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สหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จาํกดั นบัเปนสหกรณออมทรพัยทีเ่ปนตนแบบ

การดําเนินงานสหกรณออมทรัพยที่ดียิ่งมาโดยตลอด ในระยะเวลาหลายสิบปท่ีผานมา สหกรณ

ออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จํากดั ไดสรางคณุประโยชนอยางมากแกบคุลากรของจฬุาลงกรณ

มหาวทิยาลยั โดยการเปนองคกรทีท่าํหนาทีด่แูลจดัการทางการเงนิใหแกสมาชกิ ดวยการเปนแหลง

สาํหรบัการออมเงนิท่ีมีผลประโยชนสูงกวาองคกรทางการเงนิอืน่ๆ ตลอดจนการใหสนิเชือ่แกสมาชกิ

ดวยอัตราดอกเบี้ยที่สมาชิกไดประโยชนอยางมาก นับเปนสถาบันทางการเงินที่สําคัญมากของ

ชาวจฬุาฯ ตามทีป่รากฏในผลการดาํเนนิงานทีผ่านมาและทีแ่สดงในรายงานกจิการประจําป ๒๕๕๖

 ในโอกาสการประชมุใหญสามญัประจาํป ๒๕๕๖ ดฉัินขอสงความปรารถนาดมีายงัสหกรณฯ 

และสมาชิกทุกทาน ขอใหสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด มีความมั่นคงและ

ประสบความสําเร็จอยางสูงในการดําเนินกิจการใหมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป
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 สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด มีความกาวหนาในการดําเนินงานมาตลอดนับตั้งแต

กอตั้งมาเมื่อกวา 50 ป และยังเปนตนแบบการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยแกองคกรตางๆ ดวย การไดรับรางวัล

สหกรณดีเดนแหงชาติถึง 3 ครั้ง เปนสิ่งยืนยันและสะทอนความสําเร็จของการบรหิารจัดการ ที่มวลสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยจุฬาฯ พึงตระหนักและภาคภูมิใจยิ่ง

 การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ นอกจากจะอยูบนพื้นฐานของการมีธรรมาภิบาลและคํานึงถึง

ประโยชนของสมาชกิเปนสาํคญัแลว ยงัเอือ้อาทรไปยงัชุมชนและสงัคมในองครวมดวย นบัไดวาสหกรณออมทรพัย

จุฬาฯ เปนองคกรหนึ่งที่โดดเดนในดานความรับผิดชอบตอสังคม และดําเนินการในเรื่องนี้อยางตอเนื่องมาเปน

เวลายาวนานโดยผูบริหารสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ในแตละยุคแตละสมัย การสรางวัฒนธรรมองคกรในเรื่องตางๆ 

ดังกลาวนี้ ไมใชเปนเรื่องงาย แตสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สามารถทําไดอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ สหกรณ

ออมทรัพยจุฬาฯ ยังมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

การใหความรวมมือกับจุฬาฯ ในการรับภาวะวิกฤติตางๆ ที่เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง

 ภายใตภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนี้ ขอใหสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มีความระมัดระวังมากเปนพิเศษ

ในการบรหิารเงิน โดยคาํนึงถึงความเสีย่งในดานตางๆ ใหครบถวนและรอบคอบ ขอใหสรางสมดลุระหวางผลตอบแทน

ที่จะไดรับกับความเสี่ยงอันเกิดผลกระทบจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคกรเปนสําคัญ

 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรทุกทานของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ที่ชวยสรางความเจริญ

รุดหนาใหแกองคกร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและขอเดชะพระบารมีแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คุมครองใหทุกทาน

ประสบแตความสุข ความเจริญ และมีสวนนําพาสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหเจริญรุงเรืองอยางยั่งยืน เปนท่ีพึ่ง

ของชาวจุฬาฯ ตลอดไป
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 ป 2556 นบัเปนปหนึง่ทีม่คีวามยากในการบรหิารงานของสหกรณออมทรพัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั จํากดั 

อันเนื่องมาจาก ระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศที่เปนปจจัยภายนอกของสหกรณมีความผันผวนสูง ประชาชนโดยรวม

มกีาํลงัซือ้ทีล่ดลง สงผลใหการบรโิภคชะลอตวัลง นโยบายการเงนิธนาคารแหงประเทศไทยยงัประกาศลดอตัราดอกเบีย้

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 เปนสิ่งท่ียากยิ่งแลว 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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เรียน  สมาชิกทุกท่าน 
 ปี 2556 เศรษฐกิจประเทศไทยเผชิญมรสุมรอบด้าน  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยนโยบายรถคันแรกและบ้านหลัง
แรกท าให้ก าลังซื้อของประชาชนหมดแบบไม่ทันต้ังตัว ส่งผลให้การบริโภคในปี  2556 ชะลอตัวลงเป็นอย่างมาก ปัญหา
การเมืองหลังจากวันท่ี 31 ต.ค.2556 ท่ีสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมท้ัง 3 วาระ เป็นชนวนให้
เกิดการชุมนุมของผู้คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว และต่อมาได้ยกระดับเป็นการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาล กระท่ังมีผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต รัฐบาลประกาศยุบสภาในวันท่ี 9 ธันวาคม 2556 แต่การชุมนุมก็ยังไม่จบลงง่ายๆ สถานการณ์การเมืองยังคงลุกลาม
ยืดเย้ือ 

ตลาดหุ้นไทยกลับเป็นช่วงขาลงหลังจากทะยานขึ้นติดต่อกันมาหลายปี เนื่องจากได้รับผลกระทบท้ังปัจจัย
ภายในประเทศและต่างประเทศ การบริโภคท่ีชะลอตัวลง การส่งออกท่ีตกต่ า ปัญหาท้ังหลายเหล่านี้ล้วนมีผลต่อ GDP ของ
ประเทศท่ีคาดว่าจะเติบโต 5.5% ต้องปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่ 3.7% ในช่วงปลายปี  

จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจใช้นโยบายการเงินเข้าช่วยแก้ไขปัญหา 
คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย(กนง.) ได้ตัดสินใจประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 2.25% 
เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับภาคเอกชน ท าให้ต้นทุนการกู้เงินถูกลงซึ่งจะเป็นผลดีต่อการลงทุน  

แต่ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศจะเข้าสู่ฤดูมรสุมปานใด ในปี 2556 ท่ีผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯก็ได้
พยายามจัดสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุดมอบแก่สมาชิกเสมอมา เริ่มต้ังแต่การขยายเขตท าการในการประเมินราคาหลักทรัพย์ท่ีสมาชิกจะ
น ามาเป็นหลักประกันการกู้เงินกู้พิเศษจาก160 กม.เป็น 200 กม.จากกรุงเทพ ซึ่งครอบคลุมไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี 
สระบุรี ชัยนาท นครราชสีมา เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี การปรับวงเงินกู้สามัญเพิ่มเป็น 6 แสน
บาท และปรับเพิ่มงวดช าระหนี้เงินกู้สามัญจากเดิม 84 งวด เป็น 96 งวด  การปรับเพิ่มงวดช าระหนี้ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีเปล่ียนสถานภาพ การจัดอบรมสัมมนาในเนื้อหาสาระท่ีแตกต่างหลากหลายเพื่อสมาชิกท่ีมีความสนใจแตกต่างกันจะสามารถ
ได้รับประโยชน์ เช่น การจัดสัมมนาเรื่อง สะสมหุ้นท่ีได้รับประโยชน์สูงสุด การจัดสัมมนาเพื่อการปฏิบัติธรรม การจัดโครงการ
เสริมความรู้แก่สมาชิกในเรื่องการวางแผนภาษี  ฯลฯ 

ในส่วนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯได้เข้าไปมีส่วนในการให้สินเช่ือแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีข่าว
ในทางไม่ใคร่ดีนักปรากฏตามส่ือต่างๆในช่วงครึ่งปีหลัง  ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกหวั่นวิตกว่าจะส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯเกิดภาวะวิกฤตทางการเงินหรือไม่อย่างไรนั้น  สหกรณ์ฯขอช้ีแจงท าความเข้าใจว่า การให้สินเช่ือดังกล่าวเป็นการให้กู้เงิน
โดยมีหลักทรัพย์จ านองเป็นประกันเต็มวงเงินเช่นเดียวกันกับการที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงินกู้พิเศษ ซึ่งสหกรณ์ผู้กู้จะต้องส่งช าระ
หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯทุกเดือน ขณะนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดังกล่าวก าลังประสบปัญหาการ
บริหารงานภายใน ซึ่งส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องได้แต่งต้ังคณะกรรมการช่ัวคราวเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเรียกความเช่ือถือศรัทธากลับคืนสู่มวลสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ ขณะนี้ได้จัดท า
แผนฟื้นฟูกิจการแล้ว เริ่มแผนฟื้นฟูในปี 2557 ส้ินสุดในปี 2566  โดยขอรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐให้เข้ามาช่วยเหลือเสริม
สภาพคล่องและแต่งต้ังผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก ากับดูแลการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนฯ เสริมสร้างศรัทธาและความ
เช่ือมั่นให้เกิดแก่มวลสมาชิก แผนลดรายจ่าย-สร้างรายได้  แผนบริหารหนี้ ฯลฯ ซึ่งเมื่อได้บริหารจัดการตามแผนฯแล้ว ทาง
สหกรณ์แจ้งว่าบรรดาสหกรณ์เจ้าหนี้จะได้รับการช าระหนี้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 3-8 ปีอย่างแน่นอน 
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  ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน 
             

หน่วย: บาท 

รายการ 2556 2555 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ 

จ านวนสมาชิก (ราย) 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 

ทุนส ารอง 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 

เงินรับฝากประจ า 5,332,447,765.18 2,808,757,770.96 2,523,689,994.22 89.85 

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 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 

สมาชิกช าระคืนเงินกู้ระหว่างปี 3,045,770,988.11 2,421,070,742.48 624,700,245.63 25.80 

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้เพิ่มระหว่างป ี 9,562,762,000.00 4,864,600,000.00 4,698,162,000.00 96.58 

สหกรณ์อื่นช าระคืนเงินกู้ระหว่างป ี 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 

ก าไรสุทธิประจ าปี 993,054,936.59 915,182,971.87 77,871,964.72 8.51 
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  สมาชิกภาพ 
 

สมาชิก     
จ านวนสมาชิกเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2556   11,177 ราย 
 บวก    รับสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 457   ราย 
           คืนสมาชิกภาพระหว่างปี 4       461  ราย 
รวมเป็นจ านวนสมาชิก   11,638 ราย 
 หัก  ผู้ท่ีพ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ    298  ราย 
คงเหลือจ านวนสมาชิก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   11,340 ราย 

                     
สมาชิกสมทบ     
สมาชิกสมทบกิตติมศักด์ิ   1 พระองค ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
จ านวนสมาชิกสมทบเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2556   3,366      ราย 
 บวก    รับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างปี 310   ราย 
           คืนสมาชิกภาพระหว่างปี 2       312  ราย 
รวมเป็นจ านวนสมาชิกสมทบ   3,678 ราย 
 หัก  ผู้ท่ีพ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ    109  ราย 
คงเหลือจ านวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   3,569 ราย 
     

รวมจ านวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   14,910    ราย 
                
  ทุนเรือนหุ้น 

ยอดยกมา ณ วันท่ี  1 มกราคม  2556 10,495,508,960 บาท 
 บวก   สมาชิกเพิ่มหุ้นระหว่างปี 823,872,940  บาท 
           เงินค่าหุ้นรายเดือน 464,422,200 817,785,960 บาท 
รวมเป็นเงิน  11,313,294,920 บาท 
 หัก      จ่ายคืนเงินค่าหุ้นระหว่างปี  108,413,040 บาท 

คงเหลือทุนเรือนหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  11,204,881,880 บาท 
 
 
 
  

353,363,760
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  เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน 
 
 

เงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ เป็นเงินฝากท่ีสมาชิกสามารถฝากถอนได้ตลอดเวลา ดอกเบี้ยค านวณให้เป็นรายวัน
ตามยอดเงินฝากคงเหลือส้ินวันและไม่ต้องเสียภาษี  เงินฝากประจ าจะต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเช่นเดียวกับเงินฝากประจ าของ
สถาบันการเงินท่ัวไป  เงินฝากประจ าและเงินฝากออมทรัพย์นี้สหกรณ์ฯ รับฝากจากสมาชิกเท่านั้น   ต๋ัวสัญญาใช้เงินเป็นตรา
สารการเงินอย่างหนึ่ง ท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  สามารถฝากหรือลงทุนได้   
แต่ปัจจุบันสหกรณอ์อมทรัพย์จุฬาฯ เปิดรับฝากเฉพาะจากสมาชิกและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

 
 เงินฝากออมทรัพย ์

(บาท) 
เงินฝากประจ า 

(บาท) 
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

(บาท) 
ยอดยกมา ณ วันท่ี  1 มกราคม 2556 4,544,009,946.94 2,808,757,770.96 1,500,110,943.91 
บวก   เงินฝากเพิ่มระหว่างปี 14,497,198,296.97 6,066,092,909.97 817,119,962.68 
หัก     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 

  เงินให้กู้แก่สมาชิก 
 
 
 

ในปี 2556 สหกรณ์ได้มีการขยายวงเงินกู้สามัญสูงสุดของสมาชิก จากเดิม 500,000 บาท เพิ่มเป็น 600,000 บาท  
อีกท้ังขยายงวดช าระหนี้จากเดิม 84 งวด เพิ่มเป็น 96 งวด และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิม ร้อยละ 4 ต่อปี เพิ่มเป็น  
ร้อยละ 5 ต่อปี โดยเริ่มต้ังแต่ 1 พฤษภาคม 2556  นอกจากนี้ สหกรณ์ยังขยายจ านวนเท่าวงเงินกู้สามัญให้กับสมาชิกท่ีมีอายุ
สมาชิก ต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไปอีกด้วย เริ่ม 1 ตุลาคม 2556  

 

 เงินกู้ฉุกเฉิน 
(บาท) 

จ านวน 
สัญญา 

เงินกู้สามัญ 
(บาท) 

จ านวน 
สัญญา 

เงินกู้พิเศษ 
(บาท) 

จ านวน 
สัญญา 

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม  2556 15,450,349.21 6,872 838,456,582.73 6,674 3,413,515,410.05 1,065 

บวก  ให้กู้ระหว่างปี 65,582,000.00  1,664,282,200.00  1,882,491,500.00  

หัก  สมาชิกช าระคืนระหว่างป ี (61,153,450.00)  (1,418393,336.01)  (1,566,229,202.10)  

คงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 19,878,899.21 7,218 1,084,345,446.72 6,499 3,729,777,707.95 1,074 

 

 

7,218 6,499 1,074

,(1,418,393,336.01)
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 เงินให้กู้และเงินน าไปฝากสหกรณ์อ่ืน 
 

สภาพคล่องคงเหลือของสหกรณ์ฯ หลังจากให้สมาชิกกู้ยืมแล้ว  ส่วนหนึ่งสหกรณ์ฯ ได้น าไปลงทุนในตลาด 
ตราสารหนี้เพื่อให้เกิดดอกผลงอกเงยน ามาจัดสรรเป็นสวัสดิการต่างๆ  ให้แก่สมาชิก  สภาพคล่องอีกส่วนหนึ่งสหกรณ์ฯ   
ได้น าไปแบ่งปันให้เพื่อนสหกรณ์ต่างๆ ได้กู้ยืมหรือน าไปฝากเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง โดยพิจารณาสถานะการเงินและความ
มั่นคงของสหกรณ์นั้นๆ เป็นหลัก  กรณีเป็นสหกรณ์ประเภทอื่น ท่ีมิใช่สหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องมีหลักทรัพย์มา 
จ านองเป็นประกันด้วย  ยอดเงินให้กู้และเงินน าไปฝากสหกรณ์ต่างๆ คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ 
 
 

รายงานผลการติดตามเร่งรดัหนี้สินของสหกรณ์ 
 

สมาชิกท่ีออกจากสหกรณ์ฯ และยังมีหนี้สินค้างช าระ สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สินอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด  ในปี 2556  สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน ประเภทเงินกู้สามัญและประเภทเงินกู้พิเศษ ได้ท้ังส้ิน
จ านวน 74 ราย  เป็นเงินท้ังส้ิน 12,026,227.85 บาท  อย่างไรก็ตาม  ยังคงมีหนี้สินของสมาชิกค้างช าระคงเหลืออยู่  ซึ่ง
สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการจัดช้ันคุณภาพหนี้และต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ านวน ตามระเบียบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก าหนด โดยเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  สหกรณ์ฯ มีลูกหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประเภทเงินกู้สามัญ และประเภทเงินกู้พิเศษ  
จ านวน 179 ราย เป็นเงินจ านวนเงิน  69,871,071.11 บาท    แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

 
 
 

ยอดยกมาวันท่ี  1 มกราคม  2556 จ านวน  58  สัญญา เป็นเงิน 7,146,396,873.20 

บวก  ให้กู้เพิ่มระหว่างป ี จ านวน  51  สัญญา เป็นเงิน 9,562,762,000.00 

หัก  รับช าระหนี้คืนระหว่างป ี จ านวน  34  สัญญา เป็นเงิน (6,901,362,783.62) 

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน  75  สัญญา เป็นเงิน 9,807,796,089.58 

เงินน าไปฝากสหกรณ์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน  14  สหกรณ์ เป็นเงิน 1,945,857,991.92 

1. ลูกหนี้จัดช้ันปกติ จ านวน    55  ราย เป็นเงิน 18,991,913.18 บาท 

2.ลูกหนี้จัดช้ันต่ ากว่ามาตรฐาน จ านวน      8  ราย เป็นเงิน 2,353,809.14 บาท 

3.ลูกหนี้จัดช้ันสงสัย จ านวน    10  ราย เป็นเงิน 4,053,483.75 บาท 

4. ลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญ จ านวน      4  ราย เป็นเงิน 1,783,088.16 บาท 

5. ลูกหนี้ช้ันสูญ จ านวน   102  ราย เป็นเงิน 42,688,776.88 บาท 
 รวม      179  ราย เป็นเงิน 69,871,071.11 บาท 

5 

 
 

 เงินให้กู้และเงินน าไปฝากสหกรณ์อ่ืน 
 

สภาพคล่องคงเหลือของสหกรณ์ฯ หลังจากให้สมาชิกกู้ยืมแล้ว  ส่วนหนึ่งสหกรณ์ฯ ได้น าไปลงทุนในตลาด 
ตราสารหนี้เพื่อให้เกิดดอกผลงอกเงยน ามาจัดสรรเป็นสวัสดิการต่างๆ  ให้แก่สมาชิก  สภาพคล่องอีกส่วนหนึ่งสหกรณ์ฯ   
ได้น าไปแบ่งปันให้เพื่อนสหกรณ์ต่างๆ ได้กู้ยืมหรือน าไปฝากเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง โดยพิจารณาสถานะการเงินและความ
มั่นคงของสหกรณ์นั้นๆ เป็นหลัก  กรณีเป็นสหกรณ์ประเภทอื่น ท่ีมิใช่สหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องมีหลักทรัพย์มา 
จ านองเป็นประกันด้วย  ยอดเงินให้กู้และเงินน าไปฝากสหกรณ์ต่างๆ คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ 
 
 

รายงานผลการติดตามเร่งรดัหนี้สินของสหกรณ์ 
 

สมาชิกท่ีออกจากสหกรณ์ฯ และยังมีหนี้สินค้างช าระ สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สินอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด  ในปี 2556  สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน ประเภทเงินกู้สามัญและประเภทเงินกู้พิเศษ ได้ท้ังส้ิน
จ านวน 74 ราย  เป็นเงินท้ังส้ิน 12,026,227.85 บาท  อย่างไรก็ตาม  ยังคงมีหนี้สินของสมาชิกค้างช าระคงเหลืออยู่  ซึ่ง
สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการจัดช้ันคุณภาพหนี้และต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ านวน ตามระเบียบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก าหนด โดยเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  สหกรณ์ฯ มีลูกหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประเภทเงินกู้สามัญ และประเภทเงินกู้พิเศษ  
จ านวน 179 ราย เป็นเงินจ านวนเงิน  69,871,071.11 บาท    แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

 
 
 

ยอดยกมาวันท่ี  1 มกราคม  2556 จ านวน  58  สัญญา เป็นเงิน 7,146,396,873.20 

บวก  ให้กู้เพิ่มระหว่างป ี จ านวน  51  สัญญา เป็นเงิน 9,562,762,000.00 

หัก  รับช าระหนี้คืนระหว่างป ี จ านวน  34  สัญญา เป็นเงิน (6,901,362,783.62) 

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน  75  สัญญา เป็นเงิน 9,807,796,089.58 

เงินน าไปฝากสหกรณ์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน  14  สหกรณ์ เป็นเงิน 1,945,857,991.92 

1. ลูกหนี้จัดช้ันปกติ จ านวน    55  ราย เป็นเงิน 18,991,913.18 บาท 

2.ลูกหนี้จัดช้ันต่ ากว่ามาตรฐาน จ านวน      8  ราย เป็นเงิน 2,353,809.14 บาท 

3.ลูกหนี้จัดช้ันสงสัย จ านวน    10  ราย เป็นเงิน 4,053,483.75 บาท 

4. ลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญ จ านวน      4  ราย เป็นเงิน 1,783,088.16 บาท 

5. ลูกหนี้ช้ันสูญ จ านวน   102  ราย เป็นเงิน 42,688,776.88 บาท 
 รวม      179  ราย เป็นเงิน 69,871,071.11 บาท 

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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  การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

ในปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประโยชน์  
แก่สาธารณะ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 

 
ทูลเกล้าถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
เนื่องในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          100,000.00  

 รวม       100,000.00  
2. เพื่อสมาชิกและประชาคมชาวจุฬาฯ 

 

สนับสนุนทีมกอล์ฟ ในการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อกองทุนจุฬาลงกรณ์           
บรมราชสมภพฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมารี จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายศูนย์พัฒนกิจ
และนิสิตเก่าสัมพันธ์รับหน้าท่ีด าเนินการ 

50,000.00  

 
สนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย               
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    500,000.00  

 

สนับสนุนโครงการอุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ เพื่อการเรียนรู้ที่ "เป็นสุข" ซึ่งครอบคลุม 
การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพของชาวจุฬาฯ ให้มีความเขม้แข็ง ท้ังร่างกาย              
และจิตใจ 

200,000.00  

 

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

42,500.00  

 

สนับสนุนการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโดยสมาคม            
นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่         
พระเกียรติคุณให้เยาวชนได้ทราบอย่างกว้างขวาง 

           40,000.00  

 

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

     32,500.00  

 

สนับสนุนโครงการ "ต้นไม้ของพ่อ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556      
จัดโดยส านักบริหารกิจการนิสิต 

20,000.00 

รายงานกิจการประจําป 2556
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ท่ี รายการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

 

สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันแบดมินตันจุฬาโอเพ่น 2556 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี 10-16 มิถุนายน 2556 
จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย 

7,000.00 

 
สนับสนุนโครงการคุณครูอาสา ชมรมจิตอาสา ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนวัดหัวล าโพง กรุงเทพมหานคร             3,000.00  

 

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

3,000.00 

 

สนับสนุนงบประมาณโครงการ ค่ายแนะแนวจุฬา-จังหวัดพิจิตรครั้งท่ี 14               
จัดโดยกลุ่มนิสิตจุฬาฯ จังหวัดพิจิตร หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 
24- 25 สิงหาคม 2556 

3,000.00  

 

สนับสนุนทุนในการจัดกิจกรรม คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่จัดโครงการค่ายทักษะกระบวนการ(Kids Camp) 
ครั้งท่ี 3 ณ โรงเรียนบ้านเล่า ต.ตาลโกน อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร 

3,000.00  

 

สนับสนุนทางการเงินและผลิตภัณฑ์  คณะกรรมการสโมสรนิสิต  คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อจัดท าค่ายกีฬาพัฒนาเยาวชนครั้งท่ี   14  
ในวันท่ี  12 - 22  มีนาคม  2556  ณ  โรงเรียนบา้นโนนศรีสง่า  ต.นางแดด          
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

3,000.00  

 

สนับสนุนเงินทุนองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ
ค่ายวิชาการก้าวกล้า ครั้งท่ี 14   ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม เพื่อแนะแนวทางให้
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

3,000.00  

 จ่ายเงินค่าพวงหรีดเคารพศพสมาชิก จ านวน 31 ราย            24,000.00  

 
รวม    934,000.00  

3. เป็นและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี   

 
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร   30,000.00  

 
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินพระราชทานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วัดคูหา
สวรรค์ ต าบลคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง   5,000.00 

 
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับกรมทรัพยากรธรณี ณ วัดบัวขวัญ  
อ.เมอืง จ.นนทบุรี    1,000.00 

รวมเปนเจาภาพถวายผาพระกฐินพระราชทานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ณ วัดคูหาสวรรค ตําบลคูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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ท่ี รายการ 
จ านวนเงิน 
(บาท) 

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ณ วัดหนองหอย อ.เมือง จ.ราชบุรี 1,000.00 

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ปทุมธานี 1,000.00 

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด ณ วัดหนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 1,000.00 

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับส านักงานคณะกรรมการ สกสค.          
ณ พระอารามหลวงวัดบึงพระลานชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 1,000.00 

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                   
ณ วัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.น่าน 5,000.00 

 
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับส านักงานประกันสังคม ณ  
พระอาราม-หลวงวัดพระสิงห์ ต าบลพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1,000.00 

 
เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน และบริจาคอุปกรณ์
การเรียนให้โรงเรียนบ้านสถาน    500,000.00  

 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทอดกฐินสามัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ทอดถวาย 
ณ วัดสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน (ส ารวจสถานท่ีจัดงาน  จัดพิมพ์ใบฎีกาและซองกฐิน)
และบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนบ้านสถาน 

92,102.00  

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคีกับสันนิบาตสหกรณ์              
แห่งประเทศไทย จ ากัด ณ วัดมัชฌิมาวาส อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 3,000.00 

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร 2,000.00  

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด                 
ณ วัดคีรีบรรพต อ.ภูเรือ จ.เลย 2,000.00  

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน-ผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี 
จ ากัด ณ วัดดอนทราย และโรงเรียนวัดดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 2,000.00  

รายงานกิจการประจําป 2556
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ท่ี รายการ 
จ านวนเงิน 
(บาท) 

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จ ากัด ณ วัดโพนบก ต.ปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 2,000.00  

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สุราษฏร์ธานี จ ากัด ณ วัดฑีฆาราม อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี 2,000.00  

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด       
ณ วัดศาลาสามัคคี อ.สังขะ จ.สุรินทร์   2,000.00  

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 42 จ ากัด ณ วัดทอนเหรียญ อ.รัษฏา จ.ตรัง 2,000.00  

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด  ณ วัดป่าก้าวมงคล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 1,500.00  

 
ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์สาธารณสุขกระบี่ จ ากัด เพื่อ
จัดหาทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลกระบี่ 1,000.00 

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคารออมสิน จ ากัด ณ วัดดอนขนุน อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 1,000.00  

 
ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดกฐินสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท
อุตสาหกรรมแก้วไทย จ ากัด ณ วัดท่าเรือ อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 1,000.00  

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่ง              
ประเทศไทย จ ากัด ณ วัดอรัญญิก อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1,500.00  

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ ากัด ณ วัดบ้านดอนเรือ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1,500.00  

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
จ ากัด ณ ส านักปฏิบัติธรรมเนรมิตธรรม ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1,000.00  

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ จ ากัด ณ วัดเขาราม อ.เมือง จ.สงขลา 1,000.00  

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ ากัด ณ วัดไม้เส่ียว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 1,000.00  

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับโรงพยาบาลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาทุนทรัพย์จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1,000.00  

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

29
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ท่ี รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษากับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัย         
ธรรมาธิราช จ ากัด ณ โรงเรียนบ้านดงขุย ต.ดงขุย อ าเภอชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 1,000.00  

 

รวม 667,602.00  

4. ส่งเสริม สนับสนุนขบวนการสหกรณ์ 

 

ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ  จ ากัด บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างอาคาร
เรียนพร้อมอุปกรณ์ การเรียนให้กับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร 
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 
ส่ิงแวดล้อม จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับศิษย์เก่านักบริหาร
สหกรณ์ช้ันสูง รุ่นท่ี 6 

15,000.00  

 

สนับสนุนงบประมาณชมรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 ในระหว่างวันท่ี 24-26 
พฤษภาคม 2556  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิต้ี เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

10,000.00  

 

สนับสนุนงบประมาณชมรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางและภาค
ตะวันออก ในการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 ในระหว่างวันท่ี 
17-19 พฤษภาคม 2556  ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

10,000.00  

 

ร่วมบริจาคกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการสหกรณ์รวมน้ าใจต้าน
ภัยหนาว เพื่อผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร 5,000.00  

 

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

5,000.00  

รายงานกิจการประจําป 2556
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ท่ี รายการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

 

ร่วมบริจาคเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด เพื่อสมทบเป็นทุน
ในการก่อสร้างพระอุโบสถท่ียังไม่แล้วเสร็จและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา 
และเป็นปีฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ 

2,000.00  

 

สนับสนุนเงินบริจาคแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฏร์ธานี จ ากัด                 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านพักโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม อ.คีรีรัฐนิคม                        
จ.สุราษฏร์ธานี 

2,000.00  

 

ร่วมท าบุญครบรอบ 52 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ ากัด เพื่อสมทบทุนใน
การก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ วัดกัทสิวนาราม อ.เมือง จ.เชียงราย 2,000.00  

 

ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด บริจาคเงิน
ช่วยเหลือการจัดกิจกรรมโครงการ CSR เล้ียงอาหารกลางวัน บริจาคเงินและส่ิงของ 
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี 

1,500.00  

 

สนับสนุนงบประมาณ สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย จ ากัด จัดงานเดิน วิ่ง การกุศล 
“วิชัยเวชมินิมาราธอน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2556 

1,000.00  

 

ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด บริจาคเงินเพื่อน าไปใช้
ในกิจการสาธารณกุศล ในโอกาสครบรอบ 30 ปี  1,000.00  

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ ากัด  ณ  หอประชุมคุรุสภา  
กระทรวงศึกษาธิการ 

1,000.00  

 

ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ ากัด สนับสนุนเงินให้กับ
โครงการจัดหาเส้ือเกราะ เพื่อมอบแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

1,000.00  

 

ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโนโวเทล กรุงเทพฯ จ ากัด บริจาคเงินเพื่อ
ช่วยเหลือการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 1,000.00  

 
รวม          257,500.00  

5. สาธารณกุศล 

 

สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ีโครงการหลวง
จ านวน 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  

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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ท่ี รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

 

สนับสนุนกิจกรรมชมรมสานฝันเด็กและสตรี ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 
คณะครุศาสตร์ เพื่อน้องบนดอย ณ โรงเรียนบ้านปางชุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง        
จ.เชียงใหม่ 

3,000.00  

 

สนับสนุนโครงการแบ่งฝันปันรักฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 
คณะกรรมการ นิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ 
หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาและเกิดส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม 

             3,000.00  

 

สนับสนุนสภากาชาดไทยโดยซื้อปากกาเครื่องหมายกาชาดเพื่อหารายได้โดยเสด็จ
พระราชกุศลบ ารุงสภากาชาดไทย 2,400.00  

 

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา  โรงเรียนสกลวิสุทธิ  อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยน าเงินมาจัดสร้างพนังกันดินพังรอบสนาม 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 จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 

1. ทุนเรียนดี 708 1,825,500.00 

2. ทุนส่งเสริมการศึกษา 1,179 4,716,000.00 

รวม 1,887 6,541,500.00 

 
  

รายงานกิจการประจําป 2556
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ทุนสวัสดิการสมาชิก 
 

 ในปี 2556 สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ท่ี ประเภท จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 

การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อ 

1. สวัสดิการส าเร็จการศึกษา 77 77,000.00 

2. สวัสดิการส าหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 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. สวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก 225 3,401,215.60 

8 สวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 2,547 23,765,400.00 

 8.1 รับครั้งแรก    214   2,667,000.00 

 8.2 รับอัตโนมัติ 2,333 21,098,400.00 

9. สวัสดิการการรักษาพยาบาล 411 1,174,000.00 
10. 
 

สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดา 
 268 2,660,000.00 

11. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบสาธารณภัย                              365,000.00 

 11.1 อุทกภัย 47 350,000.00 

 11.2 วาตภัย  2   15,000.00 

12. เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพและอุบัติเหตุ 52 18,828,800.00 

 12.1 สมาชิกถึงแก่กรรม 48 14,114,600.00 

 - เงินค่าใช้จ่ายในการศพ 51 3,714,200.00 

 - เงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุ  2 1,000,000.00 

 12.2 คู่สมรสของสมาชิกถึงแก่กรรม 19 3,433,700.00 

รวม 60,873,615.60 
 
 

51

48 14,114,600.00

3,714,200.00

1,000,000.00

- สมาชิกถึงแกกรรม

- คูสมรสของสมาชิกถึงแกกรรม

รวมทุนสวัสดิการสมาชิก

60,793,615.60รวมทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร และทุนสวัสดิการสมาชิก

54,252,115.60

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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  การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2556  สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี 2556   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
1.  สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในบุคลากรจุฬาฯ 
     ครั้งท่ี 35 ประจ าปี 2556                  200,000.00 บาท 
2.  สนับสนุนการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     ครั้งท่ี 31 ประจ าปี 2556 
     - สนับสนุนแก่มหาวิทยาลัย                       60,000.00 บาท 
     - สนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีควบคุมทีมเป็นรายบุคคล                     99,120.00 บาท 
3.  สนับสนุนส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าแข่งขันกีฬาภายในบุคลากร                    42,142.00 บาท 
   รวม                 401,262.00  บาท 
 
 

  กิจกรรมระหว่างปี 
การสัมมนากรรมการ  ผู้ประสานงาน  เจ้าหน้าท่ี และสมาชิก 
 ตลอดปี 2556  สหกรณ์ฯ ได้จัดการสัมมนาและฝึกอบรมให้แก่สมาชิก  กรรมการ ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าท่ี ดังนี้ 
 

ท่ี วันที่ ผู้สัมมนา เร่ือง สถานที่สัมมนา 

1. 1-3 มีนาคม 2556 คณะกรรมการด าเนินการ เจ้าหน้าท่ี 
และผู้ประสานงาน 

- นโยบายและเป้าหมายในการ
ด าเนินการ สู่การปฏิบัติ ปี 2556 

- นโยบายการบริหารงาน ปี 2556 
- บทบาทและหน้าท่ีของ           

ผู้ประสานงานและข้อเสนอแนะ 
- EQ กับการท างาน 

โรงแรมจันทรา รีสอร์ท              
จ.นครนายก 

2. 17-19 พฤษภาคม 2556 สัมมนาชมรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออม
ทรัพย์ภาคกลาง และภาคตะวันออก 

ปรับความคิด พิชิตความส าเร็จ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์
พลาซ่า อ.หัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

3.  22-23 มิถุนายน  2556 สมาชิกชั้นน า การบริหาร การลงทุนของสหกรณ์ โรงแรมลองบีช การ์เด้น  
โฮเต็ล แอนด์ สปา จ.ชลบุรี 

4. 29 มิถุนายน และ 
6 กรกฎาคม 2556 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ กรรมการ 
เจ้าหน้าท่ี และผู้ประสานงาน 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ 
ปี 2556-2559 

ห้องประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา 

รายงานกิจการประจําป 2556
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ท่ี วันที่ ผู้สัมมนา เร่ือง สถานที่สัมมนา 

5. 3-4 สิงหาคม 2556 สมาชิกใหม่ ประจ าปี 2556 - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสหกรณ์ 
- การวางแผนการออมกิจกรรม

กลุ่มสัมพันธ์ 

บ้านไม้ธารารีสอร์ท แอนด์            
วอเตอร์สปอร์ต จ.สมุทรสงคราม 

6. 17-18 สิงหาคม 2556 สมาชิกรุ่นที่ 1 ประจ าปี 2556 - สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
- การค้ าประกันกิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์ 

เอวัน เดอะรอยัลครุซ พัทยา            
จ.ชลบุร ี

7. 24-25 สิงหาคม 2556 สมาชิกรุ่นที่ 2 ประจ าปี 2556 - สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
- การค้ าประกันกิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์ 

เอวัน เดอะรอยัลครุซ พัทยา            
จ.ชลบุร ี

8. 4-5 กันยายน 2556 สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุงาน - สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกผู้
เกษียณอายุงานพึงได้รับ 

- การเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
เกษียณอายุงาน 

- ภาษีของเงินบ าเหน็จชดเชย 

ห้องประชุมศุภชัย  
วานิชวัฒนา 

9. 
 
 
 

7-8 กันยายน 2556 
 
 

สมาชิกอาวุโส 
 
 

- สหกรณ์ของเรา  
- หยุดแก่ หยุดป่วย ปฏิวัติชีวิต    

วัยเกษียณ 

เอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี 

10. 11-13 กันยายน 2555 ไ ต รภ า คี  ค ณะ กร ร มก า รแล ะ
เจ้ า ห น้ า ที่ ส ห ก รณ์ อ อ มท รั พ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร
แห่งประเทศไทย จ ากัด 
และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

- Change for Success 
 

เดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท 
จ.เพชรบุรี 

11. 4-6 ตุลาคม 2556 สัมมนาปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 1 - ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเอง ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดป่าทรัพย์ทวี
ธรรมาราม อ.วังน้ าเขียว  
จ.นครราชสีมา 

12. 13 พฤศจิกายน 2556 สัมมนาเสริมความรู้ให้แก่สมาชิก - การบริหารการเงินของสมาชิก ห้องประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

13. 16-17 พฤศจิกายน 2556 ไตรภาคีวิชาการ 
 

- ยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้าน
การสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์
จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนอย่างไร 

- ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม 

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม ่
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-  กิจกรรมกลุมสัมพันธ

-  กิจกรรมกลุมสัมพันธ

16-17 ตุลาคม 2556

16-17 พฤศจิกายน 2556 ไตรภาคีวิชาการ

13 พฤศจิกายน 2556 สัมมนาเสริมความรูใหแกสมาชิก -   การบริหารการเงินของสมาชิก

สัมมนาเสริมความรูใหแกสมาชิก -  เพิ่มความมั่งคั่ง

   ดวยการวางแผนภาษี

หองประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา

หองประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา

12.

14.

13.

-  กิจกรรมกลุมสัมพันธ

ผูเกษียณอายุงานพึงไดรับ

วานิชวัฒนา

2556

-   ยุทธศาสตรวาระแหงชาติดาน 
 การสหกรณ สหกรณออมทรัพย
 จะมีสวนรวมขับเคลื่อนอยางไร
- ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม
 อัตราดอกเบี้ยป 2557

โรงแรมฮอลิเดย อินน อ.เมือง
จ.เชียงใหม

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

35



16 

ท่ี วันที่ ผู้สัมมนา เร่ือง สถานที่สัมมนา 

   - อัตราดอกเบี้ยปี 2557 
- กฎหมายเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ 
- พลิกโฉมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

14. 2 9  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  - 1 
ธันวาคม 2556 

สัมมนาปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 2 - ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเอง ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดป่าทรัพย์ทวี
ธรรมาราม อ.วังน้ าเขียว  
จ.นครราชสีมา 

 
 
การจัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่สหกรณ์ต่างๆ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่ผู้บริหารสหกรณ์ต่างๆ ท่ัวประเทศ ประจ าปี 255 6  
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและแลกเปล่ียนประสบการณ์การบริหารงานของสหกรณ์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสหกรณ์และเป็นการด าเนินการตามหลักการเอื้ออาทรต่อชุมชน รวม 5 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 717 คน              
จาก 315 สหกรณ์ ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 “สหกรณ์...การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” โดย คุณวิโรจน์ ต้ังเจริญ  ผู้บริหารสายงานพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด 1 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย และ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองอธิการบดี ฝ่ายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 “การปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” โดย คุณสรรเพชญ                   
แสงเนตรสว่าง ผู้อ านวยการ ส่วนก ากับดูแลการท าธุรกรรม ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและสืบสวนทางการเงิน ส านักป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
 “การรับโอนสิทธิประโยชน์ในสหกรณ์” โดย  อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
ส านักงานอัยการสูงสุด 

 

คร้ังที่ วัน เดือน ป ี โรงแรม จังหวัด 

1. 27-28 เมษายน 2556 มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 

2. 18-19 พฤษภาคม 2556 เซ็นทารา คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ ขอนแก่น 

3. 25-26 พฤษภาคม 2556 แคนทารี่ย์ เบย ์ ระยอง 

4. 1-2 มิถุนายน 2556 แคนทารี่ย์ ฮิลล์ เชียงใหม่ 

5. 15-16 มิถุนายน 2556 ร้อยเกาะ สุราษฎร์ธานี 

 

รายงานกิจการประจําป 2556
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การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน และผู้มาเยี่ยมชมกิจการ 

 ในปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ได้ให้การต้อนรับผู้มาเย่ียมชมกิจการและศึกษาดูงาน  ดังนี้ 

วัน เดือน ปี คณะผู้เยี่ยมชม จ านวน (คน) 

19 ก.พ. 2556 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จ ากัด 8 

20 ก.พ. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จ ากัด 10 

7  มี.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครุสุรินทร์ จ ากัด 10 

7  มี.ค. 2556 สหกรณ์การท่องเท่ียวบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 2 

8  มี.ค. 2556 สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ ากัด 7 
3  พ.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ ากัด 20 
7  พ.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จ ากัด 8 
7  มิ.ย. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 10 
14 มิ.ย. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ ากัด 45 
17 มิ.ย. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 5 
24 มิ.ย. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 10 
18 ก.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จ ากัด 20 
26 ก.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 30 
5  ส.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ ากัด 20 
15 ส.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จ ากัด 14 
21 ส.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 11 
5  ก.ย. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จ ากัด 6 
16 ก.ย. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานพัตราภรณ์ไทยการย้อม จ ากัด 12 
24 ก.ย. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 14 
25 ก.ย. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ ากัด 5 
4  ต.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์รอยัล ปอร์ซเลน จ ากัด 11 
9  ต.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ ากัด 13 

18 ต.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ ากัด 60 

22 ต.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ ากดั 12 

24 พ.ย. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ จ ากัด 14 

19 ธ.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ ากัด 10 
23 ธ.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ ากัด 8 

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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การติดต่อธุรกิจกับสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 
 ในปี 2556  คณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าท่ีได้เดินทางไปติดต่อธุรกิจและเย่ียมชมกิจการของสหกรณ์
ต่างๆ รวม 52 สหกรณ์   แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้ 

 ภาคเหนือ      15 สหกรณ ์
 ภาคกลาง         7 สหกรณ ์
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     20 สหกรณ ์
 ภาคตะวันออก               5 สหกรณ ์
 ภาคใต้            5 สหกรณ ์

กรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 
 ในปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ส่งกรรมการและเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมสัมมนาและฝึกอบร ม 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์  ตลอดจนแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กับกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆท่ีมาเข้าร่วมประชุมสัมมนา  เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์  ตลอดปี 2556  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ส่งกรรมการและ
เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมสัมมนาและร่วมประชุม รวม 97  หลักสูตร 

 

ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา และกรรมการ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้หน่วยงานต่างๆ 
 ในปี 2556 ท่ีปรึกษา ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง 
เกี่ยวกับสหกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งส้ิน 14 แห่ง 

 

กิจกรรมอ่ืนๆ 
 เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสต่างๆ 

 วันท่ี 3  มกราคม  2556  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบาตรเนื่องในวาระ
ครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ เข้าเฝ้าฯ 
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายวารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2556 

วันท่ี  26  มีนาคม  2556  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบาตร เนื่องในวาระ
ครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ  เข้าเฝ้าฯ เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จ านวน 100,000 บาท 

วันท่ี 9 มิถุนายน 2556  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชด าเนินถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  เนื่อ งในวันคล้ายวันสวรรคต ณ อาคาร
อานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ เข้ารับพระราชทานเข็ม                
อานันทมหิดล ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมสนับสนุนการจัดท าฯ จ านวน 100,000 บาท 

 
ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร  

 วันท่ี 12 พฤจิกายน 2556 เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประทับ ณ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประธานกรรมการ กรรมการ และเจ้าหน้าท่ี ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวาย
พระพร  
 
 

รายงานกิจการประจําป 2556
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ถวายพานพุ่มสักการะ วางพวงมาลา และร่วมพิธีท าบุญตักบาตร 
 วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556 เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประธานกรรมการ ท่ีปรึกษา กรรมการ และเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาฯ  ร่ วมถวายพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวง ศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ  
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   
 วันท่ี 26 มีนาคม 2556 เนื่องในวาระครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ
ด าเนินการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ณ บริเวณ
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  
อวยพรปีใหม่ 

 คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี  เข้าคารวะเพื่ออวยพรปีใหม่  พร้อมมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาล  
ปีใหม่แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  และผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ ระหว่างวันท่ี 25 ธันวาคม 2555-2 มกราคม 
2556 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ครบรอบ 52  ปี 
 วันท่ี 13 มกราคม 2556  เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการก่อต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประธานกรรมการ 
กรรมการ เจ้าหน้าท่ี ผู้ประสานงาน และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมท าบุญเล้ียงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล  โดย
ได้รับเกียรติจากสมาชิกรุ่นก่อต้ังสหกรณ์  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ผู้ประสานงาน และสมาชิกสหกรณ์  มาร่วมงาน               
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 
 

 ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี  2555 
 วันท่ี 23 มกราคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดให้สมาชิกเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ              
การจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2555 ณ ห้องประชุม 117 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2555 

 วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2555 เพื่อรายงานผล
การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2555 ให้สมาชิกได้รับทราบและจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี โดยสหกรณ์ฯ ท าผลก าไร
สุทธิประจ าป ี915,182,971.87 บาท ท่ีประชุมใหญ่จัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลร้อยละ 6.01 และจ่ายเงินเฉล่ียคืนร้อยละ 33.00 
 
 

 รับมอบงาน 
 วันท่ี  14 กุมภาพันธ์ 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดให้มีพิธีมอบงานระหว่างคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ปี 2555 ชุดท่ี 52 และคณะกรรมการด าเนินการ ปี 2556  ชุดท่ี 53 ณ ห้องประชุมสวัสด์ิ แสงบางปลา สหกรณ์      
ออมทรัพย์จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 
 

 ร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ประจ าปี 2556 
 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2556  คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
ภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้ง ท่ี 35 ประจ าปี 2556 ในโอกาสนี้  ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์  
มอบเงินจ านวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฯ และจัดพิธีปิดการแข่งขันในวันท่ี 22 มีนาคม 2556 ณ สนาม
กีฬาจุฬาฯ 
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 พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกผู้ล่วงลับ และรดน้ าขอพรจากผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
 วันท่ี 11 เมษายน 2556 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี ผู้ประสานงาน และสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จัดพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกผู้ล่วงลับ และรดน้ าขอพรจาก ท่ีปรึกษา ประธาน
กรรมการ  รองประธานกรรมการ และกรรมการอาวุโส  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 
 
ทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2556 

 วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2556 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี ผู้ประสานงาน และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2556 ณ วัดสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน 
 
 
 

 มอบรางวัลการออกแบบภาพปกรายงานประจ าปี 
 วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  มอบรางวัลออกแบบภาพปกรายงาน
กิจการ ประจ าปี  2555 ให้แก่  นางสาวสุนัดดา พุทธิ วโรดม  นิ สิตประจ าภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม                      
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จ านวน 6,000 บาท  และมอบเงินสมนาคุณให้แก่ภาควิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาฯ  จ านวน 10 ,000 บาท  ณ ห้องประชุมสวัสด์ิ  แสงบางปลา   
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 
 
 

มอบเกียรติบัตรและโล่เรียนดี ประจ าปี 2556 
 เมือ่วันท่ี 8 สิงหาคม 2556  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เรียนดี ประจ าปี 2556  ให้แก่
บุตรของสมาชิกสหกรณ์ ท่ีมีผลการเรียนดีเด่นในแต่ละระดับช้ัน โดยมีผู้ได้รับเกียรติบัตรจ านวน 708 ราย  และผู้รับโล่เรียนดี 
จ านวน 20 ราย  ณ ห้องประชุม 101 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 

หยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ และเลือกต้ังผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี 2557 
 1. วันท่ี 26-27 สิงหาคม 2556  คณะกรรมการด าเนินการหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ เปิดรับสมัครสมาชิกผู้สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกต้ังเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ  ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 
 2. วันท่ี 28-29 สิงหาคม 2556  คณะกรรมการด าเนินการหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ  เปิดรับสมัครสมาชิกผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นผู้ประสานงานประจ าหน่วยสหกรณ์ฯ  ณ ส านักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 
 3. วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2556  คณะกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา
ฯ และเลือกต้ังผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี 2557  ได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วยประจ าปี 2557  ล่วงหน้า โดยได้จัดให้สมาชิกท่ีไม่อาจใช้สิทธิ
ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ ในวันลงคะแนนปกติ มาใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าได้   ณ หน่วยเลือกต้ังล่วงหน้า  
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 
 4.  วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการด าเนินการหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์    
จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี 2557  ได้จัดให้มีการลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกต้ังผู้ประสานงานประจ าหน่วย ประจ าปี 2556 ต้ังแต่เวลา 08.30– 15.30 น. และ            
นับคะแนนรวมท่ีห้อง 117  คณะวิศวกรรมศาสตร์   โดยสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกต้ัง มีจ านวน 11,251 คน    
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มาใช้สิทธิ์หยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการ 6,014 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.45  และใช้สิทธิเลือกต้ังผู้ประสานงาน 6,013  คน         
คิดเป็นร้อยละ 53.44 
     

กิจกรรมเพื่อสังคม 
มอบอาคารเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 

 วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2556   ประธานกรรมการ  คณะกรรมการ  และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมท า    
พิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  หมู่บ้านอะบอโด่ และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขาแม่ฟ้าหลวง หมู่บ้านป่าม่วง-สันกลาง  ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จ านวน 400,000 
บาท ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง หมู่บ้านป่าม่วง-สันกลาง ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
ปลูกป่าชายเลน และปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ 

  13 ตุลาคม 2556 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ คือ การปลูกป่าชายเลน 
และปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ ณ อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี 
 

แสดงความยินดี 
 ในปี 2556 คณะกรรมการด าเนินการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร
หน่วยงานต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รวม 25 หน่วยงาน ดังนี้ 

ท่ี 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 ท าบุญส านักงาน 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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ในปี 2556  คณะกรรมการด าเนินการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณ์ต่างๆ และหน่วยงานภายนอก  จ านวน 1 หน่วยงาน ดังนี้ 

 

ท่ี 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 
เปิดท่ีท าการร้านสหกรณ์  
สาขาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 

ร้านสหกรณจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

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 

ท่ี วันที่ เนื่องในโอกาส ชื่อสหกรณ์ / หน่วยงาน 

1. 30 พฤษภาคม 2555 เปิดอาคารส านักงานใหม่ ชุมนุมสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ จ ากัด 
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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
 
   วันที่      มกราคม  2557 
 
เรียน นางลักขณา  เขคม 
 
  หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ ไว้ เ พ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ            
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพ่ือแสดง
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  โดยถูกต้องตาม     
ที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 
 
  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ  
ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และ
คิดว่าควรจะเป็นดังต่อไปนี้ 
  1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการ     
ละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ  
  2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
   2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอ่ืน                 

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

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

 
 

(นางศิริวรรณ    ปัญญาธรรม) 
ผู้จัดการ 

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

45



 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญช ี
 
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์ 
 
  

  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  งบก าไรขาดทุน  
และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ ากัด  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ การตรวจสอบ
รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงนิ การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สหกรณ์ใช้  และประมาณการเก่ียวกับกับรายการ
ทางการเงินที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้จัดท าขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง     
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบ
ดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด   โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียน  
สหกรณ์ก าหนด 
 

 

 

     (นางลักขณา  เขคม) 
     ผู้สอบบัญชี 

 
 
 
ส านักสอบบัญชีลกัขณา เขคม และคณะ 
100/610 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพรา้ว กทม. 10230 
โทร. 0-2570-3115,  FAX 0-2570-2914 
วันที่   17  มกราคม  2557 
 

ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีสหกรณใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการ
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31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 548,674,712.35 839,326,029.36
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 3 1,909,323,231.94 853,650,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น 4 4,843,825,031.59 3,588,113,106.80
เงินให้กูย้มืระยะสั้น - สุทธิ 5 1,979,255,390.86 1,512,262,192.66
ลูกหน้ีระยะสั้น - สุทธิ 6 55,978,342.36 18,605,379.82
ดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้กูค้า้งรับ 7,629,047.60 4,585,118.79
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 349,638,102.18 188,583,528.05

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,694,323,858.88 7,005,125,355.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่  จ ากดั             36,534,759.98           452,097,986.93
เงินลงทุนระยะยาว 4 11,699,109,725.23 13,159,032,348.87
เงินให้กูย้มืระยะยาว - สุทธิ 5 12,547,312,515.86 9,827,206,575.83
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 8 11,930,688.44 12,014,863.62
สิทธิการใชป้ระโยชน์อาคารส านกังาน 104,412,872.64 112,137,931.00
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9 1,573,305.00 1,059,149.50

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 24,400,873,867.15 23,563,548,855.75

รวมสินทรัพย์ 34,095,197,726.03 30,568,674,211.23

หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูร้ะยะสั้น 10 9,741,119,962.68 8,975,110,943.91
เงินรับฝาก 11 9,170,486,425.57 7,352,767,717.90
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12 244,049,638.83 88,927,540.71

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 19,155,656,027.08 16,416,806,202.52
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 31,645,304.62 29,185,117.42

รวมหนีสิ้น 19,187,301,331.70 16,445,991,319.94

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั
งบดุล

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555
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31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
หมายเหตุ บาท บาท

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) หุน้ท่ีช าระเต็มมูลค่าแลว้ 11,204,881,880.00 10,495,508,960.00
ทุนส ารอง 1,838,859,389.01 1,699,556,588.79
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียนและอ่ืน ๆ 14 737,440,085.08 696,825,875.98
ก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 133,660,103.65 315,608,494.65
ก าไรสุทธิ 993,054,936.59 915,182,971.87

รวมทุนของสหกรณ์ 14,907,896,394.33 14,122,682,891.29

รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 34,095,197,726.03 30,568,674,211.23

ประธานกรรมการด าเนินการ

(นายอุดม    โชคศิริ)
เลขานุการ

17  มกราคม  2557

หมายเหตุประกอบงบการเงนิถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

(รศ.ดร.บญัชา      ชลาภิรมย)์(รองศาสตราจารย ดร.บัญชา  ชลาภิรมย)

ระเบียบและอื่นๆ
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31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
บาท % บาท %

เงินใหกู้ย้ืมและเงินฝาก (รายละเอียด 1) 757,857,907.31 46.89 546,723,657.45 36.70
เงินลงทุน (รายละเอียด 2) 858,321,323.19 53.11 943,073,706.51 63.30

1,616,179,230.50 100.00 1,489,797,363.96 100.00

เงินรับฝาก 221,432,095.78 13.70 174,344,358.22 11.70
เงินกูย้ืมระยะสั้น 310,661,860.36 19.22 303,837,062.48 20.39

532,093,956.14 32.92 478,181,420.70 32.09
หัก หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนี้                3,506,977.37 0.22                 18,853,258.67 1.27

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ-ดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์ค้าง                   867,616.44 0.05                   1,604,246.57 0.11
1,079,710,680.55 66.81 991,158,438.02 66.53

บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 78,300.00 0.00 84,600.00 0.01
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 20,003.00 0.00 805,000.00 0.05
เงินรางวลัสลากออมสิน 700,800.00 0.04 2,723,200.00 0.18
เงินรางวลัสลากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

650,000.00 0.04 1,580,000.00 0.11
รายไดค้่าเช่าหอ้งประชุม 109,480.00 0.01 139,705.00 0.01
รายไดค้่าเช่าสถานท่ี 9,000.00 0.00 36,000.00 0.00
รายไดจ้ากเคร่ืองใชส้ านกังาน(รับบริจาค) 7,270.96 0.00 0.00 0.00
รายไดค้่าจดัประชุมสัมมนาเพ่ือใหสิ้นเช่ือสหกรณ์อ่ืน 238,800.00 0.01 240,000.00 0.02
รายไดเ้บ็ดเตลด็ 824,946.09 0.05 366,643.18 0.02

2,638,600.05 0.16 5,975,148.18 0.40

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเจ้าหน้าที่ 38,925,667.31 2.41 28,957,640.35 1.94
เงินเดือน 24,041,925.21 1.49 19,210,343.04 1.29
ค่าล่วงเวลา 653,472.25 0.04 591,552.25 0.04
ค่ารักษาพยาบาล 949,960.75 0.06 890,804.94 0.06
ค่าเล่าเรียนบุตร 143,494.50 0.01 122,544.00 0.01
สวสัดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000.00 0.00 45,900.00 0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,652.00 0.00 4,129.00 0.00
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 402,320.00 0.02 332,946.00 0.02
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,654,416.23 0.10 1,278,043.76 0.09
ค่าบ าเหน็จและชดเชยเจา้หนา้ท่ี 7,514,170.00 0.46 3,191,984.05 0.21

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้
หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และการลงทุน

งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทุน

รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และการลงทุน

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
บาท % บาท %

ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุเจา้หนา้ท่ี 123,946.50 0.01 119,250.00 0.01
ค่าเคร่ืองแต่งกายเจา้หนา้ท่ี 444,000.00 0.03 472,000.00 0.03
สวสัดิการช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีประสบภยั 200,000.00 0.01 200,000.00 0.01
ค่าเบ้ียประกนัภยัสุขภาพกลุ่มเจา้หนา้ท่ี 337,972.63 0.02 328,656.83 0.02
ค่าเขม็เกียรติคุณ 0.00 0.00 30,800.00 0.00
ค่าฝึกอบรมและร่วมประชุมสัมมนาเจา้หนา้ท่ี 400,267.09 0.02 445,394.00 0.03
ค่าสัมมนาเจา้หนา้ท่ี 2,004,070.15 0.12 1,693,292.48 0.11
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 20,243,457.89 1.25 18,084,244.66 1.21
ค่าเช่าอาคารสถานท่ี 415,447.00 0.03 415,447.00 0.03
ค่าบริการบ ารุงรักษาอาคาร 704,432.55 0.04 641,558.84 0.04
ค่าไฟฟ้า 1,504,134.20 0.09 1,541,036.95 0.10
ค่าน ้าประปา 25,671.92 0.00 25,672.08 0.00
สิทธิการใชอ้าคารส านกังานตดัจ่าย 7,725,058.36 0.48 7,725,058.36 0.52
ค่าปรับปรุงและตกแต่งส านกังานตดัจ่าย 0.00 0.00 999,589.33 0.07
ค่าบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองใชส้ านกังาน 243,482.89 0.02 149,635.81 0.01
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงเคร่ืองใชส้ านกังาน 83,384.60 0.01 56,804.09 0.00
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,770,835.60 0.17 160,366.34 0.01
ค่าประกนัเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 53,714.00 0.00 39,641.36 0.00
สิทธิการใชซ้อฟตแ์วร์ตดัจ่าย 415,138.60 0.03 0.00 0.00
ค่าใชจ่้ายพฒันาปรับปรุงซอฟตแ์วร์ 1,018,800.89 0.06 662,767.01 0.04
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ 134,881.94 0.01 270,785.02 0.02
ค่าเบ้ียประกนัภยัและภาษียานพาหนะ 140,678.80 0.01 153,139.69 0.01
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 204,611.56 0.01 236,543.68 0.02
ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองใชส้ านกังาน 1,338,262.15 0.08 1,688,175.42 0.11
ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,421,494.44 0.15 2,385,399.66 0.16
ค่าเส่ือมราคา-ยานพาหนะ 1,036,157.43 0.06 932,624.02 0.06
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใชส้ านกังาน(รับบริจาค) 7,270.96 0.00 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสมาชิก 5,497,061.40 0.34 4,326,059.92 0.29
ค่าสัมมนาสมาชิก 2,961,826.65 0.18 2,197,522.42 0.15
ค่าใชจ่้ายฝึกวิชาชีพ 0.00 0.00 59,520.00 0.00
ค่าใชจ่้ายมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 52,210.00 0.00 59,760.00 0.00
ค่าพิมพห์นงัสือรายงานกิจการประจ าปี 455,689.75 0.03 451,490.00 0.03
ค่าพิมพห์นงัสือและเอกสารเผยแพร่สมาชิก 265,360.00 0.02 6,247.50 0.00
ค่าใชจ่้ายการบริการดา้นการเงินครบวงจร 1,538,420.00 0.10 1,295,950.00 0.09
ค่าพาหนะเจา้หนา้ท่ีท  านิติกรรม 214,755.00 0.01 248,070.00 0.02
ค่าท่ีจอดรถ 8,800.00 0.00 7,500.00 0.00
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น 24,628,157.41 1.52 30,582,669.40 2.05

รายงานกิจการประจําป 2556
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31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
บาท % บาท %

ค่าเบ้ียประชุม 1,000,800.00 0.06 1,011,600.00 0.07
เงินสมนาคุณ 3,192,404.32 0.20 3,292,716.00 0.22
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 240,000.00 0.01 240,000.00 0.02
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 260,000.00 0.02 260,000.00 0.02
ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุกรรมการ 38,601.00 0.00 36,000.00 0.00
ค่าเคร่ืองแต่งกายกรรมการ 64,000.00 0.00 64,000.00 0.00
ค่าฝึกอบรมและร่วมประชุมสัมมนากรรมการ 458,152.58 0.03 258,111.00 0.02
ค่าสัมมนากรรมการ 746,220.29 0.05 770,889.17 0.05
ค่าใชจ่้ายประชาสัมพนัธ์ 1,850,558.60 0.11 1,934,514.75 0.13
ค่าใชจ่้ายในการใหสิ้นเช่ือ 611,183.99 0.04 574,581.50 0.04
ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมสัมมนาเพ่ือใหสิ้นเช่ือ 2,240,054.07 0.14 2,253,809.14 0.15
ค่ารับรอง 290,981.00 0.02 246,967.00 0.02
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 92,858.00 0.01 64,729.00 0.00
ค่าบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคล 4,130,471.32 0.26 4,358,785.37 0.29
ค่าใชจ่้ายส านกังาน 606,248.76 0.04 545,940.99 0.04
ค่าใชจ่้ายงานบา้น 391,147.15 0.02 366,944.67 0.02
ค่าเบ้ียประกนัโจรภยั 208,656.21 0.01 214,132.89 0.01
ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 524,085.00 0.03 436,973.00 0.03
ค่าวสัดุส านกังาน 870,694.70 0.05 739,098.45 0.05
ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,287,626.01 0.08 1,232,887.14 0.08
ค่าใชจ่้ายหย ัง่เสียงเลือกตั้ง 794,655.18 0.05 1,423,411.73 0.10
ค่าใชจ่้ายจดัการประชุมใหญ่ 2,835,773.32 0.18 2,608,069.82 0.18
ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 410,274.00 0.03 444,924.00 0.03
ค่าสนบัสนุนการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยั 401,262.00 0.02 423,129.00 0.03
ค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 514,380.00 0.03 311,767.69 0.02
ค่าใชจ่้ายโครงการครบรอบการจดัตั้งสอจฬ. 52,764.60 0.00 6,079,162.94 0.41
ค่าโทรศพัท์ 417,275.31 0.03 373,563.52 0.03
ค่าใชจ่้ายในการใหเ้ช่าหอ้งประชุม 8,830.00 0.00 11,396.00 0.00
ปรับปรุงบญัชีปีเก่า 0.00 0.00 4,564.63 0.00
ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าแผนกลยทุธ์ 88,200.00 0.01 0.00 0.00

89,294,344.01 5.53 81,950,614.33 5.50
993,054,936.59 61.44 915,182,971.87 61.43

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ก าไรสุทธิ
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31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
บาท % บาท

1.  รายละเอยีดดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
ดอกเบ้ียรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 210,346,369.52 13.02 164,303,042.38
ดอกเบ้ียรับจากเงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 454,585,758.48 28.13 331,483,317.09
ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 1,374,059.57 0.09 1,509,574.76
ดอกเบ้ียเงินฝากสลากออมสิน (893,835.62) 0.06 1,500,000.00
ดอกเบ้ียเงินฝากสลากออมทรัพย ์ธกส. (2,502,246.58) 0.15 1,180,000.00
ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 94,947,801.94 5.87 46,747,723.22

รวมดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก 757,857,907.31 46.89 546,723,657.45

2.  รายละเอยีดผลตอบแทนจากเงินลงทุน
เงินปันผลหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากดั 3,000,000.00 0.19 2,775,000.00
เงินปันผลหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 27,540,054.00 1.70 27,285,053.50
เงินปันผลหุ้นธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 187,500.00 0.01 187,500.00
ดอกเบ้ียรับจากพนัธบตัรรัฐบาล 55,952,666.42 3.46 65,904,347.71
ดอกเบ้ียรับจากพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 53,540,000.00 3.31 53,502,739.72
ดอกเบ้ียรับจากพนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 8,179,999.99 0.51 8,202,410.94
ดอกเบ้ียจากหุ้นกูธ้นาคารกรุงศรีอยธุยา 0.00 0.00 1,816,438.35
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูธ้นาคารเกียรตินาคิน 10,200,000.00 0.63 10,227,945.20
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัทุนธนชาต จ ากดั 19,653,698.62 1.22 19,653,698.62
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทั ปตท. จ ากดั 72,554,969.29 4.49 80,157,201.81
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัการบินไทย จ ากดั 135,471,232.88 8.38 137,174,794.10
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน)

28,800,000.00 1.78 31,368,449.46

ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทั ปตท. เคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 23,599,726.13 1.46 41,943,999.99
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากดั 4,792,602.83 0.30 14,740,273.80
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัโกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 21,559,200.00 1.33 21,618,266.40
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 0.00 0.00 4,051,726.13
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหารจ ากดั (มหาชน) 4,500,000.00 0.28 4,512,328.79
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั(มหาชน) 8,328,292.75 0.52 8,338,292.72
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 0.00 0.00 8,941,096.22
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 6,248,767.12 0.39 6,448,397.37
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัระบบขนส่งมาลชนกรุงเทพ  จ ากดั 16,562,500.29 1.02 16,607,876.99
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัอยธุยาแคปปิตอล ออโตลีส จ ากดั 10,445,662.79 0.65 14,577,998.14
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัไออาร์พีซี  จ ากดั(มหาชน) 22,971,462.20 1.42 23,037,873.16

0.08

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ ากดั
รายละเอยีดประกอบงบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555
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31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555
บาท % บาท %

ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัเหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั(มหาชน) 75,345,787.85 4.66 44,174,124.23
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ ากดั
(มหาชน)

1,061,138.19 0.07 1,065,658.74

ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัไทคอนอินดสัเตรียลคอนเน็คชัน่ 
จ ากดั(มหาชน)

3,520,000.00 0.22 3,529,643.83

ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกุบ้ริษทัศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) 7,460,000.00 0.46 7,480,438.36
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) 2,567,499.99 0.16 2,527,253.41
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกุบ้ริษทัไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 18,888,349.67 1.17 18,940,855.17
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั(มหาชน) 40,700,000.00 2.52 40,699,999.88
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทับา้นปู จ ากดั(มหาชน) 6,450,000.00 0.40 6,467,671.20
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัน ้าตาลมิตรผล จ ากดั 7,440,328.77 0.46 5,631,068.48
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัอินโดรามาเวนเจอร์ส จ ากดั(มหาชน) 35,065,248.46 2.17 8,090,191.78
ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกูบ้ริษทัซีพีออลล ์ จ ากดั(มหาชน) 3,607,397.27 0.22 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล บลจ. กรุงไทย 42,681,246.12 2.64 82,207,930.50
ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล บล.บวัหลวง 38,597,390.38 2.39 91,721,669.73
ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล บลจ.เอม็เอฟซี 40,848,601.18 2.53 27,463,492.08

รวมผลตอบแทนจากเงินลงทุน 858,321,323.19 53.11 943,073,706.51

0.43

2.97
0.07

0.24

0.50
0.17
1.27
2.73

63.30

0.38
0.54
0.00
5.52
6.16
1.84
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ปี 2556 ปี 2555
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรสุทธิ 993,054,936.59 915,182,971.87
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดก าไรสุทธิเป็น
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคาสินทรัพย์ 4,795,914.02 5,006,199.10
สิทธิการใชป้ระโยชน์อาคารส านกังานตดัจ่าย 7,725,058.36 7,725,058.36
หน้ีสงสยัจะสูญ เพ่ิมข้ึน 3,506,977.37 17,287,800.38
หน้ีสงสยัจะสูญดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์คา้งรับ เพ่ิมข้ึน 867,616.44 1,604,246.57
ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี เพ่ิมข้ึน 6,798,470.00 1,854,684.05
ดอกเบ้ียเงินให้กูค้า้งรับ(เพ่ิมข้ีน) (3,043,928.81) (2,590,845.68)
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคา้งรับลดลง 7,164,314.88 (2,679,889.07)
ดอกเบ้ียเงินฝากชุมนุมฯ และสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ (เพ่ิมข้ึน) (5,325,278.94) (5,761,869.87)
ดอกเบ้ียพนัธบตัรคา้งรับ (เพ่ิมข้ึน) (4,255.79) 3,172,298.72
ดอกเบ้ียหุ้นกูค้า้งรับ (เพ่ิมข้ึน) (1,515,161.67) (19,442,395.92)
คา่ใชจ่้าย จ่ายล่วงหนา้(เพ่ิมข้ึน)  (20,030.06) 292,800.87
ดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้งจ่าย เพ่ิมข้ึน 56,644,581.83 4,763,653.08
ดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินคา้งจ่าย (ลดลง) (6,687,504.42) 3,678,086.23
ผลตอบแทนจากกองทุนส่วนบุคคลคา้งรับ(เพ่ิมข้ึน) (460,633.64) 676,358.33
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 8,791,543.29 5,789,798.63
คา่บริหารจดัการกองทุนคา้งจ่าย (ลดลง) (21,273.14) (118,882.08)
คา่ใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย เพ่ิมข้ึน 41,380.00 177,310.00
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (20,003.00) (805,000.00)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง
ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 1,072,292,723.31 935,812,383.57
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง

ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์ (161,824,460.37) (9,023,944.52)
ลูกหน้ีเงินให้สมาชิกกู ้ (561,158,827.38) (292,255,321.39)
ลูกหน้ีเงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ (2,591,899,216.38) (552,631,241.91)
ลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดี (70,538,265.94) 1,441,543.28
ลูกหน้ีตามค าพิพากษา (4,382,618.57) (1,998,279.41)
เงินรอเรียกเกบ็ (149.87) 53,000.00
วสัดุคงเหลือ 63,315.02 84,888.75
เงินทดรองจ่ายด าเนินคดี (504,155.50) 39.00
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ปี 2556 ปี 2555
บาท บาท

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดเกินบญัชี 18,000.00 10,000.00
เงินรอจ่ายคืนอ่ืน (4,365,282.80) 10,103,604.88
เงินรอจ่ายคืนคา่หุ้น 0.00 (216,167.37)
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (111,315.23) 1,609,889.32
เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพย์ 99,715,486.10 (10,487,963.53)
เจา้หน้ีคา่สินทรัพย์ 0.00 (152,999.30)
เงินประกนัสงัคมรอน าส่ง 518.00 (10,982.00)
เงินรอโอนเขา้บญัชี (5,741.49) (434,810.51)
เงินรอตรวจสอบ (3,304,558.63) 2,915,419.04

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน (2,226,004,549.73) 84,819,057.90
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 20,003.00 805,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น (เพ่ิมข้ึน) (1,379,218,378.99) 104,959,624.76
เงินลงทุนระยะยาว ลดลง 1,401,480,686.84 8,523,682.49
เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังาน (543,440.03) (2,352,279.30)
เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (2,637,362.00) (157,821.00)
เงินสดจ่ายซ้ือยานพาหนะ (1,489,955.00) (1,649,000.00)
เงินจ่ายมดัจ าและเงินประกนัอ่ืน(เพ่ิมข้ึน) (10,000.00) 0.00
เงินประกนัสญัญาเพ่ิมข้ึน 27,000.00 (176,442.87)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 17,628,553.82 109,952,764.08
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เพ่ิมข้ึน 766,009,018.77 1,037,349,028.84
เงินรับฝากเพ่ิมข้ึน  (ลดลง) 1,817,718,707.67 (608,834,101.85)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (605,767,867.66) (560,199,238.42)
เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน (53,693,626.79) (60,049,937.76)
เงินสดจ่ายโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี (10,250,000.00) (8,471,593.18)
เงินสดจ่ายคา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (10,000.00) (10,000.00)
ทุนเรือนหุ้น  เพ่ิมข้ึน 709,372,920.00 772,760,560.00
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (2,420,502.00) (2,357,038.00)
เงินสดจ่ายทุนสวสัดิการสมาชิก (56,782,466.10) (59,313,262.10)
เงินสดจ่ายทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกเพ่ิมข้ึน (6,541,500.00) (6,061,400.00)
เงินสดจ่ายทุนสวสัดิการเจา้หนา้ท่ีประสบภยัเพ่ิมข้ึน 200,000.00 200,000.00

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 2,557,834,683.89 505,013,017.53
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึน้ 349,458,687.98 699,784,839.51
เงินสด ณ วันต้นปี 2,145,074,016.29 1,445,289,176.78
เงินสด ณ วันส้ินปี 2,494,532,704.27 2,145,074,016.29

 -  9  -
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1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั
- สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง
- สหกรณ์รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา ส่วนจ านวนรายไดจ้ะเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียคูณดว้ยจ านวนเงินตน้
ท่ีคา้งช าระตามระยะเวลาท่ีกูย้ืม

- สหกรณ์ระงบัการรับรู้รายไดท่ี้เกิดจากดอกเบ้ียเงินให้กูข้องลูกหน้ีท่ีไมก่่อให้เกิดรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง จ านวน
16,092,637.41 บาท ซ่ึงหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบ้ียเงินให้กูข้องลูกหน้ีดงักล่าวแลว้ จะท าให้สหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี 
เป็นจ านวน 1,009,147,574.00    บาท

- สหกรณ์รับรู้ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์เป็นคา่ใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ
- เงินลงทุนระยะสั้น/ เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาด แสดงดว้ยราคาทุน 
ส าหรับเงินลงทุนระยะสั้น/ เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในความตอ้งการของตลาด แสดงดว้ยมลูคา่
ยติุธรรมและจะถือไวจ้นครบก าหนด ทั้งน้ี สหกรณ์รับรู้การเปล่ียนแปลงมลูคา่ของเงินลงทุนเป็นก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 
โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก ในส่วนทุนของสหกรณ์ และจะรับรู้เป็นรายได ้หรือคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน
เม่ือสหกรณ์ไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนนั้น

- สหกรณ์ตั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญไวใ้นจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับการขาดทุน ซ่ึงอาจเกิดข้ึน โดยคิดเป็นร้อยละของยอดลูกหน้ี 
ณ วนัส้ินปี ตามอายขุองหน้ีท่ีคา้งช าระของลูกหน้ีแต่ละราย 

- สหกรณ์ตั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ยการจดัชั้นคุณภาพ
ลูกหน้ีเงินกู ้และการเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ พ.ศ. 2544 

- สหกรณ์ตีราคาวสัดุคงเหลือ/ ของใชส้ิ้นเปลืองตามราคาทุน
- สหกรณ์ไดต้กลงเป็นตวัแทนให้บริการรับช าระเคาน์เตอร์เซอร์วิสกบับริษทั เงินค ้าประกนั 200,000.00 บาท 
คา่แฟรนไชส์ 30,000.00 บาท ระยะเวลา 3 ปี ผลตอบแทน จ านวนบิล 1 - 1,000 ฉบบั อตัราผลตอบแทน ฉบบัละ 4.00 บาท 
ถา้เกิน 1,000 ฉบบัข้ึนไป อตัราผลตอบแทน ฉบบัละ 5.00 บาท 

- คา่เส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด
- ซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ ตดัจ่ายเตม็จ านวนในปีท่ีใชง้าน
- คา่ซ่อมบ ารุง คา่ซ่อมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับสินทรัพยร์ายการยอ่ย ๆ ถือเป็นคา่ใชจ่้ายหกัจากรายได้
การต่อเติมหรือเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

- สิทธิการใชป้ระโยชน์ในอาคารส านกังานตดัจ่ายโดยใชวิ้ธิเส้นตรงภายในระยะเวลาไมเ่กิน 20 ปี
- เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั จ านวน 36,534,759.98  บาท บนัทึกบญัชีดว้ยจ านวนเงินคงเหลือ ตามบญัชี  ณ  วนัส้ินปีปัจจุบนั
ซ่ึงมีดอกเบ้ียจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยค์า้งรับจ านวน 157,985.88 บาท   เน่ืองจากสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั 
อยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟกิูจการสหกรณ์เพ่ือให้สามารถด าเนินงานไดต่้อไปตามปกติประกอบกบัสหกรณ์ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพ่ือ 
แกไ้ขปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน  โดยคงเงินฝากไวท่ี้สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมระหว่าง
คณะกรรมการด าเนินการชัว่คราวของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั กบัสหกรณ์ผูฝ้ากเงิน เม่ือวนัท่ี  27  พฤศจิกายน  2556
 และเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์

- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท 
ทั้งน้ีรวมถึงเงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์ท่ีน าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัหน้ีสินดว้ย

- สหกรณ์ไดด้ าเนินการตามกฎกระทรวง ว่าดว้ย การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 
ตามหนงัสือท่ี กษ1106/2741 ลงวนัท่ี 19 พ.ย. 2550
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ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบดว้ย
ปี 2556 ปี 2555
บาท บาท

เงินสด 7,276,286.00 8,058,791.75
เงินฝากธนาคาร

  - กระแสรายวนั 23,463,725.40 34,863,514.80
  - ออมทรัพย์ 242,355,500.53 298,057,077.14
  - ประจ า
        - สลากออมสิน 0.00 100,000,000.00
        - สลากออมทรัพยท์วีสิน ธกส. 0.00 100,000,000.00
  - กองทนุส่วนบคุคล 275,579,200.42 298,346,645.67

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 548,674,712.35 839,326,029.36

3. เงินฝากสหกรณ์อืน่   ประกอบดว้ย
ปี 2556 ปี 2555
บาท บาท

เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากดั 550,000,000.00 450,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพยษ์ะกอฟะฮอิสลาม จ ากดั 68,500,000.00 24,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัรอยลั ปอร์ซเลน จ ากดั 18,000,000.00 0.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพยอ์ลั -  อิสลามียะฮ์ จ ากดั 21,000,000.00 0.00
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี  จ ากดั 200,923,231.94 0.00
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จ ากดั 17,000,000.00 12,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์การเกษตรมาบตะโกเอน  จ ากดั 2,000,000.00 2,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์การเกษตรหนองจอก  จ ากดั 17,400,000.00 17,400,000.00
เงินฝากสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทยัธานี  จ ากดั 5,000,000.00 5,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์บริการขนส่ง ร.ส.พ.  จ ากดั 16,000,000.00 16,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์พฒันาทรัพยากรมนุษยอุ์บลราชธานี  จ ากดั 8,500,000.00 7,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็  จ ากดั 70,000,000.00 31,250,000.00
เงินฝากสหกรณ์เคหสถานนพเกา้รวมใจ  จ ากดั 915,000,000.00 289,000,000.00

รวมเงินฝากสหกรณ์อืน่ 1,909,323,231.94 853,650,000.00
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4 เงนิลงทุน   ประกอบดว้ย

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
เงนิลงทุนระยะส้ัน
เงนิลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุน้กูบ้ริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 277,929,322.20 270,000,000.00       613,501,502.00 600,000,000.00        
หุน้กูบ้ริษทักำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 102,240,910.00 100,000,000.00 203,569,090.00 200,000,000.00
หุน้กูบ้ริษทัไอ อำร์ พีซี จ ำกดั (มหำชน) 485,214,192.00 480,636,006.63 0.00 0.00
หุน้กูบ้ริษทัทุนธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 406,902,212.00 400,000,000.00 0.00 0.00
หุน้กูบ้ริษทัแอดวำนซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 0.00 0.00 301,836,654.00 300,000,000.00
หุน้กูบ้ริษทัทำงด่วนกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 0.00 0.00 30,665,715.30 30,000,000.00
หุ้นกูบ้ริษทัอยธุยำ แคปปิตอล ออโตลีส จ ำกดั (มหำชน) 193,640,675.08 193,068,430.10 100,966,706.00 100,000,000.00
หุน้กูบ้ริษทัปตท.เคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 0.00 0.00 102,424,347.00 100,000,000.00
       (พีทีที โกลบอล เคมีคอล)
หุ้นกูบ้ริษทัระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 157,465,775.65 155,000,000.00 0.00 0.00
หุ้นกูบ้ริษทัปตท.อะโรเมติกส์ และกำรกลัน่ จ ำกดั (มหำชน) 30,277,269.30 30,196,287.28 0.00 0.00
(พี ทีที โกลบอล เคมิคอล)
เงินลงทุนหลกัทรัพย ์ บมจ.หลกัทรัพยจ์ดักำร 677,871,985.00 699,725,278.55 860,837,127.09 834,253,948.58
     กองทุนกรุงไทย  (รำยละเอียด 3)
เงินลงทุนหลกัทรัพย ์บล. บวัหลวง จ ำกดั 881,561,067.72 915,723,183.70 957,095,084.20 940,074,842.91
       (รำยละเอียด  4)
เงินลงทุนหลกัทรัพย ์บล. เอ็มเอฟซี จ ำกดั 530,577,298.22 545,557,180.84 417,216,881.21 406,503,521.04
       (รำยละเอียด  5)

รวม 3,743,680,707.17        3,789,906,367.10    3,588,113,106.80  3,510,832,312.53     
หกั   ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (46,225,659.93)        77,280,794.27          

รวม 3,743,680,707.17    3,588,113,106.80     
เงนิลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

พนัธบตัรรัฐบาล 830,144,324.42 0.00
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 270,000,000.00 0.00

รวม 1,100,144,324.42 0.00
รวมเงนิลงทุนระยะส้ัน 4,843,825,031.59 3,588,113,106.80

ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท
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มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
เงนิลงทุนระยะยาว
เงนิลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นกูบ้ริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 700,327,813.50 650,028,301.80 890,488,290.30 820,035,455.80
หุ้นกูบ้ริษทักำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 81,542,514.40 80,000,000.00 104,190,492.00 100,000,000.00
หุน้กูบ้ริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 613,934,364.00 600,000,000.00 623,657,472.00 600,000,000.00
หุน้กูบ้ริษทั ปตท.เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) (พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 369,863,160.00 360,000,000.00 371,747,182.80 360,000,000.00
หุ้นกูบ้ริษทัโกลวพ์ลงังำน จ ำกดั (มหำชน) 425,150,072.69 413,000,000.00 430,026,881.22 413,000,000.00
หุ้นกูบ้ริษทัเจริญโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 123,103,633.40 120,000,000.00 122,491,778.20 120,000,000.00
หุ้นกูบ้ริษทัควอลิต้ีเฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 203,687,413.00 200,489,203.47 202,022,525.00 200,810,910.82
หุ้นกูบ้ริษทัทำงด่วนกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 99,796,008.00 100,000,000.00 101,575,683.00 100,000,000.00
หุ้นกูบ้ริษทัทุนธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 0.00 0.00 410,456,680.00 400,000,000.00
หุ้นกูบ้ริษทัระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 126,064,310.10 120,000,000.00 286,039,542.60 275,000,000.00
หุ้นกูบ้ริษทัอยธุยำแคปปิตอล ออโตลิส จ ำกดั (มหำชน) 0.00 0.00 193,971,841.85 193,257,222.12
หุ้นกูบ้ริษทัไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) 0.00 0.00 489,870,816.00 481,904,544.43
หุ้นกูบ้ริษทัเหมรำชพฒันำท่ีดิน จ ำกดั (มหำชน) 1,537,399,547.94 1,504,671,264.31 1,224,425,465.10 1,204,047,290.63
หุ้นกูบ้ริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ 0.00 0.00 30,802,877.10 30,785,149.12
     จ ำกดั (มหำชน)(พีทีที โกลบอล เคมิคอล)
หุน้กูบ้ริษทัไทคอนอินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 100,455,696.00 100,000,000.00 99,695,024.00 100,000,000.00
หุ้นกูบ้ริษทัศุภำลยั จ ำกดั (มหำชน) 201,608,228.00 200,000,000.00 200,219,198.00 200,000,000.00
หุ้นกูบ้ริษทัพฤกษำเรียลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 65,585,807.30 65,000,000.00 65,256,144.20 65,000,000.00
หุ้นกูบ้ริษทัไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 446,313,796.20 440,666,967.94 445,095,052.20 440,943,618.27
หุ้นกูบ้ริษทัทำงยกระดบัดอนเมือง จ ำกดั (มหำชน) 817,627,191.00 800,000,000.00 827,583,690.00 800,000,000.00
หุ้นกูบ้ริษทับำ้นปู จ ำกดั (มหำชน) 152,802,372.00 150,000,000.00 154,953,096.00 150,000,000.00
หุ้นกูธ้นำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 204,770,708.00 200,000,000.00 209,337,254.00 200,000,000.00
หุ้นกูบ้ริษทัอินโดรำมำเวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) 858,445,640.60 849,211,361.03 409,204,906.00 400,000,000.00
หุ้นกูบ้ริษีท ซีพีออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 404,474,586.00 400,000,000.00 0.00 0.00

รวม 7,532,952,862.13           7,353,067,098.55 7,893,111,891.57          7,654,784,191.19
บวก   ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน 179,885,763.58 238,327,700.38

รวม 7,532,952,862.13 7,893,111,891.57

เงนิลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ำกดั 50,000,000.00 50,000,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั 510,001,000.00 510,001,000.00
หุ้นบริษทัสหประกนัชีวิต จ ำกดั 10,000,010.00 10,000,010.00
หุ้นธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 5,000,000.00 5,000,000.00
พนัธบตัรรัฐบำล 248,955,853.10 1,078,719,447.30
พนัธบตัรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 200,000,000.00 200,000,000.00
พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย 1,001,000,000.00 1,271,000,000.00
หุ้นกูบ้ริษทักำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยไอซีที จ ำกดั 1,200,000.00 1,200,000.00
หุ้นกูบ้ริษทัน ้ำตำลมิตรผล  จ ำกดั 140,000,000.00 140,000,000.00

รวม 4,166,156,863.10 5,265,920,457.30
รวมเงนิลงทุนระยะยาว 11,699,109,725.23 13,159,032,348.87

           ณ วนัส้ินปีทำงบญัชี  31    ธนัวำคม  2555    ตำมงบกำรเงินของบริษทั สหประกนัชีวิต  จ ำกดั(มหำชน) มีผลขำดทุนสะสม 447,614,720.00   บำท  และมีมูลค่ำหุ้น
คงเหลือหุ้นละ  5.89   บำท   ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯ  ผูถื้อหุ้น
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5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ   ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม     ปกติ

เงินใหกู้ฉุ้กเฉิน 19,867,450.00 0.00 15,444,600.00 0.00
เงินใหกู้ส้ามญั 243,539,541.85 835,421,037.42 221,478,189.24 614,911,954.85
เงินใหกู้พิ้เศษ 267,939,278.70 3,397,363,674.80 279,981,240.25 3,092,282,960.78
เงินใหกู้ส้หกรณ์อ่ืน 1,423,768,285.94 8,314,527,803.64 956,885,213.00 6,120,011,660.20

รวมเงินให้กู้ยืม     ปกติ 1,955,114,556.49 12,547,312,515.86 1,473,789,242.49 9,827,206,575.83

เงินให้กู้ยืม    ไม่ก่อให้เกิดรายได้
เงินใหกู้ฉุ้กเฉิน 6,900.00 0.00 1,200.00 0.00
เงินใหกู้ส้ามญั 3,680,453.88 0.00 1,035,179.88 0.00
เงินใหกู้พิ้เศษ 21,711,852.19 0.00 3,236,036.46 0.00
เงินใหกู้ส้หกรณ์อ่ืน 0.00 0.00 69,500,000.00 0.00

รวมเงินให้กู้ยืม    ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 25,399,206.07 0.00 73,772,416.34 0.00
รวมเงินให้กู้ยืม 1,980,513,762.56 12,547,312,515.86 1,547,561,658.83 9,827,206,575.83

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,258,371.70 0.00 35,299,466.17 0.00
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ 1,979,255,390.86 12,547,312,515.86 1,512,262,192.66 9,827,206,575.83

             ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,258,371.70  บาท ประกอบดว้ย ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีเงินใหส้มาชิกกูป้ระเภทต ่ากว่ามาตรฐาน 
204,067.82     บาท   ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั  1,054,303.88  บาท

6. ลูกหนีร้ะยะส้ัน - สุทธิ   ประกอบดว้ย
ปี 2556 ปี 2555
บาท บาท

ระยะส้ัน ระยะส้ัน
ลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดี 71,283,088.16 744,822.22
ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 42,688,776.88 38,306,158.31
เงินทดรองจ่าย 0.00 0.00
เงินรอเรียกเก็บ 149.87 0.00
เงินใหกู้พิ้เศษ- คลาดเคล่ือน 0.00 0.00

รวม 113,972,014.91 39,050,980.53
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 57,993,672.55 20,445,600.71

ลูกหนี ้- สุทธิ 55,978,342.36 18,605,379.82

                    ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  57,993,672.55  บาท แยกเป็น ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ    ลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดี  820,680.16  บาท 
ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 22,672992.39   บาท  ลูกหน้ีสหกรณ์ระหว่างด าเนินคดี  34,500,000.00  บาท
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บาท บาท
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7. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่    ประกอบดว้ย ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท
วสัดุคงเหลือ 633,631.71 696,946.73
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยธ์นาคารคา้งรับ 19,482.15 37,714.83
ดอกเบ้ียเงินฝากสลากออมสินคา้งรับ 0.00 4,643,835.62
ดอกเบ้ียเงินฝากสลากออมทรัพย ์ธกส. คา้งรับ 0.00 2,502,246.58
ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ 10,148,320.05 5,690,657.55
ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลคา้งรับ 17,200,757.68 17,196,501.89
ดอกเบ้ียพนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์คา้งรับ 1,882,520.55 1,882,520.55
ดอกเบ้ียพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยคา้งรับ 17,528,219.17 17,528,219.17
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 9,692,520.55 12,645,397.26
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 26,573,698.63 27,902,465.75

2,603,835.62 2,603,835.62
ดอกเบ้ียหุน้กูบ้ริษทั ปตท .เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)(พีทีที โกลบอล เคมิคอล) คา้งรับ 1,177,150.68 1,637,424.65
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 0.00 2,537,260.27
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทัโกลวพ์ลงังาน จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 3,043,995.62 3,043,995.62
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 582,739.72 582,739.72
ดอกเบ้ียหุ้นกูธ้นาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 838,356.16 838,356.16
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทัควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 1,346,849.32 1,346,849.32
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทัทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 827,616.44 1,098,849.32
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทัทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 2,738,630.14 2,684,931.51
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทัระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 1,860,445.21 1,860,445.21
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทัอยธุยาแคปปิตอล ออโตลีส จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 972,931.50 1,840,876.71
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทัไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 12,153,205.48 12,153,205.48
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทัเหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 12,076,917.83 10,282,561.66
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ ากดั (มหาชน)(พีทีที 284,794.52 284,794.52

โกลบอลเคมิคอล) คา้งรับ
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทัไทคอนอินดสัเทรียลคอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 906,520.55 906,520.55
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทั ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 1,308,054.79 1,308,054.79
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 365,780.82 365,780.82
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทั ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 2,603,273.96 2,603,273.96
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทัทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ 20,628,767.13 20,628,767.13
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทับา้นปู จ ากดั (มหาชน)คา้งรับ 1,625,753.42 1,625,753.42
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทัน ้าตาลมิตรผล จ ากดั คา้งรับ 1,280,712.33 1,260,383.56
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทัอินโดรามาเวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)คา้งรับ 7,443,983.57 2,986,246.58
ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน)คา้งรับ 3,607,397.27 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่วนบุคคลคา้งรับ - บลจ. กรุงไทย 7,279,226.83 5,599,402.01
ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่วนบุคคลคา้งรับ-บล. บวัหลวง 4,624,400.49 4,721,818.91
ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่วนบุคคลคา้งรับ-บล. เอม็เอฟซี 2,169,797.78 3,291,570.54

ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้ริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) คา้งรับ
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 -   16  -
7. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่    (ต่อ) ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท
คา่เบ้ียประกนัภยัยานพาหนะจ่ายล่วงหนา้ 44,717.85 82,288.56
คา่เบ้ียประกนัภยัสุขภาพกลุ่มเจา้หนา้ท่ีจ่ายล่วงหนา้ 219,594.77 223,894.00
คา่เช่าอาคารส านกังานจ่ายล่วงหนา้ 487,347.00 415,447.00
คา่แฟรนไชส์เคาน์เตอร์เซอร์วิสจ่ายล่วงหนา้ 7,750.00 17,750.00
ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพยค์า้งรับ 170,848,404.89 9,023,944.52

349,638,102.18 188,583,528.05

ดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์ค้างรับ ปี 2556 ปี 2555
บาท บาท

ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรหนองจอก  จ ากดั คา้งรับ 2,471,863.01 1,604,246.57
หัก คา่เผือหน้ีสงสยัจะสูญ-ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรหนองจอก  จ ากดั 2,471,863.01 1,604,246.57

0.00 0.00
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  สหกรณ์ฯมีดอกเบ้ีย จากเงินฝากสหกรณ์การเกษตรหนองจอก  จ ากดั คา้งรับ จ านวน  2,471,863.01  บาท
เป็นดอกเบ้ียคา้งรับตั้งแต่วนัท่ี 30  มีนาคม  2554 ถึงวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2556 และสหกรณ์ฯไดมี้การด าเนินคดีแลว้
ไดต้ั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จ านวน  ส่วนเงินฝากทั้งจ  านวน 17,400,000.00 บาท เป็นเงินฝากประเภท ประจ าไมมี่การถอนในระหว่างปี

8. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ   ประกอบดว้ย ปี 2556 ปี 2555
บาท บาท

เคร่ืองใชส้ านกังาน 3,109,684.85 3,904,506.97
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,130,317.31 4,914,449.75
ยานพาหนะ 3,649,704.47 3,195,906.90
เคร่ืองใชส้ านกังาน(รับบริจาค) 40,981.81 0.00

รวม 11,930,688.44 12,014,863.62

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่    ประกอบดว้ย ปี 2556 ปี 2555
บาท บาท

เงินจ่ายมดัจ า 12,600.00 12,600.00
เงินประกนัอ่ืน 316,300.00 306,300.00
เงินทดรองจ่ายด าเนินคดี 1,244,405.00 740,249.50

รวม 1,573,305.00 1,059,149.50

10 เงินกู้ยืมระยะส้ัน  ประกอบดว้ย ปี 2556 ปี 2555
บาท บาท

เงินกูย้ืมธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 3,739,000,000.00 3,195,000,000.00
เงินกูย้ืมธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 1,830,000,000.00 1,670,000,000.00
เงินกูย้ืมธนาคารทหารไทย  จ ากดั (มหาชน) 1,000,000,000.00 900,000,000.00
เงินกูย้ืมธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 910,000,000.00 0.00
เงินกูย้ืมธนาคารซีไอเอม็บีไทย  จ ากดั (มหาชน) 0.00 130,000,000.00
เงินกูย้ืมธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1,445,000,000.00 1,580,000,000.00
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 817,119,962.68 1,500,110,943.91

รวม 9,741,119,962.68 8,975,110,943.91

รวม

คาเผื่อ

รายงานกิจการประจําป 2556

62



รายละเอียดเงินกู้ยมืระยะส้ัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  จ านวนเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  สาขา สยามสแควร์  5,000,000.00          
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)    5,000,000.00          
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)   สาขา สะพานเหลือง 10,000,000.00        

20,000,000.00        

         เงินกู้ยมืธนาคาร หลักทรัพย์ค า้ประกัน
 จ านวนเงิน
ค า้ประกัน

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พนัธบตัรออมทรัพยปี์งบประมาณ พ.ศ. 2547               500,000.00
อตัราดอกเบ้ีย พนัธบตัรออมทรัพยไ์ทยเขม้แขง็ในปีงบประมาณ พ.ศ.            1,000,000.00

พนัธบตัรออมทรัพยธ์นาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.            1,000,000.00
หุ้นกู ้บริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน)        620,000,000.00
หุ้นกู ้บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)          60,000,000.00
หุ้นกู ้บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน)        200,000,000.00
พนัธบตัรออมทรัพยธ์นาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.        250,000,000.00
หุ้นกู ้บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั (มหาชน)     1,270,000,000.00
หุ้นกู ้บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)          80,000,000.00
หุ้นกู ้บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)     1,800,000,000.00
หุ้นกู ้บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)        690,000,000.00
หุ้นกู ้บริษทั น ้าตาลมิตรผล จ ากดั (มหาชน)        140,000,000.00

         50,000,000.00

    5,162,500,000.00
สามารถใช้ค า้ประกันวงเงินกู้ยมืได้     3,743,500,000  บาท

พนัธบตัรออมทรัพยปี์งบประมาณ พ.ศ.2547 400,000,000.00      
หุ้นกู ้บ.ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จก.(มหาชน) 100,000,000.00      
หุ้นกู ้พีทีที โกบอลเคมิคอล จก.(มหาชน) 300,000,000.00      
หุ้นกู ้บ.ปตท.สผ จ ากดั (มหาชน) 300,000,000.00      
หุ้นกู ้บ.บา้นปู จ ากดั (มหาชน) 150,000,000.00      

1,250,000,000.00   

 -  17  -

พนัธบตัรรัฐบาลประเภทอตัราดอกเบ้ียแปรผนัตาม
การเปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รวมวงเงิน

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)

2552

2552

2552
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สามารถใช้ค า้ประกันวงเงินกู้ยมืได้     1,020,000,000  บาท

         เงินกู้ยมืธนาคาร หลักทรัพย์ค า้ประกัน
 จ านวนเงิน
ค า้ประกัน

หุ้นกู ้บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโตลี้ส จ ากดั (มหาชน) 80,000,000.00        
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทออมทรัพยปี์พ.ศ. 270,000,000.00      
พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ีในปีงบประมาณ ปี 200,000,000.00      
หุ้นกู ้บริษทั ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) 200,000,000.00      
หุ้นกู ้บริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) 100,000,000.00      
พนัธบตัรออมทรัพยธ์นาคารแห่งประเทศไทย  ปี พ.ศ. 600,000,000.00      
หุ้นกู ้บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั . 300,000,000.00      
หุ้นกู ้บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 100,000,000.00      

1,850,000,000.00   
สามารถใช้ค า้ประกันวงเงินกู้ยมืได้     1,675,000,000  บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ ากัด (มหาชน)หุ้นกูบ้ริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโตลี้ส จ ากดั (มหาชน) 50,000,000.00        

หุ้นกู ้บริษทั  การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 180,000,000.00      
พนัธบตัรปรับโครงสร้างหน้ีปี พ.ศ. 2548 30,000,000.00        
หุ้นกูบ้ริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 360,000,000.00      
หุ้นกู ้บริษทั โกลวพ์ลงังาน จ ากดั (มหาชน) 213,000,000.00      
หุ้นกูบ้ริษทั พฤกษา เรียลเอสเตต จ ากดั (มหาชน) 65,000,000.00        
หุ้นกู ้บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 100,000,000.00      
พนัธบตัรออมทรัพยธ์นาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 150,000,000.00      
หุ้นกู ้บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 200,000,000.00      
หุ้นกู ้บริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) 150,000,000.00      
หุ้นกู ้ธ.เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 200,000,000.00      
พนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2553 200,000,000.00      
หุ้นกูบ้ริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 50,000,000.00        
หุ้นกูบ้ริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 200,000,000.00      

2,148,000,000.00   
สามารถใช้ค า้ประกันวงเงินกู้ยมืได้     2,000,000,000  บาท

 -  18  -

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน)

2552

2552

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปงบประมาณ ป พ.ศ. 2553

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยประเภทออมทรัพย ป พ.ศ. 2550
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         เงินกู้ยมืธนาคาร หลักทรัพย์ค า้ประกัน
 จ านวนเงิน
ค า้ประกัน

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทั  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 30,000,000.00        
หุ้นกูบ้ริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จ ากดั (มหาชน) 63,000,000.00        
หุ้นกูบ้ริษทั  ไออาร์พีซี จ ากดั .(มหาชน 50,000,000.00        
หุ้นกู ้บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 275,000,000.00      
หุ้นกูบ้ริษทั ทุนธนชาต จ ากดั  (มหาชน) 400,000,000.00      
หุ้นกูบ้ริษทั  เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั (มหาชน) 224,000,000.00      
หุ้นกู ้บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 100,000,000.00      

1,142,000,000.00   
สามารถใช้ค า้ประกันวงเงินกู้ยมืได้     1,000,000,000  บาท

ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) หุ้นกู ้บริษทั ไออาร์พีซี 430,000,000.00      
พนัธบตัรออมทรัพย ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 398,500,000.00      
หุ้นกู ้บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 100,000,000.00      
หุ้นกู ้บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั . (มหาชน) 120,000,000.00      
หุ้นกู ้บริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) 50,000,000.00        

1,098,500,000.00   
สามารถใช้ค า้ประกันวงเงินกู้ยมืได้     1,060,000,000  บาท

ธนาคารซีไอเอ็มบี จ ากัด (มหาชน) หุ้นกู ้บริษทั ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) 600,000,000.00      
600,000,000.00      

สามารถใช้ค า้ประกันวงเงินกู้ยมืได้    500,000,000  บาท

 -  19  -
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 -   20  -
11 เงินรับฝาก   ประกอบด้วย ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 3,838,038,660.39 4,544,009,946.94
เงินรับฝากประจ า 5,332,447,765.18 2,808,757,770.96

รวม 9,170,486,425.57 7,352,767,717.90

12 หนีสิ้นหมุนเวียนอืน่    ประกอบดว้ย ปี 2556 ปี 2555
บาท บาท

ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากประจ า หกั ณ ท่ีจ่าย 2,096,159.49 2,208,437.63
ภาษีโบนสัและเบ้ียประชุมหกั ณ ท่ีจ่าย 9,325.00 10,825.00
ภาษีเงินเดือนคา่จา้งหกั ณ ท่ีจ่าย 77,597.01 55,384.79
ภาษีเงินไดอ่ื้นหกั ณ ท่ีจ่าย 58,750.65 78,499.96
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยค์า้งจ่าย 1,425,151.98 1,533,845.07
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าคา้งจ่าย 97,391,657.76 40,638,382.84
ดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินคา้งจ่าย 19,849,491.86 26,536,996.28
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมคา้งจ่าย 19,447,895.34 10,656,352.05
คา่ตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการคา้งจ่าย 120,000.00 120,000.00
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีคา้งจ่าย 130,000.00 130,000.00
คา่บริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคลคา้งจ่าย 363,447.42 384,720.56
เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 99,715,486.10 0.00
คา่ใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย 339,690.00 298,310.00
เงินประกนัสงัคมรอน าส่ง 68,400.00 67,882.00
เงินรอโอนเขา้บญัชี 22,200.00 27,941.49
เงินรอการตรวจสอบ 2,794,134.41 6,098,693.04
เงินสดเกินบญัชี 99,270.00 81,270.00
รายไดร้อการรับรู้ 40,981.81 0.00

รวม 244,049,638.83 88,927,540.71

รายงานกิจการประจําป 2556
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13 หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอืน่   ประกอบดว้ย ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท
เงินรอจ่ายคืนอ่ืน 6,500,227.49 10,865,510.29
เงินประกนัสญัญา 93,057.13 66,057.13
ส ารองบ าเหน็จ และชดเชยเจา้หนา้ท่ี 25,052,020.00 18,253,550.00

รวม 31,645,304.62 29,185,117.42

14 ทุนสะสมตามข้อบังคบั ระเบียบและอืน่ ๆ    ประกอบดว้ย ปี 2556 ปี 2555
บาท บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ 125,194,021.37 125,477,524.84
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 209,910,179.20 194,454,968.00
ทุนสวสัดิการสมาชิก 396,204,112.82 370,620,111.45
ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก 5,731,771.69 6,073,271.69
ทุนสวสัดิการช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีประสบภยั 400,000.00 200,000.00

รวม 737,440,085.08 696,825,875.98

15 ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกดิขึน้   ประกอบดว้ย ปี 2556 ปี 2555
บาท บาท

ยอดยกมาตน้งวด 315,608,494.65 278,600,302.32
การเปล่ียนแปลงในระหว่างงวด 37,008,192.33 37,008,192.33

ยอดคงเหลอืปลายงวด 133,660,103.65 315,608,494.65
(181,948,390.00) 37,008,192.33
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รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 3
การลงทุนในหลกัทรัพย์ บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย  จ ากดั(มหาชน) 

มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน
หุ้นสามญั

ธนาคาร 208,885,618.50          228,362,007.93           
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 69,971,800.00            77,915,895.30             
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 73,881,600.00            80,606,828.21             
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 37,277,212.50            42,340,188.14             
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 8,626,456.00              8,163,727.04               
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 19,128,550.00            19,335,369.24             

หุ้นกู้
อนัดบัความน่าเช่ือถอื AA- 9,696,944.28              9,601,403.58               

หุ้นกู ้  บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.70 ต่อปี
    ครบก าหนด 24 ก.พ. 2557 100,102.90                 100,117.38                  
หุ้นกู ้  Export-Import  Bank of Korea    อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.16 ต่อปี
    ครบก าหนด 25 พ.ย.  2557 9,596,841.38              9,501,286.20               

อนัดบัความน่าเช่ือถอื A 4,039,642.68              4,000,459.08               
หุ้นกู ้ บมจ.  แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.99 ต่อปี
    ครบก าหนด 30 มี.ค.  2558 4,039,642.68              4,000,459.08               

อนัดบัความน่าเช่ือถอื F1+ 50,079,160.50            50,002,683.09             
หุ้นกูร้ะยะสั้น บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 ต่อปี
    ครบก าหนด 8 พ.ค. 2557 50,079,160.50            50,002,683.09             

บัตรเงินฝากธนาคาร
อนัดบัความน่าเช่ือถอื A- 30,000,000.00            30,000,000.00             

บตัรเงินฝาก ธ.เกียรตินาคิน  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.40 ต่อปี
    ครบก าหนด 29  ตุลาคม 2557 30,000,000.00            30,000,000.00             

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

 -   22   -

ตัว๋แลกเงิน ธ.ยโูอบี (ไทย)  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี  ครบก าหนด  8  ก.ค.  2557
ตัว๋แลกเงิน ธ.ยโูอบี (ไทย)  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  5.00 ต่อปี  ครบก าหนด  11  ก.ค.  2557
ตัว๋แลกเงิน ธ.ยโูอบี (ไทย)  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  5.00 ต่อปี ครบก าหนด  18  ก.ค.  2557

ปี 2556
บาท
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มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน

พันธบัตรรัฐบาล 211,362,310.01          214,427,516.94           
พนัธบตัรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 คร้ังท่ี 1

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.63 ครบก าหนด 22 พ.ค. 2558 36,684,333.37            36,531,136.52             
พนัธบตัรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2553  คร้ังท่ี 6 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.13 ต่อปี ครบก าหนด   11  ธ.ค.  2558 29,061,287.75            28,999,833.67             
พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 2

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ครบก าหนด 16 มิ.ย. 2560 25,611,418.58            25,317,782.18             
พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 คร้ังท่ี 2

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.80 ครบก าหนด 10 ต.ค. 2560 8,904,703.41              8,898,842.70               
พนัธบตัรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2522 คร้ังท่ี 13

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.88 ครบก าหนด 13 มิ.ย. 2562 27,715,818.04            27,426,569.60             
พนัธบตัรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 คร้ังท่ี 4

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ครบก าหนด 13 มี.ค. 2566 64,096,579.40            68,001,592.51             
พนัธบตัรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2557 คร้ังท่ี 7

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.53 ครบก าหนด 29 พ.ย. 2559 5,535,450.98              5,520,295.46               
The Bonds of The Export-Import of Korea No.1/2556

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.43 ครบก าหนด 11 มี.ค. 2559 13,752,718.48            13,731,464.30             

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 115,908,309.03          115,431,207.93           
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย อาย ุ3 ปี รุ่น 1/3ปี/54 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 ครบก าหนด 31 มี.ค. 2557 701,469.65                 700,737.92                  
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 1/3ปี/2555 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.05 ครบก าหนด 30 ม.ค. 2558 905,785.77                 902,086.94                  
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 2/3ปี/2555 -                              

 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.30 ครบก าหนด 16 ก.ค. 2558 2,628,912.75              2,617,925.67               
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 2/2ปี/2556

 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.85 ครบก าหนด 19 ส.ค. 2558 7,738,166.90              7,700,778.16               
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 1/3ปี/2556

 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.95 ครบก าหนด 14 ม.ค. 2559 46,403,140.01            46,160,450.03             
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 1/4ปี/2555 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.22 ครบก าหนด 1 มี.ค. 2559 35,937,740.76            35,772,960.11             
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 1/364/56 

ครบก าหนด 9 ม.ค. 2557 399,778.31                 399,779.81                  

 -   23   -
ปี 2556
บาท
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มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ต่อ)

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 38/182/56
 ครบก าหนด 27 มี.ค. 2557 895,267.35                 894,631.11                  

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 2/364/56
 ครบก าหนด 10 เม.ย. 2557 2,484,567.77              2,483,493.15               

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 44/182/56
 ครบก าหนด 8 พ.ค. 2557 4,563,164.63              4,559,309.10               

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 49/182/56
 ครบก าหนด 12 มิ.ย. 2557 4,354,837.87              4,354,198.60               

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดท่ี 3/364/56
 ครบก าหนด 3 ก.ค. 2557 8,895,477.26              8,884,857.33               

รวม 677,871,985.00          699,725,278.55           

รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 4
การลงทุนในหลกัทรัพย์ บริษทัหลกัทรัพย์ บัวหลวง จ ากดั(มหาชน)

มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน
หุ้นสามญั

ธนาคาร 269,118,000.00          309,540,252.16           
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 47,704,000.00            49,571,695.10             
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 92,040,000.00            104,934,636.29           
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 53,669,000.00            58,980,518.78             
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 75,705,000.00            96,053,401.99             

หุ้นกู้
ภาคธุรกจิ 612,443,067.72          606,182,931.54           
หุ้นกู ้บมจ. บา้นปู

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2561 76,677,945.75            76,999,746.75             
หุ้นกูข้องบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.18 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2561 14,197,503.75            14,097,158.28             
หุ้นกูข้องบริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.36 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2563 10,850,665.51            10,901,369.04             
หุ้นกูไ้มมี่ประกนัของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.19 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2563 19,512,874.83            19,702,506.83             

ปี 2556
บาท

ปี 2556
บาท

 -   24   -
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มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน
หุ้นกูข้อง บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.01 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2561 11,862,225.00            12,000,063.96             
หุ้นกู ้บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.35 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2562 19,376,860.25            19,303,526.33             
หุ้นกู ้บมจ. ไออาร์พีซี  

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.35 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2558 8,210,862.35              8,098,156.52               
หุ้นกู ้บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.98 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2558 50,488,030.00            50,006,518.50             
หุ้นกู ้บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.99 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2558 20,239,451.20            20,000,787.60             
หุ้นกู ้บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2560 8,431,382.19              8,298,238.16               
หุ้นกู ้บมจ. น ้าตาลมิตรผล

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.49 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2559 22,622,299.72            22,202,842.49             
หุ้นกู ้บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.95 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2558 30,241,449.60            30,089,620.01             
หุ้นกู ้บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2562 34,754,943.96            34,500,039.33             
หุ้นกู ้บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.28 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2558 131,734,416.46          129,986,728.45           
หุ้นกู ้บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.23 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2559 50,655,320.15            50,006,686.29             
หุ้นกู ้บมจ. ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.70 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2559 102,586,837.00          99,988,943.00             
รวม 881,561,067.72          915,723,183.70           
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รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 5
การลงทุนในหลกัทรัพย์ บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั(มหาชน)

มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน
หุ้นสามญั

ธนาคาร 52,784,700.00            60,371,564.58             
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 18,423,000.00            20,644,867.03             
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 21,450,000.00            24,602,760.14             
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 8,047,050.00              9,758,193.63               
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 4,864,650.00              5,365,743.78               

พลงังานและสาธารณูปโภค 31,190,350.00            34,933,510.08             
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 23,881,000.00            27,573,464.45             
บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 7,309,350.00              7,360,045.63               

ส่ือและส่ิงพิมพ์ 1,316,600.00              2,156,073.14               
บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 1,316,600.00              2,156,073.14               

ขนส่งและโลจิสตกิส์ 12,773,800.00            16,200,177.10             
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 10,524,400.00            12,340,146.75             
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 2,249,400.00              3,860,030.35               

หุ้นกู้
ภาคธุรกจิ 85,697,114.64            85,412,943.38             
หุ้นกูช้นิดทยอยช าระคืนเงินตน้ ของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25  ต่อปี ครบก าหนด ปี 2560 3,852,488.79              3,800,160.51               
หุ้นกู ้บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.93 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2561 4,359,637.44              4,400,534.65               
หุ้นกู ้บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2555  ชุดท่ี 1

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.93 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2562 3,059,504.25              3,055,412.79               
หุ้นกู ้บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน)

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.10 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2558 1,920,324.63              1,900,221.45               
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.03 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2559 4,020,487.40              3,999,792.92               

หุ้นกู ้บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2551
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.84 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2558 1,035,653.84              1,023,188.19               

หุ้นกู ้บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2554 ชุดท่ี 2
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.98 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2559 10,113,693.70            10,057,412.20             

 -   26   -
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มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน
ภาคธุรกจิ (ต่อ)
หุ้นกู ้บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.05 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2559 6,056,490.60              6,000,702.54               
หุ้นกู ้บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั คร้ังท่ี 4/2556

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.38 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2558 301,657.03                 300,034.22                  
หุ้นกู ้บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั คร้ังท่ี 1/2556

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.34 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2559 7,330,632.91              7,298,810.17               
หุ้นกู ้บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2554

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.05 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2557 808,098.03                 799,141.15                  
หุ้นกู ้บริษทั น ้าตาลมิตรผล จ ากดั คร้ังท่ี 3/2556 ชุดท่ี 1

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.98 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2559 2,412,897.74              2,400,016.37               
หุ้นกู ้บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2556 ชุดท่ี 1

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.98 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2559 1,683,852.15              1,700,216.33               
หุ้นกู ้บริษทั ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.31 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2555 5,054,470.65              5,000,027.70               
หุ้นกู ้บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556 ชุดท่ี 3

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.36 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2563 2,090,495.19              2,100,263.76               
หุ้นกู ้บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลิส จ ากดั (มหาชน) 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.65 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2563 3,419,540.48              3,400,042.81               
หุ้นกู ้บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556 ชุดท่ี 2

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.99 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2561 3,840,037.09              3,899,631.99               
หุ้นกู ้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.54 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2559 19,990,180.00            19,976,826.80             
หุ้นกู ้ลิสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.98 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2558 2,333,104.54              2,300,264.13               
หุ้นกู ้ซีพี ออลล ์จ ากดั จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.10 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2559 2,013,868.18              2,000,242.70               

ธนาคาร 9,619,660.45              9,600,670.21               
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

คร้ังท่ี 1/2556 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.58 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2559 2,093,298.61              2,100,256.81               
คร้ังท่ี 2/2556 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.86 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2559 1,503,761.16              1,499,710.56               

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)
คร้ังท่ี 1/2556 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.48 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2558 6,022,600.68              6,000,702.84               

 -   27   -
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มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน
บัตรเงินฝากธนาคาร 27,000,000.00            27,000,000.00             

บตัรเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.40 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2557 20,000,000.00            20,000,000.00             

บตัรเงินฝาก ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.15 ต่อปี 7,000,000.00              7,000,000.00               

ตัว๋แลกเงิน 10,000,000.00            10,000,000.00             
ตัว๋แลกเงินธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)
     อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.81 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2557 10,000,000.00            10,000,000.00             

พันธบัตรรัฐบาล 195,195,073.13          194,882,242.35           
พนัธบตัรรัฐบาล
     อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.63 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2558 คร้ังท่ี 1 31,298,544.82            31,217,973.56             
     อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.13 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2564 คร้ังท่ี 6 46,077,702.41            45,904,701.02             
พนัธบตัรท่ีกระทรวงการคลงัค  ้าประกนั
     อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.28 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2555 คร้ังท่ี 5 12,856,670.20            12,797,982.08             
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย
     อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.30 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2557 งวดท่ี 39/91/56 38,997,557.88            38,997,542.62             
     อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.27 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2557  งวดท่ี 1/364/56 52,973,991.95            52,973,678.83             
     อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.28 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2557  งวดท่ี40/91/56 5,997,029.42              5,997,003.14               
     อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.31 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2557  งวดท่ี 28/182/56 6,993,576.45              6,993,361.10               

เงินฝากในธนาคาร
เงินฝากประจ า 105,000,000.00          105,000,000.00           
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อตัราดอกเบ้ีย 3.25 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2557 15,000,000.00            15,000,000.00             
อตัราดอกเบ้ีย 3.25 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2557 10,000,000.00            10,000,000.00             
อตัราดอกเบ้ีย 3.25 ต่อปี  ครบก าหนด ปี 2557 25,000,000.00            25,000,000.00             

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)
อตัราดอกเบ้ีย 4.00 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2557 15,000,000.00            15,000,000.00             
อตัราดอกเบ้ีย 4.00 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2557 5,000,000.00              5,000,000.00               
อตัราดอกเบ้ีย 4.00 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2557 10,000,000.00            10,000,000.00             
อตัราดอกเบ้ีย 4.00 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2557 10,000,000.00            10,000,000.00             
อตัราดอกเบ้ีย 3.70 ต่อปี ครบก าหนด ปี 2559 15,000,000.00            15,000,000.00             

รวม 530,577,298.22          545,557,180.84           

บาท
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               การวิเคราะห์งบการเงินปี 2556 
 
 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ ากัด ประจ าปี 
2556  เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556  แล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์บริหารงานปรากฏผล
ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการเงิน จากงบการเงินของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับปี 
2555 ปรากฏว่าสหกรณ์มีสินทรัพย์จ านวน 34,095 ล้านบาทเศษ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 3,526 ล้านบาทเศษ   
หนี้สินของสหกรณ์จ านวน  19,187  ล้านบาทเศษ  เพ่ิมขึ้น  2,741  ล้านบาทเศษ   ส่วนทุนของสหกรณ์มี
จ านวน  14,907  ล้านบาทเศษ   เพ่ิมข้ึน  785 ล้านบาทเศษ 

สาเหตุที่สินทรัพย์เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากสมาชิกกู้เงินเพ่ิมขึ้น 532 ล้านบาทเศษ สหกรณ์อ่ืนกู้เงิน
เพ่ิมข้ึน 2,591 ล้านบาทเศษ เงินฝากสหกรณ์อ่ืนเพิ่มขึ้น 1,055 ล้านบาทเศษ ส่วนสาเหตุที่หนี้สินสหกรณ์เพ่ิมขึ้น
ส่วนใหญ่เนื่องจากสมาชิกได้ฝากเงินเพ่ิมขึ้น 1,817 ล้านบาทเศษ สหกรณ์ได้กู้ยืมจากภายนอกเพ่ิมขึ้น 766 ล้าน
บาทเศษ 

สินทรัพย์ของสหกรณ์จ านวน 34,095 ล้านบาทเศษ ประกอบด้วยสมาชิกกู้ร้อยละ 14.05  ให้สหกรณ์
อ่ืนกู้ร้อยละ 28.56 เงินฝากสหกรณ์อ่ืนร้อยละ 5.71  เงินลงทุนร้อยละ 48.52   ซึ่งเงินลงทุนสามารถเปลี่ยนเป็น
เงินได้ตามต้องการพร้อมดอกผลจากการลงทุน ส่วนการบริหารสินเชื่อสามารถเรียกเก็บหนี้ได้เป็นส่วนใหญ่  มีหนี้
ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากสมาชิกกู้ร้อยละ 0.95 ของลูกหนี้รวม ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นลูกหนี้สมาชิกซึ่งมี
หลักทรัพย์ค้ าประกัน  ม  ถือได้ว่าสินทรัพย์ของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี 

แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่มาจากทุนภายในของสหกรณ์ คือจากเงินรับฝากร้อยละ 26.90 จาก
การถือหุ้นร้อยละ 32.86 และยังมีทุนส ารองซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายร้อยละ 5.39 รวมเป็นร้อยละ 
65.15  แตส่มาชิกกู้เงินเพียงร้อยละ 14.05  จึงมีเงินเหลือที่จะไปบริหารหารายได้ภายนอกโดยการให้สหกรณ์อ่ืน
กู้ร้อยละ 28.56 และลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น พันธบัตร  หุ้นกู้หุ้นทุน และกองทุนส่วนบุคคล 3 แห่ง   รวมเป็น
เงินลงทุนร้อยละ  48.52 เงินฝากสหกรณ์อ่ืนร้อยละ 5.71   การก่อหนี้ภายนอกมียอด ณ วันสิ้นงวดร้อยละ 
28.57 เป็นหนี้ระยะสั้น สรุปได้ว่าสหกรณ์มีความมั่นคง มีเงินเพียงพอที่จะใช้หมุนเวียน  

ในปีนี้มีเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด อยู่ในระหว่างการื้นนืูกิจการสหกรณ์ จ านวน 36 
ล้านบาทเศษ ซึ่งมีปัญหาด้านขาดสภาพคล่องทางการเงิน สหกรณ์จึงคงเงินฝากไว้ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม
ระหว่างคณะกรรมการด าเนินการชั่วคราวของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด กับสหกรณ์ผู้ฝากเงินเมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 และตามความเห็นชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2. ผลการด าเนินงาน  ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในปี 2556  มีก าไรสุทธิ 993 ล้านบาทเศษ 
เพ่ิมขึ้นกว่าปีก่อน 77 ล้านบาทเศษ สาเหตุที่ก าไรเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากรายได้เพ่ิมขึ้น 123 ล้านบาทเศษ  
ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้กู้ยืมและเงินฝากเพ่ิมขึ้น 211 ล้านบาทเศษ รายได้จากการลงทุนลดลง 84 ล้าน
บาทเศษ รายจ่ายเพ่ิมขึ้น 53 ล้านบาทเศษ เป็นรายจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากและรายจ่ายดอกเบี้ยการกู้ยืม

ถือไดวาสินทรัพยของสหกรณสวนใหญเปนสินทรัพยที่มีคุณภาพดี

ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ประจําป

หุนกู  หุนทุน  และกองทุนสวนบุคคล  3  แหง
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ระยะสั้น  ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 7 ล้านบาทเศษ รายจ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการครบรอบ
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  รายการที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าซ๋อมแซมและ
บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอืท์แวร์  

รายไดร้วมทั้งสิ้นส่วนใหญ่จะเป็นรายได้จากเงินลงทุน 858 ล้านบาทเศษ ดอกเบี้ยจากการให้สหกรณ์อ่ืน
กู้  454  ล้านบาทเศษ จากการให้สมาชิกกู้ 214 ล้านบาทเศษ  ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 94 ล้านบาทเศษ 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  1 ล้านบาทเศษ   สรุปได้ว่าเป็นรายได้จากภายนอก  1,408  ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อย
ละ 87.01  เป็นรายได้จากภายใน 210 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 12.99 
 

 3. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
3.1. การวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  เพ่ือประเมินความสามารถในการจ่าย 

ช าระหนี้สินระยะสั้น 
               ปี 2556        ปี 2555             
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน                 0.51  ต่อ  1            0.45 ต่อ  1                

วิเคราะห์โดยน าสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวยีน จากอัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้ 
เห็นว่า สหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็น  0.51  ต่อหนี้สินหมุนเวียน 1 เท่า  ปีนี้สูงว่าปีก่อน 0.06 ต่อ 1   
เพราะสมาชิกฝากเงินรวม 9,170  ล้านบาทเศษ  ซึ่งตามระเบียบก าหนดให้จัดอยู่ในหนี้สินคล่องตัว เต็มจ านวน 
แต่เงินให้กู้ยืมหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วรวม 14,582  ล้านบาทเศษ  ได้ก าหนดให้จัดเป็นลูกหนี้ระยะ
สั้นในสินทรัพย์หมุนเวียนเพียง  2,035  ล้านบาทเศษ  แต่ถือได้ว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องเพราะมีเงินลงทุนสูงถึง  
16,542 ล้านบาทเศษ ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินมาจ่ายคืนเงินรับฝากได้เพียงพอ เกณฑ์เฉลี่ยเท่ากับ 0.41 เท่า 
 
  3.2   การวัดความสามารถในการก่อหนี้ (Leverage Ratio)    เพ่ือประเมินว่า สหกรณ์มี
สัดส่วนการก่อหนี้มากน้อยเพียงใด เมือ่เปรียบเทียบกับทุนที่มีอยู่ การก่อหนี้อยู่ในอัตราเสี่ยงมากน้อยเพียงใด 
 
              ปี 2556    ปี 2555            
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน                     1.29  ต่อ  1          1.16  ต่อ  1                
 วิเคราะห์จากหนี้สินรวมหารด้วยทุนรวม   แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนการก่อหนี้ของสหกรณ์สูงกว่าปีก่อน   
0.13  ต่อ 1   ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกฝากเงินเพ่ิมขึ้น และมีการก่อหนี้ภายนอกเพ่ิมขึ้น รวมหนี้สินเพ่ิมขึ้น 2,741 
ล้านบาทเศษ  แต่ทุนเพ่ิมขึ้น 785 ล้านบาทเศษ   อย่างไรก็ดี  สหกรณ์มีเงินลงทุนสูง  มีความสามารถในการ
ช าระหนี้ และมีสินทรัพย์ที่จะช าระหนี้ได้เพียงพอ  เกณฑ์เฉลี่ย* เท่ากับ 1.07 ต่อ 1  
 

2.3 การวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)    เพ่ือประเมิน 
ความสามารถในการท าก าไรของสหกรณ์ หรือประสิทธิภาพในการบริหารงานของสหกรณ์ 

3.3

รอยละ 87.01 เปนรายไดจากภายใน 210 ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ 12.99

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  1  ลานบาทเศษ  สรุปไดวาเปนรายไดจากภายนอก  1,408  ลานบาทเศษ
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               ปี 2556    ปี 2555            
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์                    ร้อยละ 3.07                  ร้อยละ 3.07                 
 วิเคราะห์โดยน าก าไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์เฉลี่ย 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                        
 วิเคราะห์โดยน าก าไรสุทธิหารด้วยทุนเฉลี่ย คูณด้วย 100  จากอัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
ประสิทธิภาพในการหาก าไรของสหกรณ์ต่อทุน ปีปัจจุบันทุน 100 บาท ท าก าไรได้  6.84 บาท  อัตราเพ่ิมขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 0.11  ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในท้องตลาดมาก เกณฑ์เฉลี่ย “ เท่ากับร้อยละ 7.07  และ
เนื่องจากทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นร้อยละ 32.86  เงินรับฝากร้อยละ 26.90  ถือว่าปีนี้
ทุนเรือนหุ้นเป็นแหล่งเงินทุนที่มากกว่าเงินฝาก  แต่ก็เป็นไปตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์  ถ้ามองอีกด้านแล้ว
อัตราค่าใช้จ่ายจากทุนเรือนหุ้นได้แก่เงินปันผลนั้นจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  นั่นคือแหล่งเงินทุนจากเงิน
ฝากจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 
 
              ปี 2556    ปี 2555           
อัตราส่วนก าไรสุทธิ                 ร้อยละ   61.44                 ร้อยละ  61.43              
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย                            ร้อยละ   38.56                 ร้อยละ  38.57             
 วิเคราะห์จากอัตราร้อยละของก าไรสุทธิต่อรายได้ดอกเบี้ยและและผลตอบแทนจากการลงทุน  ปรากฏ
ว่าปีปัจจุบันรายได้ 100 บาท เป็นก าไร  61.44 บาท เพ่ิมข้ึนกว่าปีก่อนร้อยละ 0.01   อัตราร้อยละของค่าใช้จ่าย
ปีปัจจุบันรายได้ 100.00 บาท เป็นค่าใช้จ่าย 38.56 บาท ส่วนปีก่อนเป็นค่าใช้จ่าย 38.57 บาท ลดลงร้อยละ 
0.01  จากอัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  ปีปัจจุบันอัตราก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย และอัตราค่าใช้จ่ายลดลง
ในอัตราส่วนที่เท่ากัน เกณฑ์เฉลี่ย*อัตราส่วนก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 59.566 ค่าใช้จ่ายร้อยละ 40.44 
 กล่าวโดยสรุปแล้วถือได้ว่า ในปี 2556    สถานะการเงินของสหกรณด์ีขึ้นกว่าปีก่อน  เนื่องจากสินทรัพย์
เพ่ิมข้ึน หนี้สินเพ่ิมข้ึนน้อยกว่า ท าให้ทุนเพ่ิมข้ึน    

ความสามารถในการหารายได้เพ่ิมขึ้น แต่รายจ่ายเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าท าให้ก าไรเพ่ิมขึ้น   แต่ก าไรสุทธิที่
ได้มานีส้่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนภายนอกเป็นส่วนใหญ่  แสดงว่าการบริหารไม่ได้มุ่งหวังก าไรจากการให้สมาชิก
กู้ แต่เป็นการบริหารเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกในด้านบรรเทาความเดือดร้อนและการให้สวัสดิการแก่สมาชิกเป็นส่วน
ใหญ่   
 การก่อหนี้เพ่ิมข้ึน  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่าเดิม และผลตอบแทนต่อทุนเพ่ิมขึ้น  อัตราเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น  0.06   อัตราการหมุนของสินทรัพย์ไปหารายได้เท่ากับ 0.05 รอบ เท่ากับปีก่อน   แสดงว่า

*
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สหกรณ์น าสินทรัพย์ไปหารายได้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่เป็นการหมุนหารายได้จากภายนอกมากกว่า
ภายใน เกณฑ์เฉลี่ย” เท่ากับ 0.05 รอบ 

วิเคราะห์จากจ านวนสมาชิกซึ่งประกอบด้วยสมาชิกกิตติมศักดิ์ 1 พระองค์ สมาชิกปกติ 11,340 ราย 
สมาชิกสมทบ  3,569  ราย รวม 14,910 ราย ปรากฏว่าสหกรณ์ท าก าไรสุทธิต่อสมาชิกเฉลี่ยรายละ 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 จ ากัด    มีการออมทรัพย์มากกว่าการกู้เงิน โดยสมาชิกให้ความไว้วางใจฝากเงินเป็น
จ านวนสูง  ซ่ึงเงินฝากน้ีให้ผลตอบแทนต่อสมาชิกในอัตราท่ีสูงกว่าฝากสถาบันการเงิน อ่ืน และสหกรณ์สามารถที่
จะน าเงินฝากนี้ไปบริหารหารายได้เป็นจ านวนสูง 
 

สรุปไดว้่า     จากการตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์แสดงว่าสหกรณ์ได้จัดท า 
งบการเงินตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์  มีเอกสารประกอบครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้  มีการบันทึกบัญชี
ในระบบเงินค้างในระหว่างปีทุกเดือนท าให้คณะกรรมการสามารถจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารได้ถูกต้อง
รวดเร็ว การบริหารการเงินของสหกรณ์มีประสิทธิภาพอ านวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกทั้งในด้านการให้สมาชิกกู้ใน
อัตราดอกเบี้ยต่ า   รายได้จากดอกเบี้ยให้สมาชิกกู้น้อย มีการให้สวัสดิการแก่สมาชิกเป็นจ านวนสูงหลายด้านทั้ง
สมาชิกปัจจุบันและสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว  มีการสัมมนาให้ความรู้ในด้านการบริหารสหกรณ์แก่
สมาชิกและสหกรณ์อ่ืน  มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทันสมัยปรับปรุงทุกปี  สามารถอ านวยประโยชน์ต่อการ
ใช้งานได้รวดเร็วครบวงจรช่วยให้บริหารงานได้รวดเร็ว สามารถให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
สูง  ให้ความมั่นใจแก่ผู้เป็นสมาชิกได้ในอัตราที่น่าพอใจมาก 
 
 
 
                                     วิเคราะห์โดย   นางลักขณา เขคม 

ส านักสอบบัญชีลักขณา เขคม และคณะ 
         ผู้สอบบัญชี  

 
หมายเหตุ.- 

1. เกณฑ์เฉล่ีย*  หมายถึงเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งข้อมูลและอัตราส่วนส าคัญของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ยปี 2555 ตาม  Peer Group 2012    

2. เกณฑ์มาตรฐาน**  หมายถึงเกณฑ์ทีก่ าหนดตามคู่มือเกณฑ์อ้างอิง (Benchmark) ปี 2549 
อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

*
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บาท % บาท %

1. ก ำไรสุทธิ 993,054,936.59 100.00 915,182,971.87 100.00
2. ทุนส ำรอง

ไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 15 ของก ำไรสุทธิ 149,355,462.46 15.04 137,643,518.97 15.04
3. ค่ำบ ำรุงสนันิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

รอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธ ิแต่ไมเ่กนิ 10,000 บำท 10,000.00           0.00     10,000.00         0.00    
4. เงนิปนัผลรอ้ยละ 6.03 (ปี 2555 = 6.01) แห่งค่ำหุน้ทีช่ ำระแลว้

ของสมำชกิแต่ละคน โดยคดิใหต้ำมส่วนระยะเวลำ 652,772,570.71 65.73 606,713,830.11 66.29
5. เงนิเฉลีย่คนืรอ้ยละ 42.00 (ปี 2555 = 33.00)

ของดอกเบีย้เงนิกูทุ้กประเภท * 88,316,231.92 8.89 54,406,945.59 5.95
6. ทุนอุดหนุนกำรศกึษำของบุตรสมำชกิ

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิ 6,600,000.00 0.67 6,200,000.00 0.68
7. โบนสักรรมกำรและเจำ้หน้ำที่

ไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 1 แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของก ำไรสุทธิ 10,995,501.40 1.11 10,250,000.00 1.12
8. ทุนสำธำรณประโยชน์

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิ 1,303,866.14 0.13 2,136,998.53 0.23
9. ทุนสวสัดกิำรสมำชกิ  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของก ำไรสุทธิ 69,513,845.56 7.00 82,366,467.47 9.00
10. ทุนรกัษำระดบัอตัรำเงนิปนัผล

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2  แห่งทุนเรอืนหุน้วนัสิ้นปี 14,187,458.40 1.43 15,455,211.20 1.69

หมายเหต ุ    * อตัรำดอกเบีย้เงนิกูเ้ฉลีย่ตลอดปี 2556 รอ้ยละ 4.67    ต่อปี
         หกั   เงนิเฉลีย่คนื  42.00.% รอ้ยละ 1.96    ต่อปี
         คงเหลือ  อตัรำดอกเบีย้เงนิกูสุ้ทธิ รอ้ยละ 2.71     ต่อปี

                            สหกรณอ์อมทรพัยจ์ุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ  ากดั
                                       การจดัสรรก าไรสุทธิ ประจ  าปี 2556

รายการ ปี 2556 ปี 2555
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ผลของการจัดสรรก าไรสุทธิ 
 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2556  ตามที่เสนอจะมีผล  ดังนี้ 
 

1. เป็นของสมาชิกร้อยละ  74.62  ของก าไรสุทธิ  คือ   

   1.1  เงินปันผล      (65.73%) 652,772,570.71 บาท 
   1.2  เงินเฉลี่ยคืน     (8.89%)   88,316,231.92 บาท 

รวม 741,088,802.63              บาท 
   

2.  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ  24.27  ของก าไรสุทธิ  คือ   
     2.1  ทุนส ารอง   (15.04%) 149,355,462.46 บาท 
     2.2  ทุนสวัสดิการสมาชิก  (7.00%) 69,513,845.56 บาท 
     2.3  ทุนสาธารณประโยชน์  (0.13%) 1,303,866.14 บาท 
     2.4  ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก  (0.67%) 6,600,000.00 บาท 
     2.5  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  (1.43%) 14,187,458.40 บาท 

รวม 240,960,632.56 บาท 
   

3.  เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 1.11 ของก าไรสุทธิ  คือ 10,995,501.40 บาท 

รวม 10,995,501.40 บาท 
   

4.  เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ฯ  ร้อยละ 0.00  ของก าไรสุทธิ  คือ   

    ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย                 10,000.00 บาท 
รวม 10,000.00 บาท 

   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 993,054,936.59 บาท 
 
 
 
 

 

1. เป็นของสมาชิกร้อยละ   74.62 
2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ        24.27 
3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ   1.11 
4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ฯ  ร้อยละ    0.00 

74.62 

24.27 1.11 
0.00 

หลักเกณฑการจัดสรรกําไรสุทธิ
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งบประมาณรายจายในการดําเนินงานของสหกรณฯ 
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งบประมาณรายจายในการดําเนินงานของสหกรณฯ ประจําป 2557

งบประมาณ จ่ายจริง ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2556 ม.ค. - ธ.ค. 56 ปี 2557

1 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่
1.1 เงินเดือน 24,586,000.00 24,041,925.21 544,074.79 26,387,000.00
1.2 คา่ลว่งเวลา 860,000.00 653,472.25 206,527.75 860,000.00
1.3 คา่รักษาพยาบาล 858,000.00 949,960.75 (91,960.75) 858,000.00
1.4 คา่เบีย้ประกนัสขุภาพเจ้าหน้าที่ 354,000.00 337,972.63 16,027.37 354,000.00
1.5 คา่เลา่เรียนบตุร 170,000.00 143,494.50 26,505.50 194,000.00
1.6 สวสัดิการชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00
1.7 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 6,000.00 5,652.00 348.00 6,000.00
1.8 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 531,000.00 402,320.00 128,680.00 531,000.00
1.9 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 1,733,000.00 1,654,416.23 78,583.77 1,808,000.00
1.10 คา่บ าเหน็จและชดเชยเจ้าหน้าที่ 7,515,000.00 7,514,170.00 830.00 2,409,000.00
1.11 คา่เบีย้ประกนัอบุตัิเหตเุจ้าหน้าที่ 133,000.00 123,946.50 9,053.50 133,000.00
1.12 คา่เคร่ืองแตง่กายเจ้าหน้าที่ 484,000.00 444,000.00 40,000.00 488,000.00
1.13 คา่ฝึกอบรมและร่วมประชมุสมัมนาเจ้าหน้าที่ 500,000.00 400,267.09 99,732.91 500,000.00
1.14 คา่สมัมนาเจ้าหน้าที่ 2,333,000.00 2,004,070.15 328,929.85 2,333,000.00
1.15 เข็มเกียรติคณุ 0.00 0.00 0.00 18,000.00
1.16 เงินสวสัดิการเจ้าหน้าที่ประสบภยั 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00

40,313,000.00 38,925,667.31 1,387,332.69 37,129,000.00
2 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

2.1 คา่เชา่อาคารสถานที่ 488,000.00 415,447.00 72,553.00 632,000.00
2.2 คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาอาคาร 800,000.00 725,832.55 74,167.45 850,000.00
2.3 คา่บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ส านกังาน 467,000.00 243,482.89 223,517.11 467,000.00
2.4 คา่ซอ่มแซมและปรับปรุงเคร่ืองใช้ส านกังาน 250,000.00 83,384.60 166,615.40 250,000.00
2.5 คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบงาน 2,980,000.00 2,770,835.60 209,164.40 3,830,000.00
2.6 คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ 100,000.00 134,881.94 (34,881.94) 100,000.00
2.7 คา่เบีย้ประกนัภยัและภาษียานพาหนะ 186,000.00 140,678.80 45,321.20 186,000.00
2.8 คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 400,000.00 204,611.56 195,388.44 400,000.00
2.9 คา่ไฟฟ้า 1,600,000.00 1,504,134.20 95,865.80 1,600,000.00
2.10 คา่น า้ประปา 50,000.00 25,671.92 24,328.08 50,000.00
2.11 คา่ประกนัเสี่ยงภยัทรัพย์สิน 50,000.00 53,714.00 (3,714.00) 60,000.00

7,371,000.00 6,302,675.06 1,068,324.94 8,425,000.00

      ระเบียบวาระที ่8 
เรือ่ง  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2557

งบประมาณ ปี 2557
สหกรณอ์อมทรัพย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จ ากัด

รายการ คงเหลือ
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งบประมาณ จ่ายจริง ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2556 ม.ค. - ธ.ค. 56 ปี 2557

รายการ คงเหลือ

3 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก

3.1 คา่ใช้จา่ยฝึกวิชาชีพ 86,000.00 0.00 86,000.00 100,000.00
3.2 คา่ใช้จา่ยมอบทนุการศกึษาบตุรสมาชิก 72,000.00 52,210.00 19,790.00 72,000.00
3.3 คา่สมัมนาสมาชิก 4,840,000.00 2,961,826.65 1,878,173.35 4,840,000.00
3.4 คา่พิมพ์หนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 616,000.00 455,689.75 160,310.25 636,000.00
3.5 คา่ใช้จา่ยการบริการด้านการเงินครบวงจร 1,860,000.00 1,538,420.00 321,580.00 1,860,000.00
3.6 คา่พิมพ์หนงัสือและเอกสารเผยแพร่สมาชิก 450,000.00 265,360.00 184,640.00 0.00
3.7 คา่พาหนะเจ้าหน้าที่ท านิติกรรม 268,000.00 214,755.00 53,245.00 268,000.00
3.8 คา่ที่จอดรถ 20,000.00 8,800.00 11,200.00 20,000.00

8,212,000.00 5,497,061.40 2,714,938.60 7,796,000.00
4 หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน

4.1 คา่เบีย้ประชมุ 984,000.00 1,000,800.00 (16,800.00) 984,000.00
4.2 เงินสมนาคณุ 3,363,000.00 3,192,404.32 170,595.68 3,363,000.00
4.3 คา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 240,000.00 240,000.00 0.00 240,000.00
4.4 คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 260,000.00 260,000.00 0.00 260,000.00
4.5 คา่เบีย้ประกนัอบุตัิเหตกุรรมการ 36,000.00 38,601.00 (2,601.00) 39,000.00
4.6 คา่เคร่ืองแตง่กายกรรมการ 64,000.00 64,000.00 0.00 68,000.00
4.7 คา่ฝึกอบรมและร่วมประชมุสมัมนากรรมการ 550,000.00 458,152.58 91,847.42 550,000.00
4.8 คา่สมัมนากรรมการ 924,000.00 746,220.29 177,779.71 924,000.00
4.9 คา่ใช้จา่ยประชาสมัพนัธ์ 2,470,000.00 1,850,558.60 619,441.40 2,692,000.00
4.10 คา่ใช้จา่ยในการให้สินเช่ือ 1,000,000.00 611,183.99 388,816.01 1,000,000.00
4.11 คา่ธรรมเนียมการโอนเงิน 250,000.00 92,858.00 157,142.00 250,000.00
4.12 คา่รับรอง 250,000.00 290,981.00 (40,981.00) 250,000.00
4.13 คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุสมัมนาเพ่ือการให้สินเช่ือแก่สหกรณ์อ่ืน 2,500,000.00 2,240,054.07 259,945.93 2,500,000.00
4.14 คา่บริหารจดัการกองทนุสว่นบคุคล 5,000,000.00 4,130,471.32 869,528.68 5,000,000.00
4.15 คา่ใช้จา่ยส านกังาน 680,000.00 606,248.76 73,751.24 680,000.00
4.16 คา่ใช้จา่ยงานบ้าน 400,000.00 391,147.15 8,852.85 400,000.00
4.17 คา่เบีย้ประกนัโจรภยั 249,000.00 208,656.21 40,343.79 351,000.00
4.18 คา่ธรรมเนียมไปรษณีย์ 682,000.00 524,085.00 157,915.00 682,000.00
4.19 คา่วสัดสุ านกังาน 875,000.00 870,694.70 4,305.30 950,000.00
4.20 คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ 1,300,000.00 1,287,626.01 12,373.99 1,300,000.00
4.21 คา่เบีย้เลีย้งพาหนะ 500,000.00 410,274.00 89,726.00 500,000.00
4.22 คา่สนบัสนนุการแข่งขนักีฬาของมหาวิทยาลยั 490,000.00 401,262.00 88,738.00 590,000.00
4.23 คา่ใช้จา่ยด าเนินคดี 500,000.00 514,380.00 (14,380.00) 500,000.00
4.24 คา่ใช้จา่ยโครงการครบรอบการจดัตัง้ สอ.จฬ. 150,000.00 52,764.60 97,235.40 150,000.00
4.25 คา่โทรศพัท์ 420,000.00 417,275.31 2,724.69 420,000.00
4.26 คา่ใช้จา่ยหยัง่เสียงเลือกตัง้ 800,000.00 794,655.18 5,344.82 1,000,000.00
4.27 คา่ใช้จา่ยจดัการประชมุใหญ่ 2,800,000.00 2,855,273.32 (55,273.32) 2,800,000.00
4.28 คา่ใช้จา่ยในการให้เชา่ห้องประชมุ 50,000.00 8,830.00 41,170.00 50,000.00
4.29 คา่ใช้จา่ยโครงการจดัท าแผนกลยทุธ์ 330,000.00 88,200.00 241,800.00 0.00
4.30 คา่ใช้จา่ยจดัท าโครงการตา่ง ๆ ตามแผนกลยทุธ์ 0.00 0.00 0.00 500,000.00

28,117,000.00 24,647,657.41 3,469,342.59 28,993,000.00

1,084,000.00

690,000.00

1,500,000.00

3,300,000.00

30,193,000.00
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งบประมาณ จ่ายจริง ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2556 ม.ค. - ธ.ค. 56 ปี 2557

รายการ คงเหลือ

5 หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน

5.1 เคร่ืองค านวณไฟฟ้า  10  เคร่ือง (ปี 2556 = 4 เคร่ือง) 20,000.00 11,960.03 8,039.97 40,000.00
5.2 รถตู้  (ปี 2556 = 1 คนั) 1,800,000.00 1,441,955.00 358,045.00 0.00
5.3 กล้องดิจิตอล (ปี 2556  = 5 ตวั) 100,000.00 83,600.00 16,400.00 0.00
5.4 บอร์ดติดประกาศ (ปี 2556 = 1 บอร์ด) 50,000.00 10,700.00 39,300.00 0.00
5.5 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 5,100,000.00 2,617,862.00 2,482,138.00 2,760,000.00
5.6 เคร่ืองสแกนเนอร์ 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00
5.7 เคร่ืองนบัธนบตัร 3 เคร่ือง (ปี 2556 =  3 เคร่ือง) 210,000.00 204,000.00 6,000.00 210,000.00
5.8 เคร่ืองกรองน า้ (ปี 2556 = 2 เคร่ือง) 50,000.00 22,780.00 27,220.00 0.00
5.9 รถจกัรยานยนต์ (ปี 2556 = 1 คนั) 60,000.00 48,000.00 12,000.00 0.00
5.10 คา่ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 950,000.00 415,138.60 534,861.40 950,000.00
5.11 เคร่ืองปรับอากาศ (ปี 2556 = 2 เคร่ือง) 180,000.00 172,000.00 8,000.00 0.00
5.12 ชดุเคร่ืองเสียง (ปี 2556 = 1 ชดุ) 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00
5.13 เคร่ืองพิมพ์บตัร 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 50,000.00
5.14 ตู้ 2 ลิน้ชกั  3  ตู้ 0.00 0.00 0.00 15,000.00
5.15 โทรศพัท์ไร้สาย 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 4,000.00
5.16 จอ LCD แบบแขวน 5 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 300,000.00
5.17 เคร่ืองปรับอากาศ  5  เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 180,000.00
5.18 ระบบมอนิเตอร์ห้องประชมุฯ  1  ชดุ 0.00 0.00 0.00 180,000.00
5.19 เคร่ืองดบัเพลิงชนิดแขวน 4 ถงั 0.00 0.00 0.00 25,000.00
5.20 ประตเูลื่อนอตัโนมตัิ 0.00 0.00 0.00 170,000.00

8,617,000.00 5,044,995.63 3,572,004.37 4,884,000.00
6 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสินทรัพย์

6.1 โครงการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 2,636,000.00 1,018,800.89 1,617,199.11 3,400,000.00
6.2 คา่ก่อสร้างและปรับปรุงที่ท าการ 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00

    2,636,000.00 1,018,800.89 1,617,199.11 5,300,000.00
7 หมวดส ารอง

7.1 ส ารอง 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 94,527,000.00รวมทัง้สิน้ 95,727,000.00

รายงานกิจการประจําป 2556
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เพิม่เตมิหน้า 92 

ตารางสรุปงบประมาณรายจา่ยในการดําเนนิงานของสหกรณ ์ประจาํป ี2557 

รายการ งบประมาณ จ่ายจริง 
ม.ค. – ธ.ค. 2556 

คงเหลอื ขอตัง้งบประมาณ 
ป ี2557 

1. หมวดคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัเจา้หน้าที ่
 40,313,000.00 38,925,667.31 1,387,332.69 37,129,000.00 

2. หมวดคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอปุกรณ ์
 7,371,000.00 6,302,675.06 1,068,324.94 8,425,000.00 

3. หมวดคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสมาชกิ 
 8,212,000.00 5,497,061.40 2,714,938.60 7,796,000.00 

4. หมวดคา่ใชจ้า่ยดาํเนนิงานอืน่ 
 28,117,000.00 24,647,657.41 3,469,342.59 28,993,000.00 

5. หมวดคา่ครุภัณฑส์ํานกังาน 
 8,617,000.00 5,044,995.63 3,572,004.37 4,884,000.00 

6. หมวดคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสนิทรัพย ์
 2,636,000.00 1,018,800.89 1,617,199.11 5,300,000.00 

7. หมวดสาํรอง 
 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
รวมทัง้สิน้ 97,266,000.00 81,436,857.70 15,829,142.30 94,527,000.00 

 

เพิม่เตมิหน้า 100  

 ทีป่ระชมุใหญส่ามญัประจําป ี2556 มมีตอินมุตัติดัหนีส้ญู จาํนวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นายนภดล  เจริญผล  เลขประจําตัวสมาชิก 371431   สังกดัสํานักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท กู้พิเศษ 
จํานวนเงิน 175,800.07 บาท 

2. นายสวัสดิ์ นิยมสวัสดิ์  เลขประจําตัวสมาชกิ 351609 สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท กู้พิเศษ 
จํานวนเงิน 74,653.34 บาท 

30,193,000.00

95,727,000.00

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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ประมาณการ  รายได้  รายจ่าย  ประจ าปี  2557 
 

               ล้านบาท 
1. ประมาณการรายได ้        
 1.1  ดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สมาชิก 225      
 1.2  ดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 530 
 1.3  รายได้อื่น 919 
  รวม                                                                           1,674      
 
2. ประมาณการรายจ่าย        
 2.1  ดอกเบ้ียจ่าย 535    
 2.2  ค่าใชจ้่ายบริหาร              89 
   รวม             624 
     
                      
ประมาณการรายไดสู้งกวา่รายจ่าย          1,050            

รายงานกิจการประจําป 2556
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การลงทุนของสหกรณฯ
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การลงทุนของสหกรณฯ

ระเบียบวาระที่ 14 
เรื่อง การลงทุนของสหกรณ ์

 
 

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

ฯลฯ 
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ได้ต่อไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็น 

ผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด 
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 

 (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน ที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์            
ซ่ึงสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 

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

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

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

ฯลฯ 
 

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีทุนส ารอง  1,838,859,389.01 บาท 
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และได้รับ
ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการด าเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ น าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3(7) ได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน 
 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................. .......... 

 อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มีทุนสํารอง 1,838,859,389.01 บาท ดังนั้น

เพื่อใหการบริหารการลงทุนของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย และไดรับผลตอบแทน

การลงทนุทีด่ี ทีป่ระชุมใหญสามญัประจาํป 2556 มีมติ อนุมตัใิหคณะกรรมการดําเนนิการของสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ 

นาํเงนิไปฝากหรอืลงทนุในหลกัทรัพย ตามขอ 3(7) ไดโดยรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพฒันาสหกรณแหงชาติกอน

รายงานกิจการประจําป 2556
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การกําหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืม
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ระเบียบวาระที่ 11 
 

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

 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมส าหรับปีใดก็ให้ใช้
วงเงินกู้ยืมส าหรับปีก่อนไปพลาง” 
 
 ในปี  2556  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมไว้เป็นจ านวน  
12,100,000,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 
 
 ส าหรับในปี 2557  คณะกรรมการด าเนินการฯ ใคร่เสนอขออนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  
อาจกู้ยืมได้ในวงเงิน  13,000,000,000.00  (หนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทถ้วน)   
  

 ทั้งนี้  เพ่ือความรอบคอบในการด าเนินกิจการให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกให้กว้างขวาง และเพ่ือให้การบริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
  
 จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
 
 
 มติที่ประชุม .................................................................... 

การกําหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืม

ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 มีมติอนุมัติวงเงินกู ยืมของ

วงเงิน 13,000,000,000.00 (หนึ่งหมื่นสามพันลานบาทถวน)

รายงานกิจการประจําป 2556
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การคัดเลือก ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

และผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2557
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ระเบียบวาระที่ 12 
 

เรื่อง  การคดัเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2557 
 
 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จ ากัด  ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี  2556   โดยมีระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง  การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี  2557  
นั้น    
  บัดนี้  มีผู้เสนอราคาบริการตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2557  รวม 4  ราย  เพ่ือเสนอที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2556  ดังนี้ 
 
  ผู้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี  จ านวน  4  ราย   ได้แก่ 
       1.1  ส านักสอบบัญชีลักขณา เขคม และคณะ โดย  นายการุญ  ทองโสภิต 
       1.2 บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด โดย  ดร. มนตรี  ช่วยช ู
       1.3  บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด โดย  นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ 
       1.4  บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด   โดย  นายศิลป์ชัย  รักษาพล 
   
 

 

 มติที่ประชุม.......................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทีป่ระชมุใหญสามญัประจาํป 2556 ไดมมีตเิลอืก สาํนกัสอบบญัชลีกัขณา เขคม  และคณะ

โดย นายการุญ ทองโสภิต เปนผูสอบบัญชีประจําป 2557

การคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2557

รายงานกิจการประจําป 2556
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 ทีป่ระชุมใหญสามัญประจาํป 2556 ไดมมีตเิลอืก บรษิทั มนตรสีอบบญัชแีละกฎหมาย จาํกดั

เปนผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2557

การคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2557ระเบียบวาระที่ 13 
 

เรื่อง  การคดัเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2557 
 
 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จ ากัด  ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี  2556   โดยมีระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง  การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี  2557  นั้น    
   
  บัดนี้  มีผู้เสนอราคาบริการตรวจสอบกิจการ รวม  2  ราย  เพ่ือน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ  
ประจ าปี  2556  ดังนี้ 
   

ผู้เสนอบริการตรวจสอบกิจการ  จ านวน  2  ราย  ได้แก่ 
      2.1  ส านักสอบบัญชีลักขณา  เขคม  และคณะ 
      2.2  บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด 
 

 

 

มติที่ประชุม............................................................................................................................. .......... 

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

105



การปรับลดดอกเบี้ยเงินกูใหแกสมาชิกที่ถึงแกกรรม
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ระเบียบวาระที่ 8 
เรื่อง  พิจารณาปรับลดดอกเบีย้เงินใหกู้้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม 

 

      ตามท่ี สมาชิกได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
และต่อมาสมาชิกผู้กู้นั้นได้ถึงแก่กรรม โดยมีหนี้สินค้างช าระกับสหกรณ์ ซึ่งเป็นภาระแก่ผู้ค้ าประกันและบุคคล
ท่ีต้องช าระหนี้แทน 

      ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือผู้ค้ าประกันและบุคคลท่ีช าระ
หนี้แทนผู้กู้ท่ีถึงแก่กรรม จึงเห็นควรปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมเป็นร้อยละ 0.01 ต่อ
ปี นับต้ังแต่วันท่ีถึงแก่กรรมจนถึงวันช าระหนี้ 

 

มติท่ีประชุม.................................................................................................................................. 

การปรับลดดอกเบี้ยเงินกูใหแกสมาชิกที่ถึงแกกรรม

หนี้แทนผูกูที่ถึงแกกรรม ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 ไดมีมติใหปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก

ที่ถึงแกกรรมเปนรอยละ 0.01 ตอป นับตั้งแตวันที่ถึงแกกรรมจนถึงวันชําระหนี้
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การอนุมัติตัดหนี้สูญ

รายงานกิจการประจําป 2556
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การอนุมัติตัดหนี้สูญ

เพิม่เตมิหน้า 92 

ตารางสรุปงบประมาณรายจา่ยในการดําเนนิงานของสหกรณ ์ประจาํป ี2557 

รายการ งบประมาณ จ่ายจริง 
ม.ค. – ธ.ค. 2556 

คงเหลอื ขอตัง้งบประมาณ 
ป ี2557 

1. หมวดคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัเจา้หน้าที ่
 40,313,000.00 38,925,667.31 1,387,332.69 37,129,000.00 

2. หมวดคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอปุกรณ ์
 7,371,000.00 6,302,675.06 1,068,324.94 8,425,000.00 

3. หมวดคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสมาชกิ 
 8,212,000.00 5,497,061.40 2,714,938.60 7,796,000.00 

4. หมวดคา่ใชจ้า่ยดาํเนนิงานอืน่ 
 28,117,000.00 24,647,657.41 3,469,342.59 28,993,000.00 

5. หมวดคา่ครุภัณฑส์ํานกังาน 
 8,617,000.00 5,044,995.63 3,572,004.37 4,884,000.00 

6. หมวดคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสนิทรัพย ์
 2,636,000.00 1,018,800.89 1,617,199.11 5,300,000.00 

7. หมวดสาํรอง 
 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
รวมทัง้สิน้ 97,266,000.00 81,436,857.70 15,829,142.30 94,527,000.00 

 

เพิม่เตมิหน้า 100  

 ทีป่ระชมุใหญส่ามญัประจําป ี2556 มมีตอินมุตัติดัหนีส้ญู จาํนวน 2 ราย ดังนี ้

1. นายนภดล  เจริญผล  เลขประจําตัวสมาชิก 371431   สังกดัสํานักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท กู้พิเศษ 
จํานวนเงิน 175,800.07 บาท 

2. นายสวัสดิ์ นิยมสวัสดิ์  เลขประจําตัวสมาชกิ 351609 สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท กู้พิเศษ 
จํานวนเงิน 74,653.34 บาท 
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การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ

และรับทราบผลการเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย

ป 2557

รายงานกิจการประจําป 2556
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 ดวยในป 2556 สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด มีคณะกรรมการที่หมดวาระ

ในการดํารงตําแหนง ดังนี้

  1.  รองประธานกรรมการ

  2.  เหรัญญิก

  3.  กรรมการเขต 2

  4.  กรรมการเขต 6

  5.  กรรมการเขต 7

  6.  กรรมการเขต 8

  7.  กรรมการเขต 10

 คณะกรรมการดาํเนนิการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมการดาํเนนิการสหกรณออมทรพัยจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

จํากัด และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 2557 จึงไดจัดใหมีการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการ และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย เมื่อวันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งผลการหยั่งเสียง

เลือกตั้งกรรมการดําเนินการและผลการเลือกตั้งผูประสานงาน นําเสนอในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 

การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ

และรับทราบผลการเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป 2557

 ทั้งนี้ ผูไดรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเปนกรรมการเขต 6 คือ นางสาลี่ หมั่นเจริญ  ไดลาออกจากการ
เปนสมาชิก ทําใหคณะกรรมการมีจํานวน 14 คน ไมครบตามขอบังคับของสหกรณ 

 ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 จึงมีมติ ใหทําการหยั่งเสียงเลือกตั้งใหม เฉพาะกรรมการเขต 6 
จํานวน 1 ตําแหนง ตอไป

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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*

* หมายเหตุ นางสาลี่หมั่นเจริญไดลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ ตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557

 จึงขาดคุณสมบัติเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ
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ผลการหยัง่เสยีงเลอืกต้ังผู้ประสานงานประจ�าหน่วย สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุา 
ปี พ.ศ. 2557

นางอวตัถา	เทพหยด
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 1

นางร�าไพร	ทองค�า
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 2

นายสยาม		ทองแสง
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 3

นางประนอม	ศลิปนภาพร
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 4

นายกติตวิฒัน์	การศาสตร์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 5

นายชรนิทร์		เหนีย่งแจ่ม
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 6

นายเลศิ		พานไธสง
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 6

นายวรา		นิม่งาม
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 7

นายพรสทิธิ	์	ฤทธิส์�าเรจ็
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 7

นายพจน์		เจรญิพร
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 8

นายธนากร	น้อยค�าสนิ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 9

นายชรนิทร์	โกศยิะกลุ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 10

นายชยันนัท์	พรมนิม่
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 11

น.ส.พรรณพร	ภวูนวฒัก์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 12

นายอคัเดช	เกษเจริญ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 13

นายบุญนพ	ค�าแหง
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 14

น.ส.ศริวิรรณ	ฐติริุง่โรจน์กลุ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 15

นายบญุเทยีม		เรอืงกระโทก
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 16

นายพงษ์สธิร	แสงน้อย
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 17

นายชลวฒุ	ิพลูสมบตัิ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 18

นายนท	ี	ขวญัรตัน์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 19

นายกานต์	สอนศรี
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 20

นายสมโภช		จัน่จ�ารสั
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 21

นางสภุา	บญุศรี
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 22

นายอดุม		พอดี
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 23

นายณฐัวฒัน์		สุขทัว่ญาติ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 24
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สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วยปี พ.ศ. 2557
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หน่วย
ประสำนงำนที่

หมำยเลข ชื่อ-นำมสกุลผู้สมัคร คะแนนรวมที่ได้
ล�ำดับ
ที่ได้

ไม่ประสงค์
จะเลือก

บัตรเสีย  
ทั้งฉบับ

ผู้มำใช้สิทธิ
ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง

ผู้มำใช้สิทธิ์
คิดเป็นร้อยละ

1 1 นางอวัตถา  เทพหยด 141 1 12 2 155 239 64.85

2 1 นางร�าไพร  ทองค�า 189 1
13 0 265 364 72.80

2 นายนิรันดร์  บุญขันธ์ 63

3 2 นางประคอง  สินธุส�าราญ 69

5 1 193 422 45.733 นายสยาม  ทองแสง 96 1

4 นายสัมฤทธิ์  ศรีโพธิ์งาม 22

4 1 นางประนอม  ศิลปนภาพร 68 1 15 0 83 142 58.45

5 1 นายกิตติวัฒน์  การศาสตร์ 60 1 6 0 66 139 47.48

6 2 นายเลิศ  พานไธสง 325 2
72 14 519 1,297 40.02

3 นายชรินทร์  เหนี่ยงแจ่ม 334 1

7 1 นายพรสิทธิ์  ฤทธิ์ส�าเร็จ 292 1

14 2 519  1,094 47.44
2 นายวรา  นิ่มงาม 289 2

3 นายมิตร  น่วมนิวงษ์ 135

4 นางนิตยา  หอมจันทร์ 131

8 1 นายมงคล  จิตต์พิมาย 121
22 7 293 768 38.15

2 นายพจน์  เจริญพร 143 1

9 1 นายธนากร  น้อยค�าสิน 113 1
4 0 183 417 43.88

2 นายสุเทพ  คุ้มใจดี 66

10 1 นายชรินทร์  โกศิยะกุล 456 1 13 3 472 878 53.76

11 1 นายชัยนันท์  พรมนิ่ม 257 1 32 1 290 511 56.75

12 1 น.ส.พรรณพร  ภูวนวัฒก์ 140 1 19 5 164 331 49.55

13 1 นายอัคเดช  เกษเจริญ 134 1
11 0 195 300 65.00

2 นายรัฐพล  โพกพาน 50

14 1 นายบุญนพ  ค�าแหง 165 1 15 4 184 375 49.07

15 1 น.ส.ศิริวรรณ  ฐิติรุ่งโรจน์กุล 77 1 20 3 100 193 51.81

16 1 นายบุญเทียม  เรืองกระโทก 122 1 45 7 174 356 48.88

17 1 นายพงษ์สิธร  แสงน้อย 132 1 19 1 152 324 46.91

18 1 นายชลวุฒิ  พูลสมบัติ 123 1 37 3 163 300 54.33

19 1 นายนที  ขวัญรัตน์ 212 1 18 0 230 297 77.44

20 1 นางกัญญภัค  เนียมเส็ง 187
88 19 680 1,038 65.51

2 นายกานต์  สอนศรี 386 1

21 1 นายธงชัย  เกาะด่าน 60
2 0 203 243 83.54

2 นายสมโภช  จั่นจ�ารัส 141 1

22 1 นางสุภา  บุญศรี 100 1 38 4 142 191 74.35

23 1 นายอุดม  พอดี 347 1 48 6 401 736 54.48

24 1 นายบัญชา  จารัญ 59
14 0 187 296 63.18

2 นายณัฐวัฒน์  สุขทั่วญาติ 114 1

รวมทุกหน่วยเลือกตั้ง   6,013   11,251 53.44
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1

1

1
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หมายเหต ุ จ�ำนวนรวมผูม้ำเลอืกตัง้ผูป้ระสำนงำนฯ ไม่ตรงกบัจ�ำนวนรวมผู้มำหย่ังเสยีงเลือกต้ังกรรมกำรฯ เนือ่งจำกมบีตัรเสยีทัง้ฉบบั จำกกำรเลือกต้ังทำงไปรษณย์ี 1 ฉบบั
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1.1 ค่าเบ้ียประชุม 124,800.00 บาท
1.2 ค่าตอบแทน 51,100.00 บาท
1.3 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 16,051.00 บาท
1.4 ค่าจดัพิมพเ์อกสาร 137,041.43 บาท
1.5 ค่าจดัส่งเอกสาร 28,358.00 บาท

รวมค่าใช้จ่ายก่อนการเลือกตั้ง 357,350.43 บาท

2.1 ค่าตอบแทน 29,000.00 บาท
2.2 วสัดุอุปกรณ์ 7,645.75 บาท
2.3 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 7,200.00 บาท

 รวมค่าใช้จ่าย 43,845.75 บาท

3.1 ค่าตอบแทน 331,700.00 บาท
3.2 ค่าเช่าหอ้งประชุมตึก 3 หอ้ง 117 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14,400.00 บาท
3.3 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 19,050.00 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 365,150.00 บาท
รวม 766,346.18 บาท

4.1 ค่าเบ้ียประชุม 10,800.00 บาท
4.2 ค่าตอบแทน 2,400.00 บาท
4.3 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 3,059.00 บาท

รวม 16,259.00 บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งทั้งส้ิน (ข้อมูล ณ วนัที่ 24  ธันวาคม 2556) 782,605.18 บาท

3. ค่าใช้จ่ายวนัเลือกตั้ง 22 พฤศจิกายน 2556)

4. ค่าใช้จ่ายหลังการเลือกตั้ง

2. ค่าใช้จ่ายเตรียมการเลือกตั้ง (11-21  พฤศจิกายน 2556)

สรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
การหยัง่เสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี พ.ศ. 2557
1. ค่าใช้จ่ายเตรียมการเลือกตั้ง

(22 พฤศจิกายน 2556)
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การเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียง

เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ

และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป 2558
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การเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ

และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป 2558
ระเบียบวาระที่  10 

 

เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ประจ าปี 2558 

 
 
 เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2556  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2555  ได้มีมติเลือกตั้ง อาจารย์ปิยะ  
อุไรไพรวัน  เป็นประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ ากัด ประจ าปี  2557  บัดนี้ได้สิ้นสุดภารกิจลงแล้ว 
 
 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556  พิจารณาเลือกประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ ากัด  ประจ าปี 2558  ต่อไป 
 
 มติที่ประชุม  ..................................................................................  

      ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 มีมติเลือกตั้ง อาจารย ปยะ อุุไรไพรวัน สังกัดวิทยาลัยปโตรเลียม

และปโตรเคมี เปนประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและเลือกตั้งผูประสานงาน 

ประจําหนวยป 2558 ตอไป
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ตารางการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2545-2556

    สหกรณอ์อมทรพัยจุ์ฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ ากดั
ครบรอบ  (ปี) ปีที ่42 ปีที ่43 ปีที ่44 ปีที ่45 ปีที ่46

รายการ ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549
1. ก าไรสุทธิ 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%
2. ทุนส ารอง
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 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%
3. บ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4. เงนิปันผลแห่งค่าหุ้นที่ช าระแล้วของสมาชิก
    แต่ละคนโดยคิดให้ตามส่วนระยะเวลา 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%
5. เงนิเฉล่ียคืนของดอกเบีย้เงนิกู้ทุกประเภท 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. ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก

    ไม่เกินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
0.89% 0.74% 0.67% 0.64% 0.68%

7. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ 5,364,829.60 5,966,404.31 6,363,970.10 6,746,967.70 6,742,685.10

1.19% 1.10% 1.07% 1.07% 1.14%
8. ทุนสาธารณประโยชน์
    ไม่เกินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 6,743,707.50 22,000,000.00 16,564,607.79 5,248,785.86 1,782,601.83

1.50% 4.07% 2.79% 0.83% 0.30%
9. ทุนสวัสดิการสมาชิก

    ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 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%

10. ทุนรักษาระดับอัตราเงนิปันผล
      ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้นวันสิน้ปี 20,248,324.12 18,906,994.80 9,231,745.60 11,251,469.60 7,609,252.20

4.50% 3.50% 1.56% 1.79% 1.29%

      รวมทุนส ารองและทุนสะสม 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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หนว่ย:บาท

ปีที่ 47 ปีที่ 48 ปีที่ 49 ปีที่ 50 ปีที่ 51 ปีที่ 52 ปีที่ 53
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

642,078,530.15 704,783,498.50 802,029,004.60 983,909,670.63 847,159,318.26 915,182,971.87 993,054,936.59
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

96,311,779.52 105,717,524.78 120,304,350.69 206,621,030.83 127,497,477.40 137,643,518.97 149,355,462.46
15.00% 15.00% 15.00% 21.00% 15.05% 15.04% 15.04%

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

406,283,511.94 439,481,904.44 481,576,674.00 540,703,851.05 561,036,442.29 606,713,830.11 652,772,570.71
63.28% 62.36% 60.05% 54.95% 66.23% 66.29% 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 88,316,231.92
13.04% 13.45% 13.39% 9.11% 7.23% 5.95% 8.89%

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

7,676,522.70 7,962,939.33 8,999,080.00 10,992,202.32 8,471,593.18 10,250,000.00 10,995,501.40
1.20% 1.13% 1.12% 1.12% 1.00% 1.12% 1.11%

4,114,995.87 6,159,431.48 8,530,480.79 16,023,685.64 4,153,588.62 2,136,998.53 1,303,866.14
0.64% 0.87% 1.07% 1.63% 0.49% 0.23% 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 69,513,845.56
5.00% 5.00% 7.00% 10.00% 7.50% 9.00% 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 14,187,458.40
1.22% 1.55% 1.75% 1.58% 1.79% 1.69% 1.43%

144,382,121.10 162,546,038.39 204,037,283.60 342,582,505.33 216,392,517.49 243,802,196.17 240,960,632.56
22.48% 23.06% 25.44% 34.82% 25.54% 26.64% 24.27%
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  ไมจํากัดยอด
  จํากัดยอดโดยมีขอตกลง
  ตั้งแต  1 ลานบาท  แตไมถึง   5 ลานบาท
  ตั้งแต  5 ลานบาท  แตไมถึง 10 ลานบาท

  ระยะเวลา    3   เดือน 3.250 3.250

  ระยะเวลา    6   เดือน 3.500 3.500

  ระยะเวลา   12  เดือน
        วงเงินไมถึง 1 ลานบาท 3.600 3.600

        วงเงิน 1 ลานบาทขึ้นไป 3.700 3.700

        วงเงิน 20 ลานบาทขึ้นไป - 3.800

        วงเงิน 30 ลานบาทขึ้นไป - 3.900

        วงเงิน 50 ลานบาทขึ้นไป - 4.000

14 ธ.ค. 2554

ถึง 31 ม.ค. 2556

1 ก.พ. 2556 

ถึง 31 ธ.ค. 2556

     วงเงินตั้งแต   1 ลานบาทขึ้นไป 3.500

     วงเงินตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป 3.700

     วงเงินตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป 3.800 3.800

     วงเงินตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป 3.900 3.900

     วงเงินตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป 4.000 4.000

ม.ค. - เม.ย. 2556 พ.ค. - ธ.ค. 2556

4.00 5.00

ตารางการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (รอยละ)

ตั้งแต ณ วันที่ประกาศใช - 31 ธันวาคม 2556

27 เม.ย. 2552-31 ธ.ค.2555

1.250

1.500

1.750

ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย(รอยละตอป)

ประเภท

เงินฝากออมทรัพย

วงเงินฝาก

ประเภท

เงินฝากประจํา

21 ก.ย. 2555 

ถึง 31 ม.ค. 2556
วงเงินฝาก

1 ก.พ. 2556 

ถึง 31 ธ.ค. 2556

ตารางการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู (รอยละ)

ตั้งแตมกราคม - ธันวาคม 2556

เงินกูทุกประเภท

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

ประเภท

ตั๋วสัญญาใชเงิน

วงเงินฝาก

3.700
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ที่  22/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2556

1. รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษา

2. รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานกรรมการ

3. นายอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล รองประธานกรรมการ

4. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย รองประธานกรรมการ

5. นายวิศิษฐ หินแกว เหรัญญิก

6. นายอุดม โชคศิริ เลขานุการ

7. นายชาญวิทย อุปยโส กรรมการ

8. นายวินัย มั่นยิ่ง กรรมการ

9. นางอารมณ โสตถิอํารุง กรรมการ

10. น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา กรรมการ

11. นายสําลี เหลาชัย กรรมการ

12. นางสาลี่ หมั่นเจริญ กรรมการ

13. นางอังคณา พวงเงิน กรรมการ

14. นายลับแล ณ บางชาง กรรมการ

15. นายสมชาย หอมจันทร กรรมการ

16. นายณรงค เพชรสุก กรรมการ

ที่  24/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการการใหสินเชื่อและการลงทุน

1. นายสุเทพ วิทยานันท ที่ปรึกษา

2. รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ที่ปรึกษา

3. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย ประธานอนุกรรมการ

4. นายอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล รองประธานอนุกรรมการ

5. นายวิศิษฐ หินแกว อนุกรรมการ

6. นายอุดม โชคศิริ อนุกรรมการ

7. นายชาญวิทย อุปยโส อนุกรรมการ

8. นายวินัย มั่นยิ่ง อนุกรรมการ

9. นางอารมณ โสตถิอํารุง อนุกรรมการ

10. น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา อนุกรรมการ

11. นายสําลี เหลาชัย อนุกรรมการ

12. นางสาลี่ หมั่นเจริญ อนุกรรมการ

13. นางอังคณา พวงเงิน อนุกรรมการ

14. นายลับแล ณ บางชาง อนุกรรมการ

15. นายสมชาย หอมจันทร อนุกรรมการ

16. นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ

17. หัวหนาฝายสินเชื่อและการลงทุน  อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่  26/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการสัมมนาและฝกอบรมวิชาชีพ

1. นายอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล ประธานอนุกรรมการ

2. นายอุดม โชคศิริ รองประธานอนุกรรมการ 

3. นายวินัย มั่นยิ่ง อนุกรรมการ

4. นางอารมณ โสตถิอํารุง อนุกรรมการ

5. นางสาลี่ หมั่นเจริญ อนุกรรมการ

6. นางอังคณา พวงเงิน อนุกรรมการ

7. หัวหนาฝายธุรการ อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่  28/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงานบุคคล

1. รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานอนุกรรมการ

2. นายอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล รองประธานอนุกรรมการ

3. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย รองประธานอนุกรรมการ

4. นายวิศิษฐ หินแกว อนุกรรมการ

5. นายอุดม   โชคศิริ อนุกรรมการ

6. นางอังคณา พวงเงิน อนุกรรมการ

7. ผูจัดการ   อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่  29/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและเรงรัดหนี้สิน

1. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย ประธานอนุกรรมการ

2. นายวิศิษฐ หินแกว รองประธานอนุกรรมการ

3. นายวินัย มั่นยิ่ง อนุกรรมการ

4. นายสําลี เหลาชัย อนุกรรมการ

5. นายลับแล ณ บางชาง อนุกรรมการ

6. นายสมชาย หอมจันทร อนุกรรมการ

7. นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ

8. หัวหนาฝายนิติการ  อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่  30/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาใหทุนเรียนดี

1. นายอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล ประธานอนุกรรมการ

2. นายชาญวิทย อุปยโส รองประธานอนุกรรมการ

3. นายวินัย มั่นยิ่ง อนุกรรมการ

4. นางอารมณ โสตถิอํารุง อนุกรรมการ

5. น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา อนุกรรมการ

6. นายสําลี เหลาชัย อนุกรรมการ

7. นางสาลี่ หมั่นเจริญ อนุกรรมการ

8. นางอังคณา พวงเงิน อนุกรรมการ

9. นายลับแล ณ บางชาง อนุกรรมการ

10. นายสมชาย หอมจันทร อนุกรรมการ

11. นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ

12. หัวหนาฝายธุรการ  อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2556
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ที่  31/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ

1. นายวิศิษฐ หินแกว ประธานอนุกรรมการ

2. นายอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล รองประธานอนุกรรมการ

3. นายสําลี เหลาชัย อนุกรรมการ

4. นางสาลี่ หมั่นเจริญ อนุกรรมการ

5. นางอังคณา พวงเงิน อนุกรรมการ

6. นายลับแล ณ บางชาง อนุกรรมการ

7. นายสมชาย หอมจันทร อนุกรรมการ

8. นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ

9. หัวหนาฝายประชาสัมพันธ อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่  32/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร

1. ผศ.บุญชัย โสวรรณวณิชกุล ที่ปรึกษา

2. รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ประธานอนุกรรมการ

3. นายวิศิษฐ หินแกว รองประธานอนุกรรมการ

4. นางสาลี่ หมั่นเจริญ อนุกรรมการ

5. นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ

6. รองผูจัดการ (นางลัดดาวัลย  บดีรัฐ) อนุกรรมการ

7. หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่  33/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

1. นายอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล ประธานกรรมการ

2. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย รองประธานกรรมการ

3. นายวิศิษฐ หินแกว กรรมการ

4. นายอุดม โชคศิริ กรรมการ

5. ผูจัดการ  กรรมการ

6. รองผูจัดการ (นางลัดดาวัลย  บดีรัฐ) กรรมการ

7. หัวหนาฝายธุรการ  กรรมการ

8. น.ส.ชนิษฐา อิศรี กรรมการและเลขานุการ

ที่  34/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนับพัสดุและครุภัณฑ

1. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย ประธานอนุกรรมการ

2. นางอารมณ โสตถิอํารุง อนุกรรมการ

3. น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา อนุกรรมการ

4. นายลับแล ณ บางชาง อนุกรรมการ

5. นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ

6. นางบังอร ตุลยวัฒนางกูร อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่  35/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําและติดตามแผนกลยุทธ

1. รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ที่ปรึกษา

2. นายอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล ประธานอนุกรรมการ

3. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย อนุกรรมการ

4. นายอุดม โชคศิริ อนุกรรมการ

5. นายชาญวิทย อุปยโส อนุกรรมการ

6. นางสาลี่ หมั่นเจริญ อนุกรรมการ

7. นางอังคณา พวงเงิน อนุกรรมการ

8. นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ

9. ผูจัดการ  อนุกรรมการ

10. หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่  36/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการดานธรรมาภิบาล

1. นายอุดม โชคศิริ ประธานคณะทํางานฯ

2. นายลับแล ณ บางชาง รองประธานคณะทํางานฯ

3. นายชาญวิทย อุปยโส คณะทํางานฯ

4. นายสําลี เหลาชัย คณะทํางานฯ

5. นายสมชาย หอมจันทร คณะทํางานฯ

6. รองผูจัดการ (นางลัดดาวัลย  บดีรัฐ) คณะทํางานและเลขานุการ

ที่  37/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาจายเงินสวัสดิการสมาชิก

เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ประสบสาธารณภัย

1. นายวิศิษฐ หินแกว ประธานคณะทํางานฯ

2. นายอุดม โชคศิริ รองประธานคณะทํางานฯ

3. นายลับแล ณ บางชาง คณะทํางานฯ

4. นายสมชาย หอมจันทร คณะทํางานฯ

5. หัวหนาฝายทะเบียนสมาชิก คณะทํางานและเลขานุการ

ที่  38/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานทําลายเอกสาร

1. นายอุดม โชคศิริ ประธานคณะทํางานฯ

2. นางอารมณ โสตถิอํารุง คณะทํางานฯ

3. น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา คณะทํางานฯ

4. นางอังคณา พวงเงิน คณะทํางานฯ

5. นายสมชาย หอมจันทร คณะทํางานฯ

6. หัวหนาฝายธุรการ  คณะทํางานและเลขานุการ
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ที่  39/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจําหนายครุภัณฑ

1. นายวิศิษฐ หินแกว ประธานคณะทํางานฯ

2. นายชาญวิทย อุปยโส คณะทํางานฯ

3. นางสาลี่ หมั่นเจริญ คณะทํางานฯ

4. นางอังคณา พวงเงิน คณะทํางานฯ

5. นายสมชาย หอมจันทร คณะทํางานฯ

6. หัวหนาฝายธุรการ  คณะทํางานและเลขานุการ

ที่  40/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักทรัพยเงินกูพิเศษ

1. รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ที่ปรึกษา

2. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย ประธานอนุกรรมการ

3. นายวิศิษฐ หินแกว รองประธานอนุกรรมการ

4. นายอธิรัตน บุญสมบูรณสกุล อนุกรรมการ

5. นายอุดม โชคศิริ อนุกรรมการ

6. นายชาญวิทย อุปยโส อนุกรรมการ

7. นายวินัย มั่นยิ่ง อนุกรรมการ

8. นางอารมณ โสตถิอํารุง อนุกรรมการ

9. น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา อนุกรรมการ

10. นายสําลี เหลาชัย อนุกรรมการ

11. นางสาลี่ หมั่นเจริญ อนุกรรมการ

12. นางอังคณา พวงเงิน อนุกรรมการ

13. นายลับแล ณ บางชาง อนุกรรมการ

14. นายสมชาย หอมจันทร อนุกรรมการ

15. นายณรงค เพชรสุก อนุกรรมการ

16. หัวหนาฝายเงินกู  อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่  45/2556
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานศึกษาและปรับปรุงหลักเกณฑการกูประเภทตางๆ

1. นายวิศิษฐ หินแกว ประธานคณะทํางานฯ

2. นายชาญวิทย อุปยโส รองประธานคณะทํางานฯ

3. นางสาลี่ หมั่นเจริญ คณะทํางานฯ

4. นางอังคณา พวงเงิน คณะทํางานฯ

5. น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา คณะทํางานฯ

6. นางลัดดาวัลย บดีรัฐ คณะทํางานฯ

7. นางเยาวดี ชื่นแฉง คณะทํางานฯ

8. น.ส.สกุลณา รอดสมนาม คณะทํางานและเลขานุการ
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จัดทําโดย  

 นายวิศิษฐ หินแกว

 อาจารยอธิรัตน  บุญสมบูรณสกุล

 นายสําลี เหลาชัย

 นางสาลี่ หมั่นเจริญ

 นางอังคณา พวงเงิน

 นายลับแล ณ บางชาง

 นายสมชาย หอมจันทร

 นายณรงค เพชรสุก

 นางสาวธารินี ทองสงฆ

 นางสาวฉัตรชุลี โสตถิอํารุง

 นายธนากร ชวยวงศ

ออกแบบภาพปก

  นางสาวนีนาถ เลิศหิรัญวณิช

  นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แนวคิด

  ความม่ันคงของสหกรณเปรียบไดกับความตระหงานของตึกจามจุรี 9

เสนสายที่พุงขึ้นสูขางบนเปรียบเสมือนความเจริญกาวหนาของสหกรณออมทรัพย

ที่เติบโตอยางมั่นคงและนาเชื่อถือ
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