรรมาภิบาล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ที่ 33/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ.ดร.บัญชา
ชลาภิรมย
นายอธิรัตน
บุญสมบูรณสกุล
นายเริงศักดิ์
บุญบรรดาลชัย
นายอุดม
โชคศิริ
นายชาญวิทย
อุปยโส
นางสาลี่
หมั่นเจริญ
นางอังคณา
พวงเงิน
นายณรงค
เพชรสุก
ผูจัดการ
หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอุดม
โชคศิริ
นายลับแล
ณ บางชาง
นายชาญวิทย
อุปยโส
นายสําลี
เหลาชัย
นายสมชาย
หอมจันทร
รองผูจัดการ (นางลัดดาวัลย บดีรัฐ)

ประธานคณะทํางานฯ
รองประธานคณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานและเลขานุการ

ที่ 37/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาจายเงินสวัสดิการสมาชิก
เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ประสบสาธารณภัย
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิศิษฐ
หินแกว
นายอุดม
โชคศิริ
นายลับแล
ณ บางชาง
นายสมชาย
หอมจันทร
หัวหนาฝายทะเบียนสมาชิก

ประธานคณะทํางานฯ
รองประธานคณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานและเลขานุการ

ที่ 38/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานทําลายเอกสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอุดม
นางอารมณ
น.ส.อติวรรณ
นางอังคณา
นายสมชาย
หัวหนาฝายธุรการ

โชคศิริ
โสตถิอํารุง
พวงวัฒนา
พวงเงิน
หอมจันทร

ประธานคณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานและเลขานุการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ที่ 39/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจําหนายครุภัณฑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวิศิษฐ
นายชาญวิทย
นางสาลี่
นางอังคณา
นายสมชาย
หัวหนาฝายธุรการ

หินแกว
อุปยโส
หมั่นเจริญ
พวงเงิน
หอมจันทร

ประธานคณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานและเลขานุการ

ที่ 40/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักทรัพยเงินกูพิเศษ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รศ.ดร.บัญชา
นายเริงศักดิ์
นายวิศิษฐ
นายอธิรัตน
นายอุดม
นายชาญวิทย
นายวินัย
นางอารมณ
น.ส.อติวรรณ
นายสําลี
นางสาลี่
นางอังคณา
นายลับแล
นายสมชาย
นายณรงค
หัวหนาฝายเงินกู

ชลาภิรมย
บุญบรรดาลชัย
หินแกว
บุญสมบูรณสกุล
โชคศิริ
อุปยโส
มั่นยิ่ง
โสตถิอํารุง
พวงวัฒนา
เหลาชัย
หมั่นเจริญ
พวงเงิน
ณ บางชาง
หอมจันทร
เพชรสุก

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

ที่ 45/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานศึกษาและปรับปรุงหลักเกณฑการกูประเภทตางๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวิศิษฐ
นายชาญวิทย
นางสาลี่
นางอังคณา
น.ส.อติวรรณ
นางลัดดาวัลย
นางเยาวดี
น.ส.สกุลณา

หินแกว
อุปยโส
หมั่นเจริญ
พวงเงิน
พวงวัฒนา
บดีรัฐ
ชื่นแฉง
รอดสมนาม

ประธานคณะทํางานฯ
รองประธานคณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานและเลขานุการ

123

รายงานกิจการประจําป 2556

รายงานกิจการประจําป 2556
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
จัดทําโดย
นายวิศิษฐ
อาจารยอธิรัตน
นายสําลี
นางสาลี่
นางอังคณา
นายลับแล
นายสมชาย
นายณรงค
นางสาวธารินี
นางสาวฉัตรชุลี
นายธนากร

หินแกว
บุญสมบูรณสกุล
เหลาชัย
หมั่นเจริญ
พวงเงิน
ณ บางชาง
หอมจันทร
เพชรสุก
ทองสงฆ
โสตถิอํารุง
ชวยวงศ

ออกแบบภาพปก
นางสาวนีนาถ เลิศหิรัญวณิช
นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แนวคิด
ความมั่นคงของสหกรณเปรียบไดกับความตระหงานของตึกจามจุรี 9
เสนสายที่พุงขึ้นสูขางบนเปรียบเสมือนความเจริญกาวหนาของสหกรณออมทรัพย
ที่เติบโตอยางมั่นคงและนาเชื่อถือ
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