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ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561

สหกรณ์เป็นของใคร ใครคือฆาตกรสหกรณ์ตัวจริง
เกณฑ์ก�ำกับสหกรณ์ vs เกณฑ์ก�ำกับธนาคารและสถาบันการเงิน
ความแตกต่างที่ถูกบีบรัดให้เหมือนกัน
รู้ทันภัยร้าย...จากสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกร
ประกาศขายทอดตลาด

5
10
14
15

ออกแบบภาพปกโดย : ธีรดา อภิวัฒน์ปัญญากุล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ ให้เรา
เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้
พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2561
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 24 ธันวาคม 2560

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยทบต้น
(ร้อยละต่อปี) ณ วันจันทร์สุดท้าย
ไม่เสียภาษี ของเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.

เงินฝากออมทรัพย์
ไม่จำ�กัดยอด
* ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
* ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

1.25
1.50
1.75

1.2539
1.5056
1.7577

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเท่า
เงินฝากประจำ�

1.4752
1.7713
2.0678

*สมาชิกต้องรักษาระดับเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทุกวัน มิให้ต�่ำกว่าที่ก�ำหนด จนกว่าจะถึงวันจ่ายดอกเบี้ย
กลางปี หรือสิ้นปีแล้วแต่กรณี ถึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
ไม่ถึง 1 ล้าน
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท
ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท
ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

การฝากโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
ทำ�การได้เฉพาะ 7 ธนาคาร ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ได้เปิดบัญชีไว้ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี

เริ่มตั้งแต่ 27 เมษายน 2552

ระยะเวลา/วงเงินฝาก

การฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

“สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำ�กัด”
กรุงเทพ

สยามสแควร์

152-0-00001-7

กรุงไทย

สุรวงศ์

023-1-19265-7

กสิกรไทย

สะพานเหลือง

011-2-25379-3

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน
หลังหักภาษี 15%

1.75
2.00

1.4875
1.7000

2.10

1.7850

กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง

131-1-00001-6

2.20
2.30
2.40
2.50

1.8700
1.9550
2.0400
2.1250

ทหารไทย

จามจุรีสแควร์

238-2-11007-6

ธนชาต

บำ�รุงเมือง

214-2-13538-1

ธนชาต

อาคารสยามกิตต์ 044-6-00635-5

ไทยพาณิชย์ สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

(เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559)

BILL

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท

ดอกเบี้ยเงินกู้

เงินเฉลี่ยคืน

ดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ

สมาชิก

5.00

ประชุมพิจารณา
การจัดสรรกำ�ไรสุทธิ

…

(เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558)

สหกรณ์อื่น
(เริ่มตั้งแต่
31 สิงหาคม 2561)
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4.75

42.00

2.755

4.00

30.00

2.800

3.00

5.00

2.850

ประเภทเงินกู้

กำ�หนดชำ�ระคืน
(เดือน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
(ร้อยละต่อปี)

ระยะสั้น

12

3.75

ระยะกลาง

36

4.00

ระยะยาว

60

4.25

PAY

โดยวิธีปฏิบัติดังนี้ :
1. เขียนใบน�ำฝากเงินที่ธนาคารเข้าบัญชี ชื่อ
“สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จ�ำกัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา
(ที่ระบุไว้ข้างต้น)
2. น�ำส�ำเนาใบฝากเงินมาที่เคาน์เตอร์เงินฝาก
สหกรณ์ฯ เพื่อเขียนใบน�ำฝากเข้าบัญชีของ
ผู้ฝากในวันเดียวกัน

ผลการดําเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
รายการ / ITEM

2560 / 2017

จำ�นวนสมาชิก (ราย) / MEMBERSHIP
15,957
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค์) / HONOR ASSOCIATE MEMBERS
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1
- สมาชิก / MEMBER
11,479
- สมาชิกสมทบ / ASSOCIATE MEMBER
4,477
1. สินทรัพย์รวม / TOTAL ASSETS
39,647,908,466.78
1.1 เงินให้สมาชิกกู้ / MEMBER LOAN
6,022,489,928.48
1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ / OTHER COOPERATIVE LOAN
12,008,103,531.08
1.3 เงินลงทุน / INVESTMENT
20,469,128,158.44
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
445,437,457.45
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
19,461,680,454.01
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ / สหกรณ์อื่น
562,010,246.98
1.4 สินทรัพย์อื่น / OTHER ASSETS
1,148,186,848.78
2. หนี้สินรวม / TOTAL LIABILITIES
22,032,613,427.53
2.1 เงินกู้ยืม / LOAN
9,455,000,000.00
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก / DEPOSIT
12,357,433,320.48
2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน / PROMISSORY NOTE
76,743,859.18
2.4 หนี้สินอื่น / OTHER LIABILITIES
143,436,247.87
3. ทุนของสหกรณ์ / CAPITAL
17,615,295,039.25
3.1 ทุนเรือนหุ้น / SHARE CAPITAL
13,186,718,090.00
3.2 ทุนสำ�รอง / RESERVE
2,405,067,508.37
3.3 ทุนสะสม / CAPITAL
411,025,941.92
3.4 อื่นๆ / OTHER
680,314,108.07
3.5 กำ�ไรสุทธิ / NET PROFIT
932,169,390.89
4.รายได้ / INCOME
1,672,060,306.31
4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ / INTEREST RECEIVED
224,108,441.28
4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ / INTEREST RECEIVED
515,427,968.33
4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน / RETURN ON INVESTMENT
905,033,035.51
4.4 รายได้อื่น / OTHER INCOME
27,490,861.19
5. ค่าใช้จ่าย / EXPENSES
739,890,915.42
5.1 ดอกเบี้ยจ่าย / INTEREST EXPENSES
493,112,846.53
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร / ADMINISTRATIVE EXPENSES
246,778,068.89

มิ.ย. 2561 /
JUN 2018
15,838

หน่วย : บาท
ก.ค. 2561 /
JUL 2018
15,838

1
1
11,386
11,387
4,451
4,450
40,727,712,346.20 40,888,471,870.12
5,990,940,360.54
5,960,536,209.77
13,278,033,136.06
13,433,729,114.49
20,290,714,781.09
20,355,356,770.34
336,864,668.78
591,385,427.64
19,397,598,618.72
19,208,719,849.11
556,251,493.59
555,251,493.59
1,168,024,068.51
1,138,849,775.52
23,538,593,991.64
23,561,808,366.75
11,099,000,000.00
11,149,000,000.00
12,297,441,618.95
12,260,008,173.06
0.00
0.00
142,152,372.69
152,800,193.69
17,189,118,354.56
17,326,663,503.37
13,086,745,880.00
13,131,874,020.00
2,544,986,133.94
2,544,986,133.94
401,592,672.99
396,610,022.99
636,219,024.03
664,414,122.68
519,574,643.60
588,779,203.76
815,674,372.22
948,883,332.88
110,818,379.14
129,117,809.11
255,217,284.54
300,370,185.07
437,482,374.71
505,225,899.21
12,156,333.83
14,169,439.49
296,099,728.62
360,104,129.12
225,404,197.97
266,828,185.59
70,695,530.65
93,275,943.53
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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ประธานแถลง
ช่วงนี้มีสมาชิกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะสมาชิกอาวุโส และสมาชิกที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
กับขบวนการสหกรณ์ มีความวิตกกังวลและสอบถามผมเป็นระยะๆ ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ ของเราได้รบั ผลกระทบ
หรือไม่ มีปัญหาหรือเปล่า โดยเฉพาะสหกรณ์อื่นที่เรามีธุรกรรมทางการเงินด้วย และเขาก�ำลังมีปัญหา จะกระทบกับเรา
หรือเปล่า มากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะผลประกอบการและเงินปันผลของพวกเรา แล้วก็พงุ่ เป้าถามตรงไปทีข่ า่ วของชุมนุม
สหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด (ชสธ.) ทีป่ นี มี้ ผี ลประกอบการขาดทุน ท�ำไมเราไม่ถอนเงินฝากจ�ำนวน 550 ล้านบาท และถอนหุน้
จ�ำนวน 50 ล้านบาทออกมา ท�ำไมเราตัดสินใจฝากต่อ ... มีอะไรกันหรือเปล่า???
เนื่องจากพื้นที่มีจ�ำกัด ผมขอตอบแบบสั้นๆ ว่า ชสธ. มีสมาชิกเป็นสหกรณ์มิใช่เป็นตัวบุคคล กรรมการบริหาร
ส่วนใหญ่เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและมีเงินฝากอยู่กับ ชสธ. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
เป็นหนึ่งในนั้น เรามีเงินฝากเริ่มต้นที่ 550 ล้านบาท และมีหุ้น 50 ล้านบาท
หลังจากที่นายทะเบียนสหกรณ์มีค�ำสั่งเลิกกิจการของสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ำกัด และต่อมาผู้ช�ำระ
บัญชีได้โอนทรัพย์สนิ ทีน่ พเก้ารวมใจไปจ�ำนองไว้กบั ชสธ. ให้กบั ชสธ. เพือ่ เป็นการช�ำระหนีท้ งั้ หมดประมาณเกือบห้าพัน
ล้านบาท ชสธ. จึงมีแต่ทรัพย์ทมี่ ใิ ช่เงินสดเป็นจ�ำนวนมาก ทีด่ นิ และอาคารทีม่ รี าคาสูง ขายออกไปไม่ได้งา่ ยๆ ชสธ. จึงเริม่
ขาดสภาพคล่อง แต่ยังไม่เคยผิดนัดช�ำระหนี้กับเจ้าหนี้ทั้งหมดรวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ทาง ชสธ. ได้ติดต่อพูดคุย
กับสหกรณ์เจ้าหนี้ โดยเฉพาะเจ้าหนีร้ ายใหญ่วา่ ขอเวลาในการจ�ำหน่ายทรัพย์ และขอสหกรณ์เจ้าหนีอ้ ย่าเพิง่ ถอนเงินฝาก
หรือหุน้ ในช่วงสองปีนี้ เพือ่ ทีท่ าง ชสธ. จะบริหารจัดการการขายทรัพย์สนิ และน�ำเงินไปลงทุนเพือ่ ให้เกิดผลก�ำไร แล้วน�ำมา
ช�ำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ทั้งหมด
หากเรายืนยันจะขอถอนเงิน เขาก็ไม่มีเงินให้เพราะมีแต่ทรัพย์สิน เมื่อเราฟ้อง เราชนะคดีแน่นอน แต่เราจะยัง
ไม่ได้เงิน ชสธ. ก็จะต้องล้ม เจ้าหนี้ทุกรายจะต้องตั้งหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�ำนวน ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินกิจการ
และเงินปันผลของสหกรณ์เจ้าหนี้ทุกราย แต่หากสหกรณ์เจ้าหนี้ให้เวลากับ ชสธ. ในการขายทรัพย์สิน ชสธ. จะอยู่รอด
เจ้าหนี้ก็จะได้เงินคืน ที่ส�ำคัญไม่ต้องตั้งหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งเป็นทางออกที่ดีด้วยกันทุกฝ่าย และเป็นไปตามหลักการและ
อุดมการณ์ของสหกรณ์ที่เน้นเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย
ในปีนี้ ในทุกหลักสูตรของการสัมมนา ผมเน้นเรือ่ งการให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องครบถ้วนเกีย่ วกับสถานภาพของสหกรณ์
ของเราในทุกมิติ และการท�ำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์อนื่ ๆ โดยเฉพาะสหกรณ์ทมี่ ปี ญ
ั หาเพือ่ ทีส่ มาชิกจะได้มขี อ้ มูล
มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสหกรณ์ของเรา และมีความเชื่อมั่นในการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ผมมัน่ ใจว่าปีนผี้ ลประกอบการของสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ จะเป็นไปตามเป้าทีต่ งั้ ไว้และอาจจะมากกว่าด้วยซ�ำ้
เราจะไม่ท�ำความบกพร่องซ�้ำรอยเดิม และเราจะไม่สร้างปัญหาใหม่ครับ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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บทความจากสมาชิก

stop

Contemplative

review

สหกรณ์เป็นของใคร ใครคือฆาตกรสหกรณ์ตัวจริง
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ในขณะทีอ่ กี ไม่เกิน 16 ปีขา้ งหน้า นักอนาคตคาดว่าจะมีหนุ่ ยนต์บริการ (Service Robots) ประมาณ
1,000 ล้านตัวกระจายไปทัว่ โลก และจะเพิม่ มากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ หลังจากนัน้ และในขณะทีป่ ปี จั จุบนั เรือ่ งของ IOT
(Internet of things) ทะลุทะลวงไปในเกือบจะทุกวงการ ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงแบบพลิกผันอย่างมากมาย
แต่วงการสหกรณ์ของไทยยังคงมะงุมมะงาหรา ติดกับดักอยูก่ บั วังวนการแก้ไขปัญญาทีเ่ กิดขึน้ แบบผิดฝาผิดตัว
ไม่ว่าจะเป็นการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราเงินปันผล สมาชิกสมทบ สัดส่วนการลงทุนของสหกรณ์
การรายงาน ... ซึ่งทั้งหมดรวมเรียกว่า “เกณฑ์ก�ำกับ” โดยหวังว่าจะควบคุมและป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้น
ในอดีตที่ส่งผลกระทบมายังปัจจุบัน มากกว่าการสร้าง การแสวงหา การพัฒนาเกณฑ์และมาตรการในการ
“ส่งเสริม” และ “พัฒนา” เพื่อการสร้างความส�ำเร็จให้กับสหกรณ์แต่ละแห่ง ในทุกขนาดของสหกรณ์แต่ละ
ประเภท
การอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานทางการเงิน การบัญชี การบริหารความเสี่ยง ... แล้วน�ำมาเป็นต้นแบบ
ในการออกประกาศ ค�ำสั่ง เกณฑ์ก�ำกับ บังคับใช้กับสหกรณ์ โดยมิได้ค�ำนึงถึงหลักการ อุดมการณ์ และ
จิตวิญญาณสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการสหกรณ์ และสร้างความสับสน ปัน่ ป่วน
ในขบวนการสหกรณ์ เ ป็ น อย่ า งมาก ข้ อ มู ล ข่ า วสารเชิ ง ลบที่ อ อกมาจากภาครั ฐ ผู ้ ก�ำกั บ ดู แ ลสหกรณ์
อย่างต่อเนื่อง สั่นสะเทือนความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์โดยรวม และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ของสหกรณ์ในวงกว้าง
หยุด ... ใคร่ครวญ ทบทวนอย่างรอบคอบ รอบด้านก่อนจะดีไหม
สหกรณ์เป็นสถากับการเงินเฉพาะกลุ่ม ไม่เหมือนกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และที่ชัดเจนคือไม่ใช่ธนาคาร
พาณิชย์ ดังนั้น การน�ำเกณฑ์มาตรฐาน หรือมาตรการทางการเงินการบัญชีที่ใช้กับสถาบันการเงินทั่วๆ ไปมา
ใช้กับสหกรณ์จึงไม่น่าจะถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพราะจุดเริ่มต้น (หลักการ อุดมการณ์ และจิตวิญญาณ) และ
จุดมุ่งหมายของการรวมตัวกันของกลุ่มคน ก่อตั้งเป็นสหกรณ์ เป็นสถาบันการเงิน มีความแตกต่างกันอย่าง
สิ้นเชิงกับสถาบันการเงินทั่วๆ ไป
เมื่อแนวคิด และจิตวิญญาณของการก่อก�ำเนิดสถาบันแตกต่างกัน หลักและแนวปฏิบัติก็ย่อม
ต้องแตกต่าง
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เมือ่ สหกรณ์กอ่ ตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิก ช่วยเหลือเพือ่ นสหกรณ์ และสังคมโดยรวม การด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์จึงเน้นที่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างยืดหยุ่น มีคุณธรรม มีความเหมาะสมกับบริบทและ
สถานการณ์ ตามศักยภาพของสหกรณ์แต่ละแห่ง
โดยนัยนี้ การบริหารของสหกรณ์จงึ เป็นการบริหารความช่วยเหลือเพือ่ ให้ผรู้ บั ความช่วยเหลือสามารถ
ก้าวผ่านปัญหาทางการเงินและด�ำเนินชีวิตที่เผชิญอยู่ไปได้ เป็นการบริหารที่เอื้อให้สมาชิก หรือเพื่อสหกรณ์
ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จ ไม่ใช่การบริหารความเสี่ยงตามนัยที่ใช้กันในระบบการบริหารกระแสหลักในสถาบัน
การเงินทั่วๆ ไป
ดังนั้น เกณฑ์ก�ำกับและมาตรการที่หน่วยงานของรัฐที่ออกมา รวมถึงที่ก�ำลังคิดจะออกมาใช้และ
ด�ำเนินการกับสหกรณ์ จ�ำเป็นต้องพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นรอบด้าน ว่ามีสว่ นไปสกัดกัน้ ไม่ให้สหกรณ์ชว่ ยเหลือกัน
ตามศักยภาพ ตามความถูกต้องเหมาะสม ตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์หรือไม่
ผู้บริหารสหกรณ์ผิดก็ควรด�ำเนินการกับผู้ผิด ไม่ใช่ไปปิดสหกรณ์ เพราะการปิดหรือยุบเลิกสหกรณ์
เป็นการลงโทษสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์และเครือข่ายสหกรณ์ที่รุนแรงและผิดฝาผิดตัว
สหกรณ์ทมี่ นั่ คงแข็งแรงกว่า มีเจตนาดีทจี่ ะเข้าไปช่วยเหลือเพือ่ นสหกรณ์ทกี่ �ำลังประสบปัญหาเพือ่ ให้
ฟืน้ ตัวขึน้ มาใหม่ กลับถูกลงโทษด้วยการบังคับให้ตอ้ งตัง้ ค่าเผือ่ หนี/้ เงินฝากสงสัยจะสูญ (NPL) ตามหลักความ
ระมัดระวัง ส่งผลให้สหกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้
น้อยลง
ค�ำสั่งและเกณฑ์ก�ำกับเชิงลงโทษดังกล่าว บังคับให้เราท�ำได้แค่ยืนดูเพื่อนด้วยความห่วงใย เอามือ
ทั้งสองข้างเก็บไว้ในกระเป๋า ไม่สามารถเอื้อมมือออกไปช่วยเหลือเพื่อนสหกรณ์ด้วยกันได้
ใครท�ำให้จิตส�ำนึกสาธารณะเลือนหาย จิตวิญญาณสหกรณ์สลายลง คงเหลือไว้แต่เพียงสถาบัน
การเงินเชิงธุรกิจล้วนๆ
ขอฝากทางภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐทีก่ �ำกับดูแลสหกรณ์ ช่วยกรุณาพิจารณาอย่างจริงจังว่าท่าน
ควรจะเข้ามาควบคุม ก�ำกับดูแลสหกรณ์หรือไม่ ในเรื่องใด อย่างไร และมากน้อยแค่ไหน
อย่าลืมว่า สหกรณ์มสี มาชิกเป็นเจ้าของ ผูบ้ ริหารสหกรณ์ได้รบั การสรรหา/เลือกตัง้ มาจากสมาชิก ไม่มี
เงินเดือน บางแห่งมีโบนัสและสวัสดิการบ้าง บางแห่งไม่มีแม้กระทั่งเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจิตอาสาล้วนๆ
สหกรณ์โดยเนื้อแท้และจิตวิญญาณเป็นองค์กรที่เป็นมิตร (Friendly Organization) ถ้าเป็นสถาบัน
การเงินก็มธี รรมชาติและลักษณะทีเ่ รียกว่า “สถาบันกัลยาณมิตรทางการเงิน” (Amicable Financial Institutions)
ที่มีจุดเริ่มต้น วิธีการ และจุดหมายร่วมกันในเรื่องของการช่วยเหลือ (Helping) ใส่ใจเอื้ออาทร (Caring) และ
แบ่งปัน (Sharing) น�ำไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความสุข และสันติอย่างพอเพียง
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หากรัฐและหน่วยงานของรัฐทีก่ �ำกับดูแลสหกรณ์มคี วามรู้ ความเข้าใจและศรัทธาในปรัชญาสหกรณ์
อย่างแท้จริง รัฐและหน่วยงานของรัฐก็จะเปลีย่ นความคิด และการปฏิบตั ติ อ่ สหกรณ์ จะไม่คดิ และท�ำในลักษณะ
ผู้ร่วมเดินทาง แต่มีหน้าที่ส�ำคัญที่ท้าทายมากในการส่งเสริม เอื้ออ�ำนวย และก�ำกับให้สหกรณ์ด�ำเนินการ
ไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
เกณฑ์ก�ำกับ ประกาศ ข้อบังคับ หรือมาตรการใดๆ ทีป่ ระกาศใช้แล้ว หากมีผลกระทบทางลบมากกว่า
ทางบวก ก็ควรมีการทบทวนแก้ไข อย่าคิดว่าเป็นการ “เสียหน้า” เพราะคนเราเรียนรูจ้ ากความผิดพลาดได้ โดย
ส่วนตัวผมเชื่อว่ารัฐและหน่วยงานของรัฐมีเจตนาดีในการออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ส�ำหรับน�ำมาใช้กบั สหกรณ์ แต่
เจตนาดีอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย เพื่อจะได้ไม่เกิดสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า
“Destructive Helping…” หรือการมีเจตนาดีที่จะช่วยแต่กลับกลายเป็นการท�ำร้ายต่อสหกรณ์
ที่ส�ำคัญคือการเปลี่ยนความคิดจากการเน้นการ “แก้” ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายเดียวเป็นการร่วมกัน
“สร้าง” ความส�ำเร็จ กล่าวคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ ผู้บริหารสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์
หน่วยงานภาครัฐ ต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ ร่วมกันรับผิดชอบ ในขณะที่แต่ละฝ่ายต่างก็ท�ำหน้าที่ของตนเอง
ให้ดีที่สุด ไม่มุ่งเน้นการจับผิดหรือหาแพะรับบาป
ที่เขียนมาทั้งหมด เพราะไม่อยากเห็นกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยเหนือ
ขึน้ ไปทีเ่ กีย่ วข้องผลักดันและออกมาตรการ ค�ำสัง่ หรือเกณฑ์ก�ำกับมาท�ำร้ายหรือท�ำลายจิตวิญญาณสหกรณ์
จิตส�ำนึกแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสหกรณ์ และในขณะเดียวกันก็ไม่อยากเห็นสหกรณ์มีมุมมองและ
ทัศนคติทางลบต่อหน่วยงานภาครัฐ
ที่ส�ำคัญคือไม่อยากเห็นใครถูกตราหน้าว่าเป็น “ฆาตกรสหกรณ์ตัวจริง”
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แวดวง สอ.จฬ.
ร่วมสนับสนุนโครงการ
“ชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “ชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา” โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเพื่อลด
ภาวะโลกร้อน ลดมลพิษ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงรณรงค์
ลดการสร้างขยะพลาสติก ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ร่วมสนับสนุนเงินในการ
จัดกิจกรรมครั้งนี้ จ�ำนวน 100,000 บาท

โอกาสนี้ ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวนิ ประธานกรรมการ เข้ารับมอบของทีร่ ะลึกจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอือ้ อาภรณ์
อธิการบดี ณ โถงชั้นล่าง อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ�ำปี 2561 ครั้งที่ 3
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจ�ำปี 2561 ครั้งที่ 3 โดย ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ พร้ อ มคณะกรรมการด�ำเนิ น งาน น�ำเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม เรื่ อ ง การพิ จ ารณาแก้ ไ ข
เพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด และเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ และรับทราบ
ผลการเลื อ กตั้ ง ผู ้ ป ระสานงานประจ�ำหน่ ว ย ปี 2561 ให้ ส มาชิ ก รั บ ทราบ ณ ห้ อ งประชุ ม ศาสตราจารย์ กิ ต ติ คุ ณ
คุณดวงเดือน พิศาลบุตร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
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แวดวง สอ.จฬ.
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ าฯ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
คณะกรรมการและเจ้ า หน้ า ที่ จ ากสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ครูมหาสารคาม จ�ำกัด เข้าเยีย่ มชมและศึกษาดูงานเกีย่ วกับ
การให้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก จ�ำนวน 10 คน ในโอกาสนี้
รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน รองประธานกรรมการ ให้การ
ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสวัสดิ์
แสงบางปลา สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เมื่อวันอังคารที่ 2
กรกฎาคม 2561
แสดงความยินดี
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงาน ดังนี้
วัน เดือน ปี
พฤ. 28
มิ.ย. 2561
พฤ. 5
ก.ค. 2561

กิจกรรม

ผู้แทนสหกรณ์ฯ

ผู้แทนหน่วยงาน

ครบรอบ 22 ปี
ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
ผศ.ดร.จุ
ม
พล
พู
ล
ภั
ท
รชี
ว
น
ิ
(ประธานกรรมการ)
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
(ผูอ้ ำ�นายการ)
รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน (รองประธานกรรมการ)
นายณรงค์ เพชรสุก (เลขานุการ)
ครบรอบ 53 ปี
ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด (กรรมการ)
คณะนิเทศศาสตร์
(คณบดี)

อ. 10
ก.ค. 2561

ครบรอบ 61 ปี
คณะครุศาสตร์

พ. 8
ส.ค. 2561

ครบรอบ 48 ปี
คณะเศรษฐศาสตร์

ศ. 17
ส.ค. 2561

ครบรอบ 70 ปี
คณะรัฐศาสตร์

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน (ประธานกรรมการ)
นายณรงค์ เพชรสุก (เลขานุการ)
นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด (กรรมการ)

ครบรอบ 22 ปี ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะทัด
(คณบดี)

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน (ประธานกรรมการ)
ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา
รศ.ประณต นันทิยะกุล (กรรมการ)
(คณบดี)
นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด (กรรมการ)
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน (ประธานกรรมการ)
รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน (รองประธานกรรมการ)
นายณรงค์ เพชรสุก (เลขานุการ)
นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด (กรรมการ)

ครบรอบ 61 ปี คณะครุศาสตร์

รศ.ตระกูล มีชัย
(รองคณบดี)

ครบรอบ 48 ปี คณะเศรษฐศาสตร์

ครบรอบ 53 ปี คณะนิเทศศาสตร์

ครบรอบ 70 ปี คณะรัฐศาสตร์
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บทความจากสมาชิก

เกณฑ์กำ�กับสหกรณ์

vs

เกณฑ์กำ�กับธนาคารและสถาบันการเงิน

ความแตกต่างที่ถูกบีบรัดให้เหมือนกัน
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน

เกณฑ์ก�ำกับสหกรณ์ทถี่ กู ออกแบบ และได้รบั อิทธิพลจากแนวคิดและแนวปฏิบตั ขิ องเกณฑ์ก�ำกับธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินทัว่ ๆ ไป ภายใต้การครอบง�ำของระบบคิดและระบบปฏิบตั แิ บบเศรษฐกิจเสรีทนุ นิยม
โดยมิได้ค�ำนึงถึงจิตวิญญาณสหกรณ์ (คุณค่า หลักการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์) เป็นสิ่งที่ดีงาม เหมาะสม
ถูกต้องหรือไม่ ลองพิจารณาดู
สหกรณ์มีสมาชิกเป็นเจ้าของ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินมีนักธุรกิจเป็นเจ้าของ
สหกรณ์มีหลักการ และอุดมการณ์ในการช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ ช่วยเหลือเพื่อนสหกรณ์ และ
เอื้ออาทรต่อสังคม
ในขณะทีผ่ บู้ ริหาร และลูกค้าของสหกรณ์เป็นสมาชิกของสหกรณ์ แต่ผบู้ ริหารและลูกค้าของธนาคารและ
สถาบันการเงินคือใคร หลักการ อุดมการณ์ การได้มาซึ่งผู้บริหาร และเป้าหมายในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
แตกต่างกัน ใช่หรือไม่
การออกเกณฑ์ก�ำกับเชิงปริมาณที่เข้มข้น เจตนาอาจจะดี เพราะตั้งใจจะแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้น และ
ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต แต่วิธีคิดยังติดอยู่กับการติดแก้ปัญหาแบบเดิม คือเป็นแบบเส้นตรง หาเหตุ
แก้ที่เหตุ เพื่อให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม ซึ่งวิธีคิดแบบแก้เครื่องยนต์กลไก เป็นแบบที่ฝรั่งเขาเรียกว่า “status quo
problem solving” หรือแปลเป็นไทยได้วา่ การแก้ปญ
ั หาแบบ “คงสถานภาพเดิม” หรือ “ขอให้กลับมาเหมือนเดิม”
ซึ่งใช้ได้ และเหมาะกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ เครื่องยนต์กลไก
แต่ปัญหาสหกรณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น หรือสหกรณ์เคหสถาน
นพเก้ารวมใจ แท้ที่จริงแล้ว ไม่ใช่เกิดจากการไม่มีเกณฑ์ก�ำกับเชิงปริมาณที่เข้มข้น แต่เป็นปัญหาที่เกิดจากและ
เกี่ยวกับ “คน” ทั้งสิ้น เพราะถ้าเป็นเรื่องของการขาดเกณฑ์ก�ำกับเชิงปริมาณที่เข้มข้นจริง ระบบและขบวนการ
สหกรณ์คงล่มสลายไปหมดแล้ว ใช่หรือไม่ และในความเป็นจริงสหกรณ์มีการพัฒนาไปมากจากจุดเริ่มต้น ไม่ว่า
จะเป็นแนวคิด และแนวปฏิบตั ิ แต่หลักการและอุดมการณ์ยงั หนักแน่นเหมือนเดิม ยกเว้น “คน” ในวงการสหกรณ์
เพียงไม่กี่คนที่สร้างปัญหาส่งผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์โดยรวม
ผูบ้ ริหารพึงต้องมีความกล้าหาญทางคุณธรรม และจริยธรรม กล้าทีจ่ ะคิดและท�ำในสิง่ ทีด่ งี าม เหมาะสม
ถูกต้อง ไม่ใช่พยายามที่จะคิดและท�ำสิ่งต่างๆ (ที่ไม่ถูกต้อง) ให้ถูกต้อง (Do the right things vs Doings things
right)
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ส�ำเร็จ

ท�ำไมไม่สร้างหรือพัฒนาเกณฑ์ก�ำกับเชิงคุณภาพ ท�ำไมไม่คิดและพัฒนาเกณฑ์ก�ำกับ/ส่งเสริมความ

หรือปัญหาสหกรณ์ที่เกิดขึ้น เป็นเพราะกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยเหนือ
ทีก่ �ำกับดูแลสหกรณ์มไิ ด้ท�ำหน้าทีข่ องตนเองอย่างเข้มข้นและทันเวลาพอ ปล่อยให้ปญ
ั หาบานปลาย แล้วสุดท้าย
จะออกเกณฑ์ก�ำกับที่เข้มข้นเชิงปริมาณมาบีบรัดสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ
ทีพ่ ฒ
ั นาตนเองจากจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน ไปสูก่ ารช่วยเหลือเพือ่ นสหกรณ์ดว้ ยกัน และช่วยเหลือ
เอื้ออาทรต่อสังคมตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ได้แล้ว เพื่อท�ำให้สหกรณ์ที่ประสบผลส�ำเร็จเหล่านั้น
กลับไปยังจุดเริ่มต้นใหม่ มันจะถูกต้อง เหมาะสม ดีงามส�ำหรับสหกรณ์ที่ดีมีคุณภาพหรือไม่
ตกลงเกณฑ์ก�ำกับใหม่ที่จะออกมา เป็นการส่งเสริมและสร้างความส�ำเร็จให้กับสหกรณ์ หรือเป็นการ
ลงโทษสหกรณ์ที่พัฒนาความคิดและวิธีปฏิบัติที่ก้าวล�้ำไปกว่าผู้ท�ำหน้าที่ส่งเสริม หรือก�ำกับสหกรณ์
ตกลงเกณฑ์ก�ำกับใหม่ที่ก�ำลังจะออกมา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 20 การน�ำเงินไปฝาก
หรือให้กู้เพื่อนสหกรณ์อื่นได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนของสหกรณ์ของผู้ให้กู้และของผู้รับ รวมไปถึงเกณฑ์ก�ำกับ
เชิงปริมาณอื่นๆ จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ์จริงหรือไม่ หรือมีเป้าหมายเป็นการลดความ
เติบโตของสหกรณ์ขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกันก็เป็นการลดศักยภาพความสามารถในการช่วยเหลือของสหกรณ์
ขนาดใหญ่ต่อสหกรณ์ขนาดกลางและขนาดเล็ก ใช่หรือเปล่า ต้องการ “บอนไซ” ขบวนการสหกรณ์เพื่ออะไร
ใครได้ผลประโยชน์จากการบอนไซครั้งนี้ ... เป็นค�ำถามที่คนในขบวนการสหกรณ์ต้องการค�ำตอบจากทุกฝ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะจากคนในวงการสหกรณ์ดว้ ยกันเอง และโดยเฉพาะจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติทุกประเภท
ในท้ายทีส่ ดุ ของบทความนี้ ขอฝากกรมส่งเสริมสหกรณ์ชว่ ยพิจารณาว่าท่านจะเลือกบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบใดมากกว่ากันระหว่างการเป็นผูส้ ง่ เสริม (cooperatives promoter) ตามชือ่ ของกรม หรือผูค้ วบคุม
ก�ำกับสหกรณ์ (cooperatives regulator)
ถ้าเลือกทีจ่ ะเป็นแบบแรกก็ควรต้องเปลีย่ นแนวคิดและแนวปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และชือ่ ของ
กรม แต่ถ้าเลือกแบบหลังก็ควรต้องเปลี่ยนชื่อกรมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรมควบคุมและก�ำกับสหกรณ์
ถ้าจะเลือกทั้งสองแบบก็ควรก�ำหนดสัดส่วนเชิงปริมาณให้ชัดเจน แต่คุณภาพต้องเต็มศักยภาพ
แต่ทนี่ า่ พึงประสงค์ทสี่ ดุ ในสถานการณ์ปจั จุบนั คือทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องหันหน้ามาพูดคุยกันด้วยภาษา ด้วย
จิตวิญญาณสหกรณ์ บนหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ มากกว่าการใช้ภาษา แนวคิด และแนวปฏิบัติของ
สถาบันการเงินกระแสหลักทีเ่ น้นการแข่งขันและมาตรฐานสากลตามแนวทางของเศรษฐกิจเสรีทนุ นิยม มากกว่า
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามแนวทางของสหกรณ์
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ขายที่ดิน
 เนื้อที่ 51 ตร.ว. ถ.คลองหลวง ต.คลองสี่ (หนองเสือ) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สนใจติดต่อ นางสาวกนกกุล สุพจน์ สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ โทร. 02-218-0555
ต่อ 2202
 หมู่บ้านจัดสรร 2 เนื้อที่ 99 ตร.ว. ถ.สุขาภิบาล 5 กรุงเทพฯ (ใกล้ทางด่วน
เข้า - ออกได้หลายทาง) ราคา 45,000 บาทต่อ ตร.ว. สนใจติดต่อ นายสุรศักดิ์
เก้าเด่น ส�ำนักบริหารระบบกายภาพ โทร. 084-908-9134
 เนื้อที่ 89 ตร.ว. ซ.พาวเวอร์พอยส์ ถ.บางพูน ต.บางพูน อ.บางคูวัต จ.ปทุมธานี
(ที่ดินติดริมคลอง) ราคา 1,200,000 บาท สนใจติดต่อ นายวรา นิ่มงาม
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 097-412-5337
 เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 31.4 ตร.ว. จ.สุราษฎร์ธานี (ตรงข้ามสวนสาธารณะ
เกาะล�ำพู) ราคา 120,000,000 บาท สนใจติดต่อ นายกิตติวัฒน์ การศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ โทร. 089-889-7835
 เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 54 ตร.ว. ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม (ที่ดินเปล่า)
ราคา 500,000 บาท สนใจติดต่อ นายสมศักดิ์ คชไกร ส�ำนักงานวิทยทรัพยากร
โทร. 087-563-0944
 เนื้อที่ 3 ไร่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (ที่ดินสวนยางพาราเก่า ติดถนน
เพชรเกษม ใกล้โรบินสัน คลับ รีสอร์ท) ราคา 6,500,000 บาทต่อไร่ สนใจติดต่อ
ผศ.เตือนใจ โก้สกุล คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 062-709-9906

ขายบ้านพร้อมที่ดิน

 หมูบ่ า้ นเคหะร่มเกล้า เนือ้ ที่ 21 ตร.ว. ซ.29 แขวงคลองสองต้นนุน่ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ (ติดชุมชนร่มเกล้าโซน 5) ราคา 1,950,000 บาท สนใจติดต่อ นายบุญทอม
สุขใหม่ ส�ำนักบริหารระบบกายภาพ โทร. 085-941-9452
 หมูบ่ า้ นพฤกษา 1 คลอง 8 ต.ล�ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ราคา 750,000 บาท
สนใจติดต่อ นายสังเวียน ค�ำตา คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 095-376-4951
 หมู่บ้านศิริเกษม เนื้อที่ 45 ตร.ว. ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพฯ ราคา 2,300,000 บาท สนใจติดต่อ นางสาวอมรรัตน์ แก่นแก้ว
คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 085-228-2874

ขาย/ขายดาวน์/ให้เช่าทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮม

 ขายทาวน์โฮม หมู่บ้านคลัสเตอร์เฮ้าส์ เนื้อที่ 36.7 ตร.ว. ซ.เคหะร่มเกล้า 78
แยก 1 (ซอยมิสทีน) ถ.ราษฎร์พัฒนา (หลังหัวมุม 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ หน้าบ้าน
หันทิศใต้ ประตูหน้าต่างติดเหล็กดัดมุง้ ลวด หลังคาปูฉนวนกันความร้อนอย่างหนา
ของ scg ต่อเติมครัว มีเตาแก๊ส พร้อมที่ดูดควัน ติดพัดลมระบายอากาศ พร้อม
เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง ฯลฯ) ราคา 3,390,000 บาท สนใจติดต่อ นายธราธร
คัชวะรัง คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 089-218-4589 หรือที่ tharathorn.k@chula.
ac.th หรือที่ Line ID : thara.k

ข่บริกาารสมาชิ
ว ก

 ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.บ้านคลองสวน
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (2 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ) ราคา 1,400,000 บาท
สนใจติดต่อ นางสาวสุธินี รัตนอุดมสินชัย คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 095-0922968

ขาย/ขายดาวน์/ให้เช่าคอนโดมิเนียมหรือห้องชุด

 ขายลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน คอนโดมิเนียม เนื้อที่ 32 ตร.ม. ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (ริมหาดจอมเทียน เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่) ราคา
2,800,000 บาท สนใจติดต่อ นางนงนาฏ จิวะวิโรจน์ ส�ำนักบริหารระบบ
กายภาพ โทร. 081-686-1222, 02-218-0112
 ขายหรือให้เช่า ปทุมวันรีสอร์ท คอนโดมิเนียม เนื้อที่ 60 ตร.ม. ชั้น 15
ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ราคาขาย 6,000,000 บาท สนใจติดต่อ
นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 081-659-7869
 ให้เช่า เดอะเทมโปคอนโดมิเนียม เนื้อที่ 30 ตร.ม. ถ.ประชาราษฎร์บ�ำเพ็ญ
3/1 (1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องนอน ครัว ไมโครเวฟ เตาไฟฟ้าพร้อมเครื่องดูดควัน
เครื่องท�ำน�้ำอุ่น เครื่องซักผ้า ระเบียงทิศตะวันออก สงบ ร่มรื่น) ราคา 12,000
บาท ต่อเดือน สนใจติดต่อ อาจารย์มยุรี เนตรนภิส คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 081-492-7209
 ขายห้องชุดเอือ้ อาทร วัดพระเงิน เนือ้ ที่ 36 ตร.ม. ซ.วัดพระเงิน ถ.กาญจนาภิเษก
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ราคา 470,000 บาท สนใจติดต่อ นายกิตศิ กั ดิ์ มุขกระโทก
สถาบันภาษา โทร. 083-897-7004

อื่นๆ

 ห้องพักให้เช่า ห้องพักแบบสตูดิโอ เฟอร์นิเจอร์พร้อม ครัวแยก ใกล้อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ ใกล้รถไฟฟ้า BTS และระบบขนส่งอื่นๆ ฟรี Wifi ราคาเช่า 5,000 บาท
ต่อเดือน (พร้อมเข้าอยู่) สนใจติดต่อ ดร.กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ สถาบันภาษา
โทร. 089-512-0247
 บริ ก ารให้ เ ช่ า รถตู ้ พ ร้ อ มคนขั บ เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ
ทัศนศึกษา สัมมนา ดูงาน ตลอดจนการเดินทางพักผ่อน ทีมงานยินดีให้บริการ
สนใจติดต่อ นายวรวิทย์ โก้สกุล คณะอักษรศาสตร์ โทร. 087-099-6969
 บริการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิต จ�ำหน่ายโลงศพ จัดดอกไม้หน้าหีบศพ ของ
ช�ำร่วยงานศพ และโลงศพฟรีส�ำหรับศพไร้ญาติ สนใจติดต่อ นายประทีป
เยาวกุล (แจ๊ค) คณะสหเวชศาสตร์ โทร. 095-761-2744 ID Line : 0850731069
 ทัวร์ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน รถโดยสารปรับอากาศ VIP เดินทาง
ระหว่างวันที่ 7 - 10 ธ.ค. 2561 ราคา 4,900 บาทต่อท่าน (เดินทางท่องเที่ยว
อาทิเช่น กิ่วแม่ปาน นมัสการหลวงพ่อทันใจ เกษตรหลวงอินทนนท์ เกษตรหลวง
ขุนวาง พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุจอมทอง พระต�ำหนักภูพงิ ค์ราชนิเวศน์ เป็นต้น
ส�ำรองที่นั่งได้ภายในเดือนกันยายนนี้เท่านั้น) สนใจติดต่อ นางพรรณี สระสม
ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย โทร 089-763-1004, 02-218-0115

***สมาชิกสามารถฝากข่าวบริการสมาชิกได้โดยกรอกแบบพิมพ์ “ข่าวบริการสมาชิก” ขอรับได้ทุกสาขา
หรือส่งมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th น�ำส่งก่อนวันที่ 15 ของเดือน จะประชาสัมพันธ์ให้ในเดือนถัดไป

ขอแสดงความอาลัย แด่สมาชิกถึงแก่กรรม
นางอาจินต์ เจดีย์		
นางแสงนวล นวลตรณี		
นายสนชัย คณะธรรม		
นายสะอาด เพ็ชรละออ
ม.ล.ปรีดารัตน์ สุบรรณ
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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คณะอักษรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
สมาชิกสมทบ

หน้
า
นี
้
1 จัตุรัสผลรวม
2
วิธีเล่น : จงเติมตัวเลขลงในช่องว่าง โดยมีเงื่อนไขว่าให้ผลบวกของจำ�นวนในรูป
ส่วนที่

มีรางวัล

ส่วนที่

สี่เหลี่ยมจัตุรัสแนวนอน แนวตั้ง และแนวทแยง มีผลรวมเท่ากับตัวเลขในวงกลม

2
12
9 5 7

คำ�ถาม ประจำ�เดือน ก.ค. - ส.ค. 2561

สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกอาวุโสประจำ�ปี 2561
ต้องมีอายุตั้งแต่............ปีขึ้นไป และลงทะเบียนเข้าร่วมได้
ตั้งแต่วันที่...............................................................

ตอบ ...................................................................................................

นาย, นาง, นางสาว.......................................................................
เลขที่ประจำ�ตัวสมาชิก
������������������������������������������������������������������
คณะ/สังกัด..................................................................................
โทร..............................................................................................

ทำ�ทั้งสองส่วน เสร็จแล้วถ่ายเอกสารและส่งคำ�ตอบมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภายในวันที่.....................................................
ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ ส่งมาถือว่าผิดกติกา กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งคำ�ตอบ

รายชื่อผู้ ได้รับรางวัลเกมเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561
นางน้อม ข�ำทับน�้ำ สังกัดคณะรัฐศาสตร์
จับรางวัลโดย ......................................................................................................................................
มีผู้ตอบคำ�ถามทั้งหมดจำ�นวน ................... คน ตอบถูก .................... คน ตอบผิด ...................... คน
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

เลขประจำ�ตัวสมาชิก

1. นางสาววันเพ็ญ พรเจริญ
2. นายปุณณรัตน์ วิบูลย์จันทร์
3. นางสาววณิชยา คินิมาน
4. นางสาวพัทธมน บุญราม
5. นางสาวปทุมพร จบดี

320645
403199
502923
551938
551988

คณะ/สังกัด

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สัตวแพทยศาสตร์
สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย
สำ�นักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์

141

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

6. นางจิตรลดา จิ๋วรับพร
7. นายปิยบุตร สุมนศรีวรกุล
8. นางสาวพรสุรีย์ มากทองหลาง
9. นางสาวเฉลียว ชาวไร่
10. นายคมเคียว แสงอรุณ

2

เลขประจำ�ตัวสมาชิก
553657
600887
611357
E60828
E92257

คณะ/สังกัด

สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันภาษา
นิติศาสตร์
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ผู้ได้รับรางวัลโปรดถ่ายสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนมาขอรับรางวัลได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

1

เฉลย

ส่วนที่
1

2

หน้านี้มีรางวัล ประจำ�เดือน
พ.ค. - มิ.ย. 2561

3

เฉลย

ส่วนที่

2

นอกจากให้บริการฝาก-ถอนเงินสดแล้ว สมาชิกสามารถ
4

5

6

ใช้บริการอะไรที่สาขาของสหกรณ์ฯ ได้อีกบ้าง
(กรุณาตอบ 1 ข้อ)

ตอบ เทน�้ำในแก้วใบที่สองใส่ในแก้วเปล่าใบที่ 5
และน�ำแก้วใบที่สองกลับวางที่เดิม

กู้ฉุกเฉิน, ปรับสมุดรายงานเงินฝาก เป็นต้น
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

13

บทความจากสมาชิก

รู้ทันภัยร้าย...
จากสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกร

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“การเลีย้ งสุกร” จัดเป็นหนึง่ ในธุรกิจด้านปศุสตั ว์ทสี่ ตั วแพทย์ไทยของเราได้มกี ารพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ได้เนือ้ สุกรและผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
สะอาด ถูกสุขอนามัย สูผ่ บู้ ริโภค นับตัง้ แต่กระบวนการเลีย้ งและการจัดการภายในฟาร์ม การฆ่าช�ำแหละ ตลอดจนการแปรสภาพและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อให้คุณภาพการผลิตมีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจัดเป็นการยกระดับคุณภาพเนื้อสุกร โดยหวังให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ รวมถึง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ตระหนักถึงเรือ่ งนีแ้ ละได้ด�ำเนินการศึกษาและดูแลมาตลอด โดยเฉพาะทางกรมปศุสตั ว์ ทีไ่ ด้เร่งปราบปรามการลักลอบการใช้ “สารเร่งเนือ้ แดง”
ในการเลี้ยงสุกรอย่างเข้มข้นดังจะเห็นได้จากการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิดอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่มีการประกาศให้ “สารเร่งเนื้อแดง” เป็นสารอันตราย
ห้ามมิให้ใช้ในกระบวนการเลีย้ งสัตว์ “อย่างเด็ดขาด” ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2546
โดยล่าสุด กรมปศุสตั ว์ตงั้ คณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนือ้ แดงในการเลีย้ งสัตว์ และคณะท�ำงานปราบปรามการใช้สารเร่ง
เนื้อแดง เพื่อกวาดล้างสารอันตรายนี้ให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งหากพบการกระท�ำความผิด หรือมีการฝ่าฝืนใช้ ก็จะมี “โทษหนัก” ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ มีโทษ “จ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
และยังมีโทษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ให้ “จ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบที่สถานที่จ�ำหน่าย เพื่อไม่ให้มีสารอันตรายตกค้างในเนื้อสัตว์ที่ประชาชนบริโภคอีกด้วย
การที่ภาครัฐได้ออกกฎหมายมาควบคุมเรื่องนี้มานานกว่า 16 ปีแล้วนั้น น่าจะเป็นตัวชี้ให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงการให้ความส�ำคัญต่อภัยอันตรายของ
สารเร่งเนือ้ แดง ทีห่ ากปล่อยให้มกี ารใช้ ก็ยอ่ มส่งผลกระทบต่อทัง้ ตัวสัตว์เลีย้ งเอง และกลายเป็นภัยร้ายทีแ่ ฝงมากับเนือ้ สัตว์ทผี่ บู้ ริโภคซือ้ หามารับประทาน
อย่างแน่นอน
ดังนั้นผู้บริโภคควรท�ำความรู้จักกับสารนี้ว่าคืออะไร และมีอันตรายอย่างไร?
“สารเร่งเนือ้ แดง” หรือ Leanness-enhancing agents เป็นสารเคมีในกลุม่ Beta Adrenergic agonists หรือ Beta agonist ซึง่ ใช้เป็นยาขยายหลอดลม
ในคนและใช้เป็นยารักษาโรคในสัตว์
สารที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่ ซัลบูทามอล (Salbutamol) และเคลนบิวเทอรอล (Clenbuterol) ซึ่งที่ผ่านมามีเกษตรกรบางกลุ่มน�ำมาใช้ผิด
วัตถุประสงค์ โดยน�ำสารเร่งเนื้อแดงไปผสมกับอาหารของสุกร เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพราะสารนี้จะท�ำให้สุกรมีน�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นโดยที่กินอาหารน้อยลง
สุกรจะมีรูปร่างก�ำย�ำ มีกล้ามเนื้อมาก สีแดงสด มีไขมันน้อย ซึ่งแน่นอนว่าย่อมขายได้ราคาดีกว่าชิ้นส่วนที่เป็นไขมัน
หากแต่สารนี้จะส่งผลข้างเคียงต่อตัวสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับในปริมาณมาก เพราะจะมีผลกระทบต่อการขยายตัวของหลอดลมและ
หลอดเลือด สัตว์เลี้ยงจะมีอาการตื่นตกใจง่าย กล้ามเนื้อขาสั่น และอาจถึงขั้นช็อก หมดสติได้
ในกรณีทผี่ บู้ ริโภครับประทานเนือ้ สัตว์ทมี่ สี ารเร่งเนือ้ แดงตกค้างอยู่ สารนีจ้ ะไปมีผลในการกระตุน้ หัวใจ เพิม่ อัตราการเต้นของหัวใจ ส่งผลให้กล้ามเนือ้
หัวใจบีบตัวมากกว่าปกติ อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น กระวนกระวาย วิงเวียนและปวดศีรษะ และท�ำให้กล้ามเนื้อสั่นกระตุก จึงเป็นอันตรายอย่างมาก
ต่อผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคลมชัก และโรคเบาหวาน
เมื่อทราบถึงโทษและพิษภัยที่เกิดกับสัตว์เลี้ยงและผู้บริโภคเช่นนี้แล้ว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่อาจนิ่งเฉยได้ จึงต้องช่วยกันป้องกันสารนี้ไม่ให้มา
ท�ำร้ายผู้บริโภคอย่างเราๆ ได้
ส�ำหรับผูบ้ ริโภคอย่างท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน ก็สามารถป้องกันตนเองจากเนือ้ หมูทอี่ าจปนเปือ้ นสารเร่งเนือ้ แดงได้ ด้วยการเลือกซือ้ เนือ้ สุกรทีม่ มี าตรฐาน
จากแหล่งผลิต และแหล่งจ�ำหน่ายที่เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา
นอกจากนีท้ �ำได้โดยการสังเกตทีล่ กั ษณะของเนือ้ สุกร ซึง่ จะต้องไม่มสี แี ดงจนเกินไป เมือ่ กดชิน้ เนือ้ จะมีสมั ผัสทีน่ มุ่ มีลกั ษณะยืดหยุน่ ไม่แข็งกระด้าง
หากจะช่วยการพิจารณาได้งา่ ยๆ ก็คอื ให้สงั เกตทีต่ ราสัญลักษณ์ “ปศุสตั ว์ OK” ทีก่ รมปศุสตั ว์ออกให้กบั ร้านจ�ำหน่ายเนือ้ สัตว์ทไี่ ด้มาตรฐานการรับรองจาก
กรมปศุสัตว์ ว่าไม่มีสารเร่งเนื้อแดงและยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์ เพียงเท่านี้ผู้บริโภคก็จะได้รับประทานเนื้อสุกรที่ปลอดภัยอย่างแน่นอน
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ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคือ ทาวน์เฮาส์ 1 ชั้น เลขทะเบียนที่
70/165 ที่ดินโฉนดเลขที่ 34392 เลขที่ดิน 311 หน้าส�ำรวจ 34392
ต.ประชาธิปตั ย์ (คลองรังสิตฝัง่ ใต้) อ.ธัญบุรี (กลางเมือง) จ.ปทุมธานี
(ธัญบุรี) เนื้อที่ตามโฉนด 22 5/10 ตร.ว. ราคาประเมินเจ้าพนักงาน
775,890.- บาท โดยมีรายละเอียดวันและเวลาดังนี้
นัดที่ 2

ในวันที่

19

กันยายน

2561

นัดที่ 3

ในวันที่

10

ตุลาคม

2561

นัดที่ 4

ในวันที่

31

ตุลาคม

2561

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำ�นักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซ.พหลโยธิน 80
ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร. (02)5237653, 5314389, 5314428 โทรสาร (02)5237654 ติดต่อนายธีรศานต์
เตชะดิษย์ หน้าบัญชีเลขที่ 5910004608 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.led.go.th หรือสอบถามที่ฝ่ายนิติการ สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ โทร 0-2218-0555 ต่อ 2101

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

เป็นเอกสารภายในของ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำ�กัด
หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

คณะผู้จัดทำ�
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ผู้ร่วมจัดทำ�
น.ส.ประไพพร

อ�ำพนธ์

นางฉัตรชุลี

ชาติปัญญาวุฒิ

นายธนากร

ช่วยวงศ์

นายเรืองศักดิ์

สิทธิสังข์

โทรศัพท์ 0-2218-0555
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายเงินกู้
ฝ่ายเงินฝาก
ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน
ฝ่ายนิติการ

เวลาทำ�การ วันจันทร์ - วันศุกร์

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

ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ์
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร์
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร์
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร์
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร์

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

• สำ�นักงาน / 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.)

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด

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