ปที่ 57 ฉบับที่ 6
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“เสนทางเกลือ”

โครงการในพระราชดําริ

ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาค
ตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น
ทรงพบวาปญหาการขาดสารไอโอดีนจนเกิดเปนโรคคอพอกยังมี
อยูม ากมายหลายพืน้ ที่ พระองคทรงมีพระเมตตาและสนพระราช
หฤทัยเกีย่ วกับการแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนเปนอยางมาก

ถึงกับเคยทรงนําเกลือผสมไอโอดีนขึ้นเฮลิคอปเตอรไปทรงแจกประชาชนในถิ่น
ทุรกันดารมาแลวหลายครั้ง และตอมาไดพระราชทานเครื่องผสมเกลือไอโอดีน
ใหแกจังหวัดตางๆ ในภาคเหนือที่ราษฎรประสบปญหาของการขาดสารไอโอดีน
โดยไดพระราชทานพระราชดําริวา
..ใหพจิ ารณาแกไขปญหาของการขาดสารไอโอดีนของราษฎรโดยการสํารวจ
พืน้ ทีใ่ นแตละพืน้ ทีถ่ งึ ปญหา และความตองการเกลือ ซึง่ แตละทองถิน่ ทีจ่ ะมีปญ
 หา
และความตองการไมเหมือนกันโดยเฉพาะตองสํารวจ เสนทางเกลือ วาผลิตจาก
แหลงใด ก็นา ทีจ่ ะนําเอาไอโอดีนไปผสมกับแหลงผลิตตนทางเกลือเสียเลยทีเดียว...

จาก ... http://www.chaipat.or.th/

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

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

1.25
1.2539
* ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
1.50
1.5056
* ตั้งแต 5 ลานบาทขึน
้ ไป
1.75
1.7577
เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552
ไมจํากัดยอด

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

1.4752
1.7713
2.0678

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
ระยะเวลา/วงเงินฝาก
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
ไมถึง 1 ลานบาท
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด-สูงสุด
ธนาคารพาณิชยอื่น
12 เดือน
หลังหักภาษี 15% (รอยละตอป/ยังไมหักภาษี)

1.75
2.00

1.4875
1.7000

2.10

1.7850

2.20
2.30
2.40
2.50

1.8700
1.9550
2.0400
2.1250

0.5500-1.6500
0.6500-1.7000

0.7500-1.8000

สมาชิก

(เร�่มตั้งแต 1 พฤษภาคม 2558)

สหกรณอื่น

(เร�่มตั้งแต
29 พฤศจิกายน 2559)

เง�นเฉลี่ยคืน

5.00
4.75
4.00
3.00
ประเภท

ประชุมพ�จารณา
การจัดสรรกําไรสุทธิ

หนวย : รอยละ

ดอกเบี้ยเง�นกูสุทธิ
…

2.755
2.800
2.850
ดอกเบี้ยเง�นกู

ระยะสั้น

300 ลานบาท

ระยะยาว

ไมจํากัดวงเง�น

3.75
4.75

(ไมเกิน 180 เดือน)

สยามสแควร

152-0-00001-7

กรุงไทย

สุรวงศ

023-1-19265-7

กสิกรไทย

สะพานเหลือง

011-2-25379-3

ไทยพาณิชย สภากาชาดไทย 045-2-35809-1
กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง

131-1-00001-6

ทหารไทย

จามจุรีแสควร

238-2-11007-6

บํารุงเมือง

214-2-13538-1

อาคารสยามกิตต 044-6-00635-5

โดยปฏิบัติดังนี้ : เขียนใบฝากที่ธนาคารเขาบัญชีชื่อ

42.00
30.00
5.00
วงเง�นไมเกิน

(ไมเกิน 72 เดือน)

กรุงเทพ

ธนชาต

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ดอกเบี้ยเง�นกู

“ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¨íÒ¡Ñ´”

ธนชาต

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)
ประเภท

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคาร
ทําการไดเฉพาะ 7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ
ไดเปดบัญชีไวดังนี้

ºÑÞªÕà§Ô¹½Ò¡ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ª×èÍºÑÞªÕ

* สมาชิกตองรักษาระดับเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทุกวัน มิใหตํ่ากวาที่กําหนด จนกวาจะถึงวันจายดอกเบี้ย
กลางป หรือสิ้นปแลวแตกรณี ถึงจะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

* เปนไปตามระเบียบ สหกรณออมทรัพยจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย จํากัด วาดวย การใหสหกรณอื่นกูยืมเง�น พ.ศ. 2550

“สหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”
ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา (ที่ระบุไวขางตน)
และนํ า สํ า เนาใบฝากมาที่ ส หกรณ อ อมทรั พ ย
เพื่อเขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝากในวันเดียวกัน
วิธีปฏิบัติเชนนี้จะเหมือนวาทานไดนําเงินสดไปฝาก
ที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

ผลการดําเนินงาน

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

หนวย : บาท

รายการ / Item
จํานวนสมาชิก (ราย) / Membership
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค) / honor associate members
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก / member
- สมาชิกสมทบ / associate member

1. สินทรัพยรวม / Total assets
1.1 เงินใหสมาชิกกู / member loan
1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู / other coopertive loan
1.3 เงินลงทุน / investment
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น
1.4 สินทรัพยอื่น / other assets

2. หนี้สินรวม / Total liabilities
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกูยืม / loan
เงินรับฝากจากสมาชิก / deposit
ตั๋วสัญญาใชเงิน / promissory note
หนี้สินอื่น / other liabilities

3. ทุนของสหกรณ / Capital
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุน / share capital
ทุนสํารอง / reserve
ทุนสะสม / capital
อื่นๆ / other
กําไรสุทธิ / net Proﬁt

4. รายได / Income
4.1
4.2
4.3
4.4

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู / interest received
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู / interest received
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน / return on investment
รายไดอื่น / other income

5. คาใชจาย / Expenses
5.1 ดอกเบี้ยจาย / interest expenses
5.2 คาใชจายในการบริหาร / adminstrative expenses

2559 / 2016

พ.ค. 2560 / May 2017 มิ.ย. 2560 / Jun 2017

15,959

15,905

15,906

1
11,628
4,330

1
11,516
4,388

1
11,491
4,414

40,083,786,897.38
5,901,855,346.26
12,346,307,972.08
21,583,604,946.74
575,852,026.34
19,229,522,745.50
1,778,230,174.90
252,018,632.30

41,465,614,737.52
5,898,561,607.60
13,134,313,404.94
22,184,230,767.02
905,737,454.14
19,661,323,065.90
1,617,170,246.98
248,508,957.96

40,926,950,940.09
5,904,211,872.81
12,560,684,395.77
22,256,885,146.40
1,152,125,473.21
19,488,609,426.21
1,616,150,246.98
205,169,525.11

22,962,800,614.58 24,858,439,487.51 24,241,011,073.74
7,775,000,000.00 10,963,000,000.00 10,963,000,000.00
14,451,130,341.00 13,021,236,107.65 12,767,503,917.73
534,155,737.78
360,413,669.40
332,370,896.93
202,514,535.80
513,789,710.46
178,136,259.08
17,120,986,282.80 16,607,175,250.01 16,685,939,866.35
13,080,880,080.00 12,973,959,050.00 12,931,661,620.00
2,266,538,434.60 2,404,023,344.46
2,404,023,344.46
535,798,375.25
461,665,971.22
456,247,108.72
321,813,964.14
314,906,376.80
319,876,926.18
915,955,428.81
452,620,507.53
574,130,866.99
1,697,424,392.17
233,801,213.50
527,732,009.34
894,614,164.36
41,277,004.97

704,106,006.03
94,167,861.55
225,914,934.80
373,782,104.88
10,241,104.80

862,336,020.94
112,802,811.52
268,857,372.01
467,954,667.62
12,721,169.79

781,468,963.36
563,806,173.59
217,662,789.77

251,485,498.50
212,426,525.71
39,058,972.79

288,205,153.95
254,104,215.70
34,100,938.25

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ • 3

ประธานแถลง
สวัสดีครับ สมาชิกที่เคารพทุกทาน การดําเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ผานเดือนมิถุนายน 2560 เปนที่เรียบรอยแลว ผลการดําเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สหกรณมกี าํ ไรสุทธิ 574 ลานบาทเศษ นับวาเปนตัวเลขทีน่ า พอใจ หากไมมปี ญ
 หาอืน่ แทรกซอน
เขามาอีก ผลการดําเนินงานนาจะเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
สมาชิกครับ จากที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มีการปลอยกูเงินใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด โดยมีหลักทรัพย
คํ้าประกัน ซึ่งสหกรณดังกลาวอยูในระยะฟนฟูกิจการตามคําสั่งของศาลนั้น ทางสหกรณลูกหนี้ ยังชําระเงินกูใหสหกรณของเรา
ไดเปนปกติ ซึง่ ไดชาํ ระตนเงินและดอกเบีย้ มาแลว 19 งวด ลาสุดเมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ชําระเงินเขามาจํานวน 12,334,566.58
บาท รวมตนเงินและดอกเบี้ยที่ชําระมาแลวจํานวน 244,642,714.53 บาท และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ไดชําระดอกเบี้ยคาง
เขามาจํานวน 10,470,712.33 บาท รวมชําระดอกเบี้ยคางมาแลว 3 งวด รวมเปนจํานวนเงิน 31,412,136.99 อีกดวยครับ
สวนเรื่องการนําเงินไปฝากที่สหกรณเคหสถานนพเการวมใจ จํากัด โดยมีหลักทรัพยคํ้าประกัน ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณ
สั่งปดกิจการของสหกรณดังกลาวไปแลว และนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งใหสอบสวนวามีการกระทําอันเปนการทุจริตหรือ
ประมาทเลินเลอหรือไม ผมและคณะกรรมการชุดปจจุบันจะดําเนินการใหดีที่สุดดวยความเที่ยงตรงโปรงใส และจะแจงใหสมาชิก
ทราบผลสรุปตอไป ทั้งนี้สหกรณฯ ไดทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของทั้งสองแหงตามคําแนะนําของผูสอบบัญชีแลวครับ
ฉบับนี้ ผมมีขาวสารที่นาจะสงผลตอการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ดังนี้
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกํากับ
ดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน สรุปไดดังนี้
1. กําหนดใหอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทของสหกรณและชุมนุม ไมเกิน 4.50% ตอป (ประกาศ)
2. กําหนดใหอัตราจายเงินปนผล ไมเกิน 10% ตอป (อัตราเทาเดิม) และไมเกิน 80% ของกําไรสุทธิของสหกรณ
หลังหักเงินจัดสรรเปนทุนสํารอง และเงินบํารุงคาสันนิบาตสหกรณ (รางกระทรวง)
3. การรับฝากเงินจากสหกรณอื่น สหกรณผูรับฝากจะรับฝากเงินจากสหกรณใหญ 5,000 ลานบาทขึ้นไป เมื่อรวมกับ
เงินกู (ถามี) ไดไมเกิน 10% ของทุนเรือนหุนบวกทุนสํารองของสหกรณผูฝาก (รางระเบียบ)
4. สหกรณขนาดใหญ 5,000 ลานบาทขึ้นไป จะปลอยกูใหสหกรณแหงใดแหงหนึ่ง ไดไมเกิน 10% ของทุนเรือนหุน
บวกทุนสํารองของสหกรณผูใหกู (รางระเบียบ)
หมายเหตุ : ขอ 3 และขอ 4 ใหสหกรณจังหวัดแจงสหกรณใหแกไขระเบียบเดิมที่มีอยูใหเปนไปตามรางระเบียบใหม ภายใน
120 วัน นับจาก 1 มิถุนายน กรณีสหกรณใดไมดําเนินการ ใหสหกรณจังหวัดเพิกถอนการใหความเห็นชอบระเบียบเดิม
เรื่องสุดทายที่ผมอยากแจงใหสมาชิกไดรับทราบ เดือนที่ผานมามีสมาชิกเขาชื่อกันทําบันทึกถึงผมใหพิจารณาเรื่อง
การกูเงิน ประเภทเงินกูสามัญ สมาชิกมีความประสงคขอขยายวงเงินกู ขยายงวดชําระหนี้ และขยายอายุการชําระหนี้ เรื่องเหลานี้
ที่สมาชิกรองขอมา ทางคณะกรรมการตองพิจารณาถึงขอดีและขอเสียใหรอบคอบที่สุด หากผลสรุปมีการเปลี่ยนแปลง สหกรณ
ตองแกไขระเบียบการกูเงินและสงขอมูลใหกรมสงเสริมสหกรณพิจารณาเห็นชอบกอน ถึงจะประกาศใชตอไป สมาชิกอดใจ
รอสักหนอยนะครับ แตเพื่อสมาชิกของเรา หากเปนสิ่งที่ดีที่ถูกตองและสหกรณสามารถทําใหสมาชิก สหกรณก็ยินดีครับ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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ดอกเบี้ยเงินกู

เรื่องที่ดูเหมือนงาย แตหลายคนไมรู
สิรภัทร ทองสงฆ

เวลาพูดถึง ดอกเบี้ย หลายๆ คนถึงกับสายหนาเพราะมันนาเวียนหัวเหลือเกินหรือ
บางคนก็ไมได ใสใจอะไรเพราะมันจายรวมๆ ไปกับหนีท้ ตี่ อ งชําระแตละงวดอยูแ ลว ทัง้ ทีจ่ ริงๆ แลว
ดอกเบี้ยเงินกูเปนสิ่งที่เราควรทําความเขาใจอยางดีกอนจะตัดสินใจกูเงิน เพราะดอกเบี้ยเงินกู
เปนกําไรของผู ใหกูที่ไดมาจากเรานั่นเอง ดังนั้น เรามาทําความรูจักดอกเบี้ยเงินกู ใหมากขึ้น
กันดีกวาคะ ดอกเบี้ยเงินกูนั้นสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. อัตราดอกเบีย้ เงินกูแ บบคงที่ (Fixed Rate) คือ อัตราดอกเบีย้ เงินกูท ที่ างผูใ หกกู าํ หนดไวตายตัว
และจะไมมีการปรับอีกตลอดอายุการทําสัญญาหรือชวงเวลาที่ไดตกลงกันไว เชน ดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 6 ตอป
มีระยะเวลาในการผอนชําระคืน 10 ป นั่นคือภายใน 10 ปนี้เราเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6 ไปตลอดสัญญาเงินกู
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบลอยตัว (Floating Rate) จะมีดอกเบี้ยเงินกูที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
การลงทุนของผูใหกู ไมวาจะเปนตนทุนหรือผลกําไรก็ตาม ทางผูใหกูก็จะประกาศออกมาเปนระยะโดยใชคาหรือ
ตัวยอตางๆ เชน MLR, MOR, MRR เปนตน

MLR, MOR และ MRR คืออะไร?
คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยใชอางอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูจากลูกคา ซึ่งมีลักษณะเปน
ดอกเบี้ยลอยตัว เชน
1. MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจากลูกคารายใหญ
ชั้นดี เชน มีประวัติการเงินที่ดี มีความพรอมในการชําระหนี้สูง มีหลักทรัพยคํ้าประกันเพียงพอ สวนใหญใชกับเงินกู
ระยะยาวที่มีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน เชน สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
2. MOR (Minimum Overdraft Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจากลูกคา
รายใหญชนั้ ดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี โดยมีการชําระหนีส้ นิ ดี มีความพรอมในการชําระหนีส้ งู แตขอเพิม่ วงเงินกู
นั่นเอง แตถึงจะมีประวัติดี แตก็ความเสี่ยงสูง จึงใชดอกเบี้ยแบบเดิมไมได แตก็ขยับไปใชดอกเบี้ยแบบที่สามไมได
3. MRR (Minimum Retail Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจากลูกคารายยอย
ชั้นดี เชน สินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อที่อยูอาศัย เปนดอกเบี้ยที่ใชกับคนทั่วๆ ไปทีมีประวัติการชําระเงินดีแตมี
ความเสี่ยงในการชําระเงินอยูบางนั่นเอง
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พอทราบถึงอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินใชแลว เราก็มาดูวิธีการคํานวณดอกเบี้ยกันบาง โดยมีอยู
2 วิธีใหญๆ คือ วิธีการคํานวณดอกเบี้ยเงินกูแบบเงินตนคงที่ (Flat Rate) กับแบบลดตนลดดอก (Effective Rate)

1.

การคิดดอกเบี้ยเงินกูแบบเงินตนคงที่ (Flat Rate)

มักใชสาํ หรับสินเชือ่ เชาซือ้ รถยนตหรือรถจักรยานยนต ซึง่ จะคํานวณดอกเบีย้ จากเงินตนทัง้ กอนในตอนแรก
สุดตลอดอายุของสัญญาแมวาลูกคาจะไดทยอยผอนชําระเงินตนบางสวนแลวก็ตาม
ดอกเบี้ยเงินกู แบบเงินตนคงที่ จะไมสามารถนําเงินกอนมาปดยอดเงินตนไดกอนถึงกําหนดชําระ ถึงแมจะจายกอน
ดอกเบี้ยก็เทาเดิม ซึ่งก็ไมตางอะไรเลยกับการจายตามกําหนดเวลานั่นเอง มีวิธีการคํานวณดังตอไปนี้
ดอกเบี้ยที่ตองชําระทั้งหมด = เงินตน x อัตราดอกเบี้ยตอป x ระยะเวลา (ป)
จํานวนเงินที่ตองชําระในแตละงวด = เงินตน + ดอกเบี้ยที่ตองชําระทั้งหมด / จํานวนงวดที่ตอง
ผอนชําระทั้งหมด
ตัวอยาง เชน A ทําสัญญาเชาซื้อรถจักรยานยนตกับธนาคารแหงหนึ่ง มูลคา 100,000 บาท ธนาคาร
คิดดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3 ตอป โดยกําหนดระยะเวลาในการเชาซื้อ 2 ป หรือ 24 เดือน สัญญากําหนดให A ตองชําระ
เงินแกธนาคารทุกเดือน ทีนี้เราก็จะมาหากันวา A ตองชําระเดือนละกี่บาท
ดอกเบี้ยที่ตองชําระทั้งหมดตลอดระยะเวลา 2 ป
= เงินตน x อัตราดอกเบี้ยตอป x ระยะเวลา (ป)
= 100,000 บาท x 3% x 2 ป
= 6,000 บาท
จํานวนเงินที่ตองชําระตองวด
= เงินตน + ดอกเบี้ยที่ตองชําระทั้งหมด / จํานวนงวดที่ตองผอนทั้งหมด
= 100,000 + 6,000 / 24 งวด
= 4,416.67 บาทตองวด

2.

การคิดดอกเบี้ยเงินกูแบบลดตนลดดอก (Effective Rate)

การคิดดอกเบี้ยแบบนี้ใชในการคํานวณดอกเบี้ยของสินเชื่อเกือบทุกประเภท เชน สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินตนคงเหลือในแตละงวด
สวนมากเงินกูแบบนี้ เราสามารถนําเงินกอนมาปดยอดไดกอนถึงกําหนดชําระ แตอาจจะตองจายคา
ธรรมเนียมในการปดบัญชีกอ นเวลาทีต่ กลงแตแรกเพราะทําใหธนาคารเสียกําไรไป โดยทัว่ ไปมีสตู รการคํานวณดังนี้
ดอกเบี้ยที่ตองจาย
= เงินตนคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยตอป x จํานวนวันในงวด / จํานวนวันใน 1 ป*
เงินตนที่ลดลง
= จํานวนเงินที่ตองจายในงวดนั้น - ดอกเบี้ยที่ตองจายในงวดนั้น
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เงินตนคงเหลือ
= เงินตนคงเหลือจากงวดกอน - เงินตนลดลง
* จํานวนวันในหนึ่งปอาจเปน 360 วันหรือ 365 วันแลวแตธนาคาร
กรณีกําหนดใหชําระหนี้เดือนละเทาๆ กัน ตัวอยาง สมมติวา B ตองการกูเงิน 12,000 บาท ผอนเปนระยะ
เวลา 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 24% ตอป สถาบันการเงินจะคํานวณจํานวนเงินผอนตองวด ไดออกมาเปน งวดละ
2,150 บาท ยกเวนเดือนสุดทายที่จะใหผอนชําระ 2,093 บาท ซึ่งเราสามารถจําแนกเปนสัดสวนของเงินตนและ
ดอกเบี้ยในแตละงวดตามสูตร ดังนี้
การคํานวณหาดอกเบี้ยงวดแรก (สมมุติเปนเดือน กรกฎาคม มี 31 วัน)
ดอกเบี้ยจายตองวด
= เงินตนคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยตอป x จํานวนวันในงวด / จํานวนวันใน 1 ป
= 12,000 x 24% x 31 / 365
= 245 บาท
เงินตนที่ลดลง
= จํานวนเงินที่ตองจายในงวดนั้น - ดอกเบี้ยที่ตองจายในงวดนั้น
= 2,150 - 245
= 1,905 บาท
เงินตนคงเหลือ
= เงินตนคงเหลือจากงวดกอน - เงินตนที่ลดลง
= 12,000 - 1,905
= 10,095 บาท
เงินที่เราตองชําระแตละงวดจะเทากันอยูที่ 2,150 บาท (ยกเวนงวดสุดทาย) เราก็ตองเอาเงินสวนนี้ไปชําระ
คาดอกเบี้ยงวดนี้ ซึ่งคิดจากเงินตนแรกสุดเปนเงินดอกเบี้ย 245 บาท
ฉะนั้น เงินที่เราชําระคาเงินกูจริงๆ ในเดือนแรกจะอยูที่ 1,905 เทานั้น นั่นเปนเหตุผลที่ทําไมเงินตนคงเหลือ
สําหรับการคํานวณดอกเบี้ยงวดถัดไปอยูที่ 10,095 บาทนั่นเอง

ทีนี้ หลายๆ คนก็คงเขาใจเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกูมากขึ้นแลวนะคะ กอนจะ
ตัดสินใจกูเ งิน เราก็ควรศึกษาดอกเบีย้ ของแตละสถาบันการเงินใหดๆี กอน และถาใคร
มีหนี้อยู ลองดูวา หนี้ที่เรามีอยูเสียดอกเบี้ยยังไง และมีหนี้กอนไหนที่เรารีบกลบ
ไดบา ง เพือ่ ทีว่ า เราจะไดไมตอ งเสียเงินกับดอกเบีย้ ไปนานๆ จะไดลดภาระทางการเงิน
ลงบางคะ
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แวดวง สอ.จฬ.
แสดงความยินดี

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงานตางๆ ดังนี้
วัน เดือน ป
ศ. 16 มิ.ย. 2560

พ. 28 มิ.ย. 2560

กิจกรรม

ผูแทนสหกรณฯ

ผูรับมอบ

ครบรอบ 45 ป
คณะนิติศาสตร

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
นางอนุวงศ นุมลืมคิด
กรรมการ

ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท
คณบดี

ครบรอบ 21 ป
ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
รศ.ศุภฤกษ มั่นใจตน
รองประธานกรรมการ
นางอนุวงศ นุมลืมคิด
กรรมการ
นางพรรณี สระสม
กรรมการ

อ.วิเชียร หรรษานิมิตกุล
ผูชวยผูอํานวยการ

คณะนิติศาสตร

ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับคณะบุคลากรจากสหกรณออมทรัพยตางๆ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับคณะบุคลากรจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดานการบริหารงานสหกรณ จํานวน 19 คน ในโอกาสนี้
รศ.ศุภฤกษ มั่นใจตน รองประธานกรรมการ ใหการตอนรับและเปนวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกรที่ 23 มิถุนายน 2560
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แวดวง สอ.จฬ.
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สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
องคกรสวัสดิการ
สําหรับสมาชิก

ฉัตรชุลี ชาติปญญาวุฒิ

สวัสดิการ ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานไดใหนิยามไววา การใหสิ่งที่เอื้ออํานวยใหผูทํางานมีชีวิตและสภาพ

ความเปนอยูที่ดีและสะดวกสบาย เชน มีสถานพยาบาล ใหที่พักอาศัยจัดรถรับสง

ในปจจุบันการทํางานใหกับองคกรใดนั้น ไมวาจะเปนราชการ หรือเอกชน นอกจากการไดรับอัตราจางที่เหมาะสมตาม
ตําแหนงงานแลว ปฏิเสธไมไดวา “สวัสดิการ” ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษยเงินเดือนอยางเราๆ ตองการไดรับ เพราะเปนแรงผลักดัน
เล็กๆ ที่สําคัญในการสรางแรงจูงใจในการทํางานกับองคกร ทําใหมีความสุขมากขึ้น สวนขององคกร หากมีการจัดสวัสดิการที่ดี
และเหมาะสมใหกับบุคลากรแลว ก็จะทําใหองคกรสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไดรับผลตอบแทนที่ดี
จากงานที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยลดอัตราการลาออกไดอีกดวย
สหกรณเองก็มีการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกของสหกรณเชนกัน ตางตรงที่วัตถุประสงคเพื่อตองการชวยแบงเบาภาระหนัก
ของสมาชิก ใหเบาลงไดไมมากก็นอย เพราะสมาชิก คือคนสําคัญที่ทําใหสหกรณดําเนินกิจการไปไดอยางราบรื่น และตอเนื่อง
โดยรูปแบบการจัดสวัสดิการของสหกรณแตละแหงอาจแตกตางกันไปตามความจําเปนเฉพาะดาน สําหรับสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ก็มกี ารจัดสวัสดิการใหกบั สมาชิกตามความเหมาะสม ตัง้ แตเกิดจนเสียชีวติ ทัง้ มีการปรับเพิม่ และ/หรือขยายวงเงินในโอกาสทีส่ มควร
มากถึง 16 ประเภท ดังนี้

1. สวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อเปนทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกมี 2 ประเภท คือ
ทุนสงเสริมการศึกษา สําหรับสมาชิกทีม่ บี ตุ รอายุ 5-25 ป และกําลังศึกษาในระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับอุดมศึกษา
รับทุนครอบครัวละ 1 ทุน ยื่นแบบพิมพขอรับสวัสดิการพรอมเอกสารแนบไดตามประกาศของสหกรณ
ทุนเรียนดี สําหรับสมาชิกที่มีบุตรกําลังศึกษาและมีผลการเรียนดีเยี่ยม ยื่นแบบพิมพขอรับสวัสดิการพรอมเอกสารแนบ
ไดตามประกาศของสหกรณ

2. สวัสดิการสมาชิกเพื่อการสําเร็จการศึกษา สําหรับสมาชิกที่จบการศึกษาและรับปริญญาตั้งแตระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป (ปริญญาละ 1,000 บาท)

3. สวัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท สําหรับสมาชิกที่อุปสมบทในพระพุทธศาสนา (1,000 บาท ครั้งเดียว

เทานั้น) ภายใน 120 วัน นับตั้งแตวนั ที่ลาสิกขาบท

4. สวัสดิการสมาชิกเพื่อประกอบพิธีฮัจญ

ครั้งเดียวเทานั้น) ภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันที่เดินทางกลับ

สําหรับสมาชิกที่เดินทางไปประกอบพีธีฮัจญ (1,000 บาท

5. สวัสดิการสมาชิกเพื่อปฏิบัติธรรม สําหรับสมาชิกที่ไปปฏิบัติธรรมตอเนื่องกันไมนอยกวา 5 วัน 4 คืน

(1,000 บาท ครั้งเดียวเทานั้น) ภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันที่สิ้นสุดการปฏิบัติธรรม
***สวัสดิการที่ 3, 4, 5 ขอรับสวัสดิการใดสวัสดิการหนึ่งเทานั้น***

6. สวัสดิการสมาชิกเพื่อการมงคลสมรส สําหรับสมาชิกที่สมรสและจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย

(1,000 บาท คูสมรสเปนสมาชิกทั้ง 2 คน รับคนละ 1,000 บาท) ภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันที่จดทะเบียนสมรส
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7. สวัสดิการสมาชิกสําหรับสมาชิกผูเปนโสด สมาชิกที่มีอายุครบ 50 ป แตไมถึง 51 ปบริบูรณ (10,000 บาท)
8. สวัสดิการสมาชิกเพื่อการรับขวัญทายาทใหม (1,000 บาท หากเปนสมาชิกทั้ง 2 คน รับคนละ 500 บาท)

ภายใน 120 วัน นับตั้งแตวนั คลอดบุตร

9. สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก สําหรับสมาชิกที่พนจากหนาที่ราชการหรืองานประจําโดยเกษียณอายุงานหรือลาออก

จากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิดและมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 10 ป (10,000-35,000 บาท) ภายใน 120 วัน นับตั้งแต
วันที่พนจากหนาที่งานประจํา

10. สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส สําหรับสมาชิกทีม่ ีอายุ 61 ป ขึน้ ไป จายใหเปนรายปในวันครบรอบวันเกิด

โดยไดรับจนกวาจะถึงแกกรรม ดังนี้
อายุตั้งแต
61 – 69 ป
อายุตั้งแต
70 – 79 ป
อายุตั้งแต
80 – 89 ป
อายุตั้งแต
90 ปขึ้นไป

ไดรับปละ
ไดรับปละ
ไดรับปละ
ไดรับปละ

8,400
9,600
10,800
13,200

บาท
บาท
บาท
บาท

11. สวัสดิการสมาชิกเพื่อการรักษาพยาบาล สําหรับสมาชิกทีเ่ ขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขใน ตัง้ แต 3 คืน

ขึ้นไป สหกรณจายคืนละ 400 บาท แตไมเกิน 30 คืน (1,200 – 12,000 บาท) ภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันที่ออกจากสถานพยาบาล

12. สวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะและ/หรือสูญเสีย

สายตา (วงเงิน 50,000 – 100,000 บาท) ภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่ศาลมีคําสั่งแตงตั้งผูอนุบาลและ/หรือสูญเสียอวัยวะ และ/หรือ
สูญเสียสายตา

13. สวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพและประสบอุบัติเหตุ (เงินสงเคราะหศพเดือนละ 1,250 บาท

ตามจํานวนเดือนที่เปนสมาชิกบวกอีก 100,000 บาท รวมกันแลวไมเกิน 600,000 บาท คูสมรสไดรับของสิทธิ์สมาชิก ½ และบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิตภิ าวะไดรับ ¼ ¼ ของสิทธิ์สมาชิก และเงินสงเคราะหสมาชิกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีกไมเกิน 500,000 บาท) ภายใน 180 วัน
นับตั้งแตวนั ที่ถึงแกกรรม

14. สวัสดิการสมาชิกเพื่อการสงเคราะหศพบิดามารดา (10,000 บาทตอศพ) ภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันที่

ถึงแกกรรม

15. สวัสดิการสมาชิกเพือ่ สงเคราะหสมาชิกทีป่ ระสบสาธารณภัย (วงเงินไมเกิน 20,000 – 100,000 บาท แลว

แตกรณี) ภายใน 120 วัน นับตั้งแตประสบสาธารณภัย
* กรณีสมาชิกมีชื่อเปนผูอาศัย ใหมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการไมเกินกึ่งหนึ่งของหลักเกณฑขางตน
* พิจารณาจายเงินสวัสดิการตามสัดสวนของความเสียหาย

16. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหแกสมาชิกที่ถึงแกกรรม เหลือรอยละ 0.01 ตอป นับตั้งแตวันที่สมาชิก

ถึงแกกรรมจนถึงวันชําระหนี้ครบ

สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ เปนองคกรสวัสดิการสําหรับสมาชิกอยางแทจริง ซึง่ การรับเงินสวัสดิการ
แตละประเภทนัน้ สมาชิกตองรองขอจากสหกรณภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด หากพนระยะเวลาทีก่ าํ หนด
จะถือวาสมาชิกสละสิทธิก์ ารขอรับสวัสดิการ เพราะฉะนัน้ หามพลาดเด็ดขาด เพราะเมือ่ เลยระยะเวลาแลว
สมาชิกจะมารองขอรับเงินยอนหลังก็ไมไดแลวนะคะ
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดการรับสวัสดิการเพิ่มเติมไดที่ ฝายทะเบียนสมาชิก โทร. 02 218 0555 ตอ 1812-3 ทุกวัน และเวลาทําการ
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ • 11

บริการสมาชิก

ขายที่ดิน
★ เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.บานแถว อ.เสนา จ.อยุธยา ราคา
650,000 บาท สนใจติดตอ นางสาวกนกกุล สุพจน สหกรณ
ออมทรัพยจุฬาฯ โทร. 092-534-9247

ขายบานพรอมที่ดิน
★ หมูบ า นเศรษฐกิจ เนือ้ ที่ 100 ตร.ว. ถ.อัสสัมชัญ เขตบางแค
กรุงเทพฯ (ใกลโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี) ราคา 5,000,000 บาท
สนใจติดตอ นางสาวสิรภัทร ทองสงฆ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
โทร. 098-956-9415
★ หมู  บ  า นชั ย พฤกษ เนื้ อ ที่ 115 ตร.ว. ซ.บางกระดี่
ถ.บางกระดี่ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ (4 หองนอน
2 หองนํ้า) ราคา 4,700,000 บาท สนใจติดตอ นางปนัดดา
มณีโรจน สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ โทร. 081-492-3206

ขายทาวนเฮาส
★ หมูบ า นบัวทองธานี เนือ้ ที่ 18 ตร.ว. ซ.1 ถ.ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุรี
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (ตอเติมหนาบาน และ
ครัวหลังบาน พรอมแอร 1 ตัว) สนใจติดตอ นายณัฐวัฒน สุขทัว่ ญาติ
(ชิต) คณะสหเวชศาสตร โทร. 02-218-1097, 081-931-0857

ขาย/ขายดาวน/ใหเชาอพารทเมนท
★ อพารทเมนทใหเชา “เลอ ผาสุก เพลส” ใกล BTS
ปุณณวิถี สะอาด ปลอดภัย เลี้ยงสัตวได รปภ. CCTV Keycard แอร
นํ้าอุน เตียง ตูเสื้อผา โตะเครื่องแปง สนใจติดตอ ร.ต.เฉลิมชัย
รุง เรืองกิจไกร สมาชิกสมทบ โทร. 085-135-9191, 081-566-6323

★ หองพักใหเชา หองพักแบบสตูดโิ อขนาด 30 ตร.ม. เฟอรนเิ จอร
พรอม ครัวแยก ใกลอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ใกลรถไฟฟา BTS
และระบบขนสงอื่นๆ ฟรี Wiﬁ ราคาเชา 6,000 บาทตอเดือน
(พรอมเขาอยู) สนใจติดตอ ดร.กัณฑาทิพย สิงหะเนติ สถาบันภาษา
โทร. 089-512-0247 หรือที่ kantatip@gmail.com

อื่นๆ
★ บริการใหเชารถตู พรอมคนขับเพื่อการเดินทางทองเที่ยว
เปนหมูคณะ/ทัศนศึกษา/สัมมนา และดูงานตลอดจนการเดินทาง
พักผอน สนใจติดตอ นายวรวิทย โกสกุล คณะอักษรศาสตร
สนใจติดตอ โทร. 087-099-06969
★ ขายผลิตภัณฑสนิ คายีห่ อ ele เชน มาสกหนา ครีมกันแดด
ผสมรองพืน้ โฟมลางหนาเครือ่ งสําอาง ผลิตภัณฑรกั ษารูขมุ ชนกวาง
หลุมสิว ซึ่งเปนผลิตภัณฑของคนไทยที่กําลังไดรับความนิยม
มีเจมสมาร และคิมเบอรลี่ เปนทูตตราสินคา ele สนใจติดตอ
นางณัฐรดา แสงอรุณ สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ โทร. 084-750-3826
★ บริการเคลือ่ นยายศพผูเ สียชีวติ จําหนายโลงศพ จัดดอกไม
หนาหีบศพ ของชํารวยงานศพ และโลงศพฟรีสําหรับศพไรญาติ
สนใจติดตอ นายประทีป เยาวกุล (แจค) คณะสหเวชศาสตร
โทร. 095-761-2744 ID Line : 0850731069
***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได
โดยกรอกแบบพิมพ “ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา
หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,

นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน

สหกรณฯ จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
นายสะอาด
นางระเบียบ
นายสงวน
นางอัครา
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วิโรจนรัตน
จันทรแยม
วงพินิจ
อัครนิธิ

คณะวิทยาศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
สํานักบริหารระบบกายภาพ
สถาบันภาษา

à¡Á

เลขชิดหามติดกัน

วิธีเลน

เรียงตัวเลข 1–8 ลงในชองดานลาง โดยหามใหเลขติดกัน
(เชน 3 4 5) อยูในชองติดกัน ไมวาจะเปนแนวตั้งแนวนอน
หรือแนวทแยงก็ตาม

หนานีม้ ีรางวัล
เดือนกรกฎาคม 2560

คําถาม

ประจําเดือน ก.ค. 2560

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิกที่
ถึงแกกรรม นับตั้งแตวันที่สมาชิกถึงแกกรรม
จนถึงวันชําระหนีค้ รบกําหนด สมาชิกจะไดรบั อัตรา
ดอกเบี้ยเหลือรอยละเทาไร

1
6

นาย, นาง, นางสาว...............................................................................
เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................
คณะ/สังกัด...........................................................................................
โทร.......................................................................................................

ทําทั้งสองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาที่ฝายประชาสัมพันธ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวาผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2560
จับรางวัลโดย นายสมโภช จั่นจํารัส ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
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1. นายสมใจ แสงดารา
2. นางสาวกัลยา ทองสม
3. นางสาวอัปสร เสนาชัย
4. นางสาวอุนใจ ชวงฉํ่า
5. นางสาวจันทรเพ็ญ ทิวาวงษ

261044
290243
354524
460813
515073

วิศวกรรมศาสตร
ทันตแพทยศาสตร
เภสัชศาสตร
สํานักบริหารยุทธศาสตรฯ
สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. นางสาวอรทัย ไขเพชร
7. นางสาวพิรุฬวรรณ คลองเชิงสาร
8. นางธนวดี พรหมจาด
9. นางสาวชลิดา อยูบุรี
10. นางสาวสุปราณี สัตยวิศิษฎ

551592
561945
580820
591211
D80045

สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
สํานักบริหารการเงิน การบัญชีฯ
สํานักบริหารวิรัชกิจ
สถาบันทรัพยากรทางนํ้า
สมาชิกสมทบ

ผูไดรับรางวัลโปรดถายสําเนาบัตรประจําตัวมาขอรับรางวัลไดที่ ฝายประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555
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สวนที่

เฉลย สวนที่
ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประเภททุนสงเสริมการศึกษา
ประจําป 2560 เริ่มยื่นเอกสารได ตั้งแต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 28 กันยายน 2560
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การสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อบริหารสหกรณ
สหกรณ คือ การรวมตัวกันของกลุม คน เพือ่ ประกอบ
กิจกรรมรวมกัน มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยมีหลักการดังนี้
1. การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง
2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
4. การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
5. การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ
6. การรวมมือระหวางสหกรณ
7. การเอื้ออาทรตอชุมชน
ในที่นี้จะขอกลาวถึงหลักการที่ 2 การควบคุมโดย
สมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member
Control) โดยถือเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคนที่จะตอง
รวมแรงกาย แรงใจ และสติปญ ญาในการดําเนินการและควบคุม
ดูแลการดําเนินงานของสหกรณตามวิถีทางประชาธิปไตย
เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยผานชองทางหรือองคกรตางๆ เชน คณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และที่ประชุมใหญ โดย
พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 ระบุ ใ ห ส มาชิ ก ทํ า การ
เลือกตั้งตัวแทนเปนกรรมการดําเนินการในที่ประชุมใหญ
แตเนือ่ งจากสหกรณมสี มาชิกเปนจํานวนมาก การเขาประชุม
เพื่อเลือกกรรมการดําเนินการเปนไปดวยความลําบาก
จึงตองจัดใหมีการสรรหาผูแทนสมาชิกเพื่อเขาไปทําหนาที่
เปนคณะกรรมการดําเนินการ ดวยวิธีการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
โดยแบงพื้นที่เปนเขตการเลือกตั้ง ซึ่งคํานึงถึงจํานวนสมาชิก
และความใกลเคียงสถานที่สังกัดของสมาชิก โดยเปด
รับสมัครผูท เี่ สนอตัวเปนผูแ ทนสมาชิกในแตละเขต เพือ่ ให
สมาชิกในเขตนั้นๆ ไดทําการเลือกผูแทนของตนเขามา
ทําหนาที่เปนคณะกรรมการดําเนินการ โดยยึดหลักการ
เลือกตัง้ อยางแทจริงในระบอบประชาธิปไตย ทีต่ อ งเปดโอกาส
ใหสมาชิกสมัครเขารับการเลือกตั้งอยางเทาเทียมกันและ
กวางขวาง เมื่อมีผูสมัครมากทําใหสมาชิกมีตัวเลือกที่
1

หลากหลาย สมาชิกมีโอกาสเลือกผูแ ทนทีต่ รงกับเจตนารมณ
ของตนมากที่ สุ ด เข า ไปบริ หารกิ จ การแทนตนเองได
นอกจากนี้การเลือกตั้งยังตองคํานึงถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม
จะตองไมมีการกระทําที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ไมวาจะอยูใน
รูปแบบใดๆ โดยอาศัยหลักการใหสิทธิทั่วถวน นั่นคือ
มีความเทาเทียมกันในการใชสิทธิเลือกตั้ง การอํานวย
ความสะดวกในการใชสิทธิเลือกตั้ง มีการประชาสัมพันธ
ใหสมาชิกไดรูและเขาใจ หลักเกณฑ และวิธีการในการ
เลือกตั้ง ภายใตกฎ กติกาที่ใหความเปนธรรมกับทุกฝาย
ตลอดจนวัน-เวลาในการใชสิทธิ์เลือกตั้ง
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
(สอ.จุฬาฯ) กอตัง้ มากวา 56 ป (จดทะเบียนเมือ่ 13 ม.ค.2504)
ปจจุบนั สอ.จุฬาฯ มีสมาชิก 16,010 คน (สมาชิก 11,606 คน
สมาชิกสมทบ 4,404 คน) สินทรัพยรวม 42,052,216,996.91
บาท โดยทีส่ อ.จุฬาฯ ทําหนาทีเ่ ปนตัวกลางในการทําธุรกรรม
การเงินที่มีความสําคัญเปนอันดับที่ 1 ของชาวจุฬาฯ
เปนแหลงเก็บออมเงิน กูยืมเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย
รวมถึงการกูย มื เงินเพือ่ การดํารงชีพหมุนเวียนในแตละเดือน
ทั้งเปนแหลงเก็บเงินกอนสุดทายของสมาชิกสวนใหญ
ในรูปเงินคาหุน
การกํากับดูแลการประกอบกิจการทางการเงิน
ของ สอ.จุฬาฯ เปนปจจัยสําคัญที่จะคุมครองผลประโยชน
และปองกันผลกระทบตอสมาชิกสหกรณและเสถียรภาพ
ของระบบการเงินของชาวจุฬาฯ รวมถึงเปนการเพิ่มความ
มั่นใจของชาวจุฬาฯ ตอระบบสหกรณ ให สอ.จุฬาฯ เปน
แหลงออมเงินทางเลือกที่ยั่งยืนแกสมาชิก จําเปนตองมี
การบริหารงานดวยคณะบุคคลที่มีความรูความสามารถ
ทั้งดานการบริหารการเงิน ดานกฎหมายที่เกี่ยวของ
อยางถูกตองตามหลักธรรมาธิบาล ซึ่งคณะบุคคลเหลานี้
จะไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกใหเขามาทําหนาที่ดังกลาว
นับตั้งแตการกอตั้งในปแรกจนถึงปจจุบัน

จาก website ของกรมสงเสริมสหกรณ http://www1.cpd.go.th/ewt_news.php?nid=136&ﬁlename=index
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ตลอดเวลา 56 ป สอ.จุฬาฯ ยังไมมีระเบียบวาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ โดยที่การหยั่งเสียงเลือกตั้ง
แตละครัง้ เปนไปแบบปฏิบตั สิ บื ตอกันมา ตามความเห็นของประธานการหยัง่ เสียงเลือกตัง้ ในแตละปทจี่ ะกําหนด ทําใหหลายครัง้
ของการหยั่งเสียงมีกติกาที่ไมแนนอน ซึ่งอาจไมเปนธรรมกับทุกฝาย และอาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาความผิดพลาดทาง
การบริหาร ดังที่ปรากฏวามีการกระทําผิดซํ้าๆ เกิดขึ้นในอดีต
ในโอกาสทีจ่ ฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย ครบรอบการสถาปนา 100 ป ถือเปนโอกาสอันดีทเี่ ราชาว สอ.จุฬาฯ จะไดมรี ะเบียบ
วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการฉบับแรก ดวยการทีส่ มาชิกเขารวมประชุมวิสามัญ เพือ่ พิจารณาลงมติรบั รองระเบียบ
วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง เพื่อประกาศใชในการหยั่งเสียงเลือกตั้งป 2560 และปตอๆ ไป เปนการ
เปดกวางใหแกผูที่มีความรูความสามารถเขารับการหยั่งเสียงที่เปนตัวแทนของสมาชิกอยางแทจริง เพื่อเขาไปทําหนาที่
กรรมการดําเนินการเขามาบริหารสหกรณของเรา ที่มีสินทรัพย มากกวา 4 หมื่นลานบาท

ทานสมาชิกคะ โปรดมาเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงเพือ่ พิจารณารับรองระเบียบสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการและผูประสานงานประจําหนวย ซึ่งกําหนด
วัน เวลา และสถานที่จะแจงใหทราบภายหลัง
เพื่อใหสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ของชาวจุฬาฯ มีคณะกรรมการดําเนินการที่สรรหาดวยการหยั่งเสียง
ภายใตระเบียบที่ใหความเปนธรรมกับทุกฝาย ทุกคน อยางมีมาตรฐานที่ชัดเจน
นางสาวศุพัชรนันท เจริญจิตต
ประธานกรรมการดําเนินการ
หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 2561
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เปนเอกสารภายในของ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผูจัดทํา
หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ผูรวมจัดทํา
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โทรศัพท 0-2218-0555
ฝายการเงิน
ฝายเงินกู
ฝายเงินฝาก
ฝายทะเบียนสมาชิก
ฝายธุรการ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายบัญชี
ฝายสินเชื่อและการลงทุน
ฝายนิติการ

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

●
●

โทรสาร 0-2611-7411
ตอ 1501, 1503
ตอ 1401, 1806-1811
ตอ 1502, 1802-1805
ตอ 1301, 1812-1813
ตอ 1201-1205
ตอ 1101, 1800
ตอ 1601-1603
ตอ 1701-1703
ตอ 2101-2102

ฝายอาคารสถานที่ฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร

ตอ 2201-2202
ตอ 2001-2004
ตอ 2301-2302
0-2218-7037
0-2218-8430
0-2256-4488
0-2218-4913
0-2218-2520
0-2218-1039
0-2218-8826

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

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

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

