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 สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ไดดําเนินกิจการมาดวยดีในระยะเวลาหลาย

10 ปท่ีผานมา และเปนตนแบบของสหกรณออมทรัพย ท่ีทําหนาที่บริหารจัดการทางการเงินใหแกสมาชิก

ท้ังเจาของหุน ผูฝากเงินและผูกู เปนแหลงการออมเงินใหผลประโยชนแกผูฝากและสมาชิกในอัตราท่ีสูงกวา

องคกรทางการเงินอื่นๆ ใหสินเชื่อแกสมาชิกดวยอัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวาและเปนธรรม ตลอดจนใหสิทธิ 

ประโยชนสวัสดิการแกสมาชิกในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะสมาชิกผูสูงวัย จึงเปนองคกรทางการเงิน

ที่สําคัญมากของชาวจุฬาฯ

 ในรอบปบัญชีที่ผานมา สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด มีผลประกอบการ

ท่ีดีตามท่ีแสดงในรายงานกิจการประจาํป 2558 อยางไรก็ตาม ในยุคท่ีมีความผันผวนในภาวะเศรษฐกิจรวมทัง้

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสูง การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยยอมประสบความทาทายมากขึ้น 

ทําใหการบริหารตองเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ พิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดแกสมาชิก

จํานวนมาก เพื่อใหสหกรณมีความมั่นคงและความเจริญ

 ดิฉนัขอสงความปรารถนาดีมายังสหกรณฯ และสมาชกิทกุทาน ขอใหสหกรณออมทรัพยจฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จํากัด ความมั่นคงในการดําเนินงาน และประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการใหมีความเจริญ

ยิง่ๆ  ขึน้ไป เพ่ืออาํนวยประโยชนแกสมาชกิสหกรณ และเปนตนแบบของสหกรณออมทรัพยทีน่าเชือ่ถือตลอดไป
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  สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด กําหนดความมุงหมายเมื่อแรกจัดตั้งวา 

“เพื่อประกอบธุรกิจในทางสงเสริมการออมทรัพยในหมูสมาชิก และชวยใหสมาชิกพนจากหน้ีสินซึ่งเปน

ภาระหนัก” จากความมุงหมายนี้สะทอนใหเห็นวา สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ตองการใหสมาชิกดํารงตน

อยาง “มีคุณภาพ” บนพื้นฐานของ “ความมั่นคง” ทางการเงิน สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จึงมีบทบาทสําคัญ

ยิ่งในการสราง “วินัย” ทางการเงินใหแกสมาชิก ซึ่งเชื่อมั่นวาตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานมากวา 50 ป 

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ตระหนักถึงบทบาทนี้มาโดยตลอด นอกเหนือไปจากการมุงสูความสําเร็จในการ

ดําเนินงานบนพื้นฐานของความโปรงใสและความมีธรรมาภิบาล

   สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เก่ียวของกับการบริหารเงินท่ีมีมูลคาสูง ภายใตภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 

การบริหารเงินเพื่อมุงจายเงินปนผลสงูหรอืเพือ่ใหผลตอบแทนสงูแกมวลสมาชกิยอมเกีย่วของกบัความเสี่ยง

ท่ีสูงมากดวย สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จึงตองใหความสําคัญยิ่งในการสรางสมดุลระหวางผลตอบแทน

จากการบริหารเงินกับความเสี่ยงในทุกดานที่เกี่ยวของ

   ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรทุกทานของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ที่รวมแรงรวมใจ

สรางความสําเร็จในการดําเนินงานใหกับองคกร รวมถึงการใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและขอเดชะพระบารมี แหงพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

คุมครองใหทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ และมีสวนนําพาสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหเจริญรุงเรือง

อยางยั่งยืนตลอดไป
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 กาวลวงเขาสูปท่ี 55 ในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ผมไดรับ 

ความไววางใจจากสมาชิกใหเขามาดํารงตําแหนงประธานกรรมการอีกวาระหน่ึง ซึ่งท่ีผานมาน้ัน สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 

ไดดําเนินงานทามกลางปญหาทางดานเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม และแมวาสหกรณฯ จะเผชิญกับปญหาและอุปสรรคตางๆ 

แตดวยการบริหารจัดการดวยความระมัดระวัง ถูกตองตามหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย กอปรกับความรวมมือ

ของบุคลากรทุกฝายในองคกร ไมวาจะเปนสมาชิก ผูประสานงาน คณะกรรมการ และเจาหนาท่ี ทําใหการดําเนินงานยังคง

เปนไปไดดวยดี แมจะไมสามารถสรางผลตอบแทนไดดีเชนปที่ผานๆ มาก็ตาม

   ในดานการบริการใหแกสมาชกิ สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ยงัคงมุงม่ันพัฒนาการบรกิารใหแกสมาชกิ โดยไมหยดุยัง้

โดยจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกถึง 16 ประเภท ครอบคลุมตั้งแตการเกิด แก เจ็บ จนกระท่ังถึงวาระสุดทายของชีวิต และไมได

ใหเฉพาะตวัสมาชกิเทาน้ัน ยงัเผ่ือแผไปถึงบุคคลใกลชดิของสมาชกิอกีดวย การบริการเงนิกูทําใหสมาชกิไดรับความสะดวกสบายมากขึน้ 

โดยการยกเลิกการใชแบบพิมพคําขอกูทุกประเภท สมาชิกไมตองกรอกคําขอกู ทําใหประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณ

การจัดทําแบบพิมพไปไดไมนอยเลย และเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู สมาชิกสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยเงินกูไดหลายระดับเพื่อให

ตรงกับแผนการใชเงินของสมาชิก ซึ่งมีต้ังแตอัตรารอยละ 3.00 – 5.00 ตอป ท้ังน้ี อัตราเงินเฉลี่ยคืนก็จะมีสัดสวนผันแปร

ตามอัตราดอกเบี้ยดวยเชนกัน นอกจากนี้ สหกรณฯ ไดพัฒนาแอพพลิเคชั่น CU Savings Coop ใหสามารถใชงานไดหลากหลาย 

คือ นอกจากดูขอมูลของสมาชิกในดาน เงินฝาก สถานะสมาชิก หุน แลว ยังสามารถดูขอมูลการกูไดอีกวาสมาชิกค้ําประกัน

ใครบาง หรือใครคํ้าประกันใหเรา สามารถดูรายงานการเงินยอนหลังได และถามีรายการเคลื่อนไหวทางการเงินในบัญชี โปรแกรม

ก็จะมีขอความเตือนมายังเจาของบัญชี ซึ่งในอนาคตยังสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหแกสมาชิกไดรับความสะดวกมากขึ้นกวานี้

   ดานความรบัผิดชอบตอสังคมและชมุชน สหกรณฯ ไดมุงดําเนินการทํากิจกรรมเพ่ือสงัคม ไดแก การจดัโครงการเด็กดี

มีเงินออม โดยปลูกฝงใหเยาวชนรักการออม และฝกทําบัญชีรายรับ รายจาย การจัดกิจกรรมคายครอบครัว เพื่อสงเสริมสาย

สัมพันธที่ดีในครอบครัวใหแกสมาชิก โดยทํากิจกรรมเดินปา ปลูกปารวมกัน จัดใหมีตลาดนัดสหกรณ เพื่อสงเสริมรายไดใหแกผู

ประกอบการจากขบวนการสหกรณ ใหผูซื้อและสมาชิกสหกรณไดซื้อของที่ดีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม นอกจากนี้  ยังสนับสนุน

จัดสรางอาคารเรียนใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดโครงการหลวงทุกป ปละ 1-2 แหงอีกดวย

   ในนามของคณะกรรมการ เจาหนาที ่และผูประสานงาน ขอขอบคุณผูตรวจสอบบัญช ีผูตรวจสอบกจิการ และทีส่าํคัญ

ขอขอบคุณสมาชกิทุกทานท่ีใหการสนบัสนุน ใหความไววางใจ และความรวมมือตางๆ ชวยกนัผลกัดันใหสหกรณออมทรัพยจฬุาฯ 

ของเราเจริญกาวหนา และประสบความสําเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป

รองศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์ แสงบางปลา

ประธานกรรมการ



สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2558 7



รายงานกิจการประจําป 2558

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
8



สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2558 9



รายงานกิจการประจําป 2558

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
10



นางณัฐรดา

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2558 11



รายงานกิจการประจําป 2558

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
12



สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2558 13



รายงานกิจการประจําป 2558

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
14



สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2558 15



รายงานกิจการประจําป 2558

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
16

 

ระเบียบวาระที่ 2  

รายงานกิจการประจําป  2558 

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 
 

เรียน  สมาชิกทุกทาน 

  ภาวะเศรษฐกิจในชวงป  2558 ที่ผานมา  เศรษฐกิจอยูในทิศทางชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง  เนื่องจาก

ผูบริโภคและนักลงทุนขาดความเชื่อม่ันตอภาวะเศรษฐกิจในปหนา  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนโยบายการเงินมี

ขอจํากัดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ํา ไมสามารถลดลงไดมากนัก  ประกอบกับระดับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลง

ก็ไมไดชวยกระตุนเศรษฐกิจเทาที่ควร   ในป 2558 นี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายลงเพียง  2 ครั้ง  ครั้งแรก เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2558 ลดลง 0.25 จาก 2.00% เหลือ 1.75%  

และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ลดลงอีก 0.25  จาก 1.75%  เหลือ 1.50%  หลังจากนั้นก็ไมไดปรับ

ลดลงอีกเลย  ป 2558 ที่ผานมา จึงเปนปแหงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนโยบายการคลังเปนหลัก โดยใช

มาตรการทางการคลังที่หลากหลาย เชน มาตรการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย โดยให

ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ปลอยกูใหกับกองทุนหมูบานโดย

ปลอดดอกเบี้ย 2 ป (รัฐบาลเปนผูชดเชยดอกเบี้ยใหแกธนาคาร) เพื่อไปปลอยกูใหกับสมาชิก มาตรการใหธนาคาร

ปลอยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแกผูประกอบการเอสเอ็มอี  มาตรการลดภาษีชวยผูประกอบการเอสเอ็มอี  มาตรการ

กระตุนภาคอสังหาริมทรัพยโดยการใหผูมี รายไดนอยกูซื้ อบานในวงเงินสู งขึ้นดวยเงื่อนไขผอนปรน   

ลดคาธรรมเนียมการจดจํานองและคาธรรมเนียมการโอนและยังใหนําราคาซื้อ 20% มาหักลดหยอนภาษีไดอีก  

รวมทั้งมาตรการลาสุด  ชอปชวยชาติ ก็สามารถกระตุนเศรษฐกิจในชวงสุดทายปลายปไดอีกสวนหนึ่ง 

               ทามกลางสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงในปนี้  การดําเนินงานของสหกรณยังคงดําเนินไปไดดวยดี แม

จะไมสามารถสรางผลตอบแทนไดดีเทาปกอน   สวนหนึ่งเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจทําใหผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในกองทุนสวนบุคคลของสหกรณไมเปนไปตามที่คาด  อีกสวนหนึ่งเกิดจากความจําเปนตองปฏิบัติตาม

ระเบียบของกรมตรวจบัญชีสหกรณในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   และอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหรายไดปนี้ลดลง 

เกิดจากนโยบายการใหสมาชิกเลือกอัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระหนี้ไดตามความสมัครใจตั้งแต 3% – 5%  

(ซึ่งเทากับวาสมาชิกบางสวนไดรับเงินเฉลี่ยคืนไปลวงหนาสวนหนึ่งแลว) อยางไรก็ดี  สหกรณยังคงจัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกตางๆ มอบแกสมาชิกอยางตอเนื่อง  อาทิ การพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นใหเปนเวอรชั่นใหม  

คือ CU Savings Coop ใหสมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือพรอมตรวจสอบ Statement ตรวจสอบ

ประวัติการรับสวัสดิการตางๆ ตรวจสอบสิทธิ์การกูการค้ําประกันของตนเอง ฯลฯ ไดอีกดวยในอนาคต  

สหกรณจะไดพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ใหสามารถใชประโยชนในการบริการสมาชิกและเปนสื่อกลางระหวาง 

สหกรณกับสมาชิกไดมากขึ้น 
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2558สินทรัพย หนี้สิน ทุน

  ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปกอน 

        หนวย: บาท 

รายการ ป 2558 ป 2557 เพ่ิม (ลด) รอยละ 

จํานวนสมาชิก (ราย) 15,646 15,320 326 2.13 

สินทรัพยรวม 37,239,023,391.83 34,270,020,165.65  2,969,003,226.18 8.66 

ทุนเรือนหุน 12,473,453,690.00    11,932,198,250.00  541,255,440.00 4.54 

ทุนสํารอง 2,147,461,629.40      1,989,886,203.09  157,575,426.31 7.92 

ทุนสะสมตามขอบังคับฯ 737,893,460.08        763,513,079.43  (25,619,619.35) (3.36) 

เงินรับฝากออมทรัพย 3,459,044,981.86      3,618,877,600.43  (159,832,618.57) (4.42) 

เงินรับฝากประจํา 9,793,916,216.46      8,027,576,965.83  1,766,339,250.63 22.00 

เงินรับฝากปลอดภาษี 103,383,600.00 13,059,000.00 90,324,600.00 6.92 เทา 

     รวมเงินรับฝาก 13,356,344,798.32 11,659,513,566.26 1,696,831,232.06 14.55 

เงินใหสมาชิกกูเพิ่มระหวางป 4,559,370,100.00      3,703,716,400.00  855,653,700.00 23.10 

สมาชิกชําระคืนเงินกูระหวางป 4,151,123,508.27      3,300,504,664.32  850,618,843.95 25.77 

ลูกหนี้เงินกู-สมาชิก คงเหลือ 5,645,460,381.29      5,237,213,789.56  408,246,591.73 7.80 

เงินใหสหกรณอื่นกูเพิ่มระหวางป 8,897,250,000.00      7,110,300,000.00  1,786,950,000.00 25.13 

สหกรณอื่นชําระคืนเงินกูระหวางป 7,972,777,657.42      6,248,678,545.48  1,724,099,111.94 27.59 

ลูกหนี้เงินกู- สหกรณอื่น  คงเหลือ 11,593,889,886.68    10,669,417,544.10  924,472,342.58 8.66 

เงินลงทุน 17,226,409,783.95    15,394,880,813.88  1,831,528,970.07 11.90 

ทุนของสหกรณ 16,680,121,201.71    16,262,704,285.48  417,416,916.23 2.57 

กําไรสุทธิประจาํป 778,017,912.15      1,036,895,176.38  (258,877,264.23) (24.97) 

  

หนวย : ลานบาท 
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  สมาชิกภาพ 

 

สมาชิก     

จํานวนสมาชิก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558   11,468 ราย 

 บวก    รับสมาชิกเขาใหมระหวางป 407   ราย 

           คืนสมาชิกภาพระหวางป 1       408 ราย 

รวมเปนจํานวนสมาชิก   11,876 ราย 

 หัก  ผูที่พนสมาชิกภาพตามขอบังคับฯ    306 ราย 

คงเหลือจํานวนสมาชิก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   11,570 ราย 

                     

สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์   1 พระองค 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     

สมาชิกสมทบ       

จํานวนสมาชิกสมทบ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558   3,851    ราย 

 บวก    รับสมาชิกสมทบเขาใหมระหวางป   311 ราย 

รวมเปนจํานวนสมาชิกสมทบ   4,162 ราย 

 หัก  ผูที่พนสมาชิกภาพตามขอบังคับฯ    87 ราย 

คงเหลือจํานวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 

  4,075 ราย 

     

รวมจํานวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   15,646  ราย 

 

  สมาชิก สมาชิกสมทบ 



สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รายงานกิจการประจําป 2558 19

 

       

  ทุนเรือนหุน 

 

ยอดยกมา ณ วันที่  1 มกราคม  2558 

 

11,932,198,250.00 

 

บาท 

 บวก   สมาชิกเพ่ิมหุนระหวางป 277,748,290.00  บาท 

           เงินคาหุนรายเดือน 496,298,110.00 774,046,400.00 บาท 

                       รวมเปนเงิน  12,706,244,650.00 บาท 

 หัก      จายคืนเงินคาหุนระหวางป  232,790,960.00 บาท 

คงเหลือทุนเรือนหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  12,473,453,690.00 บาท 
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  เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใชเงิน 

                                                              
 เงินฝากออมทรัพย 

(บาท) 

เงินฝากประจํา 

(บาท) 

เงินฝากปลอดภาษ ี

(บาท) 

ตั๋วสัญญาใชเงิน 

(บาท) 

ยอดยกมา ณ วันที่  1 มกราคม 2558 3,618,877,600.43 8,027,576,965.83 13,059,000.00 845,575,413.08 

บวก  เงินฝากเพิ่มระหวางป 20,406,195,106.71 10,815,109,592.17 92,480,600.00 818,798,019.47 

หัก  สมาชิกถอนเงินฝากระหวางป 20,566,027,725.28 9,048,770,341.54 2,156,000.00 989,347,210.08 

เงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 3,459,044,981.86 9,793,916,216.46 103,383,600.00 675,026,222.47 
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เงินใหกูแกสมาชิก 

 

ในป 2558 สหกรณเสนอแบบอัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินเฉลี่ยคืนเพ่ือใหสมาชิกเลือกแบบใดแบบหนึ่งตามความสมัครใจ ดังนี้  

แบบท่ี อัตราดอกเบีย้เงินกู (รอยละ) เงินเฉลี่ยคืน (รอยละ) ดอกเบี้ยเงินกูสุทธ ิ

1 5.00 ขึ้นอยูกับทีป่ระชุมใหญพิจารณาจดัสรรกําไรสุทธิ ..... 

2 4.75 42.00 2.755 

3 4.00 30.00 2.800 

4 3.00 5.00 2.850 

 

 เงินกูฉุกเฉิน 

(บาท) 

เงินกูสามัญ 

(บาท) 

เงินกูพิเศษ 

(บาท) 

รวมยอดเงินกู 

ทุกประเภท (บาท) 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม  2558 24,536,349.21 1,200,724,578.71 4,011,952,861.64 5,237,213,789.56 

บวก  ใหกูระหวางป 87,483,800.00 2,028,563,100.00 2,443,323,200.00 4,559,370,100.00 

หัก  สมาชิกชําระคืนระหวางป 86,218,850.00 1,892,811,166.04 2,172,093,492.23 4,151,123,508.27 

คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 25,801,299.21 1,336,476,512.67 4,283,182,569.41 5,645,460,381.29 
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 เงินใหกู เงินนําไปฝากสหกรณอื่น เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคลและการลงทุนในตราสารหน้ี 
   

สภาพคลองคงเหลือของสหกรณฯ หลังจากใหสมาชิกกูยืมแลว  สหกรณฯ  ไดนําไปแบงปนใหสหกรณตางๆ  

ไดกูยืมหรือนําไปฝากเพื่อชวยเสริมสภาพคลอง โดยพิจารณาสถานะการเงินและความมั่นคงของสหกรณนั้นๆ เปนหลัก 

กรณีเปนสหกรณประเภทอื่นที่มิใชสหกรณออมทรัพย  จะตองมีหลักทรัพยมาจํานองเปนประกันดวย  สภาพคลองอีกสวนหนึ่ง 

สหกรณฯ ไดนําไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป เพื่อใหเกิดดอกผลงอกเงย 

นํามาจัดสรรเปนสวัสดิการตางๆ ใหแกสมาชิก  และสภาพคลองสวนที่ เหลือจากกิจกรรมขางตน สหกรณไดจัดตั้ง 

กองทุนสวนบุคคลขึ้น 3 กองทุน ใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 3 แหงบริหารผลตอบแทนโดยสหกรณกําหนดนโยบาย 

การลงทุนใหเปนไปตามกรอบการลงทุนของสหกรณตาม พ.ร.บ.สหกรณ ยอดเงินใหกูแกสหกรณตางๆ  ยอดเงินนําฝากสหกรณ

ตางๆ  ยอดเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล  และการลงทุนในตราสารหนี้ตางๆ คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้

  

เงินใหสหกรณอื่นกู ยอดยกมาวันที่  1 มกราคม  2558 จํานวน   82    สัญญา เปนเงิน 10,669,417,544.10 

บวก  ใหกูเพิ่มระหวางป จํานวน   90    สัญญา เปนเงิน 8,897,250,000.00 

หัก  รับชําระหนี้คืนระหวางป จํานวน    61   สัญญา เปนเงิน 7,972,777,657.42 

เงินใหสหกรณอื่นกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน  111  สัญญา เปนเงิน 11,593,889,886.68 

เงินนําไปฝากสหกรณอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน    9   สหกรณ เปนเงิน 1,803,968,063.89 

กองทุนสวนบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน    3   กองทุน เปนเงิน 1,736,664,851.57 

การลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน    5   ฉบับ เปนเงิน 577,201,010.00 

การลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 จํานวน  106  ฉบับ เปนเงิน 14,367,000,000.00 

รายงานกิจการประจําป 2558
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  รายงานผลการติดตามเรงรดัหนี้สินของสหกรณ 

สมาชิกท่ีออกจากสหกรณฯ และยังมีหนี้สินคางชําระ สหกรณฯ ไดดําเนินการติดตามและเรงรัดหนี้สินอยางตอเนื่องมา

โดยตลอด  ในป 2558  สหกรณฯ ไดดําเนินการติดตามและเรงรัดหนี้สิน ประเภทเงินกูสามัญและประเภทเงินกูพิเศษ ไดทั้งสิ้น

จํานวน  39 ราย  เปนเงินทั้งสิ้น 22,771,998.25 บาท  อยางไรก็ตาม  ยังคงมีหนี้สินของสมาชิกคางชําระคงเหลืออยู 

ซึ่งสหกรณฯ ไดดําเนินการจัดชั้นคุณภาพหนี้และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน ตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ

กําหนด โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  สหกรณฯ มีลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ประเภทเงินกูสามัญ และประเภทเงินกูพิเศษ  

จํานวน 203 ราย เปนเงินจํานวนเงิน  80,247,095.87 บาท    แยกรายละเอียดไดดังนี ้

 

 

 

หมายเหตุ  

* ลูกหนี้จัดชั้นคุณภาพลูกหนีป้กต ิ หมายถึง ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกัน  ไมเกิน 3 เดือน 

(ยังไมตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 

** ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง ลูกหนี้ที่คางชาํระตนเงนิและ/หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกัน  เกินกวา 3 เดือน 

แตไมเกิน 6 เดือน ตองตั้งคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 20% ของหนี้คางชาํระ (หักดวย 50% ของมูลคาหลักทรัพยที่จาํนองเปน

ประกัน) 

*** ลูกหนี้จัดชั้นสงสยั หมายถึง ลูกหนี้ที่คางชาํระตนเงินและ/หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกนัเกินวา 6 เดือน  แตไมเกิน  

12 เดือน ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 50% ของหนี้คางชาํระ (หักดวย 50% ของมูลคาหลักทรัพยที่จํานองเปนประกัน) 

**** ลูกหนี้จัดชั้นสงสยัจะสญู หมายถึง ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา 12 เดือนนับแต

วันที่ครบกําหนดชําระ ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% ของหนี้คางชาํระ (หักดวย 50% ของมูลคาหลักทรัพยที่จํานอง 

เปนประกัน) 

***** ลูกหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง ลูกหนี้เงินกูที่ไมสามารถชําระตนเงินและ/หรือดอกเบี้ยไดโดยสิน้เชิง 

  

1.ลูกหนี้จัดชัน้คุณภาพลูกหนี้ปกติ* จํานวน     64   ราย เปนเงิน 21,409,702.07 บาท 

2.ลูกหนี้จัดชัน้ต่าํกวามาตรฐาน** จํานวน     10   ราย เปนเงิน 2,567,635.77 บาท 

3.ลูกหนี้จัดชัน้สงสัย*** จํานวน       6  ราย เปนเงิน 3,280,621.91 บาท 

4. ลูกหนี้จัดชัน้สงสัยจะสูญ**** จํานวน       3  ราย เปนเงิน 4,105,360.76 บาท 

5. ลูกหนี้ชัน้สูญ***** จํานวน    120  ราย เปนเงิน 48,883,775.36 บาท 

รวมหนี้คางชําระ  จํานวน    203 ราย เปนเงิน 80,247,095.87 บาท 
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  การใชทุนสาธารณประโยชน 

ในป 2558 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดจายเงินทุนสาธารณประโยชน เพื่อประโยชนของสมาชิกและประโยชน 

แกสาธารณะ มีรายละเอียดดังนี้ 

ป 2558 รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

1. ทูลเกลาฯ ถวายเงิน  

26 มี.ค.  ทูลเกลาฯ ถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                        

ในโอกาสครบรอบ 98 ป แหงการสถาปนา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

100,000.00 

1 เม.ย. ทูลเกลาฯ ถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                      

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา  

500,000.00 

 รวม    600,000.00  

2. เพื่อสมาชิกและประชาคมชาวจุฬาฯ  

8 ม.ค.  สนับสนุนโครงการ คายซอนตาเพื่อนองบนดอย โครงการ 5 ณ โรงเรียนบานแมติ้ด 

ต.แมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร  จัดโดย คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

3,000.00  

27 ม.ค. บริจาคตูน้ําดื่มเพื่อบริการแกอาจารย บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต            

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมาชิกศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

ประชาชนทั่วไปที่มาออกกําลังกาย โดยติดตั้งบริเวณสนามกีฬาตางๆ ของศูนยกีฬา

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ตู 

47,187.00  

11 ก.พ. สนับสนุนโครงการคายอาสาพัฒนาจุฬาฯ - ชนบท ครั้งที่ 26 ปการศึกษา 2557              

เพื่อปลูกสรางหองสมุด โรงเรยีนบานหวยผักกูด อ.ปากชม จ.เลย  

3,000.00  

13 มี.ค. สนับสนุนการจัดงานกาแลสัมพันธ สหพันธนิสิตนักศึกษาชาวเหนือ                

ประจําป 2557 จัดโดย องคการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1,260.00  

21 เม.ย. สนับสนุนโครงการคายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร " รากแกว " ครั้งที่ 27 จัดโดย

องคการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3,000.00  

24 เม.ย. สนับสนุนการบรรพชาอุปสมบทหมูและบวชเนกขัมมะบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ

ครบ 5 รอบ 60 พรรษา จัดโดยฝายพัฒนานิสิต สํานักบริหารกิจการนิสิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6,500.00  

รายงานกิจการประจําป 2558
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ป 2558 รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

24 เม.ย. สนับสนุนโครงการคายพัฒนาเยาวชน ครั้งที่ 15 เพื่อเปนการเสริมสรางคุณภาพ 

ชีวิตและสุขภาพที่ด ี ใหแกประชาชนโดยการสรางชุมชนใหเขมแข็ง หางไกล               

จากสิ่งเสพติด และอบายมุขตางๆ จัดโดย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

3,000.00  

21 พ.ค. สนับสนุนโครงงานคายผูนําเยาวชนนักวิทยาศาสตร ครั้งที่  21  เพื่อเปนการพัฒนา

แนวความคิดทางวิทยาศาสตร แกเยาวชน และปลูกฝงใหเยาวชนผูเขารวมโครงการ

ตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร จัดโดย ชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3,000.00 

22 พ.ค. สนับสนุนบริจาคเงินสมทบ เข็มวันอานันทมหิดล ประจําป 2558 เพื่อสมทบมูลนิธิ

อานันทมหิดล ชวยเหลือพระภิกษุอาพาธ - ผูปวยยากไร  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

สภากาชาดไทย จัดโดย คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10,000.00 

3 ส.ค. สนับสนุนจัดการแขงขันแบดมินตัน CU OPEN 2015 Inspired by ThaiPBS            

ในการชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           

จัดโดย ชมรมแบดมินตัน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

30,000.00  

7 ส.ค. สนับสนุนโครงการรวมใจปลูกปานิเวศ  60,000 ตน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 

2 เมษายน 2558 และเปนการพัฒนาพื้นที่ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อ.แกงคอย 

จ.สระบุร ีจัดโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ บริษัท โตโยตา มอเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด  

100,000.00 

14 ธ.ค. สนับสนุนโครงการคายรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ปการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1    

จัดโดยฝายวิชาการ สโมสรนิสติ คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3,000.00  

  จายเงินคาพวงหรีดเคารพศพสมาชิก จํานวน 23 ราย 19,600.00  

  รวม 232,547.00 
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ป 2558 รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

3. เปน/รวมเปน เจาภาพทอดกฐินทอดผาปาสามัคคี   

12 ม.ค. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีกับ ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด  เพื่อสมทบทุนสราง

อุโบสถและรวมเปนเจาภาพในการอุปสมบทหมู บรรพชาสามเณร บวชชีพราหมณ 

และปฏิบัติธรรม ณ วัดบานใหมสามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

1,000.00  

28 เม.ย. รวมทําบุญทอดผาปาการศึกษากับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัย          

ธรรมาธิราช จํากัด ณ โรงเรียนบานคลองหนึ่ง ต.ไทรใหญ อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 

1,000.00  

19 มิ.ย. รวมทําบุญทอดผาปามหากุศล กับ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล  จํากัด 

เพื่อสมทบทุนในการกอสรางศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดปาสติปฏฐาน                

ญาณสัมปนโน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม      

1,000.00  

29 มิ.ย. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ จํากัด               

ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

5,000.00 

6 ก.ค. รวมทําบุญทอดผาปาเพื่อการศึกษา ครบรอบ 40 ป สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด  เพื่อมอบทุนสนับสนุนทางการศึกษาใหกับ

โรงเรียน ตชด.สันตินิมิต และ โรงเรียน ตชด.บานควนสามัคคี  อ.สว ีจ.ชุมพร 

1,000.00  

14 ก.ค. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีกับ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ 

จํากัด ณ วัดเขาราม อ.เมือง จ.สงขลา 

1,000.00  

14 ก.ค. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีกับ สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด    

ณ วัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 

1,000.00  

14 ก.ค. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีกับ สหกรณออมทรัพย ทีทีแอนดที จํากัด  

ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

1,000.00  

23 ก.ค. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีกับ สหกรณออมทรัพยครูกระบี่ จํากัด   

ณ วัดบานนา ต.เขาตอ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่  

2,000.00  

20 ส.ค. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับ ชุมนุมสหกรณออมทรัพย  แหงประเทศไทย จํากัด 

ณ วัดวรจันทร ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

1,000.00  
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ป 2558 รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

20 ส.ค. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สหกรณออมทรัพยการสื่อสารแหงประเทศไทย 

จํากัด ณ วัดซับยาง ต.ลํานางแกว อ.ปกธงชัย  จ.นครราชสีมา 

1,500.00  

21 ส.ค. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานกับ สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมือง                        

จ.สมุทรสงคราม 

1,500.00  

25 ส.ค. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานกับ สํานักงานสงเสริมสหกรณ

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ณ วัดสองพ่ีนอง อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 

5,000.00  

14 ก.ย. รวมทําบุญทอดผาปาเพื่อการศึกษา กับ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จํากัด ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา ต.สังคมสงเคราะห  อ.เมือง จ.อุดรธานี 

1,500.00  

30 ก.ย. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   

ณ วัดถ้ําภูคําเป  ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย 

1,500.00  

30 ก.ย. รวมทําบุญทอดผาปามหากุศลจัดสรางพระพุทธสิหิงค กับ สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํากัด เพ่ือประดิษฐาน ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

2,000.00  

13 ต.ค. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สหกรณออมทรัพยครูมุกดาหาร จํากัด  

ณ วัดราษฏรอํานวย ต.คําปาหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

1,000.00  

15 ต.ค. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน กับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

30,000.00  

27 ต.ค. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สหกรณออมทรัพยสยามนิสสัน จํากัด   

ณ วัดปา คอนสวรรคเทพมุนีนาคา ต.เขือน้ํา อ.บานผือ จ.อุดรธานี 

1,500.00  

27 ต.ค. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ  จํากัด  

ณ วัดสะอาดชัยศรี  ต.สําราญใต อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ 

2,000.00  

27 ต.ค. รวมทําบุญทอดกฐินและผาปาสามัคคีกับ คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ณ วัดบานดง ต.ชําผักแพว อ.แกงคอย จ.สระบุร ี

2,000.00 

28 ต.ค. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีกับ สหกรณออมทรัพยกรมแผนที่ทหาร จํากัด  

ณ วัดหวยทับมอญ ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง  

1,000.00  
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ป 2558 รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

28 ต.ค. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด                 

ณ วัดบางปดลาง ต.บางปด อ.แหลมงอบ จ.ตราด  

1,500.00  

5 พ.ย. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สหกรณออมทรัพยครูศรสีะเกษ จํากัด                         

ณ วัดโพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 

2,000.00  

12 พ.ย. รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคีกับคณะเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 

ณ วัดหนองแดง ต.ทางาว อ.ภูเพียง จ.นาน 

300,000.00  

18 พ.ย.  คาใชจายในการทําบุญทอดกฐิน ณ วัดหนองแดง ต.ทางาว อ.ภูเพยีง จ.นาน 58,520.00  

27 พ.ย. รวมทําบุญทอดผาปามหากุศลกับ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด 

เพื่อนําจตุปจจัยสมทบทุนสรางหอผูปวยวิกฤติทางเดินหายใจและอุปกรณการแพทย  

โรงพยาบาลหาดใหญ 

1,000.00  

  รวม 428,520.00 

4. สงเสริม สนับสนุนขบวนการสหกรณ  

12 ม.ค. สนับสนุนสหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จํากัด 

จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2557  

2,000.00  

13 มี.ค. สนับสนุนการแขงขันโบวลิ่งสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

จํากัด  วัตถุประสงคเพ่ือจัดสวัสดิการใหกับขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ  

1,000.00  

28 เม.ย. สนับสนุนชมรมเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยภาคกลาง/ภาคตะวันออก 

จัดการประชุมสัมมนาและประชุมใหญสามัญประจําป 2558 

10,000.00  

28 เม.ย. สนับสนุนชมรมเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

จัดการประชุมสัมมนาและประชุมใหญสามัญประจําป 2558 

10,000.00  

29 พ.ค. บริจาคเงินกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพื่อชวยเหลือสหกรณประสบ

แผนดินไหว ประเทศเนปาล  

50,000.00 

19 มิ.ย. สนับสนุนสมทบทุนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จัดสรางพิพิธภัณฑ  100 ป

สหกรณไทย เพื่อรวบรวมประวัติศาสตร บริบทสหกรณไทย  แสดงใหเห็นหลักการ

คิดของพระราชวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณพระบิดาแหง การสหกรณไทย  

2,000.00  
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ป 2558 รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

2 ก.ค. สนับสนุนการจัดสัมมนา ของนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เรื่อง การบริหารเงินของสหกรณยุคใหม 

5,000.00  

21 ส.ค. สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการแดนอง  จัดโดย สหกรณออมทรัพยครูแพร 

จํากัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียนบานแมพราว อ.สอง จ.แพร  

ซึ่งอยูในถิ่นทุรกันดาร 

2,000.00  

25 ส.ค. สนับสนุนชมรมผูจัดการสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยในการจัดสัมมนา 

และประชุมใหญสามัญประจําป 2558 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอรท จ.นครนายก 

10,000.00  

3 ก.ย. รวมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม CSR ภายใตโครงการสนับสนุนการกอสราง              

โรงอาหาร  โรงเรียนสันติวนา อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม  ซึ่งดําเนินการ

โดยสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด 

2,000.00  

15 ต.ค. รวมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ หองน้ําของหนู  ซึ่งดําเนินการโดยสหกรณ 

ออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ณ โรงเรียนบานวังอายคง  

ต.บานไร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูม ิ 

1,000.00  

3 พ.ย. รวมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการสรางรั้วโรงเรียน ซึ่งดําเนินการโดยสหกรณออม

ทรัพยการเคหะแหงชาติ จํากัด  เปนโครงการ CSR เพื่อเปนการตอบแทนน้ําใจ 

กลับสูสังคม ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองหอยเกา อ.แมริม จ.เชียงใหม 

1,000.00  

  รวม 96,000.00 

5. สาธารณกุศล 
 

6 พ.ค. สนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบานพุยใต             

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม นําเสนอโครงการโดย สหกรณออมทรัพยพนักงานมูลนิธิ

โครงการหลวง จํากัด 

500,000.00  

6 พ.ค. สนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานแมลานคํา ต.สะเมิงใต 

อ.สะเมิง จ.เชียงใหม นําเสนอโครงการโดย สหกรณออมทรัพยพนักงานมูลนิธิ

โครงการหลวง จํากัด 

500,000.00  

3 มิ.ย. รวมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ จัดโดย สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จํากัด 

2,000.00 
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ป 2558 รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

23 ก.ค. รวมบริจาคเพ่ือจัดซื้อเครื่องมือแพทย อาคารสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี กับ

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระปกเกลา รวมกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกลา

จันทบุรี เพื่อมอบใหโรงพยาบาลพระปกเกลา  ใชในบริการทางการแพทย 

2,000.00  

20 ส.ค. สนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณทางการแพทยใหโรงพยาบาลพระนั่งเกลา                

โดยรวมกับสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระนั่งเกลา จํากัด 

1,000.00  

29 ต.ค. สนับสนุนทุนการศึกษา ประจําป 2558 แกมูลนิธิเด็กกําพรา 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

10,000.00  

27 พ.ย. รวมโครงการสหกรณรวมน้ําใจตานภัยหนาวเพื่อนองบนดอยสูง กับสหกรณ    

จังหวัดแมฮองสอน เพื่อจัดซื้อเครื่องกันหนาว อุปกรณการเรียน เครื่องอุปโภค

บริโภค และสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตเพื่อชวยเหลือนักเรียนและประชาชน                  

ในพื้นท่ี จ.แมฮองสอน 

20,000.00  

1 ธ.ค. รวมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ 5 ธันวา ทําดีเพ่ือพอ จัดโดย สํานักงานสงเสริม

สหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 วัตถุประสงคเพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 

และจัดหาทุนทรัพยสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 

100,000.00  

2 ธ.ค. รวมบริจาคชวยเหลือการศึกษา กับสหกรณออมทรัพยพนักงานโนโวเทล จํากัด         

เพื่อจัดหาทุนเทพื้นและปูกระเบื้อง หลังโรงอาหาร ปรับปรุงหองพยาบาล รวมถึง    

เลี้ยงอาหารกลางวันแกนักเรียน โรงเรียนวัดสีกุก ต.น้ําเตา อ.บางบาล                       

จ.พระนครศรีอยุธยา 

1,000.00  

  
รวม 1,136,000.00 

 
รวมทั้งสิ้น 2,493,067.00 
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  ทุนสวัสดิการสมาชิก 
  

 ในป 2558 สหกรณฯ ไดจายเงินสวัสดิการตาง ๆ ใหแกสมาชิก  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ที ่ ประเภท จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) 

การใชทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อ 

1. ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก 2,603 9,416,700.00 

 1.1 ทุนเรียนดี 679   1,720,700.00  

 1.2 ทุนสงเสริมการศึกษา 1,924   7,696,000.00  

2. สวัสดิการการสําเร็จการศึกษา 56 56,000.00 

3. สวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเปนโสด 62 310,000.00 

4. สวัสดิการมงคลสมรส 64 64,000.00 

5. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 102 95,000.00 

6. สวัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท 23 23,000.00 

7. สวัสดิการสมาชิกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม 5 5,000.00 

8. สวัสดิการสมาชิกเพื่อประกอบพิธีฮัจญ - - 

9 สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 249 4,166,877.40 

10. สวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 2,930 28,473,400.00 

 
10.1 รับครั้งแรก 241    3,987,400.00  

 
10.2 รับอัตโนมัติ 2,689  24,486,000.00  

11. สวัสดิการรักษาพยาบาล 495 1,582,000.00 

12. สวัสดิการสงเคราะหศพบิดามารดา 258 2,550,000.00 

13. สวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะหสมาชิกประสบสาธารณภัย                             5 115,000.00 

 
13.1 ธรณีพิบัติภัย  - -  

 
13.2 อุทกภัย 3  15,000.00  

 13.3 วาตภัย  - -  

 13.4 อัคคีภัย 2  100,000.00  

14. สวัสดิการสงเคราะหสมาชิกทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 2 150,000.00 

15. สวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพและประสบอุบัติเหตุ 42 23,075,200.00 

 
15.1 สมาชิกถึงแกกรรม 43  13,015,200.00  

 15.2 เงินสงเคราะหเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ    1        500,000.00  

 15.3 เงินคาใชจายในการศพ  42   3,220,200.00  

 
15.4 สวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับศพคูสมรสของสมาชิก      33  6,339,800.00  

 
15.5 เงินสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพบุตรของสมาชิก  - -  

รวม  70,082,177.40 
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  การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ  ไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2558  สนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาของมหาวิทยาลัย 

ประจําป 2558   โดยมรีายละเอียด  ดังนี้ 

1.  สนับสนุนการแขงขันกีฬาภายในบุคลากรจุฬาฯ 

     ครั้งที่ 37 ประจําป 2558                  300,000.00 บาท 

2.  สนับสนุนการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     ครั้งที่ 33 ประจําป 2558 

     - สนับสนุนแกมหาวิทยาลัย                       60,000.00 บาท 

     - สนับสนุนนักกีฬาและเจาหนาที่ควบคุมทีมเปนรายบุคคล                   198,400.00    บาท 

3.  สนับสนุนสงเจาหนาที่เขารวมแขงขันกีฬาภายในบุคลากร                    64,975.20 บาท 

   รวม                 623,375.20    บาท 

 

  กิจกรรมระหวางป 

การสัมมนากรรมการ  ผูประสานงาน  เจาหนาที่ และสมาชิก 

 ตลอดป 2558  สหกรณฯ ไดจัดการสัมมนาและฝกอบรมใหแกสมาชิก  กรรมการ ผูประสานงานและเจาหนาที่ ดังนี้ 

ที ่ ป 2558 สัมมนา เร่ือง สถานที่สมัมนา 

1 21-22  

มีนาคม  

สัมมนาคณะกรรมการดําเนินการ 

ผูประสานงาน และเจาหนาที ่

ประจําป 2558 

- นโยบายการบริหารงาน ประจําป 2558 

- บทบาทและหนาที่ของผูประสานงาน 

- การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสงเสรมิการทํางาน 

- การแตงกาย  ทรงผม  และใบหนา 

โรงแรมวาฏิกา รีโซวิลลา 

กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 

2 25-26  

เมษายน  

สมาชิกชั้นนํา - ความมั่นคงของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 

- การบริหารกายใจดวยสยามหัวเราะ 

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ       

จ.ระยอง 

3 25 กรกฎาคม สัมมนาคณะกรรมการดําเนินการ 

และเจาหนาที่  

- เทคนิคการประเมินราคาอสังหารมิทรัพย 

เพื่องานสหกรณ 

หองประชุมศุภชัย               

วานิชวัฒนา 

4 29-30  

สิงหาคม 

สมาชิก รุนที่ 1  - สิทธิและหนาที่ของสมาชิก 

- มนุษยเงินเดือนกับการออม 

- กิจกรรมกลุมสัมพันธและการทํางานเปนทีม 

โรงแรมราชศุภมติร  

จ.กาญจนบุร ี

5 26-27  

กันยายน 

สมาชิก รุนที่ 2  

รายงานกิจการประจําป 2558
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ที ่ ป 2558 สัมมนา เร่ือง สถานที่สมัมนา 

6 19-20  

กันยายน 

สมาชิกอาวุโส - สหกรณของเรา 

- โภชนาการอาหารตานโรค 

- สมาธิยามเชา/ออกกําลังกาย/ฝกโยคะ/ 

นวดกดจุด 

เดอะ เลกาซี่ รีเวอรแคว            

รีสอรท จ.กาญจนบุร ี

7 23 กันยายน สมาชิกเกษียณอายุงาน 

รุนที่ 1 

- สิทธิประโยชนที่สมาชิกผูเกษียณอายุงาน         

พึงไดรับ 

- อยู 100 ป ชีวีมีสุข 

หองประชุมศุภชัย  

วานิชวัฒนา 

8 24 กันยายน สมาชิกเกษียณอายุงาน 

รุนที่ 2 

9 16-18  

ตุลาคม 

สมาชิกเพื่อการปฏิบัติธรรม - ความสุขสรางไดดวยตนเอง ศูนยปฏิธรรม วัดปาทรัพย

ทวีธรรมาราม อ.วังน้ําเขียว  

จ.นครราชสีมา 

10 21-22 

พฤศจิกายน 

ไตรภาคีวิชาการ - ภาวะเศรษฐกิจป 2558 และทิศทางอัตรา

ดอกเบี้ยป 2559 

- การปฏิรปูสหกรณเพื่อความยั่งยืน 

- ทิศทางกฎหมายสหกรณเพื่อความยั่งยืน 

โรงแรมฮอลเิดย อินน  

อ.เมือง จ.เชียงใหม 

 

11 2 ธันวาคม เครือขายสหกรณออมทรัพย 

ในเขตปทุมวัน 

- แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ

ตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การราย 

- การจัดทําระเบียบเพื่อใหสอดคลองกับ

กฎหมาย ปปง. 2556 

หองประชุมศุภชัย  

วานิชวัฒนา 

12 16-18  

ธันวาคม 

สมาชิกเพื่อการปฏิบัติธรรม - ความสุขสรางไดดวยตนเอง ศูนยปฏิธรรม วัดปาทรัพย

ทวีธรรมาราม อ.วังน้ําเขียว  

จ.นครราชสีมา 
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การจัดสัมมนาทางวิชาการใหแกสหกรณตางๆ         

  

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการใหแกผูบริหารสหกรณตางๆ ทั่วประเทศ ประจําป 2558              

เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณการบริหารงานของสหกรณ เปนการสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางสหกรณและเปนการดําเนินการตามหลักการเอื้ออาทรตอชุมชน จํานวน 5 ครั้ง รวมจํานวนผูเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น  

759 ราย  จาก 241 สหกรณ ในหัวขอเรื่องตางๆ ดังนี้ 

  “ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนมอัตราดอกเบี้ย” โดย วทิยากรผูทรงคุณวุฒ ิดังนี้ 

1. ดร.ดอน  นาครทรรพ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจมหภาค ฝายนโยบายการเงิน  

ธนาคารแหงประเทศไทย 

2. คุณเบญจมาศ โคตรหนองบัว ผูบริหารสวน สวนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. คุณอุษณี ปรีชม ผูชํานาญการอาวุโส สวนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแหงประเทศไทย  

สํานักงานภาคใต 

4. คุณอัครยุทธ  สุนทรวิภาค ผูบริหารสวน สวนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแหงประเทศไทย  

สํานักงานภาคเหนือ 

5. คุณพงษอดุล กฤษณะราช ประธานกรรมการกํากับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 “แนวทางการพัฒนาการลงทุนสหกรณ” โดย รศ.ดร.สวัสด์ิ แสงบางปลา ประธานกรรมการสหกรณ 

ออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 

 “การติดตามหนี้ตามสัญญาค้ําประกัน (ใหม)” โดย  อาจารยปรเมศวร อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สํานักงาน

คดีอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด 

  

 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 

 

ครั้งท่ี ป 2558 โรงแรม จังหวัด 

1. 15-17 พฤษภาคม เซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม 

2. 29-31 พฤษภาคม  เซ็นทารา หาดใหญ สงขลา 

3. 12-14 มิถุนายน แคนทารีเบย ระยอง 

4. 10-12 กรกฎาคม พูลแมน ราชาออคิด ขอนแกน 

5. 7-9 สิงหาคม มิราเคิลแกรนด กรุงเทพฯ 

รายงานกิจการประจําป 2558
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การตอนรับสหกรณออมทรัพยอ่ืน และผูมาเยี่ยมชมกิจการ         

 ในป 2558 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ  ไดใหการตอนรับผูมาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน  ดังนี้ 

ที ่ ป 2558 คณะผูเยี่ยมชม 
จํานวน 

(ราย) 

1. 9 มีนาคม  สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด 16 

2. 11 มีนาคม  สหกรณออมทรัพยกลุมการคาและพืชไร จํากัด (กรุงเทพฯ) 20 

3. 9 เมษายน  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขชัยภูมิ จํากัด 4 

4. 7 พฤษภาคม  สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 40 

5. 5 มิถุนายน  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขขอนแกน จํากัด 20 

6. 12 มิถุนายน กรมตรวจบัญชีสหกรณ 20 

7. 23 มิถุนายน สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด 17 

8. 14 กรกฎาคม สหกรณออมทรัพยกรีนสปอต จํากัด 20 

9. 16 กรกฎาคม สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพะเยา จํากัด 7 

10. 20 สิงหาคม สหกรณออมทรัพยพนักงานไออารพีซี จํากัด 15 

11. 28 สิงหาคม สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลอางทอง จํากัด 14 

12. 11 กันยายน สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด 10 

13. 14 กันยายน สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 45 

14. 25 กันยายน สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 10 

15. 25 พฤศจิกายน สหกรณออมทรัพยกรมควบคุมโรค จํากัด  20 

16. 24 ธันวาคม สหกรณออมทรัพยบริษัท ทีโอที จํากัด 10 
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การติดตอธุรกิจกับสหกรณออมทรัพยอ่ืน 
  

 ในป 2558  คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ไดเดินทางไปติดตอธุรกิจและเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ

ตางๆ รวม 102 สหกรณ   แบงตามภูมิภาคไดดังนี้ 

 ภาคเหนือ      21 สหกรณ 

 ภาคกลาง       23 สหกรณ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     37 สหกรณ 

 ภาคตะวันออก              5 สหกรณ 

 ภาคใต          16 สหกรณ 

 

กรรมการและเจาหนาที่รวมประชุมสัมมนาและฝกอบรม 

  

 ในป 2558 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดสงกรรมการและเจาหนาที่ เขารวมประชุมสัมมนาและฝกอบรม 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ วิสัยทัศน  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับกรรมการและเจาหนาที ่

จากสหกรณออมทรัพยตางๆที่มาเขารวมประชุมสัมมนา  เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศนและนําองคความรูมาประยุกตใช 

ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของสหกรณออมทรัพย รวม 79 หลักสูตร 

 

ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา และกรรมการ รับเชิญเปนวิทยากรบรรยายใหหนวยงานตางๆ 

  

 ในป 2558 ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ และกรรมการ ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายใหความรูเรื่อง 

เกี่ยวกับสหกรณแกหนวยงานตางๆ รวมทั้งสิ้น 10 แหง 

 

กิจกรรมอ่ืนๆ 
 

 เขาเฝาฯ ในโอกาสตางๆ 

 วันท่ี 7  มกราคม  2558  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบาตรเนื่องในวาระ

ครบรอบ 98 ป แหงการสถาปนาคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ เขาเฝาฯ 

เพื่อทูลเกลาฯ ถวายวารสารขาวสหกรณฯ รวมเลมประจําป 2557 

วันท่ี  26  มีนาคม  2558  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบาตรเนื่องในวาระ

ครบรอบ 98 ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ  เขาเฝาฯ เพื่อทูลเกลาฯ ถวายเงิน

โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จํานวน 100,000 บาท 

วันที่ 2 เมษายน 2558  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให 

เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 60 

พรรษา จํานวน 500,000 บาท 
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 ถวายราชสักการะ ถวายพานพุมสักการะ วางพวงมาลา และรวมพิธีทําบุญตักบาตร 

วันที่ 4 ธันวาคม 2558  คณะกรรมการ และเจาหนาที่ รวมถวายราชสักการะ และกลาวอาเศียรวาทหนาพระบรม

ฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9  

 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ เหรัญญิก และเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมถวาย

พานพุมสักการะพระอนุสาวรียพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแหงการสหกรณไทย เนื่องในโอกาสวัน

สหกรณแหงชาติ ณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   

 วันที่ 26 มีนาคม 2558  เนื่องในวาระครบรอบ 98  ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ

ดําเนินการ คณะกรรมการ และเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมถวายพานพุมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และรวมพิธีทําบุญตักบาตร  

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย 2 รัชกาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันที ่9 มิถุนายน 2558  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โดย ประธานกรรมการ  คณะกรรมการ และเจาหนาที่ รวมวางพวง

มาลาเพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา 

ธิบดินทร  เนื่องในวันคลายวันสวรรคต ณ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลจุฬาฯ  
 

 อวยพรปใหม 

 คณะกรรมการและเจาหนาที่   เขาคารวะเพื่ออวยพรปใหม  พรอมมอบกระเชาของขวัญเนื่องในเทศกาล 

ปใหมแดผูบริหารมหาวิทยาลัย  และผูบริหารสวนราชการที่เกี่ยวของกับสหกรณฯ ระหวางวันที่ 25  ธันวาคม 2557 

- 6 มกราคม 2558 
 

 ทําบุญตักบาตร เนื่องในวาระขึ้นปใหม 2558 

 วันที่ 6 มกราคม 2558 ประธานกรรมการ  กรรมการ  และเจาหนาที่สหกรณ รวมงานทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส

ขึ้นปใหม พุทธศักราช 2558 ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ครบรอบ 54  ป 

 วันที่ 13 มกราคม 2558  ประธานกรรมการ กรรมการ เจาหนาที่ ผูประสานงาน และสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 

รวมทําบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ป แหงการกอตั้งสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เพื่อความเปนสิริมงคล                

โดยไดรับเกียรติจากสมาชิกรุนกอตั้งสหกรณ  ผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูประสานงาน และสมาชิกสหกรณ  เขารวมงาน                   

ณ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 
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 รวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป  2557 

 วันที่ 23 มกราคม 2558 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดใหสมาชิกเขารวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ              

การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2557 ณ หองประชุม 117 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 ประชุมใหญสามัญประจําป  2557 

 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2558  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดใหมีการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557 เพื่อรายงาน 

ผลการดําเนินงานของสหกรณฯ ในรอบป 2557 เพื่อใหสมาชิกไดรับทราบและจัดสรรกําไรสุทธิประจําป โดยสหกรณฯ  

ทํ าผลกํ า ไรสุทธิประจํ าป  1,036,895 ,176.38  บาท ที่ ประชุม ใหญจั ดสรรจ ายเปน เ งินปนผลร อยละ 6.10  

และจายเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 48.00 

 

 รับมอบงาน 

 วันที่  13 กุมภาพันธ  2558 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดใหมีพิธีมอบงานระหวางคณะกรรมการสหกรณ 

ออมทรัพยจุฬาฯ ป 2557  ชุดที่ 54 และคณะกรรมการดําเนินการ ป 2558  ชุดที่ 55 ณ หองประชุมสวัสดิ์ แสงบางปลา 

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 
 

 พิธีลงนามสัญญาการใหบริการระบบเอทีเอ็มธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  

 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมพิธีลงนามในการทําสัญญาการใหบริการผานระบบเอทีเอ็ม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชบริการฝาก-ถอนเงินของสมาชิกสหกรณผานเอทีเอ็ม

ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ณ อาคารสํานักงานใหญ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  
 

 ประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2558 ครั้งท่ี 1 

 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2558 ครั้งที่ 1 นําเสนอเรื่อง

กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูพรอมอัตราเงินเฉลี่ยคืนในแตละแบบใหสมาชิกรับทราบ และรายงานผลการศึกษาการทําธุรกรรม

และนิติสัมพันธระหวางสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ณ หองประชุม 101  

อาคาร 3 คณะครุศาสตร  
 

 ประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2558 ครั้งท่ี 2 

 วันที่ 24 มิถุนายน 2558 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2558 ครั้งที่ 2 ชี้แจงสมาชิก

รับทราบขอเท็จจริง และขอสรุปเกี่ยวกับการฝาก และการใหกูแกสหกรณตางๆ ณ หองประชุม 117 คณะวิศวกรรมศาสตร 
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 พิธีบังสุกุลอุทิศสวนกุศลใหสมาชิกผูลวงลับ และรดน้ําขอพรจากผูอาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต 

 วันที่ 10 เมษายน 2558 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต คณะกรรมการ เจาหนาที่ ผูประสานงาน และสมาชิก

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดจัดพิธีบังสุกุลอุทิศสวนกุศลใหแกสมาชิกผูลวงลับ และรดน้ําขอพรจาก ที่ปรึกษา ประธาน

กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอาวุโส ณ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 
 

 รวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ประจําป 2558 

 วันที่ 24 เมษายน 2558  ประธานกรรมการดําเนินการ นําคณะกรรมการ และเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ  

รวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 37 ประจําป 2558 และมอบเงินสนับสนุนการแขงขัน 

กีฬาบุคลากรจุฬาฯ จํานวน 300,000 บาท ณ สนามกีฬาจุฬาฯ 
 

 มอบรางวัลการออกแบบภาพปกรายงานประจําป 

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ  มอบรางวัลออกแบบภาพปก 

รายงานกิจการ ประจําป 2557 ใหแก นางสาวอมลณัฐ  สิริวัฒนธนกุล นิสิตประจําภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม                      

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ชั้นปที่ 3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จํานวน 6,000 บาท  และมอบเงินสมนาคุณใหแกภาควิชา 

การออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ  จํานวน 10,000 บาท  ณ หองประชุมสวัสดิ์  แสงบางปลา   

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 
 

 โครงการ “สหกรณพบสมาชิก” 

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดโครงการ “สหกรณพบสมาชิก” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน

ขอคิดเห็น และรับทราบความคิดเห็นจากสมาชิกในการบริหารงานของสหกรณ โดยจัดหมุนเวียนภายในจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ตามวันและสถานที่ ดังนี้ 
 

  

ที ่ ป 2558 หัวขอบรรยาย สถานที่จัดโครงการ 

1. 12 พฤษภาคม  
ความม่ันคงและการบริหารเงินลงทุน 

ของสหกรณ 

โดย รศ.ดร.สวสัดิ์  แสงบางปลา 

ประธานกรรมการ 

หองประชุม มิ่งขวัญ 123  

อาคาร 2 คณะครุศาสตร 

2. 14 พฤษภาคม 
หองประชุม ชั้น 2 

อาคารสถาบัน 3 

3. 21 พฤษภาคม  
หองประชุม 206 อาคารอนุสรณ 50 ป 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

4. 22 พฤษภาคม 
หองประชุม 201  

อาคารวิจัยจุฬาฯ ศูนยบริการวิชาการ 
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 ฝกซอมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ใหแกคณะกรรมการ  

และเจาหนาที่ เพื่อใหเปนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ และเกิด

ความปลอดภัยในการทํางาน โดยมีทีมวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบรรทัดทอง กรุงเทพมหานคร บรรยายใหความรู 

ณ หองประชุมศุภชัย วาณิชวัฒนา และฝกปฏิบัติ ณ จุดรวมพล หนาอาคารจามจุรี 9  
 

 มอบเงินสนับสนุน การแขงขันแบดมินตัน “CU Open 2015 Inspired by ThaiPBS” 

วันที่ 6 สิงหาคม 2558  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มอบเงินสนับสนุนการแขงขันแบดมินตัน “CU Open 2015 

Inspired by ThaiPBS” จํานวน 30,000 บาท เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและการออกกําลังกายดวยกีฬาแบดมินตันใหกับ

เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตอบสนองนโยบายของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการสงเสริมและพัฒนาการกีฬา ณ อาคาร

เฉลิมราชสุดากีฬาสถาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 โครงการ “เด็กดีมีเงินออม” 

วันที่ 3 กันยายน 2558  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดโครงการสงเสริมการออมเงิน แนะนําวิธีการทําบัญชี 

รายรับ-รายจาย ใหแกนักเรียน โดยผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดดวงแข ใหการตอนรับ ใน

โอกาสน้ี ประธานกรรมการ ไดใหโอวาทและมอบอุปกรณการเรียนใหกับนักเรียนที่รวมโครงการ ณ โรงเรียนวัดดวงแข 

กรุงเทพมหานคร 
 

 มอบเกียรติบัตรและโลเรียนดี ประจําป 2558 

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ  ไดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโลเรียนดี ประจําป 2558  

ใหแกบุตรของสมาชิกสหกรณ ที่มีผลการเรียนดีเดนในแตละระดับชั้น โดยมีผูไดรับเกียรติบัตรจํานวน 679 ราย  และผูรับโล

เรียนดี จํานวน 21 ราย  ณ หองประชุม 117 คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 คายครอบครัว 

 วันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดกิจกรรมคายครอบครัวใหแกสมาชิก เพื่อเปนการสงเสริม

สถาบันครอบครัว ปลูกจิตสํานึกในดานคุณธรรม จริยธรรม เรียนรูวิธีการรักษา อนุรักษสิ่งแวดลอม เรียนรูวิธีการปลูกปาและ

เรียนรูการอยูรวมกัน  โดยคณะวิทยากรชํานาญการจากศูนยฝกอบรมอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท เปนผูฝกอบรม 

ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จ.นครราชสีมา 
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 ตลาดนัดสหกรณ 

 วันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดโครงการตลาดนัดสินคาสหกรณภาคการเกษตร “ตลาดนัด

สหกรณ” เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุนและกระจายสินคาเกษตรสูชุมชน เพื่อชวยเหลือใหเกษตรกรมีรายได ชวยเหลือตนเอง

ได อีกท้ังยังใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ และประชาชนทั่วไปไดจับจายใชสอยสินคาดี มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม  โดย

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดโครงการ ณ ลานจอดรถขางศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
 

 ทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2558 

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ประธานกรรมการ พรอมดวย คณะกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิกสหกรณออมทรัพย

จุฬาฯ รวมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2558 เพื่อสบทบทุนสรางพระอุโบสถ ณ วัดหนองแดง อ.ภูเวียง จ.นาน  
 

 หย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป 2559 

 1. วันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

จุฬาฯ เปดรับสมัครสมาชิก เพื่อสมัครเขารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเปนกรรมการสหกรณฯ  ณ  สํานักงานสหกรณออมทรัพย

จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 

 2. วันที่ 24-28 สิงหาคม 2558  คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

จุฬาฯ  เปดรับสมัครสมาชิก เพื่อสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูประสานงานประจําหนวยสหกรณฯ  ณ สํานักงานสหกรณ 

ออมทรัพยจุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9  

 3. วันที่ 23 กันยายน 2558  คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ  

เปดรับสมัครสมาชิก เพื่อสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูประสานงานประจําหนวยสหกรณฯ หนวยที่ 17 เนื่องจากไมมีผูสมัคร

ในระหวางวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 

4. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย   

จุฬาฯ และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป 2559  จัดใหมีการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวยประจําป 2559  ลวงหนา โดยจัดใหสมาชิกที่ไมอาจใชสิทธิ

ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ ในวันลงคะแนนปกติ มาใชสิทธิลงคะแนนลวงหนาได   ณ หนวยเลือกตั้งลวงหนา  

สํานักงานสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 

 5.  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย    

จุฬาฯ และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป 2559  จัดใหมีการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ประจําป 2559 ตั้งแตเวลา 08.30– 15.30 น. และ            

นับคะแนนรวม ณ หองประชุม 117 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยสมาชิกผูมีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียง

เลือกตั้ง มีจํานวน 11,486 คน มาใชสิทธิ์หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ และเลือกตั้งผูประสานงาน จํานวน 5,669 คน 

คิดเปนรอยละ 49.36 
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  กิจกรรมเพื่อสังคม 

 

 มอบเงินสมทบทุน “หัวใจไทย สงไปเนปาล” 

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการ ดําเนินการมอบเงินบริจาคผานรัฐบาล รวมชวยเหลือผูประสบภัย

แผนดินไหวประเทศเนปาลในโครงการ “หัวใจไทย สงไปเนปาล” จํานวน 50,000 บาท โดยมี มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูแทนรับมอบ ณ หองรับรอง ตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล 
 

 มอบอาคารเรียน โรงเรียนบานพุย (สาขาพุยใต) อ.แมแจม  จ.เชียงใหม 

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมทําพิธีเปด

และสงมอบอาคารเรียน พรอมทั้งมอบอุปกรณเครื่องเขียน เสื้อผาเครื่องนุงหม และของเลนใหกับเด็ก  โรงเรียนบานพุย (สาขา

พุยใต) ในเขตพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท ต.ปางหินฝน อ.แมแจม  จ.เชียงใหม ซึ่งสหกรณออมทรัพยจุฬาฯสนับสนุน

งบประมาณในการกอสรางอาคารพรอมอุปกรณ เปนเงิน 500,000.00 บาท ในโอกาสนี้ นายกองคการบริหารสวนตําบล 

ปางหินฝน และผูใหญบาน หมู 12 บานพุยใต เปนผูรับมอบ  

 

  มอบอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมลานคํา อ.สะเมงิ  จ.เชียงใหม 

 วันที่ 6 ธันวาคม 2558 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมทําพิธีเปดและ

สงมอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมลานคํา ในเขตพื้นที่เกษตรหลวงปางดะ ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ซึ่งสหกรณ

ออมทรัพยจุฬาฯ สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางอาคารพรอมอุปกรณ  เปนเงิน 500,000 บาท เพื่อใชอาคารเรียนหลังนี้ 

เปนหองเรียนและหองกิจกรรมสําหรับเด็กเล็กในหมูบาน ในโอกาสนี้ นายอําเภอสะเมิง และนายกเทศมนตรีตําบลสะเมิงใต 

เปนผูรับมอบ    
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  แสดงความยินดี 

 

 ในป 2558 คณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดรวมแสดงความยินดีกับผูบริหาร

หนวยงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกในโอกาสตางๆ  รวม 37 หนวยงาน ดังนี้ 

 

ที ่ ป 2558 เนื่องในโอกาส ชื่อหนวยงาน 

1. 7 มกราคม แสดงความยินดีครบรอบ 98 ป คณะอักษรศาสตร 

2. 29 มกราคม แสดงความยินดีครบรอบ 98 ป คณะวิทยาศาสตร 

3. 13 กุมภาพันธ แสดงความยินดีครบรอบ 29 ป ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ 

4. 2 มีนาคม แสดงความยินดีครบรอบ 32 ป คณะศิลปกรรมศาสตร 

5. 23 มีนาคม แสดงความยินดีเปดที่ทําการ ศูนยหนังสือจุฬาฯ  สาขาศาลาพระเกี้ยว 

6. 2 เมษายน แสดงความยินดีครบรอบ 8 ป ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ  

7. 2 เมษายน แสดงความยินดีครบรอบ 38 ป โรงพิมพแหงจุฬาฯ 

8. 17 เมษายน แสดงความยินดีครบรอบ 24 ป สถาบันวิจัยพลังงาน 

9. 22 เมษายน แสดงความยินดีครบรอบ 80 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 

10. 24 เมษายน แสดงความยินดีครบรอบ 24 ป สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา 

11. 6 พฤษภาคม แสดงความยินดีครบรอบ 57 ป สโมสรอาจารย 

12. 22 พฤษภาคม แสดงความยินดีครบรอบ 75 ป คณะทันตแพทยศาสตร 

13. 22 พฤษภาคม แสดงความยินดีครบรอบ 82 ป คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

14. 26 พฤษภาคม แสดงความยินดีครบรอบ 37 ป สํานักงานวิทยทรัพยากร 

15. 2 มิถุนายน แสดงความยินดีครบรอบ 102 ป คณะวิศวกรรมศาสตร 

16. 18 มิถุนายน แสดงความยินดีครบรอบ 43 ป คณะนิติศาสตร 

17. 18 มิถุนายน แสดงความยินดีครบรอบ 40 ป ศูนยหนังสือจุฬาฯ 

18. 29 มิถุนายน แสดงความยินดีครบรอบ 19 ป ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ 

19. 3 กรกฎาคม  แสดงความยินดีครบรอบ 50 ป คณะนิเทศศาสตร 
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ที ่ ป 2558 เนื่องในโอกาส ชื่อหนวยงาน 

20. 7 กรกฎาคม แสดงความยินดีครบรอบ 19 ป คณะจิตวิทยา 

21. 10 กรกฎาคม แสดงความยินดีครบรอบ 58 ป คณะครุศาสตร 

22. 23 กรกฎาคม แสดงความยินดีครบรอบ 53 ป บัณฑิตวิทยาลัย 

23. 7 สิงหาคม แสดงความยินดีครบรอบ 45 ป คณะเศรษฐศาสตร 

24. 18 สิงหาคม แสดงความยินดีครบรอบ 67 ป คณะรัฐศาสตร 

25. 15 กันยายน แสดงความยินดีครบรอบ 33 ป สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

26. 22 กันยายน แสดงความยินดีเปดที่ทําการ 
ชุมนุมสหกรณตํารวจแหงชาติ จํากัด 

สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 

27. 22 กันยายน แสดงความยินดีครบรอบ 27 ป วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี 

28. 30 กันยายน แสดงความยินดีครบรอบ 8 ป วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 

29. 22 ตุลาคม แสดงความยินดีครบรอบ 77 ป คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี

30. 6 พฤศจิกายน แสดงความยินดีครบรอบ 38 ป สถาบันภาษา  

31. 16 พฤศจิกายน แสดงความยินดีครบรอบ 24 ป คณะสหเวชศาสตร 

32. 20 พฤศจิกายน แสดงความยินดีครบรอบ 45 ป สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด 

33. 8 ธันวาคม แสดงความยินดีครบรอบ 102 ป คณะเภสัชศาสตร 

34. 14 ธันวาคม แสดงความยินดีเปดสํานักงานใหม สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาฯ 

35. 18 ธันวาคม แสดงความยินดีครบรอบ 50 ป สถานีวิทยุจุฬาฯ 

36. 23 ธันวาคม แสดงความยินดีครบรอบ 49 ป วิทยาลัยประชากรศาสตร 

37. 25 ธันวาคม แสดงความยินดีครบรอบ 27 ป คณะพยาบาลศาสตร 
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งบดุลและรายงานประจําป 2558
แสดงผลงานของสหกรณ
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ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยคํานวณจากเงินฝากและดอกเบี้ยหักมูลคาหุ นของ

บรษัิท สหประกนัชีวติ จาํกดั ทีส่หกรณเครดติยเูนยีนมงคลเศรษฐี จาํกดั ถอืหุนอยู 190,000,000.00 บาท
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การจัดสรรกําไรสุทธิ 
ประจําป 2558
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ขอ้บังคับ ขอ้ 64 (4) วรรค 2

          ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2558  มีมติอนุมัติตามเสนอ

บาท % บาท %

1. ก าไรสุทธิ 778,017,912.15     100.00  1,036,895,176.38  100.00  
2. ทนุส ารอง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของก าไรสุทธิ 116,780,488.61     15.01   155,637,965.97     15.01   
3. ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย

ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 10,000.00            0.00     10,000.00            0.00     

4. เงินปนัผล* ร้อยละ  4.48 + 1.02 = 5.50 (ป ี2557 = 6.10) 542,116,148.13     69.68   703,050,038.84     67.80   
แหง่ค่าหุ้นที่ช าระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดใหต้ามส่วนระยะเวลา 123,258,901.99     15.84   

5. เงินเฉล่ียคืน**  (ป ี2557 = 48.00) 104,431,096.29     13.42   119,485,973.85     11.52   
6. ทนุอุดหนุนการศึกษาของบตุรสมาชิก

ไม่เกินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 6,600,000.00        0.85     9,500,000.00        0.92     
7. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ 7,780,179.12        1.00     11,687,455.30       1.13     
8. ทนุสาธารณประโยชน์

ไม่เกินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 100,000.00           0.01     580,479.21           0.06     
9. ทนุสวัสดิการสมาชิก  

ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 100,000.00           0.01     22,396,935.81       2.16     
10. ทนุรักษาระดับอัตราเงินปนัผล

ไม่เกินร้อยละ 2  แหง่ทนุเรือนหุ้นวันส้ินปี 100,000.00           0.01     14,546,327.40       1.40     

115.84  
หมายเหตุ

                                                                                 และเงินเฉล่ียคืนของอตัราดอกเบี้ยเงินกูอ้ัตราอืน่เปน็ไปตามสัญญา

ปี 2557ปี 2558

          ตามขอ้บังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากดั ขอ้ 64 (4) วรรค 2 ได้ก าหนดเกีย่วกบัการใช้ ทุนรักษา
ระดับอตัราเงินปันผล มีรายละเอยีด ดังนี้

          "ทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผลนี ้จะถอนได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ เพื่อจา่ยเป็นเงินปันผลตามหุน้ตาม (1) ขา้งบนนี"้
          ส าหรับการจดัสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2558 ประธานกรรมการได้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ให้ใช้ทุนรักษาระดับอตัรา
เงินปันผลจ านวน 123,258,901.99 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินปันผลตามหุน้ ให้ได้จากเดิมจะจา่ยในอตัราร้อยละ 4.48  เป็นจา่ยในอตัรา
ร้อยละ 5.50   แห่งค่าหุน้ที่ช าระแล้วของสมาชิกต่อคน

**เงินเฉล่ียคืน ร้อยละ 45.00 ของอัตราดอกเบี้ยเงินกูร้้อยละ 5.00 เหลืออัตราดอกเบี้ยเงินกูสุ้ทธิร้อยละ 2.75 ต่อปี

*เงินปนัผล ร้อยละ 5.50 ของทนุเรือนหุ้น โดยขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ใช้ทนุรักษาระดับอัตราเงินปนัผลอีกจ านวน  123,258,901.99 บาท มารวม
ด้วย

การจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2558

รายการ

เพิ่มจากเดิม ซึ่งจะจายในอัตรารอยละ 4.48 เปนจายในอัตรา
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ผลของการจัดสรรก าไรสุทธิ 
 

 

                     ก าไรสทุธิประจ าปี  2558  (100.00%) 778,017,912.15 บาท 

1. เป็นของสมาชิกร้อยละ  98.95  ของก าไรสุทธิ  คือ   

   1.1  เงินปันผล  (69.69%) 542,166,148.13 บาท 
                       และใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล มารวมด้วยอีก  (15.84%) 123,258,901.99 บาท 
   1.2  เงินเฉลี่ยคืน  (13.42%)   104,431,096.29 บาท 

รวม 769,856,146.41              บาท 
   

2.  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ  15.89  ของก าไรสุทธิ  คือ   

     2.1  ทุนส ารอง  (15.01%) 116,780,488.61 บาท 
     2.2  ทุนสวัสดิการสมาชิก  (0.01%) 100,000.00 บาท 

     2.3  ทุนสาธารณประโยชน์  (0.01%) 100,000.00 บาท 

     2.4  ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก  (0.85%) 6,600,000.00 บาท 

     2.5  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  (0.01%) 100,000.00 บาท 

รวม 123,680,488.61 บาท 
   

3.  เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 1.00 ของก าไรสุทธิ  คือ 7,780,179.12 บาท 

รวม 7,780,179.12 บาท 
   

4.  เป็นของสันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  ร้อยละ 0.00  ของก าไรสุทธิ  คือ   

    ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย                 10,000.00 บาท 

รวม 10,000.00 บาท 
   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (115.84%) 901,326,814.14 บาท 
 
 
 

 

83.11 



งบประมาณรายจาย
ในการดําเนินงานของสหกรณฯ 
ประจําป 2559
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-  1  -

งบประมาณ จายจริง ขอตั้งงบประมาณ

ป 2558 ม.ค. - ธ.ค. 2558 ป 2559

1 หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

1.1 เงินเดือน 28,050,000.00 28,046,700.13 3,299.87 28,650,000.00

1.2 คาลวงเวลา 800,000.00 794,773.16 5,226.84 800,000.00

1.3 คารักษาพยาบาล 1,500,000.00 1,321,263.50 178,736.50 1,500,000.00

1.4 คาเลาเรียนบุตร 204,000.00 179,601.00 24,399.00 196,350.00

1.5 สวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตร 43,000.00 42,300.00 700.00 40,800.00

1.6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000.00 6,153.00 (153.00) 6,000.00

1.7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 533,000.00 529,504.00 3,496.00 531,000.00

1.8 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,977,000.00 1,942,532.88 34,467.12 2,021,000.00

1.9 คาบําเหน็จและชดเชยเจาหนาที่ 3,362,000.00 3,507,286.03 (145,286.03) 3,972,000.00

1.10 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุเจาหนาที่ 133,000.00 130,426.00 2,574.00 133,000.00

1.11 คาเครื่องแตงกายเจาหนาที่ 480,000.00 480,000.00 0.00 480,000.00

1.12 เงินสวัสดิการเจาหนาที่ประสบภัย 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00

1.13 คาเบี้ยประกันภัยสุขภาพกลุมเจาหนาที่ 354,000.00 355,664.12 (1,664.12) 354,000.00

1.14 เข็มเกียรติคุณ 90,000.00 46,472.00 43,528.00 18,000.00

1.15 คาฝกอบรมและสงเจาหนาที่เขารวมประชุมสัมมนา 600,000.00 356,580.00 243,420.00 450,000.00

1.16 คาสัมมนาเจาหนาที่ 2,353,000.00 1,469,701.72 883,298.28 436,000.00

40,685,000.00 39,408,957.54 1,276,042.46 39,788,150.00

2 หมวดคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

2.1 คาเชาอาคารสถานที่ 632,000.00 504,547.00 127,453.00 632,000.00

2.2 คาซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร 862,000.00 891,800.00 (29,800.00) 862,000.00

2.3 คาบริการบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 467,000.00 403,929.13 63,070.87 530,000.00

2.4 คาซอมแซมและปรับปรุงเครื่องใชสํานักงาน 250,000.00 100,058.00 149,942.00 250,000.00

2.5 คาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมระบบงาน 3,830,000.00 3,378,121.50 451,878.50 4,447,000.00

2.6 คาประกันเสี่ยงภัยทรัพยสิน 60,000.00 48,342.60 11,657.40 60,000.00

2.7 คาซอมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ 115,000.00 137,408.33 (22,408.33) 115,000.00

2.8 คาเบี้ยประกันภัยและภาษียานพาหนะ 146,000.00 128,344.49 17,655.51 106,000.00

2.9 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400,000.00 206,229.67 193,770.33 400,000.00

6,762,000.00 5,798,780.72 963,219.28 7,402,000.00

3 หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

3.1 คาสัมมนาสมาชิก 5,160,000.00 2,370,556.97 2,789,443.03 2,935,000.00

3.2 คาใชจายฝกวิชาชีพ 100,000.00 7,350.00 92,650.00 90,000.00

3.3 คาใชจายมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 72,000.00 73,289.50 (1,289.50) 72,000.00

3.4 คาพิมพหนังสือรายงานกิจการประจําป 636,000.00 609,475.50 26,524.50 676,000.00

รายการ คงเหลือ

งบประมาณรายจายในการเดินงานของสหกรณ ประจําป 2559
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-  2  -งบประมาณ จายจริง ขอตั้งงบประมาณ

ป 2558 ม.ค. - ธ.ค. 2558 ป 2559
รายการ คงเหลือ

3.5 คาพิมพหนังสือและเอกสารเผยแพรสมาชิก 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00

3.6 คาใชจายการบริการดานการเงินครบวงจร 1,500,000.00 1,588,050.00 (88,050.00) 1,600,000.00

3.7 คาพาหนะเจาหนาที่ทํานิติกรรม 268,000.00 213,435.00 54,565.00 268,000.00

3.8 คาที่จอดรถ 20,000.00 22,000.00 (2,000.00) 20,000.00

7,856,000.00 4,884,156.97 2,971,843.03 5,761,000.00

4 หมวดคาใชจายดําเนินงานอื่น

4.1 คาเบี้ยประชุม 1,084,000.00 964,200.00 119,800.00 1,120,800.00

4.2 เงินสมนาคุณ 3,363,000.00 3,299,868.00 63,132.00 3,363,000.00

4.3 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 240,000.00 252,000.00 (12,000.00) 260,000.00

4.4 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 260,000.00 260,000.00 0.00 260,000.00

4.5 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุกรรมการ 39,000.00 38,250.00 750.00 39,000.00

4.6 คาเครื่องแตงกายกรรมการ 68,000.00 67,700.00 300.00 68,000.00

4.7 คาฝกอบรมและสงกรรมการเขารวมประชุมสัมมนา 550,000.00 104,977.10 445,022.90 550,000.00

4.8 คาสัมมนากรรมการ 1,020,000.00 696,990.92 323,009.08 459,000.00

4.9 คาใชจายประชาสัมพันธ 2,992,000.00 2,134,720.20 857,279.80 3,043,200.00

4.10 คาใชจายในการใหสินเชื่อ 1,000,000.00 665,172.10 334,827.90 1,000,000.00

4.11 คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อการใหสินเชื่อแกสหกรณอื่น 2,500,000.00 2,452,159.69 47,840.31 2,500,000.00

4.12 คารับรอง 250,000.00 158,205.00 91,795.00 250,000.00

4.13 คาธรรมเนียมการโอนเงิน 250,000.00 94,856.00 155,144.00 250,000.00

4.14 คาบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคล 5,000,000.00 3,763,022.46 1,236,977.54 4,000,000.00

4.15 คาใชจายสํานักงาน 680,000.00 658,285.44 21,714.56 680,000.00

4.16 คาใชจายงานบาน 400,000.00 501,137.99 (101,137.99) 400,000.00

4.17 คาเบี้ยประกันโจรภัย 351,000.00 198,258.06 152,741.94 351,000.00

4.18 คาธรรมเนียมไปรษณีย 682,000.00 603,353.00 78,647.00 682,000.00

4.19 คาวัสดุสํานักงาน 950,000.00 764,556.42 185,443.58 950,000.00

4.20 คาวัสดุคอมพิวเตอร 1,300,000.00 1,300,240.26 (240.26) 1,300,000.00

4.21 คาใชจายหยั่งเสียงเลือกตั้ง 1,500,000.00 1,587,280.51 (87,280.51) 1,000,000.00

4.22 คาใชจายจัดการประชุมใหญ 3,300,000.00 3,454,029.07 (154,029.07) 4,000,000.00

4.23 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 500,000.00 469,770.00 30,230.00 500,000.00

4.24 คาสนับสนุนการแขงขันกีฬาของมหาวิทยาลัย 690,000.00 623,375.20 66,624.80 890,000.00

4.25 คาใชจายดําเนินคดี 1,000,000.00 852,705.36 147,294.64 2,000,000.00

4.26 คาใชจายโครงการครบรอบการจัดตั้ง สอ.จฬ. 150,000.00 78,273.50 71,726.50 6,950,000.00

4.27 คาโทรศัพท 420,000.00 395,187.58 24,812.42 420,000.00

4.28 คาไฟฟา 1,600,000.00 1,541,464.44 58,535.56 1,600,000.00

4.29 คาน้ําประปา 50,000.00 25,581.78 24,418.22 50,000.00

4.30 คาเชาใชบริการระบบ INTERNET ของ CAT 0.00 0.00 0.00 500,000.00

รายงานกิจการประจําป 2558
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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-  3  -งบประมาณ จายจริง ขอตั้งงบประมาณ

ป 2558 ม.ค. - ธ.ค. 2558 ป 2559
รายการ คงเหลือ

4.31 คาใชจายในการใหเชาหองประชุม 50,000.00 5,860.00 44,140.00 50,000.00

4.32 คาใชจายจัดทําโครงการตาง ๆ ตามแผนกลยุทธ 500,000.00 610,660.95 (110,660.95) 1,250,000.00

4.33 คาใชจายจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณ  ป 2560 - 2563 0.00 0.00 0.00 350,000.00

4.34 คาวัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 10,000.00

32,739,000.00 28,622,141.03 4,116,858.97 41,096,000.00

5 หมวดคาครุภัณฑสํานักงาน

5.1 เครื่องคํานวณไฟฟา  (ป 2558 = 1 เครื่อง) 4,000.00 3,424.00 576.00 0.00

5.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 4,225,000.00 340,955.50 3,884,044.50 5,548,000.00

5.3 เครื่องนับธนบัตร  (ป 2558 =  2 เครื่อง) 150,000.00 136,500.00 13,500.00 0.00

5.4 คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00

5.5 ตูเหล็ก 2 ลิ้นชัก  (ป 2558 = 1 ตู) 5,000.00 2,953.20 2,046.80 0.00

5.6 ตูเก็บเอกสารกันไฟ  (ป 2558 = 1 ตู) 70,000.00 68,480.00 1,520.00 0.00

5.7 เครื่องปมน้ํา (ป 2558 = 1 เครื่อง) 20,000.00 5,400.00 14,600.00 0.00

5.8 ระบบควบคุมการเขา-ออก สํานักงาน  1 ระบบ 300,000.00 0.00 300,000.00 700,000.00

5.9 ไมคลอย  (ป 2558 = 1 ชุด) 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00

5.10 กลองวงจรปด IP Camera Infrared Wireless 1 ระบบ 500,000.00 0.00 500,000.00 900,000.00

5.11 เครื่องสแกนเอกสาร 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 50,000.00

5.12 พัดลมติดผนัง 4 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 10,000.00

5.13 เครื่องฟอกอากาศ 6 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 102,000.00

5.14 ถังตมน้ํารอนสแตนเลส 1 ใบ     0.00 0.00 0.00 15,000.00

5.15 โตะเทรนนิ่ง 8 ตัว 0.00 0.00 0.00 240,000.00

5.16 เครื่องเจาะกระดาษไฟฟา 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 60,000.00

5.17 ชั้นวางแผนพับและขาวสหกรณฯ 8 อัน 0.00 0.00 0.00 80,000.00

5.18 เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 400,000.00

5.19 ตูเย็น 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 16,000.00

6,654,000.00 587,712.70 6,066,287.30 9,471,000.00

6 หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสินทรัพย

6.1 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 8,300,000.00 2,173,137.00 6,126,863.00 6,244,000.00

6.2 คาปรับปรุงที่ทําการ 1,104,000.00 901,727.20 202,272.80 180,000.00

    9,404,000.00 3,074,864.20 6,329,135.80 6,424,000.00

7 หมวดสํารอง

7.1 สํารอง 2,000,000.00 454,896.00 1,545,104.00 2,000,000.00

2,000,000.00 454,896.00 1,545,104.00 2,000,000.00

106,100,000.00 82,831,509.16 23,268,490.84 111,942,150.00

หมายเหตุ 1. งบประมาณทั้งหมด ขออนุมัติใหถัวจายได ยกเวนหมวดคาครุภัณฑสํานักงาน หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสินทรัพย

2. กรณีขึ้นปงบประมาณใหม ขออนุมัติใชจาย 20% ของงบดําเนินการปงบประมาณเดิม เพื่อใหงานประจําดําเนินตอเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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งบประมาณ จายจริง ขอตั้งงบประมาณ

ป 2558 ม.ค. - ธ.ค. 2558 ป 2559

   1.  หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

40,685,000.00 39,408,957.54 1,276,042.46 39,788,150.00

   2.  หมวดคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

6,762,000.00 5,798,780.72 963,219.28 7,402,000.00

   3.  หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

7,856,000.00 4,884,156.97 2,971,843.03 5,761,000.00

   4.  หมวดคาใชจายดําเนินงานอื่น

32,739,000.00 28,622,141.03 4,116,858.97 41,096,000.00

   5.  หมวดคาครุภัณฑสํานักงาน

6,654,000.00 587,712.70 6,066,287.30 9,471,000.00

   6.  หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสินทรัพย

9,404,000.00 3,074,864.20 6,329,135.80 6,424,000.00

   7.  หมวดสํารอง

2,000,000.00 454,896.00 1,545,104.00 2,000,000.00

   รวมทั้งสิ้น 106,100,000.00 82,831,509.16 23,268,490.84 111,942,150.00

รายการ คงเหลือ

ตารางสรุปงบประมาณรายจายในการดําเนินงานของสหกรณ ประจําป 2559

รายงานกิจการประจําป 2558
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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ประมาณการ รายได รายจาย ประจําป 2559
ประมาณการ  รายได้  รายจ่าย  ประจ าปี  2559 

 
               ล้านบาท 

1. ประมาณการรายได้        
 1.1  ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 260      
 1.2  ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 585 
 1.3  รายได้อื่น 775 
  รวม                                                                  1,620      
 
2. ประมาณการรายจ่าย        
 2.1  ดอกเบี้ยจ่าย 625    
 2.2  ค่าใช้จ่ายบริหาร              95 
   รวม             720 
     
             
         
ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย            900            

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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การลงทุนของสหกรณ

รายงานกิจการประจําป 2558
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

114



การลงทุนของสหกรณ ์
 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 (7) ประกอบมาตรา     
62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  ในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  จึงออกประกาศ
ก าหนดการน าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็น 

ผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด 
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 

 (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน 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) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยู่ใน
การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

ข้อ 4  การน าเงินไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์  และต้องผ่านการอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

ฯลฯ 
 

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีทุนส ารอง  2,147,461,629.40  บาท 
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการ
ด าเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ น า
เงินไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ฯ ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
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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  2558  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมไว้เป็นจ านวน  
13,900,000,000.00.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน) 
 
 ส าหรับในปี 2559  ที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2559 ครั้งที่ 2 มีมติอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาฯ ในวงเงิน  14,600,000,000.00  (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยล้านบาทถ้วน)   
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การคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาต
และผูตรวจสอบกิจการ
ประจําป 2559
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การคัดเลือกผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2559 
 
 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จ ากัด  ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ
ประจ าปี  2559 ครั้งที่ 2   โดยมีระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง  การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี  
2559  นั้น    
 บัดนี้  มีผู้เสนอราคาบริการตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2559  รวม 3  ราย  เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่
วิสามัญ ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 2  ดังนี้ 
 

 ผู้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี  จ านวน  3  ราย   ได้แก่ 
1.  ส านักสอบบัญชี ลักขณา เขคม   โดย  นางลักขณา เขคม 
2.  บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด โดย  นายมนตรี  ช่วยช ู
3.  บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด  โดย  นางฐนิตนันท์ วีรณรงค์กร  

   
   
 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 2 ได้มีมติเลือก บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชี จ ากัด โดย 
นางฐนิตนันท์ วีรณรงค์กร (10539) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2559 
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การคัดเลือกผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2559 
 
 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จ ากัด  ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ
ประจ าปี  2559 ครั้งที่ 2   โดยมีระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง  การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี  
2559  นั้น    
   
 บัดนี้  มีผู้เสนอราคาบริการตรวจสอบกิจการ รวม  2  ราย  เพ่ือน าเสนอที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  
ประจ าปี  2559 ครั้งที่ 2  ดังนี้ 
   

ผู้เสนอบริการตรวจสอบกิจการ  จ านวน  2  ราย  ได้แก่ 
1.  ส านักสอบบัญชี ลักขณา  เขคม  และคณะ 
2.  บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด 

 

 

 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 2 ได้มีมติเลือก บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย 
จ ากัด เป็นตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2559 
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การอนุมัติตัดหนี้สูญ
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การอนุมัตติัดหนี้สูญ 
 

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558  มีมติอนุมัติให้ตัดหนี้สูญ จ านวน 9  ราย ดังนี้ 
 

1. นางดวงจันทร์  หน่อแก้ว เลขประจ าตัวสมาชิก  381232  สังกัดสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  ประเภท  

เงินกู้สามัญ จ านวนเงิน  83,453.70  บาท 

2. นางสาวผกามาศ  สุขใหม่  เลขประจ าตัวสมาชิก  352633  สังกัดสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  ประเภท  

เงินกู้สามัญ จ านวนเงิน  73,921.25  บาท 

3.  นายช่อ  ปั้งพิมาย  เลขประจ าตัวสมาชิก  381487  สังกัดสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  ประเภท  เงินกู้

สามัญ จ านวนเงิน  52,548.24  บาท 

4. นางนัฐทินี  แก้วเขียว  เลขประจ าตัวสมาชิก  301411  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  ประเภท  เงินกู้พิเศษ  

จ านวนเงิน  574,182.13  บาท 

5. นายสมนึก  ประสพพร  เลขประจ าตัวสมาชิก  292989  สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท  เงินกู้พิเศษ  

จ านวนเงิน  351,598.79  บาท 

6. นายสมศักดิ์  โชคศิริ  เลขประจ าตัวสมาชิก  321687  สังกัดคณะแพทยศาสตร์  ประเภท  เงินกู้ พิเศษ  

จ านวนเงิน  249,916.39  บาท 

7. นายนวราช  ชุ่มทองหลาง  เลขประจ าตัวสมาชิก  310560  สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท  เงินกู้พิเศษ  

จ านวนเงิน  314,276.41  บาท 

8. นายส าริด  จันทร์นิ่ม  เลขประจ าตัวสมาชิก  373047  สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท  เงินกู้พิเศษ  

จ านวนเงิน  141,933.40  บาท 

9. นางสาวรุ่งกานต์  โสงขุนทด  เลขประจ าตัวสมาชิก  354762  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ประเภท  เงินกู้พิเศษ 

จ านวนเงิน  452,466.45  บาท 
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การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
และรับทราบผลการเลือกตั้ง

ผูประสานงานประจําหนวย ป 2559
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ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

ปี พ.ศ. 2559

ผลการนับคะแนนการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

ปี พ.ศ. 2559
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รศ.วิสนศักดิ์	อ่วมเพ็ง
รองประธาน

นายอุดม	โชคศิริ
เหรัญญิก

นายอุลเวงค์	มติมาลังกรณ์
กรรมการเขตที่ 2

อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์	รุ่งเรืองกิจไกร
กรรมการเขตที่ 6

นางอังคณา	พวงเงิน
กรรมการเขตที่ 7

นายลับแล	ณ	บางช้าง
กรรมการเขตที่ 8

นายอภิชา	เดียขุนทด
กรรมการเขตที่ 10

ต�าแหน่งที่สมัคร
รับการหยั่งเสียงฯ

หมายเลข
ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร รวม อันดับ

ที่ได้

รองประธาน 2 ว่าที่ร้อยตรี	พิพัฒน์	เพ็งคุ้ม 	375	 4

3 รศ.วิสนศักดิ์	อ่วมเพ็ง 	1,860	 1

5 รศ.ภญ.สาริณีย์	กฤติยานันต์ 	1,792	 2

6 ผศ.ดร.จุมพล	พูลภัทรชีวิน 	500	 3

ไม่ประสงค์จะเลือก 	738	

บัตรเสียรองประธาน 	366	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

เหรัญญิก 4 ผศ.มานิต	โกศลอินทรีย์ 	1,181	 3

5 นายปฐมพงศ์	บรรพบุรุษ 	1,459	 2

6 นายอุดม	โชคศิริ 	1,982	 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 	717	

บัตรเสียเหรัญญิก 	292	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

กรรมการเขตที่ 2 1 นายบุญชอบ	มีนาภา 	1,030	 3

4 น.ส.อภิญญา	สังข์กะนิษฐ์ 	1,287	 2

6 นายอุลเวงค์	มติมาลังกรณ์ 	1,374	 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 	1,368	

บัตรเสียกรรมการเขตที่	2 	572	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

กรรมการเขตที่ 6 2 อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์	รุ่งเรืองกิจไกร 	2,121	 1

6 นายพารา	รื่นสุนทร 	1,870	 2

ไม่ประสงค์จะเลือก 	1,121	

บัตรเสียกรรมการเขตที่	6 	519	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

กรรมการเขตที่ 7 1 นางอังคณา	พวงเงิน 	1,927	 1

3 น.ส.นันทวรรณ	ธีรสรเดช 	1,266	 2

5 น.ส.รวงทอง	พุทธิกุล 	505	 3

ไม่ประสงค์จะเลือก 	1,348	

บัตรเสียกรรมการเขตที่	7 	585	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

กรรมการเขตที่ 8 3 นายชลวุฒิ	พูลสมบัติ 	1,646	 2

4 นายลับแล		ณ	บางช้าง 	1,955	 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 	1,482	

บัตรเสียกรรมการเขตที่	8 	548	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

กรรมการเขตที่ 10 1 ว่าที่ร้อยตรี	รุ่งรัตน์	อินทรประเสริฐ 	601	 4

2 นายธ�ารงค์		มะลิอ่อง 	678	 3

3 นายอภิชา	เดียขุนทด 	1,207	 1

5 น.ส.อารีย์	โพธิ์ขวัญ 	1,173	 2

ไม่ประสงค์จะเลือก 	1,432	

บัตรเสียกรรมการเขตที่	10 	540	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

บัตรดี 5,631

บัตรเสียทั้งฉบับ  38 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  5,669 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  11,486 

ผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 49.36

รายงานกิจการประจําป 2558
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หน่วย
ประสานงานที่

หมายเลข
ผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
คะแนน
รวมที่ได้

ล�าดับ
ที่ได้

ผู้มา
ใช้สิทธิ

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ์
คิดเป็นร้อยละ

1 2 นางอวัตถา	เทพหยด 122 1

140 236 59.32ไม่ประสงค์จะเลือก 15
บัตรเสียทั้งฉบับ 3

2 1 นายสมชาย	น�้าแก้ว 33 3

252 382 65.97

4 นายเสกสัน	จิตต์มงคล 65 2
6 นางร�าไพร	ทองค�า 130 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 12
บัตรเสียทั้งฉบับ 12

3 1 นายภัทรพณ	ติดตารัมย์ 81 2

191 419 45.58
5 นายสยาม	ทองแสง 103 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 7
บัตรเสียทั้งฉบับ -

4 3 นางประนอม	ศิลปนภาพร 54 1
62 142 43.66ไม่ประสงค์จะเลือก 8

บัตรเสียทั้งฉบับ -
5 2 นายกิตติวัฒน์	การศาสตร์ 59 1

64 141 45.39ไม่ประสงค์จะเลือก 5
บัตรเสียทั้งฉบับ -

6 1 น.ส.ล�าไพ	หลวงราช 78 4

521 1,312 39.71

2 นายเลิศ	พานไธสง 344 1
3 นายวิชัย	กาละชัย 128 3
5 นายชรินทร์	เหนี่ยงแจ่ม 238 2
6 นายเมธาสิทธิ์	ศรีอินทร์ 67 5

ไม่ประสงค์จะเลือก 37
บัตรเสียทั้งฉบับ 9

7 1 นายสมชาย	มีประสพ 72 4

449 1,080 41.57

3 นายมิตร	น่วมนิวงษ์ 128 3
4 นายวรา	นิ่มงาม 242 2
6 นายพรฤทธิ์	ฤทธิ์ส�าเร็จ 275 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 16
บัตรเสียทั้งฉบับ 4

8 2 นางบุศรา	เสือพอน 123 1

297 780 38.08

5 นายพจน์	เจริญพร 111 2
6 นายพรชัย	ช่างม่วง 34 3

ไม่ประสงค์จะเลือก 21
บัตรเสียทั้งฉบับ 8

9 3 นายธนากร	น้อยค�าสิน 110 1

132 428 30.84ไม่ประสงค์จะเลือก 21
บัตรเสียทั้งฉบับ 1

10 5 นายชรินทร์	โกศิยะกุล 377 1

399 883 45.19ไม่ประสงค์จะเลือก 18
บัตรเสียทั้งฉบับ 4

11 6 นายชัยนันท์	พรมนิ่ม 214 1
239 517 46.23ไม่ประสงค์จะเลือก 25

บัตรเสียทั้งฉบับ -

นางอวัตถา	เทพหยด
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 1

นางร�าไพร	ทองค�า
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 2

นายสยาม	ทองแสง
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 3

นางประนอม	ศิลปนภาพร
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 4

นายกิตติวัฒน์	การศาสตร์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 5 

นายเลิศ	พานไธสง
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 6

นายชรินทร์	เหนี่ยงแจ่ม
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 6

นายพรฤทธิ์	ฤทธิ์ส�าเร็จ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 7

นายวรา	นิ่มงาม
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 7

นางบุศรา	เสือพอน
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 8

นายธนากร	น้อยค�าสิน
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 9

นายชรินทร์	โกศิยะกุล
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 10

นายชัยนันท์	พรมนิ่ม
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 11

ผลการนับคะแนนเลอืกตัง้ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2559
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผลการเลอืกตัง้
ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2559

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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จดัท�ำโดย คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรด�ำเนนิกำรสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุำฯ และเลือกตัง้ผูป้ระสำนงำนประจ�ำหน่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
อาคารจามจุรี ๙ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๕๕๕ ต่อ ๑๒๐๓ โทรสาร ๐-๒๖๑๑-๗๔๑๑

น.ส.พรรณพร	ภูวนวัฒก์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 12

นายอัคเดช	เกษเจริญ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 13

นายบุญนพ	ค�าแหง
ผูป้ระสานงานหน่วยที ่14

นายวัฒนพร	ดวงแก้ว
ผู้ประสานงานหน่วยท่ี 15

นายเทวัญ	พุ่มจันทร์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 16

นายพงษ์สธิร	แสงน้อย
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 17

นายวิสุทธิ์	สุดบุญมา
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 18

นายนที	ขวัญรัตน์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 19

นายบุญทอม	สุขใหม่
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 20

นายสมนึก	บุพลับ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 21

นางสุภา	บุญศรี
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 22

นายเดชา	น้อยเรืองวงศ์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 23

นายณัฐวัฒน์			สุขทั่วญาติ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 24

หน่วย
ประสานงานที่

หมายเลข
ผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
คะแนน
รวมที่ได้

ล�าดับ
ที่ได้

ผู้มา
ใช้สิทธิ

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ์
คิดเป็นร้อยละ

12 5 น.ส.พรรณพร	ภูวนวัฒก์ 163 1
179 330 54.24ไม่ประสงค์จะเลือก 14

บัตรเสียทั้งฉบับ 2
13 5 นายอัคเดช	เกษเจริญ 140 1

165 309 53.40ไม่ประสงค์จะเลือก 20
บัตรเสียทั้งฉบับ 5

14 2 นายบุญนพ	ค�าแหง 146 1
166 372 44.62ไม่ประสงค์จะเลือก 18

บัตรเสียทั้งฉบับ 2
15 2 นายวัฒนพร	ดวงแก้ว 94 1

120 195 61.54ไม่ประสงค์จะเลือก 18
บัตรเสียทั้งฉบับ 8

16 1 นายเทวัญ	พุ่มจันทร์ 110 1

176 362 48.62
5 นายบญุเทียม	เรอืงกระโทก 50 2

ไม่ประสงค์จะเลือก 14
บัตรเสียทั้งฉบับ 2

17 4 นายพงษ์สิธร	แสงน้อย 123 1
146 312 46.79ไม่ประสงค์จะเลือก 22

บัตรเสียทั้งฉบับ 1
18 4 นายวิสุทธิ์	สุดบุญมา 88 1

172 302 56.95
5 นางเพ็ญศรี	จั่นจ�ารัส 37 2
6 นายบรรจง	มะลิวัลย์ 27 3

ไม่ประสงค์จะเลือก 13
บัตรเสียทั้งฉบับ 7

19 2 นายนที	ขวัญรัตน์ 183 1

202 319 63.32ไม่ประสงค์จะเลือก 18

บัตรเสียทั้งฉบับ 1

20 2 นายวัชรกุล	จันทราเวช 240 2

610 1,055 57.82
3 นายบุญทอม	สุขใหม่ 244 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 120
บัตรเสียทั้งฉบับ 6

21 6 นายสมนึก	บุพลับ 206 1
224 262 85.50ไม่ประสงค์จะเลือก 13

บัตรเสียทั้งฉบับ 5
22 1 นางสุภา	บุญศรี 79 1

148 197 75.13
5 นายชัยวิทย์	รติมงคลรักษ์ 52 2

ไม่ประสงค์จะเลือก 11
บัตรเสียทั้งฉบับ 6

23 1 นายเอกพล	ส่งเสริม 115 2

446 838 53.22
6 นายเดชา	น้อยเรืองวงศ์ 240 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 86
บัตรเสียทั้งฉบับ 5

24 2 นายณัฐวัฒน์			สุขทั่วญาติ 134 1
169 313 53.99ไม่ประสงค์จะเลือก 34

บัตรเสียทั้งฉบับ 1

รวมทุกหน่วยเลือกตั้ง  5,669 11,486 49.36

ผลการนับคะแนนเลอืกตัง้ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2559
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผลการเลอืกตัง้
ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2559

รายงานกิจการประจําป 2558
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1.1 ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 302,698.26 บาท
รวมค่าใชจ้่าย 302,698.26 บาท

2.1 ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 51,063.00 บาท
รวม 51,063.00 บาท

3.1 ค่าเบีย้ประชุม 425,000.00 บาท
3.2 ค่าพาหนะเหมาจ่าย 43,200.00 บาท
3.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีห่้องประชุม 7,500.00 บาท
3.4 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 24,941.00 บาท

รวมค่าใชจ้่าย 500,641.00 บาท

4.1 ค่าเช่าห้องประชุม 117 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16,000.00 บาท
4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,154.25 บาท
4.3 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 74,125.00 บาท
4.4 ค่าจัดแสดงวิสัยทัศน์ 16,000.00 บาท
4.5 ค่าตอบแทนอื่นฯ 573,450.00 บาท

รวม 684,729.25 บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งทั้งสิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2558) 1,539,131.51 บาท

4. ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ

สรุปค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้ง
การหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี พ.ศ. 2559

3. ค่าใชจ้่ายในการประชมุคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินการ

1. ค่าจัดพิมพ์ขา่ว,  ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ, จัดพิมพ์เอกสารตา่งฯ และป้ายประชาสัมพันธ์

2. ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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การเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดําเนินการหยั่งเสียง
และเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย 
ป 2560

รายงานกิจการประจําป 2558
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การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ประจ าปี 2560 

 

 
 เมื่อวันพุธที่  12  กุมภาพันธ์  2558  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557  ได้มีมติเลือกตั้ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ผ่องผุดพันธุ์  เป็นประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ
สหกรณอ์อมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ประจ าปี  2559   
บัดนี้ได้สิ้นสุดภารกิจลงแล้ว 
 
 
 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 2 ได้มีมติเลือกตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ผ่องผุดพันธุ์ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและเลือกตั้ง 
ผู้ประสานงานประจ าหน่วย ประจ าปี 2560 ต่อไป 

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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ตารางการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2547-2558

       สหกรณ์ออมทรัพยจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั หน่วย:บาท
ครบรอบ  (ปี) ปทีี่ 44 ปทีี่ 45 ปทีี่ 46 ปีที ่47 ปีที ่48 ปีที ่49 ปีที ่50 ปีที ่51 ปีที ่52 ปีที ่53 ปีที ่54 ปีที ่55

รายการ ป ี2547 ป ี2548 ป ี2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
1. ก าไรสุทธิ 593,649,190.51 629,904,462.12 590,279,795.19 642,078,530.15 704,783,498.50 802,029,004.60 983,909,670.63 847,159,318.26 915,182,971.87 993,054,936.59 1,036,895,176.38 778,017,912.15

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2. ทนุส ารอง
    ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ 89,047,378.58 94,485,669.32 88,541,969.28 96,311,779.52 105,717,524.78 120,304,350.69 206,621,030.83 127,497,477.40 137,643,518.97 149,355,462.46 155,637,965.97 116,780,488.61

15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 21.00% 15.05% 15.04% 15.04% 15.01% 15.01%

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

4. เงนิปันผลแหง่ค่าหุน้ทีช่ าระแล้วของสมาชิก
    แต่ละคนโดยคิดใหต้ามส่วนระยะเวลา 354,027,471.94 382,678,401.92 365,215,946.20 406,283,511.94 439,481,904.44 481,576,674.00 540,703,851.05 561,036,442.29 606,713,830.11 652,772,570.71 703,050,038.84 542,166,148.13

59.64% 60.75% 61.87% 63.28% 62.36% 60.05% 54.95% 66.23% 66.29% 65.73% 67.80% 69.69%
   ใช้ทนุรกัษาระดับอัตราเงนิปันผล 123,258,901.99

15.84%
5. เงนิเฉลี่ยคืนของดอกเบ้ียเงนิกู้ทกุประเภท 55,039,097.50 62,492,721.51 66,203,557.99 83,726,374.41 94,782,616.34 107,405,967.00 89,621,111.93 61,248,765.30 54,406,945.59 88,316,231.92 119,485,973.85 104,431,096.29

9.27% 9.92% 11.22% 13.04% 13.45% 13.39% 9.11% 7.23% 5.95% 8.89% 11.52% 13.42%
6. ทนุอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
    ไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 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 9,500,000.00 6,600,000.00

0.67% 0.64% 0.68% 0.62% 0.64% 0.62% 0.61% 0.71% 0.68% 0.67% 0.92% 0.85%
7. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
    ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 1 แต่ไมเ่กินรอ้ยละ 2 ของก าไรสุทธิ 6,363,970.10 6,746,967.70 6,742,685.10 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 11,687,455.30 7,780,179.12

1.07% 1.07% 1.14% 1.20% 1.13% 1.12% 1.12% 1.00% 1.12% 1.11% 1.13% 1.00%
8. ทนุสาธารณประโยชน์
    ไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ 16,564,607.79 5,248,785.86 1,782,601.83 4,114,995.87 6,159,431.48 8,530,480.79 16,023,685.64 4,153,588.62 2,136,998.53 1,303,866.14 580,479.21 100,000.00

2.79% 0.83% 0.30% 0.64% 0.87% 1.07% 1.63% 0.49% 0.23% 0.13% 0.06% 0.01%
9. ทนุสวัสดิการสมาชิก
    ไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ 59,364,919.00 62,990,446.21 50,173,782.59 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 22,396,935.81 100,000.00

10.00% 10.00% 8.50% 5.00% 5.00% 7.00% 10.00% 7.50% 9.00% 7.00% 2.16% 0.01%
10. ทนุรกัษาระดับอัตราเงนิปันผล
      ไมเ่กินรอ้ยละ 2 แหง่ทนุเรอืนหุน้วันสิ้นปี 9,231,745.60 11,251,469.60 7,609,252.20 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 14,546,327.40 100,000.00

1.56% 1.79% 1.29% 1.22% 1.55% 1.75% 1.58% 1.79% 1.69% 1.43% 1.40% 0.01%

      รวมทนุส ารองและทนุสะสม 178,208,650.97 177,976,370.99 152,107,605.90 144,382,121.10 162,546,038.39 204,037,283.60 342,582,505.33 216,392,517.49 243,802,196.17 240,960,632.56 202,661,708.39 123,680,488.61
30.02% 28.26% 25.77% 22.48% 23.06% 25.44% 34.82% 25.54% 26.64% 24.27% 19.55% 15.89%
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ตารางการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2547-2558

       สหกรณ์ออมทรัพยจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั หน่วย:บาท
ครบรอบ  (ปี) ปทีี่ 44 ปทีี่ 45 ปทีี่ 46 ปีที ่47 ปีที ่48 ปีที ่49 ปีที ่50 ปีที ่51 ปีที ่52 ปีที ่53 ปีที ่54 ปีที ่55

รายการ ป ี2547 ป ี2548 ป ี2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
1. ก าไรสุทธิ 593,649,190.51 629,904,462.12 590,279,795.19 642,078,530.15 704,783,498.50 802,029,004.60 983,909,670.63 847,159,318.26 915,182,971.87 993,054,936.59 1,036,895,176.38 778,017,912.15

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2. ทนุส ารอง
    ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ 89,047,378.58 94,485,669.32 88,541,969.28 96,311,779.52 105,717,524.78 120,304,350.69 206,621,030.83 127,497,477.40 137,643,518.97 149,355,462.46 155,637,965.97 116,780,488.61

15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 21.00% 15.05% 15.04% 15.04% 15.01% 15.01%

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

4. เงนิปันผลแหง่ค่าหุน้ทีช่ าระแล้วของสมาชิก
    แต่ละคนโดยคิดใหต้ามส่วนระยะเวลา 354,027,471.94 382,678,401.92 365,215,946.20 406,283,511.94 439,481,904.44 481,576,674.00 540,703,851.05 561,036,442.29 606,713,830.11 652,772,570.71 703,050,038.84 542,166,148.13

59.64% 60.75% 61.87% 63.28% 62.36% 60.05% 54.95% 66.23% 66.29% 65.73% 67.80% 69.69%
   ใช้ทนุรกัษาระดับอัตราเงนิปันผล 123,258,901.99

15.84%
5. เงนิเฉลี่ยคืนของดอกเบ้ียเงนิกู้ทกุประเภท 55,039,097.50 62,492,721.51 66,203,557.99 83,726,374.41 94,782,616.34 107,405,967.00 89,621,111.93 61,248,765.30 54,406,945.59 88,316,231.92 119,485,973.85 104,431,096.29

9.27% 9.92% 11.22% 13.04% 13.45% 13.39% 9.11% 7.23% 5.95% 8.89% 11.52% 13.42%
6. ทนุอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
    ไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 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 9,500,000.00 6,600,000.00

0.67% 0.64% 0.68% 0.62% 0.64% 0.62% 0.61% 0.71% 0.68% 0.67% 0.92% 0.85%
7. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
    ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 1 แต่ไมเ่กินรอ้ยละ 2 ของก าไรสุทธิ 6,363,970.10 6,746,967.70 6,742,685.10 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 11,687,455.30 7,780,179.12

1.07% 1.07% 1.14% 1.20% 1.13% 1.12% 1.12% 1.00% 1.12% 1.11% 1.13% 1.00%
8. ทนุสาธารณประโยชน์
    ไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ 16,564,607.79 5,248,785.86 1,782,601.83 4,114,995.87 6,159,431.48 8,530,480.79 16,023,685.64 4,153,588.62 2,136,998.53 1,303,866.14 580,479.21 100,000.00

2.79% 0.83% 0.30% 0.64% 0.87% 1.07% 1.63% 0.49% 0.23% 0.13% 0.06% 0.01%
9. ทนุสวัสดิการสมาชิก
    ไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ 59,364,919.00 62,990,446.21 50,173,782.59 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 22,396,935.81 100,000.00

10.00% 10.00% 8.50% 5.00% 5.00% 7.00% 10.00% 7.50% 9.00% 7.00% 2.16% 0.01%
10. ทนุรกัษาระดับอัตราเงนิปันผล
      ไมเ่กินรอ้ยละ 2 แหง่ทนุเรอืนหุน้วันสิ้นปี 9,231,745.60 11,251,469.60 7,609,252.20 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 14,546,327.40 100,000.00

1.56% 1.79% 1.29% 1.22% 1.55% 1.75% 1.58% 1.79% 1.69% 1.43% 1.40% 0.01%

      รวมทนุส ารองและทนุสะสม 178,208,650.97 177,976,370.99 152,107,605.90 144,382,121.10 162,546,038.39 204,037,283.60 342,582,505.33 216,392,517.49 243,802,196.17 240,960,632.56 202,661,708.39 123,680,488.61
30.02% 28.26% 25.77% 22.48% 23.06% 25.44% 34.82% 25.54% 26.64% 24.27% 19.55% 15.89%
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  ไม่จ ำกดัยอด
  ต้ังแต่   1 ล้ำนบำท  แต่ไม่ถงึ   5 ล้ำนบำท
  ต้ังแต่   5 ล้ำนบำท  แต่ไม่ถงึ 10 ล้ำนบำท

  ระยะเวลำ    3   เดือน 3.250 2.750
  ระยะเวลำ    6   เดือน 3.500 3.000
  ระยะเวลำ   12  เดือน
วงเงินไม่ถงึ 1 ล้ำนบำท 3.600 3.100
วงเงินต้ังแต่ 1 ล้ำนบำท   แต่ไม่ถงึ 20 ล้ำนบำท 3.700 3.200
วงเงินต้ังแต่ 20 ล้ำนบำท แต่ไม่ถงึ 30 ล้ำนบำท 3.800 3.300
วงเงินต้ังแต่ 30 ล้ำนบำท แต่ไม่ถงึ 50 ล้ำนบำท 3.900 3.400
วงเงินต้ังแต่ 50 ล้ำนบำท 4.000 3.500

1 ก.พ. 2556 - 31 ธ.ค. 2557 1 ส.ค.2558 - 31 ธ.ค. 2558

วงเงินต้ังแต่ 1 ล้ำนบำท   แต่ไม่ถงึ 20 ล้ำนบำท 3.700 3.200
วงเงินต้ังแต่ 20 ล้ำนบำท แต่ไม่ถงึ 30 ล้ำนบำท 3.800 3.300
วงเงินต้ังแต่ 30 ล้ำนบำท แต่ไม่ถงึ 50 ล้ำนบำท 3.900 3.400
วงเงินต้ังแต่ 50 ล้ำนบำท 4.000 3.500

1 พ.ค.2556 - 30 มิ.ย.2558 1 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
5.00
4.75
4.00
3.00

ตารางการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย (รอ้ยละ)
ต้ังแต่ ณ วันทีป่ระกาศใช้ - 31 ธันวาคม 2558

อัตราดอกเบ้ียร้อยละ

ประเภท
เงินกู้ เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ/เงินกู้พิเศษ

5.00

27 เม.ย. 2552 - 31 ธ.ค. 2558

1.250

วงเงินฝาก

ประเภท
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน

วงเงินฝาก

1 ก.พ. 2556 - 31 ก.ค. 2558

ประเภท
เงินฝากประจ า

1.500
1.750

1 ส.ค. 2558 - 31ธ.ค.. 2558

ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)

วงเงินฝาก

ประเภท
เงินฝากออมทรัพย์
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ที่ 44/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงสาขา 3 คณะแพทยศาสตร

 1.   นายเริงศักดิ์   บุญบรรดาลชัย  ประธานคณะทํางานฯ
 2.   นายวินัย   มั่นยิ่ง   รองประธานคณะทํางานฯ
 3.   อาจารยนายสัตวแพทย ดร.ทิลดิสร  รุงเรืองกิจไกร  คณะทํางานฯ
 4.   นายณรงค  เพชรสุก  คณะทํางานฯ
 5.   ผูจัดการ    คณะทํางานฯ
 6.  หัวหนาฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ    คณะทํางานและเลขานุการ

 ที่ 48/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําและติดตามแผนกลยุทธ 

 1.  รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา   ที่ปรึกษา
 2.  อาจารยอธิรัตน  บุญสมบูรณสกุล  ประธานอนุกรรมการ
 3.  รองศาสตราจารยวิสนศักดิ์  อวมเพ็ง   รองประธานอนุกรรมการ
 4.  อาจารยชาญวิทย  อุปยโส   อนุกรรมการ
 5.  นายวินัย  มั่นยิ่ง   อนุกรรมการ
 6.  นางอารมณ  โสตถิอํารุง   อนุกรรมการ
 7.  อาจารยนายสัตวแพทย ดร.ทิลดิสร  รุงเรืองกิจไกร   อนุกรรมการ
 8.  ผูจัดการ    อนุกรรมการ
 9.  รองผูจัดการ (นางลัดดาวัลย บดีรัฐ)   อนุกรรมการ
 10.  หัวหนาฝายแผนและพัฒนาบุคลากร   อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 49/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 1.  รองศาสตราจารยวิสนศักดิ์   อวมเพ็ง   ประธานกรรมการ
 2.  อาจารยอธิรัตน  บุญสมบูรณสกุล  รองประธานกรรมการ
 3.  นายวิศิษฐ  หินแกว  กรรมการ
 4.  รองผูจัดการ (นางลัดดาวัลย บดีรัฐ)  กรรมการ
 5.  หัวหนาฝายแผนและพัฒนาบุคลากร  กรรมการ
6.  นางสาวชนิษฐา  อิศรี  กรรมการและเลขานุการ

ที่ 50/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร

 1.  ผูชวยศาสตราจารยบุญชัย  โสวรรณวณิชกุล  ที่ปรึกษา
 2.  รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา  ประธานอนุกรรมการ
 3.  นายวิศิษฐ  หินแกว  รองประธานอนุกรรมการ
 4.  นายณรงค  เพชรสุก  อนุกรรมการ
 5.  ผูจัดการ   อนุกรรมการ
 6.  รองผูจัดการ (นายเฉลิมพร เศรษฐี)  อนุกรรมการ
 7.  หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 51/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักทรัพยเงินกูพิเศษ

 1.  รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์   แสงบางปลา  ที่ปรึกษา
 2.  นายเริงศักดิ์   บุญบรรดาลชัย  ประธานอนุกรรมการ
 3.  นายวิศิษฐ   หินแกว   รองประธานอนุกรรมการ
 4.  รองศาสตราจารยวิสนศักดิ์   อวมเพ็ง   อนุกรรมการ
 5.  อาจารยอธิรัตน  บุญสมบูรณสกุล  อนุกรรมการ
 6 . อาจารยชาญวิทย   อุปยโส   อนุกรรมการ
 7.  นายวินัย   มั่นยิ่ง   อนุกรรมการ
 8.  นางอารมณ   โสตถิอํารุง   อนุกรรมการ
 9.  น.ส.อติวรรณ   พวงวัฒนา   อนุกรรมการ
 10.  นางสุดา   หินแกว   อนุกรรมการ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2558

 11.  อาจารยนายสัตวแพทย ดร.ทิลดิสร  รุงเรืองกิจไกร  อนุกรรมการ
 12.  นายศิริศักดิ์   สีคําภา   อนุกรรมการ 
 13.  น.ส.ปยะวรรณ   เชยโชติ   อนุกรรมการ
 14.  นายสมชาย   หอมจันทร   อนุกรรมการ
 15.  นายณรงค   เพชรสุก   อนุกรรมการ
 16.  รองผูจัดการ (นายเฉลิมพร เศรษฐี)  อนุกรรมการ
 17.  หัวหนาฝายเงินกู    อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 26/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจําหนายครุภัณฑ

1.  นายวิศิษฐ    หินแกว   ประธานคณะทํางานฯ
 2.  นายวินัย  มั่นยิ่ง  คณะทํางานฯ
 3.  นางสุดา  หินแกว  คณะทํางานฯ
 4.  นายสมชาย  หอมจันทร  คณะทํางานฯ
 5.  หัวหนาฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  คณะทํางานและเลขานุการ

 ที่ 25/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานทําลายเอกสาร

 1.  อาจารยอธิรัตน    บุญสมบูรณสกุล  ประธานคณะทํางานฯ
 2.  นางสาวอติวรรณ  พวงวัฒนา  คณะทํางานฯ
 3.  นางสุดา  หินแกว  คณะทํางานฯ
 4.  นายศิริศักดิ์  สีคําภา  คณะทํางานฯ
 5.  นางสาวปยะวรรณ  เชยโชติ  คณะทํางานฯ
 6.  หัวหนาฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  คณะทํางานและเลขานุการ

 ที่ 24/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาจายเงินสวัสดิการสมาชิก

เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ประสบสาธารณภัย

1.  นายวิศิษฐ  หินแกว  ประธานคณะทํางานฯ
 2.  อาจารยอธิรัตน  บุญสมบูรณสกุล  รองประธานคณะทํางานฯ
 3.  นายศิริศักดิ์  สีคําภา  คณะทํางานฯ
 4.  นางสาวปยะวรรณ  เชยโชติ  คณะทํางานฯ
 5.  นายสมชาย  หอมจันทร  คณะทํางานฯ
 6.  หัวหนาฝายทะเบียนสมาชิก   คณะทํางานและเลขานุการ

ที่ 23/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําและติดตามแผนกลยุทธ

 1.  รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา   ที่ปรึกษา
 2.  อาจารยอธิรัตน  บุญสมบูรณสกุล  ประธานอนุกรรมการ
 3.  รองศาสตราจารยวิสนศักดิ์  อวมเพ็ง   รองประธานอนุกรรมการ
 4.  อาจารยชาญวิทย  อุปยโส   อนุกรรมการ
 5.  นายวินัย  มั่นยิ่ง   อนุกรรมการ
 6.  นางอารมณ  โสตถิอํารุง   อนุกรรมการ
 7.  อาจารยนายสัตวแพทย ดร.ทิลดิสร  รุงเรืองกิจไกร   อนุกรรมการ
 8.  ผูจัดการ    อนุกรรมการ
 9.  รองผูจัดการ (นางสาวสกุลณา รอดสมนาม)   อนุกรรมการ
 10.  หัวหนาฝายแผนและพัฒนาบุคลากร   อนุกรรมการและเลขานุการ

 ที่ 22/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนับพัสดุและครุภัณฑ

1.  นายเริงศักดิ์    บุญบรรดาลชัย  ประธานอนุกรรมการ
 2.  นางอารมณ  โสตถิอํารุง  อนุกรรมการ
 3.  นางสาวอติวรรณ  พวงวัฒนา  อนุกรรมการ
 4.  นางสุดา  หินแกว  อนุกรรมการ
 5.  นางบังอร  ตุลยวัฒนางกูร  อนุกรรมการและเลขานุการ
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ที่ 21/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาใหทุนเรียนดี

1.  รองศาสตราจารยวิสนศักดิ์  อวมเพ็ง   ประธานอนุกรรมการ
 2.  อาจารยอธิรัตน  บุญสมบูรณสกุล  รองประธานอนุกรรมการ
 3.  อาจารยชาญวิทย  อุปยโส   อนุกรรมการ
 4.  นายวินัย  มั่นยิ่ง   อนุกรรมการ
 5.  นางอารมณ  โสตถิอํารุง   อนุกรรมการ
 6.  นางสาวอติวรรณ  พวงวัฒนา   อนุกรรมการ 
 7.  นางสุดา  หินแกว   อนุกรรมการ
 8.  อาจารยนายสัตวแพทย ดร.ทิลดิสร  รุงเรืองกิจไกร   อนุกรรมการ
 9.  นายศิริศักดิ์  สีคําภา   อนุกรรมการ
 10.  นางสาวปยะวรรณ  เชยโชติ   อนุกรรมการ
 11.  นายสมชาย  หอมจันทร   อนุกรรมการ
 12.  นายณรงค  เพชรสุก   อนุกรรมการ
 13.  หัวหนาฝายธุรการ    อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 20/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

1.  รองศาสตราจารยวิสนศักดิ์  อวมเพ็ง  ประธานกรรมการ
 2.  อาจารยอธิรัตน  บุญสมบูรณสกุล  รองประธานกรรมการ
 3.  นายวิศิษฐ  หินแกว  กรรมการ
 4.  รองผูจัดการ (นางสาวสกุลณา รอดสมนาม)  กรรมการ
 5.  หัวหนาฝายแผนและพัฒนาบุคลากร  กรรมการ
 6.  นางสาวชนิษฐา  อิศรี  กรรมการและเลขานุการ

 ที่ 19/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร

 1.  ผูชวยศาสตราจารยบุญชัย  โสวรรณวณิชกุล  ที่ปรึกษา
 2.  รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา  ประธานอนุกรรมการ
 3.  นายวิศิษฐ  หินแกว  รองประธานอนุกรรมการ
 4.  นายณรงค  เพชรสุก  อนุกรรมการ
 5.  ผูจัดการ   อนุกรรมการ
 6.  รองผูจัดการ (นางสาวสกุลณา รอดสมนาม)  อนุกรรมการ
 7.  หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 18/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ

1.  รองศาสตราจารยวิสนศักดิ์  อวมเพ็ง  ประธานอนุกรรมการ
 2.  นายวิศิษฐ  หินแกว  รองประธานอนุกรรมการ
 3.  อาจารยอธิรัตน   บุญสมบูรณสกุล  อนุกรรมการ
 4.  อาจารยชาญวิทย  อุปยโส  อนุกรรมการ
 5.  อาจารยนายสัตวแพทย ดร. ทิลดิสร  รุงเรืองกิจไกร  อนุกรรมการ 
 6.  นางสาวปยะวรรณ  เชยโชติ  อนุกรรมการ
 7.  นายณรงค  เพชรสุก  อนุกรรมการ
 8.  หัวหนาฝายประชาสัมพันธ   อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 17/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและเรงรัดหนี้สิน

1.  นายเริงศักดิ์  บุญบรรดาลชัย  ประธานอนุกรรมการ
 2.  นายวิศิษฐ  หินแกว  รองประธานอนุกรรมการ
 3.  นายวินัย  มั่นยิ่ง  อนุกรรมการ
 4.  นางอารมณ  โสตถิอํารุง  อนุกรรมการ
 5.  นางสาวอติวรรณ  พวงวัฒนา  อนุกรรมการ 
 6.  นายศิริศักดิ์  สีคําภา  อนุกรรมการ
 7.  นายสมชาย  หอมจันทร  อนุกรรมการ
 8.  หัวหนาฝายนิติการ   อนุกรรมการและเลขานุการ

 16/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสัมมนาและฝกอบรมวิชาชีพ

1.  รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์   แสงบางปลา  ที่ปรึกษา
 2.  อาจารยอธิรัตน   บุญสมบุญสกุล  ประธานอนุกรรมการ
 3.  นายเริงศักดิ์   บุญบรรดาลชัย  รองประธานอนุกรรมการ
 4.   รองศาสตราจารยวิสนศักดิ์  อวมเพ็ง รอง ประธานอนุกรรมการ
 5.  นายวิศิษฐ   หินแกว  อนุกรรมการ
 6.  อาจารยชาญวิทย   อุปยโส  อนุกรรมการ
 7.  นายวินัย   มั่นยิ่ง  อนุกรรมการ
 8.  นางอารมณ   โสตถิอํารุง  อนุกรรมการ
 9.  นางสาวอติวรรณ   พวงวัฒนา  อนุกรรมการ
 10.  นางสุดา   หินแกว  อนุกรรมการ
 11.  อาจารยนายสัตวแพทย ดร.ทิลดิสร   รุงเรืองกิจไกร  อนุกรรมการ
 12.  นายศิริศักดิ์   สีคําภา  อนุกรรมการ
 13.  นางสาวปยะวรรณ    เชยโชติ  อนุกรรมการ
 14.  นายสมชาย   หอมจันทร  อนุกรรมการ
 15.  นายณรงค   เพชรสุก  อนุกรรมการ
 16.  ผูจัดการ    อนุกรรมการและเลขานุการ
 17.  หัวหนาฝายธุรการ    อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร
 18.  หัวหนาฝายแผนและพัฒนาบุคลากร   อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

ที่ 15/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่

1.  รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์   แสงบางปลา  ประธานอนุกรรมการ
 2.  นายเริงศักดิ์  บุญบรรดาลชัย  รองประธานอนุกรรมการ
 3.  รองศาสตราจารยวิสนศักดิ์  อวมเพ็ง รอง ประธานอนุกรรมการ
 4.  นายวิศิษฐ  หินแกว  อนุกรรมการ
 5.  อาจารยอธิรัตน  บุญสมบูรณสกุล  อนุกรรมการ
 6.  อาจารยชาญวิทย  อุปยโส  อนุกรรมการ
 7.  อาจารยนายสัตวแพทย ดร.ทิลดิสร  รุงเรืองกิจไกร  อนุกรรมการ 
 8.  นายณรงค  เพชรสุก  อนุกรรมการ
 9.  ผูจัดการ   อนุกรรมการและเลขานุการ
 10.  หัวหนาฝายแผนและพัฒนาบุคลากร   อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

ที่ 9/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการ

1.  รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา  ประธานอนุกรรมการ
 2.  นายเริงศักดิ์  บุญบรรดาลชัย  รองประธานอนุกรรมการ
 3.  รองศาสตราจารยวิสนศักดิ์  อวมเพ็ง  รองประธานอนุกรรมการ
 4.  นายวิศิษฐ  หินแกว  อนุกรรมการ
 5.  อาจารยอธิรัตน  บุญสมบูรณสกุล  อนุกรรมการ
 6.  ผูจัดการ   อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 10/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการการใหสินเชื่อและการลงทุน

1.  รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา  ที่ปรึกษา
 2.  นายสุเทพ  วิทยานันท  ที่ปรึกษา
 3.  นายเริงศักดิ์  บุญบรรดาลชัย  ประธานอนุกรรมการ
 4.  รองศาสตราจารยวิสนศักดิ์  อวมเพ็ง รอง ประธานอนุกรรมการ
 5.  นายวิศิษฐ  หินแกว  อนุกรรมการ
 6.  อาจารยอธิรัตน  บุญสมบูรณสกุล  อนุกรรมการ
 7.  อาจารยชาญวิทย  อุปยโส  อนุกรรมการ
 8.  นายวินัย  มั่นยิ่ง  อนุกรรมการ
 9.  นางอารมณ โสตถิ อํารุง  อนุกรรมการ
 10.  นางสาวอติวรรณ  พวงวัฒนา  อนุกรรมการ
 11.  นางสุดา  หินแกว  อนุกรรมการ



รายงานกิจการประจําป 2558
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จัดทําโดย  

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
1. รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
2. นายวิศิษฐ หินแกว
3. อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
4. อ.ชาญวิทย อุปยโส
5. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
6. นางสาวปยะวรรณ เชยโชติ
7. นายณรงค เพชรสุก
8. นางสาวธารินี ทองสงฆ

ผูรวมจัดทํา

1. นางฉัตรชุลี ชาติปญญาวุฒิ
2. นายธนากร ชวยวงศ
3. นายเรืองศักดิ์ สิทธิสังข

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

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

• คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บาท ตอครั้ง ไมจำกัดจำนวนครั้ง

บัตรกรุงศรี เดบิต OPD บัตรเดียวคุม
จะเจ็บ จะปวย…บัตรชวยจาย

บัตรเดบิต

Call 1572 | www.krungsri.com |     Krungsri Simple

ออกแบบภาพปกโดย
นายธนกร สมนิยมไชย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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 12.  อาจารยนายสัตวแพทย ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร อนุกรรมการ
 13.  นายศิริศักดิ์  สีคําภา  อนุกรรมการ
 14.  นางสาวปยะวรรณ  เชยโชติ  อนุกรรมการ
 15.  นายสมชาย  หอมจันทร  อนุกรรมการ
 16.  นายณรงค  เพชรสุก  อนุกรรมการ
 17.  นางศิริวรรณ  ปญญาธรรม  อนุกรรมการ
 18.  หัวหนาฝายสินเชื่อและการลงทุน  อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ 11/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักทรัพยเงินกูพิเศษ

 1.  รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา  ที่ปรึกษา
 2.  นายเริงศักดิ์  บุญบรรดาลชัย  ประธานอนุกรรมการ
 3.  นายวิศิษฐ  หินแกว  รองประธานอนุกรรมการ
 4.  รองศาสตราจารยวิสนศักดิ์  อวมเพ็ง  อนุกรรมการ
 5.  อาจารยอธิรัตน  บุญสมบูรณสกุล  อนุกรรมการ
 6.  อาจารยชาญวิทย  อุปยโส  อนุกรรมการ
 7.  นายวินัย  มั่นยิ่ง  อนุกรรมการ
 8.  นางอารมณ  โสตถิอํารุง  อนุกรรมการ
 9.  นางสาวอติวรรณ  พวงวัฒนา  อนุกรรมการ
 10.  นางสุดา  หินแกว  อนุกรรมการ
 11.  อาจารยนายสัตวแพทย ดร.ทิลดิสร  รุงเรืองกิจไกร   อนุกรรมการ
 12.  นายศิริศักดิ์  สีคําภา  อนุกรรมการ 
 13.  น.ส.ปยะวรรณ  เชยโชติ  อนุกรรมการ
 14.  นายสมชาย  หอมจันทร  อนุกรรมการ
 15.  นายณรงค  เพชรสุก  อนุกรรมการ
 16.  นางลัดดาวัลย  บดีรัฐ  อนุกรรมการ
 17.  หัวหนาฝายเงินกู   อนุกรรมการและเลขานุการ
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ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2558

ถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วางพานพุ่ม วางพวงมาลา

ถวายราชสักการะในโอกาสต่างๆ

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันสหกรณ์
แห่งชาติ

วันอานันทมหิดล

วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
2 รัชกาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 98 ปี จุฬาฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด
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ท�าบุญตักบาตรในโอกาสต่างๆ

มอบกระเช้าในโอกาสขึ้นปีใหม่

ครบรอบ 54 ปี

สอ.จุฬาฯ
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ท�าบุญรดน�้าขอพรผู้ใหญ่

ในโอกาสวันสงกรานต์

ประชุมสมาชิกต่างๆ

การประชุม
จัดสรรก�าไรสุทธิ

การประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด
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แสดงความยินดีหน่วยงาน

ในโอกาสครบรอบ

โครงการเด็กดีมีเงินออม 

สนับสนุนเงินจัดแข่งขัน

กีฬาบุคลากรจุฬาฯ

มอบเงินช่วยเหลือแผ่นดินไหวประเทศเนปาลผ่านรัฐบาล

สนับสนุนเงิน

การแข่งขัน

แบตมินตัน

รายการ

cu open 2015

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ชุมชน สังคม และขบวนการสหกรณ์
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ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ชุมชน สังคม และขบวนการสหกรณ์

สนับสนุนเงินสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุยใต้ จ.เชียงใหม่

สนับสนุนเงินสร้างอาคารเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลานค�า

จ.เชียงใหม่

โครงการเพาะพันธ์ุความดี

โครงการตลาดนัดสหกรณ์

หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ และเลือกตั้งผู้ประสานงาน

ท�าบุญทอดกฐิน

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด
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มอบทุนเรียนดี

สัมมนาสมาชิกอาวุโส

สัมมนาสมาชิก

เกษียณอายุงาน

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

สัมมนาวิชาการ

สัมมนาต่างๆ

สหกรณ์

สัญจร

พบสมาชิก
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บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โครงการโครงการ ประกันชีวิตคุมครองสินเช�อประกันชีวิตคุมครองสินเช�อประกันชีวิตคุมครองสินเช�อ

เลขที่ 411 อาคาร U Tower ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร : 0-2379-5099 โทรสาร : 0-2379-5466

E-mail : saha@sahalife.co.th  Website : www.sahalife.co.th

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สรางความมั่นคง

ใหครอบครัว

สรางความมั่นคง

ใหครอบครัว

สรางหลักประกันที่มั่นคงกับสหกรณ

และครอบครัวสมาชิก

ไมเปนภาระกับผูค้ำประกัน หรือทายาท

สอดคลองกับกฎหมายค้ำประกัน

และจำนองฉบับใหม

สรางหลักประกันที่มั่นคงกับสหกรณ

และครอบครัวสมาชิก

ไมเปนภาระกับผูค้ำประกัน หรือทายาท

สอดคลองกับกฎหมายค้ำประกัน

และจำนองฉบับใหม

กูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณ บุคคลค้ำประกันบุคคลค้ำประกัน

ประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อ

บุคคลค้ำประกันบุคคลค้ำประกันบุคคลค้ำประกันบุคคลค้ำประกัน

ประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อ

++

++

นำเงินไปลงทุนนำเงินไปลงทุน

เสียชีวิต
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กูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณ

ประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อ
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บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โครงการโครงการ ประกันชีวิตคุมครองสินเช�อประกันชีวิตคุมครองสินเช�อประกันชีวิตคุมครองสินเช�อ

เลขที่ 411 อาคาร U Tower ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร : 0-2379-5099 โทรสาร : 0-2379-5466

E-mail : saha@sahalife.co.th  Website : www.sahalife.co.th

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สรางความมั่นคง

ใหครอบครัว

สรางความมั่นคง

ใหครอบครัว

สรางหลักประกันที่มั่นคงกับสหกรณ

และครอบครัวสมาชิก

ไมเปนภาระกับผูค้ำประกัน หรือทายาท

สอดคลองกับกฎหมายค้ำประกัน

และจำนองฉบับใหม

สรางหลักประกันที่มั่นคงกับสหกรณ

และครอบครัวสมาชิก

ไมเปนภาระกับผูค้ำประกัน หรือทายาท

สอดคลองกับกฎหมายค้ำประกัน

และจำนองฉบับใหม

กูเงินกับสหกรณกูเงินกับสหกรณ บุคคลค้ำประกันบุคคลค้ำประกัน

ประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อ

บุคคลค้ำประกันบุคคลค้ำประกันบุคคลค้ำประกันบุคคลค้ำประกัน

ประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อประกันคุมครองสินเช�อ
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นำเงินไปลงทุนนำเงินไปลงทุน

เสียชีวิต
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