ปที่ 57 ฉบับที่ 10

¢‹ÒÇÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¨ØÌÒÏ
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2560

สหกรณออมทรัพย

ยกระดับเศรษฐกิจ

ชีวิตแจมใส

จิตวิญญาณสหกรณ 2 : สานตอใหถูกตอง

5

การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจ

7

ปนผลหุน เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู

10

การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2560

14

สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

“บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช 2561 ขาพเจาขอถือโอกาสนี้สงความปรารถนาดี และอํานวยพรแกทุกๆทาน ใหมีความสุข
ความเจริญ ใหมกี าํ ลังกาย กําลังใจ และ สติปญ
 ญาทีแ่ จมใส เขมแข็ง ตลอดจนประสบแตความสุขความเจริญอันเปนมงคล ยิง่ ๆ ขึน้ ไป”
“ในรอบปที่แลวบานเมืองของเราไดมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นหลายอยาง ดังที่ทานทั้งหลายก็คงตระหนักทราบดีอยูแลว แตไมวา
เหตุกาณใดๆ จะเกิดขึ้น เราคนไทยก็สามารถฝาฟนไปดวยกันไดอยางดี ดวยความขันติ ใจเย็น คอยคิดคอยทําไปอยางตอเนื่องและ
มุงมั่นดวยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควรเพื่อประโยชนและความสุขของประเทศชาติและประชาชน”
“ขอพระบารมีแหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกปอง
คุมครองรักษาและใหขวัญกําลังใจตอทุกทานถวนหนาในการที่จะเปนพลังที่เขมแข็งตอประเทศและชาติบานเมืองของเราสืบไป”
สมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสขึ้นปใหม พุทธศักราช 2561 แกปวงชนชนชาวไทย

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

* สมาชิกตองรักษาระดับเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทุกวัน มิใหตํ่ากวาที่กําหนด จนกวาจะถึงวันจายดอกเบี้ย
กลางป หรือสิ้นปแลวแตกรณี ถึงจะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

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
(รอยละตอป)

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
…

42.00
30.00
5.00
วงเง�นไมเกิน

2.755
2.800
2.850
ดอกเบี้ยเง�นกู

ระยะสั้น

300 ลานบาท

ระยะยาว

ไมจํากัดวงเง�น

3.75
4.75

(ไมเกิน 72 เดือน)
(ไมเกิน 180 เดือน)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ชื่อบัญชี

“สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”
กรุงเทพ

สยามสแควร

152-0-00001-7

กรุงไทย

สุรวงศ

023-1-19265-7

กสิกรไทย

สะพานเหลือง

011-2-25379-3

ไทยพาณิชย สภากาชาดไทย 045-2-35809-1
กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง

131-1-00001-6

ทหารไทย

จามจุรีแสควร

238-2-11007-6

บํารุงเมือง

214-2-13538-1

ธนชาต

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ดอกเบี้ยเง�นกู

การฝากโดยการโอนเงินผานธนาคาร
ทําการไดเฉพาะ 7 ธนาคาร
ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

ธนชาต

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)
ประเภท

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

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

อาคารสยามกิตต 044-6-00635-5

โดยปฏิบตั ดิ งั นี้ : เขียนใบฝากทีธ่ นาคารเขาบัญชีชอื่
“สหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”
ตามเลขทีบ่ ญั ชี ธนาคารและสาขา (ทีร่ ะบุไวขา งตน)
และนําสําเนาใบฝากมาที่สหกรณออมทรัพย
เพือ่ เขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝ ากในวันเดียวกัน

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

ต.ค. 2560 / Oct 2017 พ.ย. 2560 / Nov 2017

15,959

15,918

15,920

1
11,628
4,330

1
11,468
4,449

1
11,463
4,456

40,083,786,897.38 40,201,112,291.60 40,342,072,590.55
5,901,855,346.26 5,836,766,521.13 5,941,213,607.62
12,346,307,972.08 12,435,158,273.84 12,178,296,846.06
21,583,604,946.74 21,594,183,890.52 21,840,432,446.05
575,852,026.34
678,502,273.94
797,912,331.74
19,229,522,745.50 19,335,961,369.60 19,471,819,867.33
1,778,230,174.90 1,579,720,246.98 1,570,700,246.98
252,018,632.30
335,003,606.11
382,129,690.82
22,962,800,614.58 23,089,416,769.57 23,102,120,469.13
7,775,000,000.00 10,595,000,000.00 10,575,000,000.00
14,451,130,341.00 12,165,396,370.20 12,232,461,618.71
534,155,737.78
155,653,627.86
112,575,865.40
202,514,535.80
173,366,771.51
182,082,985.02
17,120,986,282.80 17,111,695,522.03 17,239,952,121.42
13,080,880,080.00 13,080,727,790.00 13,133,833,270.00
2,266,538,434.60 2,404,023,344.46 2,404,023,344.46
535,798,375.25
424,086,691.92
419,424,791.92
321,813,964.14
320,667,853.67
328,276,837.50
915,955,428.81
882,189,841.98
954,393,877.54
1,697,424,392.17
233,801,213.50
527,732,009.34
894,614,164.36
41,277,004,97

1,403,111,647.37
186,828,079.73
434,941,880.36
758,367,637.95
22,974,049.33

1,529,584,181.82
205,421,160.87
474,926,414.88
825,301,312.66
23,935,293.41

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

520,921,805.39
411,838,621.56
109,083,183.83

575,190,304.28
450,115,515.53
125,074,788.75

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ • 3

ประธานแถลง
สวัสดีครับ สมาชิกที่เคารพทุกทาน ฉบับนี้ผมมีเรื่องมาประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบ ดังนี้ครับ

1. การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการและเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ประจําป 2561
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ที่ใหความรวมมือ ออกมาใชสิทธิ์หยั่งเลือกตั้งคณะกรรมการและเลือกตั้ง ผูประสานงาน
ประจําหนวย ประจําป 2561 เมื่อวันศุกรที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผานมา หลังจากนี้คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการและเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ประจําป 2561 จะไดนําผลการหยั่งเสียงดังกลาว เสนอตอ
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ตอไป

2. ผลการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2560
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สามารถทํากําไรไดมากกวา 72 ลานบาท ทําใหกําไรสุทธิ ตั้งแตเดือน
มกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560 มีกําไรสุทธิอยูที่ประมาณ 950 ลานบาทเศษ คาดวาผลกําไร ณ สิ้นปนี้ (31 ธันวาคม 2560)
นาจะเกินเปาหมายที่กําหนดไว (980 ลานบาท) ประมาณ 40-50 ลานบาท สวนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนก็นาจะอยูในระดับ
ที่นาพอใจ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่ตั้งเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3. การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจ
ในปนี้ คณะกรรมการมีมติใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจเกี่ยวกับเงินปนผลและเฉลี่ยคืนไปใชกอน โดยใหสมาชิกกูได
ไมเกิน 60% ของอัตราเงินปนผล 5% และอัตราเงินเฉลี่ยคืน 45% วงเงินกูไมนอยกวา 2,000 บาท สมาชิกที่ขาดการสงคาหุน
รายเดือนหรือคางงวดชําระเงินกู สหกรณจะไมรับพิจารณาคําขอกูเงิน เวนแตชําระเงินที่คางไวเรียบรอยแลว สมาชิกที่กูเงินแลว
จะชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย โดยการหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูในวันที่สหกรณจายเงินปนผลและเฉลี่ยคืน
ถาหากการประชุมใหญประจําปอนุมัติการจัดสรรผลกําไรสุทธิเรียบรอย
สมาชิกสามารถยื่นคําขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจไดตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 14 กุมภาพันธ 2561 ณ สหกรณ
ออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 เทานั้น ในเวลาทําการทุกวัน

4. การจัดประชุมเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2560
ผมขอเชิญชวนสมาชิกทุกทาน เขารวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการจัดสรรผลกําไรสุทธิ ประจําป 2560
เพือ่ ใหเกิดความเหมาะสมและนําผลการการจัดสรรฯ เสนอตอทีป่ ระชุมใหญสามัญประจําป 2560 (ซึง่ สหกรณจะไดประชาสัมพันธ วัน เวลา
และสถานที่ในการจัดประชุมใหญฯ ตอไป) สมาชิกสามารถเขารวมประชุมได ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา
12.00 – 13.00 น. ณ หองประชุม ศาสตราจารย กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร คณะครุศาสตร จุฬาฯ
สุดทายนี้ นอกจากการติดตามขาวจากวารสารขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ แลว สมาชิกยังสามารถ แอดไลนของสหกรณ
เพื่อรับขาวประชาสัมพันธอยางรวเร็ว และสามารถเสนอความคิดเห็นตางๆ รวมถึงการสอบถามขอสงสัยผานไลนได โดยเขา
แอพพลิเคชั่นไลน>คนหาเพื่อน>พิมพ @cusavingscoop (ตองมี @ นําหนาดวย) เพียงเทานี้ สมาชิกก็จะไมพลาดขาวสารสําคัญ
จากสหกรณครับ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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จิตวิญญาณสหกรณ 2 :

บทความจากสมาชิก

ÊÒ¹µ‹ÍãËŒ¶Ù¡µŒÍ§

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

เมื่อผูที่ทํางานสหกรณรู เขาใจ และศรัทธาในอุดมการณ หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติของ
สหกรณ เขาและเธอก็จะคิด พูด และทํางานสหกรณดวยจิตอาสา อยางมีจิตสํานึกสาธารณะ คํานึง
ถึงประโยชนสุขสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตนและพวกพอง จึงจะไดชื่อวาเปนนักสหกรณที่มี
จิตวิญญาณสหกรณ
ผูบริหารสหกรณจึงควรตองเปน หรือพรอมที่จะเปนผูเรียนรูเพื่อใหเปนผูรู ผูเขาใจ และศรัทธา
ในอุดมการณและหลักการของสหกรณ ทํางานดวยการยึดมัน่ ในอุดมการณและหลักการของสหกรณ
ไมใชเขามาเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตนและพวกพอง หรือสรางอาณาจักรของตนเอง
สมาชิกสหกรณพึงตองเรียนรู เขาใจ และศรัทธาในอุดมการณและหลักการของสหกรณ เรียนรู
เขาใจ และปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของการเปนสมาชิกตามที่ระบุไวในขอบังคับของสหกรณ ไมใช
เขามาเพียงเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน เรียกรองปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสูงๆ เทานั้น แตตองรักษา
และใชสิทธิและหนาที่ทั้งในฐานะสมาชิกและเจาของสหกรณ
เครือขายสหกรณทกุ รูปแบบและทุกลักษณะตองยึดมัน่ ในอุดมการณและหลักการของสหกรณ
โดยเฉพาะการใหความรวมมือ และการใหความชวยเหลือระหวางกัน
หนวยเหนือที่ทําหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแลสหกรณ จําเปนตองมีความรู ความเขาใจ และมี
ความจริงใจในการทํางานกับสหกรณภายใตอุดมการณ หลักการ และแนวปฏิบัติของสหกรณที่รวม
เรียกวาจิตวิญญาณสหกรณอยางแทจริง ไมใชแคทาํ หนาทีใ่ นการควบคุม และกํากับสหกรณดว ยการ
ออกกฎเกณฑที่ไปลดทอนศักยภาพของสหกรณในการชวยเหลือตนเอง การชวยเหลือเพื่อนสหกรณ
ชุมชนและสังคมในวงกวาง แตควรดูแล ดวยการออกกฎหมาย หรือมาตรการที่จะเอื้อใหสหกรณทุก
ประเภทและทุกขนาดสามารถทํางาน และพัฒนาสหกรณใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการของ
สหกรณไดอยางเหมาะสมกับสถานการณที่แปรเปลี่ยนไปตามศักยภาพของแตละสหกรณ มากกวา
การออกกฎหมายหรือมาตรการสกัดกั้นการทํางาน และความเจริญเติบโตของสหกรณ เพียงเพราะมี
ผูบริหารบางคนของบางสหกรณ (ซึ่งเปนสวนนอยนิด) ที่ขาดจิตวิญญาณสหกรณสรางปญหาขึ้นมา
ซึ่งโดยหลักการก็ควรเขาไปจัดการเฉพาะคน เฉพาะสหกรณที่มีหรือสรางปญหา ไมใชเอาปญหาของ
คนหรือสหกรณที่มีปญหา มาสรางปญหาใหกับสหกรณอื่นที่ไมมีปญหา
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จิตวิญญาณสหกรณ 2 :

สานตอใหถูกตอง

สหกรณทไี่ มมปี ญ
 หานาจะไดรบั การสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพใหสามารถปกครอง
ตนเอง มีความเปนอิสระ และมีความพรอมที่จะเขาไปชวยเหลือสหกรณที่มีปญหาได ตามอุดมการณ
และตามหลักการของสหกรณโดยเฉพาะหลักการขอที่ 4 (การปกครองตนเองและความเปนอิสระ)
และขอที่ 6 (ความรวมมือระหวางสหกรณ) มากกวาการออกมาตรการมาสกัดกั้นดวยเหตุผลวา
เพื่อปองกันปญหาไมใหเกิดขึ้นเหมือนในอดีต

กรมสงเสริมสหกรณ โดยเฉพาะผูบริหารในทุกระดับจําเปนตองเปนหรือพรอมที่จะเปน
ผูที่เรียนรูเพื่อใหเปนผูรู ผูเขาใจ และมีศรัทธาตออุดมการณและหลักการของสหกรณ ทานตองบริหาร
จัดการสหกรณอยางผูที่เปยมไปดวยจิตวิญญาณสหกรณ ไมใชบริหารตามตัวอักษรเทานั้น
เพราะบริบทและสถานภาพของสหกรณแตละประเภทและแตละขนาดมีความแตกตางกันออกไป
ความทาทายของผูบริหารจึงอยูที่วา จะบริหารอยางไรจึงจะ “สงเสริม” และ “เอื้ออํานวย” ใหสหกรณ
สามารถ “สรางความสําเร็จ” ใหกับสหกรณไดภายใตอุดมการณและหลักการของสหกรณ
มากกวาการ “สกัดกั้น” “อุดรูรั่ว” หรือการตาม “แกปญหา”
โดยสรุป ทุกฝายทีเ่ กีย่ วของควรตองหยุดใครครวญทบทวนบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของตนเอง ทั้งในงานสวนตนที่ตองสัมพันธเชื่อมโยงกับผูอื่นอยางมีสติ และใชปญญา แสวงหา
แนวโนมทางเลือกที่หลากหลาย เปนไปไดและพึงประสงคในอนาคต แลวรวมกันหาทางสราง
ความสําเร็จใหเกิดขึ้น มากกวาการติดกับดักอยูกับการตามแกปญหาที่เกิดขึ้นในอดีต
การสรางความสําเร็จที่พึงประสงครวมกัน มีคุณอนันตมากกวาการตามลาหาแพะรับบาป
การคนพบความบกพรองผิดพลาด หรือความลมเหลวของผูอื่น
สังคมไทยกําลังจะเขาสูก ารเปนสังคมสูงวัย (Aging Society) ในอนาคตอันใกล สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่พึงประสงคควรจะเปนเชนไร จึงจะเอื้อใหทุกฝาย ทุกวัยอยูรวมกันไดอยางมีความสุข
อยางพอเพียง สหกรณซึ่งเปนองคกรสําคัญองคกรหนึ่งในสังคม จะมีบทบาทอยางไรในการเอื้อ
และชวยสรางสังคมที่พึงประสงคนั้นใหเกิดขึ้น
สังคมสุขภาวะ (Well Being Society) และสังคมใสใจดูแลและแบงปนกัน (Sharing and
Caring Society) ผนวกกับสังคมสูงวัย เปนโจทยที่ทาทายและรอคอยใหเพื่อนๆ ชาวสหกรณ
มารวมตัว รวมคิด มารวมใจ รวมทํา สานฝนใหสังคม 3 ส. (สูงวัย สุขภาวะ ใสใจดูแลและแบงปน)
เกิดเปนจริงไดในสังคมไทย
ผมอยากเห็นสหกรณไทยเปนตนแบบหนึง่ ของสหกรณสรางสรรคและนวัตกรรม (Creative and
Innovation Cooperatives) ใหกับสังคมโลกดวย
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แวดวง สอ.จฬ.
สัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจําป 2560
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด และสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย จํากัด รวมจัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจําป 2560 เพื่อให
ผูบ ริหารสหกรณไดรบั ทราบแนวทางการบริหารสหกรณภายใตวสิ ยั ทัศนเชิงนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ขับเคลือ่ นดวยนวัตกรรม นําไปสูก ารเปนสหกรณไทย
ยุค Thailand 4.0 โดยมีการรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิใหเกียรติรวมการสัมมนา
ในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. ปาฐากถา เรื่อง “ธรรมภิบาลในการบริหารสหกรณยุค 4.0”
โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
2. บรรยาย เรือ่ ง “สหกรณกบั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ศาสตรของพระราชา”
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
3. เสวนา เรือ่ ง “ความทาทายของการบริหารสหกรณออมทรัพยยคุ ใหม”
โดย นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ / ผศ.ดร.จุมพล
พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ สอ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จก. / นางทองอุไร
ลิ้มปติ ประธานกรรมการ สอ.พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จก. / รศ.นพ.
ศุภชัย ฐิติอาชากุล ประธานกรรมการ สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จก. /
นายทํานอง ดาสี ที่ปรึกษา สอ.พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จก.
เปนผูดําเนินการเสวนา
ทั้งนี้ไดรับความสนใจจากผูบริหารสหกรณออมทรัพยตางๆ ทั่วประเทศ
เขารวมการสัมมนา เมื่อวันเสารที่ 4 และอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว คอนเวนชั่น เซ็นเตอร อ.เมือง จ.เชียงใหม

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

แสดงความยินดี

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงานตางๆ ดังนี้
วัน เดือน ป

กิจกรรม

ผูแทนสหกรณฯ

ผูแทนหนวยงาน

ศ.20 ต.ค. 2560

ครบรอบ 79 ป
คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี

รศ.ศุภฤกษ มั่นใจตน
รองประธานกรรมการ
นายณรงค เพ็ชรสุก
เลขานุการ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร
คณบดี

อ.7 พ.ย. 2560

ครบรอบ 40 ป สถาบันภาษา

ศ.8 ธ.ค. 2560

ครบรอบ 140 ป
คณะเภสัชศาสตร

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
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ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการและคณะกรรมการ
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
นางอนุวงศ นุมลืมคิด
กรรมการ

สถาบันภาษา

ผศ.ดร.เริงฤดี มณีภัคธร
ผูอํานวยการ
ผศ.ภกญ.ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป
คณบดี

คณะเภสัชศาสตร

ผลการประกวดออกแบบภาพปกรายงานกิจการ ประจําป 2560
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รางวัลที่ 1 ไดแก
นายจิระวัฒน วังกะ
สังกัดสํานักพิมพแหงจุฬาฯ

รางวัลที่ 2 ไดแก
นายอนุชิต ทองกอน
สมาชิกสังกัดสถานีวิทยุแหงจุฬาฯ
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ปนผลหุน เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู
นพรัตน ศิริ และฉัตรชุลี ชาติปญญาวุฒิ

วัตถุประสงคหลักของการกอตัง้ สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ เพือ่ สงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก
ใหมั่งคั่งอยางมั่นคง โดยวิธีการหนึ่งที่สหกรณฯ ดําเนินการ คือสงเสริมใหสมาชิกรูจักการออม ไมวาจะเปน
รูปแบบบังคับ คือการออมหุน หรือตามความสมัครใจ คือการออมเงิน โดยการออมแตละรูปแบบจะไดรับ
ผลตอบแทนที่ตางกันไป ทั้งยังมีเงินกูยืมอัตราดอกเบี้ยตํ่าใหบริการกับสมาชิกอีกดวย
“เงินปนผล” เงินตอบแทนจากการลงทุน จายใหกับสมาชิกผูถือหุนในอัตราไมเกินอัตราสูงสุด
ที่กฎกระทรวงกําหนด จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปนั้นๆ เงินหุนเมื่อฝากกับสหกรณแลว จะถือวาเงินนั้น
เปนทุนในการดําเนินงานของสหกรณ เพื่อลงทุนทํากําไรใหกับสหกรณและสมาชิก สมาชิกจะไดรับคืน
ตอเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ แตอยางไรก็ตามสมาชิกจะไดรับเงินปนผลตามหุนเต็มจํานวน และไดรับ
การยกเวนภาษีเงินไดอีกดวย
“เงินเฉลี่ยคืน” เงินคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมของดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกสงใหแก
สหกรณในระหวางป จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปเชนเดียวกับเงินปนผล

วิธีการคิดเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน สมาชิกสามารถทําไดดวยตัวเอง ตามวิธีดังนี้
ตัวอยาง นายออมสิน ทรัพยมาก ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 มีหุน 95,400 บาท สหกรณ
จายเงินปนผลอัตรารอยละ 5
✯ เงินปนผล - เงินคาหุนที่มีมาตั้งแต 1 มกราคม 2560 จะคิดเต็มปเพียงยอดเดียว
1/1/2560

95,400.00

4,770.00

= 95,400 คูณ 0.05

✯ เงินปนผล - เงินคาหุนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากนั้นจะคิดตามจํานวนวัน นับเริ่มจากวันที่ฝากหุนถึง
31 ธันวาคม 2560 แลวนํายอดเงินคาหุน ทีเ่ พิม่ แตละครัง้ คํานวณอัตราเงินปนผลตามจํานวนทีค่ ณะกรรมการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดพิจารณาจากกําไรสุทธิในปนั้นๆ นําจํานวนเงินที่คํานวณไดไปรวมกันจนถึง
สิ้นป ดังนี้
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1/31/2560
2/17/2560
2/28/2560
3/22/2560
3/31/2560
4/28/2560
5/31/2560
6/9/2560
6/30/2560
7/31/2560
8/31/2560
9/29/2560
10/31/2560
11/30/2560
12/29/2560

336
319
308
285
276
248
215
206
185
154
123
94
62
32
3

1,700.00
2,900.00
2,500.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
50,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00

รวมเงินทั้งสิ้น

78.247
126.726
105.479
195.205
94.521
84.932
73.630
1,410.959
63.356
52.740
42.123
32.192
21.233
10.959
1.027

= 1,700 คูณ 0.05 หาร 365 คูณ 336
= 2,900 คูณ 0.05 หาร 365 คูณ 319
= 2,500 คูณ 0.05 หาร 365 คูณ 308

7,163.329

**การคํานวณอาจมีผลลัพธแตกตางกันบาง เนื่องจากตัวอยางคิดทศนิยม 3 ตําแหนง
✯ เงินเฉลี่ยคืน - ปจจุบันสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหสมาชิกสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยเงินกู และ
เงินเฉลี่ยคืนไดตามแบบตาราง ดานลางนี้
แบบที่

ดอกเบี้ยเงินกู
(รอยละตอป)

อัตราเฉลี่ยคืน
(รอยละ)

ดอกเบี้ยเงินกูสุทธิ
(รอยละตอป)

1

5.00

รอจัดสรรกําไรสุทธิ

...

2

4.75

42

2.755

3

4.00

30

2.800

4

3.00

5

2.850

สมมติวาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ จัดสรรเฉลี่ยคืนอัตราดอกเบี้ยเงินกูเทากับรอยละ 45
ดอกเบี้ยเงินกูสุทธิจะเทากับ 2.750
รูวิธีแลว สมาชิกลองคํานวณจากเงินหุนและดอกเบี้ยเงินกูที่จายจริงระหวางป 2560 ของสมาชิก
เองเลยวาปนี้จะไดเงินปนผล – เงินเฉลี่ยคืนกันเทาไหร ขอใหทุกทานไดรับเงินตามที่ตั้งความหวังไวนะคะ
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ขายที่ดิน
★ เนือ้ ที่ 3 ไร 2 งาน ต.บุฝา ย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
(ที่ดินมีโฉนด หางจากเขาใหญไมถึงกิโลเมตร ติดคลองนํ้า)
ราคา 650,000 บาท สนใจติดตอ นายวิเชียร ไชยพินิจ
คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 086-821 5422, 062-851-8294

ขายบานพรอมที่ดิน
★ หมูบ า นวิเศษนคร เนือ้ ที่ 55 ตร.ว. ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ (ตกแตงสไตลยโุ รป พรอมเฟอรนเิ จอร
3 หองนอน 2 หองนํา้ พรอมแอรทกุ หอง) ราคา 2,900,000 บาท
สนใจติดตอ นางจันทิมา กองตุย คณะทันตแพทยศาสตร
โทร. 085-043-0519 หรือ ID Line : Tom141017
★ หมูบ า นสวนปารม เนือ้ ที่ 60 ตร.ว. ซ.C3 ต.บางหญาแพรก
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (3 หองนอน 2 หองนํ้า)
ราคา 2,700,000 บาท สนใจติดตอ นางสาวสุขศรี วงศนุช
ทันตแพทยศาสตร โทร. 081-900-5615

ขาย/ขายดาวน/ใหเชาทาวนเฮาส
★ ขายการเคหะทุง สองหอง เนือ้ ที่ 19 ตร.ว. ซ.กําแพงเพชร 6
ซ.7 แยก 7 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุง สองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(สะดวกในการเดินทาง ทัง้ รถไฟความเร็วสูง ปาย “การเคหะ”
ใกลสนามบินดอนเมือง และปายหยุดรถไฟฟรี) ราคา 950,000
บาท (จายคาโอนคนละครึ่ง) สนใจติดตอ นางพัชรภรณ
กองเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร โทร. 02-218-6954,
085-915-1461
★ ขายทาวนเฮาสหมูบานพฤกษา 1 คลอง 8 เนื้อที่
18 ตร.ว. ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ราคา
700,000 บาท สนใจติดตอ นายปภั ง กร สุ ข ประเสริ ฐ
คณะอักษรศาสตร โทร. 081-308-9262, 087-674-4174
★ ใหเชาทาวนเฮาสหมูบานสินพัฒนา เนื้อที่ 20 ตร.ว.
ซ.19 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
(3 ห อ งนอน) ราคาเช า 10,000 บาท สนใจติ ด ต อ
นางกั ล ยา วี ร ะนิ ติ ส กุ ล สํ า นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย
โทร. 081-732-4281
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บริการสมาชิก
ขาย/ขายดาวน/ใหเชาคอนโดมิเนียมหรือหองชุด
★ ขายหรือใหเชาคอนโดมิเนียม Life@รัชดาลาดพราว
เนื้อที่ 41 ตร.ม.ใกลสี่แยกรัชดา ใกลสถานี MRT ลาดพราว
(แอร 2 ตัว เฟอรนิเจอรและเครื่องใชไฟฟาครบ เขาอยูไดทันที)
ราคาขาย 3,200,000 บาท หรือราคาเชาอยู 15,000 บาท
ตอเดือน สนใจติดตอ ผศ.ทญ.ดร.พิไลพร วิวัฒนบุตรสิริ
คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 085-383-9172
★ ขายอาคารชุดเอื้ออาทร-วัดพระใน เนื้อที่ 36 ตร.ม.
ซ.วัดพระใน เขตบางกรวย จ.นนทบุรี ราคา 475,000 บาท
สนใจติ ด ต อ นายกิ ติ ศั ก ดิ์ มุ ข กระโทก สถาบั น ภาษา
โทร. 02-218-6034
★ ใหเชาคอนโดมิเนียม รัชดาซิตี้ 18 เนื้อที่ 37 ตร.ม.
ถ.รัชดาหวยขวาง ซ. 18 กรุงเทพฯ (ใกลสถานีรถไฟฟาใตดิน
หวยขวาง ตกแตงพรอมอยู 1 หองนอน 1 หองนั่งเลน
ครัวบิ้วอินท ไมโครเวฟ ตูเย็น รปภ. 24 ชม. ระบบเขาออก
สแกนนิ้ว) ราคาเชา 9,500 บาทตอเดือน สนใจติดตอ
อาจารยมยุรี เนตรนภิส คณะวิทยาศาสตร โทร. 081-492-7209,
086-336-4990
★ ขายคอนโดมิเนียม Citrine สาทร-ตากสิน เนือ้ ที่ 36 ตร.ม.
ติด bts วงเวียนใหญ (1 หองนอน 1 หองนั่งเลน 1 หองนํ้า
หองครัว และระเบียง ตกแตงพรอมอยู) ราคา 3,350,000 บาท
สนใจติดตอ นางสาวอารยา นันทราทิพย คณะวิทยาศาสตร
โทร. 02-218-5424, 081-614-9992
★ ใหเชาคอนโดมิเนียม โดฟอรโมซา เนื้อที่ 40.77 ตร.ม.
ซ.ลาดพราว 7 (1 หองนอน พรอมเฟอรนเิ จอร ใกลรถไฟฟา mrt )
ราคาเชา 16,000 บาท ตอเดือน (สัญญาเชา 6 หรือ 12 เดือน)
สนใจติดตอ รศ.ดร.ปราโมทย โศจิศุภร คณะวิทยาศาสตร
โทร. 089-699-9963 หรือ id line : pms419

อื่นๆ
★ บริการเคลื่อนยายศพผูเสียชีวิต จําหนายโลงศพ
จัดดอกไมหนาหีบศพของชํารวยงานศพ และโลงศพฟรีสําหรับ
ศพไรญาติ สนใจติดตอ นายประทีป เยาวกุล (แจค) คณะ
สหเวชศาสตร โทร. 095-761-2744 ID Line : 0850731069

★ บริการใหเชารถตู พรอมคนขับเพือ่ การเดินทางทองเทีย่ ว
เปนหมูค ณะ/ทัศนศึกษา/สัมมนา และดูงานตลอดจนการเดินทาง
พักผอน สนใจติดตอ นายวรวิทย โกสกุล คณะอักษรศาสตร
สนใจติดตอ โทร. 087-099-6969
★ รับซื้อรถมือสองทุกรุน สนใจติดตอ นางยวง แยมเกษม
คณะสัตวแพทยศาสตร โทร. 089-690-0529

★ ขายแวนขยายไรมือจับ Big Vision ขยายไดเปน 160 %
เห็นชัด สบายตาราคาอันละ 199 บาท สนใจติดตอ นางสมพร
ประภาสธนาธร คณะวิทยาศาสตร โทร. 098-264-6954
★ ขายอาคารพาณิชย 4 ชัน้ พรอมกิจการวัสดุกอ สราง เนือ้ ที่ 100
ตร.ว. ซ.ประชาอุทศิ 24 ถ.ประชาอุทศิ แขวง/เขตราษฎรบรู ณะ กรุงเทพฯ
ราคา 39 ลานบาท สนใจติดตอ นางสาวชญานิษฐ บุญทอง คณะเภสัชศาสตร
โทร. 02-218-8424-9 ตอ 214, 085-342-3426

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
ทานผูหญิงศรีจติ รา
นางสาวจงจินต
นายภัทรวรรธน
นางลัดดา

บุนนาค
ภัทรมนตรี
ธัญญาหารรุงโรจน
วงศไพเสริฐ

คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร

นายบุญกอง
นางสาววราศรี
นายสุวรรณ
นายประสิทธิ์

ดอนเหนือ
คังคายะ
สุขโข
จิตรมงคล

ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม.

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

เปนเอกสารภายในของ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผูจัดทํา
หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ผูรวมจัดทํา
น.ส.สิรภัทร

ทองสงฆ

นางฉัตรชุลี

ชาติปญญาวุฒิ

นายธนากร

ชวยวงศ

นายเรืองศักดิ์

สิทธิสังข

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
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หนานีม้ ีรางวัล

แจนี้
กุญรหั
สอะไร?

à¡Á

เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

วิธีเลน : เติมตัวเลขรหัสกุญแจใหถูกตองตามคําใบที่ใหมา

คําถาม

2 0 6

มีตัวเลขหนึ่งตัวถูกตองและอยูใน
ตําแหนงถูกตอง
มีตัวเลขหนึ่งตัวถูกตัอง
แตตําแหนงไมถูกตอง
มีตัวเลขสองตัวถูกตอง
แตอยูผิดตําแหนงทั้งคู

7 3 8

ตัวเลขทั้งหมดไมถูกตอง

8 7 0

มีตัวเลขหนึ่งตัวถูกตอง
แตอยูผิดตําแหนง

6 8 2
6 1 4

ประจําเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2560

ขยายวงเงินกูสามัญสําหรับสมาชิกเปน
.......................................................... บาท
และขยายงวดชําระหนีเ้ ปน ................... งวด
เริม่ ..............................................เปนตนไป
นาย, นาง, นางสาว...............................................................................
เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................
คณะ/สังกัด...........................................................................................

ตอบ

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

ทําทั้งสองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาที่ฝายประชาสัมพันธ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2561
หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวาผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน กันยายน 2560
จับรางวัลโดย นายสุรเดช เกียรติบุญญาฤทธิ์ สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม.

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 170 คน
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

นางภคอร บานศาลเจา
นายเอนก โสภณ
นางสาวทัศนีย บุตรกร
นางสาวอรอนงค วงษนุช
นางสาวสุขใจ แซเบ

354265
373828
392264
481409
493235

สํานักบริหารกิจการนิสิต
สถาบันทรัพยากรทางนํ้า
สํานักบริหารงบประมาณ
เภสัชศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร

ตอบถูก 146 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล
6.
7.
8.
9.
10.

นายสักดา รังผึ้ง
นายนิพนธ รักประทานพร
นายกุลนาถ ศรีสุข
นางสาวชนัญญา สวางคง
นางสาวภัคจิรา ชาญเชี่ยวชิงชัย

เลขประจําตัว
สมาชิก

530332
554185
561407
E16815
E92494

ตอบผิด 24 คน
คณะ / สังกัด

สํานักงานจัดการทรัพยสินแหงจุฬาฯ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม
ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีฯ
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ผูไดรับรางวัลโปรดถายสําเนาบัตรประจําตัวมาขอรับรางวัลไดที่ ฝายประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

เฉลย Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¡.Â. 2560
เฉลย
สวนที่

ปจจุบันนองชายของ
นายหนุมมีอายุ 67 ป

14 • ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

เฉลย สวนที่
สมาชิกสามารถใชอะไรมาเปนหลักทรัพย
คํา้ ประกันเงินกูพ เิ ศษของสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ
ไดบาง ตอบมาอยางนอย 2 ขอ เชน
1. ที่ดินวางเปลา
2. คอนโดมิเนียม

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ สหกรณมาตรฐานดีเลิศ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผานมา สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ไดแจง
ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึง่ ปรากฎวา สหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด “ผานมาตรฐานระดับดีเลิศ” โดยกรมสงเสริมสหกรณไดกาํ หนดตัวชีว้ ดั ระดับมาตรฐาน
สหกรณที่พิจารณาจากผลการดําเนินงานและกระบวนการจัดการภายในสหกรณ และกําหนดระดับมาตรฐาน
สหกรณเปน 4 ระดับ คือ ระดับมาตรฐานดีเลิศ, ระดับมาตรฐานดีมาก, ระดับมาตรฐานดี และไมผานมาตรฐาน
ซึ่งประเมินจากเกณฑมาตรฐานสหกรณ 7 ขอ ไดแก
(1) ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชียอนหลัง สหกรณมีผลการดําเนินงานไมขาดทุน เวนแต
ปใดมีอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ จนเกิดความเสียหายตอสมาชิกและสหกรณโดยรวมใหตัดปนั้นออก
(2) ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชียอนหลัง ไมมีการกระทําอันถือไดวาทุจริตตอสหกรณ
(3) ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณจัดทํางบการเงินแลวเสร็จและสงให
ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุม ใหญของสหกรณ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแต
วันสิ้นปทางบัญชี
(4) ผลการดําเนินงานในรอบปบญ
ั ชีสดุ ทาย สหกรณตอ งมีสมาชิกไมนอ ยกวารอยละ 60 ของสมาชิก
ทั้งหมดทําธุรกิจกับสหกรณ
(5) ตองจัดจางเจาหนาที่สหกรณปฏิบัติงานประจํารับผิดชอบดําเนินการและธุรกิจของสหกรณ
หากไมมีการจัดจางตองมีกรรมการดําเนินการหรือสมาชิกที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ประจํา
(6) ผลการดําเนินงานในรอบสองปบัญชียอนหลัง สหกรณตองมีการจัดสรรกําไรสุทธิ และ
จายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชนอยางนอยหนึ่งครั้ง
(7) ผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีสุดทาย สหกรณตองไมกระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมาย
ระเบียบ หรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
การประเมินศักยภาพในการดําเนินงานของสหกรณตามหลักมาตรฐานสหกรณ 7 ขอ ของ
กรมสงเสริมสหกรณ ทําใหสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ทราบวาปจจุบันสหกรณฯ มีจุดออน จุดแข็งในการ
บริหารงานอยางไร มีศักยภาพในการอํานวยความสะดวกในการใหบริการกับสมาชิกมากนอยเพียงใด รวมถึง
การบริหารจัดการอยางไรใหสหกรณมคี วามมัน่ คง เพือ่ ใหสอดคลองกับอุดมการณสหกรณ หลักการ และวิธกี าร
สหกรณ ใหสามารถพัฒนาเปนองคกรที่เข็มแข็ง เปนเครื่องมือในการสรางความเปนอยูที่ดีใหกับสมาชิก
เปนสหกรณที่ใหผลประโยชนใหกับสมาชิกอยางแทจริง
ในโอกาสนี้ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ขอมอบผลการจัดมาตรฐานดีเลิศ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 นี้ เปนของขวัญปใหม 2561 ใหกบั สมาชิกทุกทาน และรวมยินดีกบั ผลการจัดมาตรฐานดังกลาวดวย

