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ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561

บทความเทิดพระเกียรติ “พรปีใหม่” ที่อยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศ
ปันผลหุ้น เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สหกรณ์มาตรฐานดีเลิศ
ประกาศผลประกวดภาพปกรายงานกิจการ ประจ�ำปี 2561
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ออกแบบปกโดย
นายสัตตกมล ตัมผานุวัฒน์
นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีและอำ�นวยพรแก่ทุกๆ ท่านให้มีความสุข
ความเจริญ ให้มีกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ สติปัญญาแจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
ในรอบปีที่แล้วในบ้านเมืองของเราได้มีเหตุการณ์สำ�คัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ดังที่ท่านทั้งหลายก็คงจะตระหนักทราบดีอยู่แล้ว แต่ไม่ว่า
เหตุการณ์ ใดๆ จะเกิดขึ้น เราคนไทยจะสามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิดค่อยทำ�ไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่น
ด้วยสติด้วยเหตุผลอันพอเหมาะพอควร เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำ�ลังใจแก่ทุกท่านถ้วนหน้า
ในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศ และชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำ�รัสแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช 2561 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
ไม่เสียภาษี

เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยทบต้น
ณ วันจันทร์สุดท้าย
ของเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.

1.25
1.2539
1.50
1.5056
1.75
1.7577
เริ่มตั้งแต่ 27 เมษายน 2552

ไม่จำ�กัดยอด
* ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
* ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเท่า
เงินฝากประจำ�

1.4752
1.7713
2.0678

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

1.75
2.00
12 เดือน ไม่ถึง 1 ล้าน
2.10
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท
2.20
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท
2.30
ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท
2.40
ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
2.50
(เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559)
3 เดือน
6 เดือน

การฝากโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
ทำ�การได้เฉพาะ 7 ธนาคาร ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ได้เปิดบัญชีไว้ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี

“สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำ�กัด”

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

ระยะเวลา/วงเงินฝาก

การฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน
หลังหักภาษี 15%

1.4875
1.7000
1.7850
1.8700
1.9550
2.0400
2.1250

กรุงเทพ

สยามสแควร์

152-0-00001-7

กรุงไทย

สุรวงศ์

023-1-19265-7

กสิกรไทย

สะพานเหลือง

011-2-25379-3

ไทยพาณิชย์ สภากาชาดไทย 045-2-35809-1
กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง

131-1-00001-6

ทหารไทย

จามจุรีสแควร์

238-2-11007-6

ธนชาต

บำ�รุงเมือง

214-2-13538-1

ธนชาต

อาคารสยามกิตต์ 044-6-00635-5
BILL

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท

สมาชิก

(เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558)

สหกรณ์อื่น
(เริ่มตั้งแต่
31 สิงหาคม 2561)

Page | 2

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

ดอกเบี้ยเงินกู้

เงินเฉลี่ยคืน

ดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ

5.00

ประชุมพิจารณา
การจัดสรรกำ�ไรสุทธิ

…

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)

36

4.00

60

4.25

ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
CU SAVINGS COOP NEWS

12

3.75

PAY

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

Performance

ผลการดําเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
รายการ / Item
จำ�นวนสมาชิก (ราย) / Membership
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค์) / honor associate members
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก / member
- สมาชิกสมทบ / associate member
1. สินทรัพย์รวม / Total assets
1.1 เงินให้สมาชิกกู้ / member loan
1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ / other cooperative loan
1.3 เงินลงทุน / investment
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ / สหกรณ์อื่น
1.4 สินทรัพย์อื่น / other assets
2. หนี้สินรวม / Total liabilities
2.1 เงินกู้ยืม / loan
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก / deposit
2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน / promissory note
2.4 หนี้สินอื่น / other liabilities
3. ทุนของสหกรณ์ / Capital
3.1 ทุนเรือนหุ้น / share capital
3.2 ทุนสำ�รอง / reserve
3.3 ทุนสะสม / capital
3.4 อื่นๆ / other
3.5 กำ�ไรสุทธิ / net Profit
4.รายได้ / Income
4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ / interest received
4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ / interest received
4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน / return on investment
4.4 รายได้อื่น / other income
5. ค่าใช้จ่าย / Expenses
5.1 ดอกเบี้ยจ่าย / interest expenses
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร / administrative expenses

ธ.ค. 2560 /
DEC 2017
15,957

ก.ย. 2561 /
SEP 2018
15,824

1
11,479
4,477
39,647,908,466.78
6,022,489,928.48
12,008,103,531.08
20,469,128,158.44
445,437,457.45
19,461,680,454.01
562,010,246.98
1,148,186,848.78
22,032,613,427.53
9,455,000,000.00
12,357,433,320.48
76,743,859.18
143,436,247.87
17,615,295,039.25
13,186,718,090.00
2,405,067,508.37
411,025,941.92
680,314,108.07
932,169,390.89
1,672,060,306.31
224,108,441.28
515,427,968.33
905,033,035.51
27,490,861.19
739,890,915.42
493,112,846.53
246,778,068.89

1
11,376
4,447
40,892,126,342.11
5,975,059,164.80
13,221,723,306.15
20,613,386,870.24
603,722,705.78
19,456,412,670.87
553,251,493.59
1,081,957,000.92
23,356,444,793.62
10,949,000,000.00
12,233,581,010.95
0.00
173,863,782.67
17,535,681,548.49
13,216,892,850.00
2,544,986,133.94
382,770,848.99
678,181,387.88
712,850,327.68
1,216,262,646.02
165,509,700.83
391,223,131.68
641,467,371.27
18,062,442.24
503,412,318.34
368,033,515.58
135,378,802.76
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หน่วย : บาท
ต.ค. 2561 /
OCT 2018
15,811
1
11,368
4,442
40,886,681,355.20
5,966,144,322.85
12,911,464,846.37
20,931,608,552.59
895,155,608.04
19,484,201,450.96
552,251,493.59
1,077,463,633.39
23,249,824,678.96
10,849,000,000.00
12,235,122,797.86
0.00
165,701,881.10
17,636,856,676.24
13,273,535,090.00
2,544,986,133.94
372,941,031.99
658,753,731.54
786,640,688.77
1,353,117,377.71
183,987,348.17
438,528,010.62
710,810,619.76
19,791,399.16
566,476,688.94
408,111,657.17
158,365,031.77
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ประธานแถลง
สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ที่เคารพทุกท่าน ข่าวฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปีนี้ครับ ผมขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่
กับทุกท่าน ขอให้มีความสุข ความเจริญ ประสบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตนะครับ
เกือบสองปีของการท�ำงานให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผมมีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จมาก แม้จะต้อง
เผชิญกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาตลอดเวลา ทั้งจากภายในสหกรณ์เอง และภายนอก ผมต้องตั้งสติและใช้ปัญญาในการจัดการกับ
ปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบรอบด้าน เพราะการตัดสินใจของผมในฐานะประธานกรรมการ มีผลกระทบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณี หลายคนพอใจ หลายคนไม่พอใจ บางคนรักและชืน่ ชม บางคนโกรธและเกลียดผม...ซึง่ เป็นธรรมดา
ของการท�ำงานกับคนหมู่มาก โดยเฉพาะในเรื่องที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง
เกือบสองปีของการท�ำงาน จากที่ไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับสหกรณ์ ผมศึกษา เรียนรู้ตลอดเวลา ไม่ยอมติดกับดักกับ
ประสบการณ์เดิมจนถอนตัวไม่ออก ผมกลายเป็นคนหนึง่ ทีม่ คี วามรัก และศรัทธาในปรัชญา ค่านิยม แนวคิดแนวปฏิบตั ิ หลักการ
และอุดมการณ์ ที่ผมรวมเรียกว่า “จิตวิญญาณสหกรณ์” ผมถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อสู้เรื่องนี้ร่วมกับเพื่อนๆ
ในขบวนการสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง และจะด�ำเนินต่อไปตามที่โอกาสจะอ�ำนวย
สมาชิกทุกท่านครับ ผมให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่า จนถึงปัจจุบัน สหกรณ์ของเรายังมีความมั่นคง แข็งแกร่ง ในแง่
ของเสถียรภาพทางการเงิน แม้จะมีปญ
ั หาเรือ่ งหนีส้ งสัยจะสูญทีผ่ มต้องเข้ามารับภาระทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ได้เป็นผูท้ ที่ �ำให้เกิดขึน้ ปีทผี่ า่ นมา
ก็จดั การไปได้ดรี ะดับหนึง่ ปีนกี้ พ็ ยายามจะจัดการให้ดที สี่ ดุ ภายใต้เงือ่ นไขและบริบททีบ่ บี รัด ทัง้ จากหน่วยเหนือทีก่ �ำกับดูแลสหกรณ์
และความคาดหวังของสมาชิก แต่ทงั้ หมดต้องตัดสินใจภายใต้หลักการทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวมของสมาชิก และชือ่ เสียง
เกียรติภูมิของสหกรณ์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
ปีนี้เรายังคงมีปัญหาเรื่องหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นอีก 345 ล้านบาทเศษ อันเป็นผลมาจากการที่ทางราชการประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์ของสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจต�ำ่ กว่าทีป่ ระเมินไว้เมือ่ ปีทแี่ ล้ว แม้ผลประกอบการโดยรวมของเราจะดีกว่า
ปีที่แล้วบ้าง แต่ก็ต้องมาเสียไปกับหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นมาอีก หากเราต้องตั้งหนี้ส่วนนี้เพิ่มเต็มจ�ำนวน เราก็คงจ่ายปันผลได้
ประมาณ 4.34% แต่ถ้าเราเจรจาต่อรองขอทยอยตั้งเป็นสองปีได้ เราก็สามารถจ่ายปันผลได้ที่ประมาณ 5.09% ครับ
เกือบสองปีทผี่ า่ นมา เราสามารถกอบกูค้ วามเชือ่ มัน่ การยอมรับ และศรัทธาจากเพือ่ นๆ ในขบวนการสหกรณ์กลับมา
ได้แล้วครับ ทีเ่ หลือก็เป็นเรือ่ งภายในของเราเองทีจ่ ะต้องสร้างให้เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองในเรือ่ งความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
ปรัชญา คุณค่า หลักการ อุดมการณ์ ทีผ่ มรวมเรียกว่าจิตวิญญาณสหกรณ์ ให้กบั สมาชิก เพือ่ ทีส่ มาชิกจะได้เข้ามามีสว่ นร่วมในงาน
ของสหกรณ์ได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามศักยภาพและความพร้อมของตนเอง
ผมขอขอบคุณทุกการมีส่วนร่วม ทุกก�ำลังใจของทุกท่านในช่วงที่ผมท�ำหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการ ผมจะยังคง
เข้ามามีสว่ นร่วมในการสร้างเสริมความมัน่ คง ให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ ในฐานะสมาชิกทีด่ ขี องสหกรณ์ จะยังคงช่วยสร้างเสริม
ความเชือ่ มัน่ ศรัทธาในหลักการอุดมการณ์สหกรณ์ในหมูม่ วลสมาชิก และเพือ่ นๆ ในขบวนการสหกรณ์ตอ่ ไปตามโอกาส และศักยภาพ
ของตนเองครับ
“สวัสดีปีใหม่ครับ”

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

พระมหากษัตริย์ คีตกวี และนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงใช้ดนตรีในการสร้างความสุข

บทความเทิดพระเกียรติ
บทเพลงพระราชนิพนธ์ ˝พรปีใหม่˝ ที่อยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และทรงเข้าพิธีพระบรมราชาภิเษกในวันที่ 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลากหลายด้าน ซึ่งเกิดจากความวิริยอุตสาหะ
ส่วนพระองค์ที่มีพระราชประสงค์ให้คนในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงน�ำความรู้ต่างๆ ที่ได้ทรงศึกษา ทดลอง ทดสอบ
ด้วยตัวพระองค์เองมาใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาประเทศในหลากหลายโครงการ ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับปวงชนชาวไทย
ในทุกสาขาอาชีพ
บทความเทิดพระเกียรติ ในวารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ฉบับนี้ ขอยกตัวอย่างอาชีพนักดนตรี ที่พระองค์
ได้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักดนตรีโดยเฉพาะเรื่องการใช้ดนตรีสร้างความสุขให้กับคนอื่น เพื่อส่งความสุขในช่วงเทศกาล
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562

พระมหากษัตริย์ คีตกวี และนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงใช้ดนตรีในการสร้างความสุข
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่มีพระชนมายุ
13 พรรษา โดยเริ่มจากทฤษฎีพื้นฐาน ตั้งแต่การอ่านเขียนโน้ต การบรรเลงเพลงคลาสสิก และภายหลังเริ่มหันมาสนใจ
ดนตรีแจ๊ส จึงทรงศึกษาอย่างจริงจังโดยทรงเป่าแซกโซโฟนไปพร้อมกับการเปิดแผ่นเสียง แนวดนตรีที่ท่านทรงโปรด
มากที่สุดคือแนวแจ๊ส
ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงทั้งหมด 48 เพลง และทรงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด โดยเฉพาะเครื่องดนตรี
ประเภทเป่าที่ทรงโปรดเป็นพิเศษ เช่น แซกโซโฟน คลาริเน็ต ทรัมเป็ต แม้กระทั่งการซ่อมเครื่องดนตรีพระองค์
ก็ทรงมีความสามารถ จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่พสกนิกรชาวไทยจะน้อมเกล้าถวายพระราชสมัญญานามให้ท่านเป็น
“อัครศิลปิน” แม้กระทั่งนักดนตรีเอกของโลกบางคนยังกล่าวว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์
คงจะประสบความส�ำเร็จเป็นหัวหน้าวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ไปแล้ว
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ใช้ดนตรีสร้างความสุข
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักดนตรีโดยเฉพาะเรื่องการใช้ดนตรีสร้างความสุขให้กับคนอื่น มีหลายบทเพลงที่พระองค์ทรง
นิพนธ์ขึ้นมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ก�ำลังใจ รวมถึงสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวไทย
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งความสุข ความปรารถนาดีให้แก่กันในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ในทุกๆ ปี นั้นคือบทเพลงพระราชนิพนธ์ “พรปีใหม่” ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีความ
ประสงค์ที่จะให้พรแก่ปวงชนชาวไทยนั้นเอง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์น�ำมา
ซึ่งความสุขและความปลื้มปิติมากมายแก่ประชาชนคนไทยทุกคน

บทเพลงพระราชนิพนธ์ “พรปีใหม่”
เพลง “พรปีใหม่” เป็นเพลงบทพระราชนิพนธ์ล�ำดับที่ 13 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2494
เมือ่ เสด็จนิวตั พระนคร และประทับ ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสติ มีพระราชประสงค์ ทีจ่ ะพระราชทาน
พรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง “พรปีใหม่” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์ค�ำร้องเป็นค�ำอ�ำนวยพรปีใหม่ แล้วพระราชทานแก่วงดนตรี
2 วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�ำออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรีสุนทราภรณ์
น�ำออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปีใหม่ วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495 และได้ใช้เปิดรับฟัง และน�ำมาขับร้อง
ในช่วงเทศกาลปีใหม่กันมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ถึงแม้ว่าวันนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้ว
แต่ภาพของพระองค์ที่ทรงดนตรีอย่างมีความสุขจะไม่มีวันลบเลือนหายไป รวมถึงท่วงท�ำนองอันไพเราะที่พระองค์
ร้อยเรียงขึ้นก็จะยังก้องกังวานอยู่ในใจของพวกเราชาวไทยตลอดไป

น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
ขอบคุณข้อมูลจาก
1. http://www.jobthai.com
2. https://th.wikipedia.org
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ปันผลหุ้น

เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้

MONEY CU COOP

สวัสดีค่ะ ใกล้เข้าสู่ช่วงสิ้นปีบัญชี ปี 2561 แล้วนะคะ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ หลายท่านก็อดใจไม่ไหว ที่อยากจะ
ทดลองค�ำนวณเงินปัน - เงินผลเฉลี่ยคืนทั้งปี ว่าปีนี้จะได้ผลก�ำไรมากน้อยสักเท่าไหร่ วันนี้เราเลยมีสูตรการค�ำนวณมาให้สมาชิกทดลอง
ค�ำนวณดูคร่าวๆ คะ
 “เงินปันผล” เงินตอบแทนจากการลงทุน จ่ายให้กับสมาชิกผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดที่กฎกระทรวง
ก�ำหนด จัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปีนนั้ ๆ เงินหุน้ เมือ่ ฝากกับสหกรณ์แล้ว จะถือว่าเงินนัน้ เป็นทุนในการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ เพือ่ ลงทุนท�ำก�ำไรให้กบั สหกรณ์และสมาชิก สมาชิกจะได้รบั คืนต่อเมือ่ สิน้ สุดสมาชิกภาพ แต่อย่างไร
ก็ตามสมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นเต็มจ�ำนวน และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกด้วย
 “เงินเฉลีย่ คืน” เงินคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ�ำนวนรวมของดอกเบีย้ เงินกูท้ สี่ มาชิกส่งให้แก่สหกรณ์ใน ระหว่างปี
จัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเช่นเดียวกับเงินปันผล
วิธีการคิดเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน สมาชิกสามารถท�ำได้ด้วยตัวเอง ตามวิธีดังนี้
ตัวอย่าง นายออมสิน ทรัพย์มาก ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 มีหุ้น 95,400 บาท สหกรณ์จ่ายเงินปันผลอัตราร้อยละ 5
 เงินปันผล - เงินค่าหุ้นที่มีมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 จะคิดเต็มปีเพียงยอดเดียว
 เงิ น ปั น ผล - เงิ น ค่ า หุ ้ น ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น หลั ง จากนั้ น จะคิ ด ตามจ�ำนวนวั น นั บ เริ่ ม จากวั น ที่ ฝ ากหุ ้ น ถึ ง 31 ธั น วาคม 2561
แล้วน�ำยอดเงินค่าหุ้นที่เพิ่มแต่ละครั้งค�ำนวณอัตราเงินปันผลตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้พิจารณาจากก�ำไร
สุทธิในปีนั้นๆ น�ำจ�ำนวนเงินที่ค�ำนวณได้ไปรวมกันจนถึงสิ้นปี ดังนี้
1/1/2561
95,400.00
31/1/2561
335
1,700.00
16/2/2561
319
2,900.00
28/2/2561
307
2,500.00
22/3/2561
285
5,000.00
30/3/2561
277
2,500.00
30/4/2561
246
2,500.00
31/5/2561
215
2,500.00
8/6/2561
207
50,000.00
29/6/2561
186
2,500.00
31/7/2561
154
2,500.00
31/8/2561
123
2,500.00
28/9/2561
95
2,500.00
31/10/2561
62
2,500.00
30/11/2561
32
2,500.00
28/12/2561
4
2,500.00
รวมเงินทั้งสิ้น
**จุดทศนิยมอาจจะต่างกันบางเนื่องจากตามตัวอย่างคิดทศนิยม 3 ต�ำแหน่ง

4,770.00
78.014
126.726
105.137
195.205
94.863
84.247
73.630
1,417.808
63.699
52.740
42.123
32.534
21.233
10.959
1.370
7,170.288

=95,400 คูณ 0.05
=1,700 คูณ 0.05 หาร 365 คูณ 335
=2,900 คูณ 0.05 หาร 365 คูณ 319
=2,500 คูณ 0.05 หาร 365 คูณ 307

 เงินเฉลีย่ คืน - ปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ มีอตั ราดอกเบีย้ เงินกู้ 4 อัตราและก�ำหนดอัตราเฉลีย่ คืนไว้ตามอัตราดอกเบีย้ แล้ว
3 อัตราดังนี้
สมมติว่าคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ จัดสรรเฉลี่ยคืน
ดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราเฉลี่ยคืน
ดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับร้อยละ 45 ดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิจะเท่ากับ
(ร้อยละต่อปี)
(ร้อยละ)
(ร้อยละต่อปี)
2.750
5.00
...
รอจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
รู้วิธีแล้ว สมาชิกลองค�ำนวณจากเงินหุ้นและดอกเบี้ยเงินกู้ที่
4.75
42
2.755
จ่ายจริงระหว่างปี 2561 ของสมาชิกเองเลยว่าปีนี้จะได้เงินปันผล
4.00
30
2.800
- เงินเฉลี่ยคืนกันเท่าไหร่ ขอให้ทุกท่านได้รับเงินตามที่ตั้งความ
3.00
5
2.850
หวังไว้นะคะ
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แวดวง

สอ.จุฬาฯ

ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ�ำปี 2561 ครั้งที่ 4

สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ จัดการประชุมใหญ่วสิ ามัญประจ�ำปี 2561 ครัง้ ที่ 4 โดย ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวนิ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ
เพื่อขอมติที่ประชุมใหญ่ฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ�ำปี 2561 ครั้งที่ 3 และรับรองผลการเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�ำหน่วย ปี 2562 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

ตรวจสุขภาพสมาชิกอาวุโส

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดโครงการ “ตรวจสุขภาพสมาชิกอาวุโส” ให้บริการตรวจสุขภาพสมาชิกที่มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป โดยได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ค�ำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและบริการตรวจ
สุขภาพ อาทิเช่น บริการตรวจวัดความดันโลหิต การเต้นของชีพจร ตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจคอเลสเตอรอล ฯลฯ โดยมีสมาชิกอาวุโสให้ความ
สนใจเข้าร่วมโครงการจ�ำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
และเมื่อวันศุกร์ท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ก�ำหนดให้สมาชิกอาวุโสที่เข้าร่วมโครงการ เข้ารับฟังการบรรยาย
สรุปผลการตรวจโดยรวมของสมาชิกอาวุโส และแนะน�ำการรักษาสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช คณาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาโภชนาการและการก�ำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

อบรมความรู้แก่ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ จัดอบรม หัวข้อเรือ่ ง “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ทุกคนในองค์กร
ตระหนักถึงการท�ำงานอย่างโปร่งใส่ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิลาวัลย์ ลิมปนะ
วรรณกูล ผู้อ�ำนวยการส่วนพัฒนานโยบายการก�ำกับ กองก�ำกับและตรวจสอบ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ คุณกานติมา มัชฉากิจ
นิติกรปฏิบัติการ กองก�ำกับและตรวจสอบ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศุภชัย วาณิชวัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

สัมมนาทางวิชาการ ประจ�ำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจ�ำปี 2561 เพือ่ เป็นการให้ความรูท้ างวิชาการและแนวคิดต่างๆ ทีจ่ ะเป็นแนวทางในการบริหาร
งานสหกรณ์ ทัง้ ยังร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสหกรณ์ตา่ งๆ ทัว่ ประเทศ ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อสัมมนา ดังนี้
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๏๏ แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2562
yy ดร.พรชัย ธีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
๏๏ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
yy คุณวิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล ผูอ
้ �ำนวยการส่วนพัฒนานโยบายการก�ำกับ กองก�ำกับและตรวจสอบ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
yy คุณกานติมา มัชฉากิจ นิติกรปฏิบัติการ กองก�ำกับและตรวจสอบ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๏๏ เสวนาเรื่อง เตรียมความพร้อมกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่
yy คุณคัมภีร์ นับแสง ผู้อ�ำนวยการ กลุ่มกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์
yy อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ ส�ำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
yy ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
yy อ.ไพบูลย์ แก้วเพทาย ผู้ด�ำเนินรายการ

สัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจ�ำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ�ำกัด ร่วมจัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจ�ำปี 2561 โดยมีการบรรยายและการเสวนาในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และการโต้คลื่นเศรษฐกิจ ปี 2562”
โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2. เสวนา เรื่อง “ทะลุมิติ..ฝ่าวิกฤติสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย”
ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
yy อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ ส�ำนักงานชีี้ขาดคดีอัยการสูงสุด ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
CU SAVINGS COOP NEWS
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คุณวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
yy ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
yy ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ จ�ำกัด
ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันเสาร์ที่ 17 และอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
yy

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดสร้างอาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแล้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ พร้อมทั้ง นายณรงค์ บุญแก้ว
ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธโิ ครงการหลวง จ�ำกัด ร่วมท�ำพิธเี ปิดและส่งมอบอาคารโรงอาหาร ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้านห้วยแล้ง ในเขตพืน้ ที่ศนู ย์พัฒนาโครงการหลวงผาตัง้ ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง จ�ำนวน 300,000 บาท
(สามแสนบาทถ้วน) โดยมี นายยงยุทธ ไชยลังการ นายกเทศมนตรี เทศบาลต�ำบลท่าข้าม เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแล้ง ต.ท่าข้าม
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

แสดงความยินดี

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
ผู้แทนสหกรณ์ฯ
พฤ. 25 ต.ค. ครบรอบ 80 ปี
2561
คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาฯ
อ. 30 ต.ค.
2561
พ. 7 พ.ย.
2561

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
นายณรงค์ เพชรสุก
นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด

(ประธานกรรมการ)
(รองประธานกรรมการ)
(เลขานุการ)
(กรรมการ)

ผู้แทนหน่วยงาน
รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์
(คณบดี)
ครบรอบ 80 ปี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาฯ

ครบรอบ 20 ปี
คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา จุฬาฯ

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน (ประธานกรรมการ)
อ.ดร.สาริษฐ์ กุลธวัชวิชัย
(รองคณบดี)
รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
(รองประธานกรรมการ)
นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด
(กรรมการ)

ครบรอบ 47 ปี
สถาบันภาษา

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
นายณรงค์ เพชรสุก
นายชลวุฒิ พูลสมบัติ
นายประนอม สุขจิตร
นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด

(ประธานกรรมการ)
ผศ.ดร.เริงฤดี มณีภัคธร
(ผู้อำ�นวยการ)
(รองประธานกรรมการ)
(เลขานุการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)

พ. 20 พ.ย.
2561

ครบรอบ 27 ปี
คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาฯ

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
รศ.ประณต นันทิยะกุล
นายประนอม สุขจิตร
นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด

(ประธานกรรมการ)
ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์
(คณบดี)
(รองประธานกรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ)

ศ. 25 พ.ย.
2559

ครบรอบ 51 ปี
สถาบันวิจัยโลหะ
และวัสดุ
ครบรอบ 105 ปี
คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาฯ

นายณรงค์ เพชรสุก
นายพารา รื่นสุนทร

(เลขานุการ)
(กรรมการ)

ศ. 7 ธ.ค.
2561
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ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน (ประธานกรรมการ)
รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
(รองประธานกรรมการ)
นายพารา รื่นสุนทร
(กรรมการ)
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รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช
(ผู้อำ�นายการ)
ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร
สกุลบำ�รุงศิลป์
(คณบดี)

ครบรอบ 20 ปี
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ

ครบรอบ 47 ปี
สถาบันภาษา

ครบรอบ 27 ปี
คณะสหเวชศาสตร์

ครบรอบ 51 ปี
สถาบันวิจัยโลหะ และวัสดุ

ครบรอบ 105 ปี
คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์มาตรฐาน

ดีเลิศ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้แจ้งผลการ
ประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึง่ ปรากฏว่า สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จ�ำกัด “ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ” โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ที่พิจารณาจาก
ผลการด�ำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ และก�ำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็น 4 ระดับ คือ ระดับ
มาตรฐานดีเลิศ, ระดับมาตรฐานดีมาก, ระดับมาตรฐานดี และไม่ผ่านมาตรฐาน ซึ่งประเมินจากเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
7 ข้อ ได้แก่
(1) ผลการด�ำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการด�ำเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมีอุบัติภัย
หรือภัยธรรมชาติ จนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวมให้ตัดปีนั้นออก
(2) ผลการด�ำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระท�ำอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์
(3) ผลการด�ำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดท�ำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
แล้วน�ำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
(4) ผลการด�ำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด
ท�ำธุรกิจกับสหกรณ์
(5) ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ปฏิบตั งิ านประจ�ำรับผิดชอบด�ำเนินการและธุรกิจของสหกรณ์ หากไม่มกี ารจัดจ้าง
ต้องมีกรรมการด�ำเนินการหรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำ
(6) ผลการด�ำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก�ำไรสุทธิ และจ่ายเงินทุนสวัสดิการ
สมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
(7) ผลการด�ำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ค�ำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
การประเมินศักยภาพในการด�ำเนินงานของสหกรณ์ตามหลักมาตรฐานสหกรณ์ 7 ข้อ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ท�ำให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ทราบว่าปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีจุดอ่อน จุดแข็งในการบริหารงานอย่างไร มีศักยภาพในการ
อ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการกับสมาชิกมากน้อยเพียงใด รวมถึงการบริหารจัดการอย่างไรให้สหกรณ์มคี วามมัน่ คง
เพือ่ ให้สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์ หลักการ และวิธกี ารสหกรณ์ ให้สามารถพัฒนาเป็นองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง เป็นเครือ่ งมือ
ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสมาชิก เป็นสหกรณ์ที่ให้ผลประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างแท้จริง
ในโอกาสนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ขอมอบผลการจัดมาตรฐานดีเลิศ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้
เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้กับสมาชิกทุกท่าน และร่วมยินดีกับผลการจัดมาตรฐานดังกล่าวด้วย
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ข่บริากวารสมาชิก
ขายที่ดิน

 ขายที่ดิน เนื้อที่ 3 ไร่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (ติดถนน









เพชรเกษมสีแ่ ยกปากทวีป เยือ้ งโรบินสัน คลับ รีสอร์ท ใกล้เขาหลัก
ใกล้ทะเล น�้ำตกสายรุ้ง) ราคา 18,000,000 บาท สนใจติดต่อ
ผศ.เตือนใจ โก้สกุล คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 062-709-9906
ขายที่ดิน เนื้อที่ 300 ตร.ว. ถ.เพชรเกษม ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี
จ.พังงา (เป็นที่ชุมชนติดถนนเพชรเกษม ใกล้ตลาด เหมาะแก่
การท�ำการค้า) ราคา 5,000,000 บาท สนใจติดต่อ ผศ.เตือนใจ
โก้สกุล คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 062-709-9906
ขายที่ดิน เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 75 ตร.ว. (ในเขตเทศบาลต�ำบล
จอมทอง ห่างจาก ถ.เชียงใหม่-จอมทอง 1 กม. ใกล้น�้ำตก
แม่ ย ะ น�้ ำ ตกแม่ ก ลาง และสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วหลายแห่ ง
น�้ำประปา - ไฟฟ้า พร้อมแล้ว) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ราคา
ไร่ละ 1,800,000 บาท สนใจติดต่อ นางประพิม ศุภศันสนีย์
คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 089-951-4330 หรือ 083-554-9291
ขายทีด่ นิ จัดสรร เนือ้ ที่ 70 ตร.ว. ซ.สถานีอนามัยมะกรูด (คลอง 8)
ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ราคา 500,000 บาท
สนใจติดต่อ น.ส.สุกัญญา พวงศรี คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร. 086-896-5098
ขายที่ดิน เนื้อที่ 6 ไร่ (แบ่งขาย 3 ไร่ ได้) อยู่ห่างจาก อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี ประมาณ 2 กม. และห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี
ประมาณ 8 กม. ราคาไร่ ล ะ 2,000,000 บาท สนใจติ ด ต่ อ
น.ส.จิรพรรณ ไตรพิทยากุล คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 083-139-9622

ขายบ้านพร้อมที่ดิน

 หมูบ่ า้ นทุง่ สองห้อง เนือ้ ที่ 20 ตร.ว. 302/140 ถ.วิภาวดีรงั สิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ราคา 580,000
บาท สนใจติดต่อ นายพารา รื่นสุนทร คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 089-751-7754
 หมูบ่ า้ นพฤกษา 1 คลอง 8 เนือ้ ที่ 24 ตร.ว. ขนาด 2 ห้องนอน
1 ห้องน�้ำ ต.ล�ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ราคา 750,000
บาท สนใจติดต่อ นายสังเวียน ค�ำตา คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร. 099-491-8954
 หมู่บ้านปาริชาต ติวานนท์-วงแหวน เนื้อที่ 50.8 ตร.ว.
ซ. A10 ต.บางคูวดั อ.เมือง จ.ปทุมธานี บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ 3 ห้อง
นอน 2 ห้องน�้ำ 1 ห้องครัว (ติดตั้งครัวแล้ว) ติดแอร์ห้องนอน
2 ตัว ใกล้ตลาดสนามบินดอนเมือง ราคา 3,500,000 บาท
สนใจติดต่อ น.ส.เพชรรัตน์ แสงดอกไม้ ส�ำนักบริหารแผนและ
การงบประมาณ โทร. 089-436-4724
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ขาย/ขายดาวน์/ให้เช่าทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮม

 ขายทาวน์เฮาส์หมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ เนื้อที่ 18 ตร.ว. ซอย
วัดใหญ่ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ (ต่อเติมครัวและทีจ่ อดรถแล้ว) สอบถาม ราคา
และสนใจติดต่อ น.ส.ศุภดา เริงส�ำราญ คณะแพทยศาสตร์
โทร. 097-230-4794
 ขายทาวน์เฮาส์หมู่บ้านแสนศิริ (Town Avenue) เนื้อที่
27.4 ตร.ว. ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
(บ้านหลังมุม) ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ราคา 4,800,000 บาท สนใจ
ติดต่อ ม.ร.ว.ศิรวิ รรณ ชยางกูร ส�ำนักบริหารกิจการนิสติ โทร.
087-773-1777

ขาย/ขายดาวน์/ให้เช่าคอนโดมิเนียมหรือห้องชุด

 ขาย The Excel Condominium เนื้อที่ 27.90 ตร.ม.
ซ.อุดมสุข 29 (ใกล้ BTS อุดมสุข) กรุงเทพฯ (ขนาด 1 ห้องนอน
1 ห้องน�้ำ 1 ห้องครัว แอร์ 2 ตัว ติดตั้ง Wifi ในห้องตกแต่ง
แล้ว เฟอร์นเิ จอร์ พร้อมเข้าอยู่ มีฟติ เนสและสระว่ายนำ�้ ) ราคา
2,400,000 บาท สนใจติดต่อ นายภัทรพล ศิริวิบูลย์ สมาชิก
สมทบ โทร. 084-115-1299
 ขาย/ให้ เช่ า คอนโด Ideo Mobi จรั ญ อิ น เตอร์ เชนจ์
เนื้ อ ที่ 22.5 ตร.ม. เฟอร์ นิ เจอร์ ค รบ พร้ อ มเข้ า อยู ่ ทั น ที
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ใกล้ รพ.ศิริราช ติด MRT บางขุนนนท์ สอบถามราคาและราย
ละเอียดอื่นๆ ติดต่อ นายเกษม คุ้มพรสิน สมาชิกสมทบ โทร.
086-448-7338 Line: nt752
 ข่าวดาวน์คอนโด The Loft Asoke เนื้อที่ 49 ตร.ม. ชั้นที่
26 ขนาด 1 ห้องนอน ถ.อโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ราคา 11,500,000 บาท
สนใจติดต่อ รศ.นพญ.ดร.พรพรรณ พิบลู ย์รตั นกิจ คณะทันต
แพทยศาสตร์ โทร. 081-710-9710
 ขายคอนโดมิเนียม เนื้อที่ 26.99 ตร.ว. ชั้น 5 ซ.นวมินทร์
ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตคลองกุ่ม กรุงเทพฯ สนใจ
ติ ด ต่ อ นางอ่ อ นหวาน จั น ทา คณะสั ต วแพทยศาสตร์
โทร. 094-889-6895
 ขายห้องการเคหะทุ่งสองห้อง เนื้อที่ 18 ตร.ว. บ้าน 2 ชั้น
ต่อเติมเต็มพื้นที่ ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว
ซ.ก�ำแพงเพชร 6 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ราคา 1,400,000 บาท สนใจติดต่อ นางวรรณทนา
โชติ น าเสี ย ว ส�ำนั ก บริ ห ารระบบกายภาพ สนม.
โทร. 085-506-0198, 064-781-2724

 ขายคอนโด ดุลิยาเพลส เนื้อที่ 28 ตร.ม. ซ.นาคนิวาส 37
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ (ตึก D ชั้น 8 ตกแต่ง
เรียบร้อยแล้ว) ราคา 530,000 บาท สนใจติดต่อ ผศ.ดร.
สมบูรณ์ อินทร์ถมยา คณะครุศาสตร์ โทร. 084-531-2821
 ให้เช่า อดามาสคอนโด เนื้อที่ 50 ตร.ม. ซ.รามค�ำแหง 22 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ให้เช่าราคาเดือนละ 6,000 บาท
สนใจติดต่อ นางกอบัว จึงสง่า สมาชิกสมทบ โทร. 090-625-0355
 ขาย/ให้เช่า Noble Refine เนื้อที่ 33 ตร.ม. ซ.สุขุมวิท 26
(หน้าปากซอย) ห้องสตูดิโอ เลขที่ 27/72 unit 1259 ชั้น 12
ตกแต่งโทนขาว - ไม้ มีอ่างอาบน�้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน
มีที่นอนให้ ไม่มีตึกบดบัง ติดสัญญาณ True-wifi เดือนละ
800 บาท ขายราคา 7,800,000 บาท หรือให้เช่าราคาเดือนละ
30,000 บาท สนใจติ ด ต่ อ นางสมพร ประภารธนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 084-414-1946
 ขายคอนโด NARA9 เนื้อที่ 39 ตร.ม. เลขที่ 603/143 ชั้น
20 หันทิศเหนือ หัวนอนทิศตะวันออก เฟอร์นเิ จอร์และเครือ่ ง
ไฟฟ้าครบครัน ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น โทนขาว - เทา ราคา
6,800,000 บาท สนใจติดต่อ นางสมพร ประภารธนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 084-414-1946
 ขายห้องเอื้ออาทร เนื้อที่ 33.44 ตร.ม. ติดมุ้งลวด เหล็กดัด
แอร์ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง ชั้นวางทีวี ราคา 600,000 บาท
สนใจติดต่อ น.ส.รุ่งอรุณ หอมหวล คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร. 089-762-5085

อื่นๆ

 รับซื้อรถมือสอง ทุกยี่ห้อ สนใจติดต่อ นางยวง แย้มเกษม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 089-690-0529 หรือ 088-185-5563
 รับจ้างขับรถ ในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ มีใบขับขี่ส่วนบุคคล
ขับรถสุภาพ ซื่อสัตย์ สนใจติดต่อ นายสุเมธ ชื่นรส สมาชิก
สมทบ โทร. 095-493-0330 หรือ 080-770-4438
 รับจ้างล้างแอร์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้บริการ
ในวั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ และวั น หยุ ด ราชการ สนใจติ ด ต่ อ
นางกนกพร นิคงรัมย์ คณะนิติศาสตร์ โทร. 095-493-0330
หรือ 080-770-4438
 ขายรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Yaris E Auto ปี 2010 สีด�ำ
เครือ่ ง 1,500 ซีซี รถบ้าน รถผูห้ ญิงใช้มอื เดียว สภาพสวยพร้อมใช้
ไมล์ 80,000 กว่า กม. กระจกไฟฟ้า สภาพดี ไม่มีต�ำหนิ
ราคา 290,000 บาท สนใจติดต่อ น.ส.ธาราทิพย์ กันทะวงศ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 086-891-8257
 ขายรถยนต์ยหี่ อ้ วอลโว่ รุน่ s 80 ปี 2001 สีบรอนซ์เงิน เครือ่ ง
2,500 ซีซี ราคา 220,000 บาท สนใจติดต่อ ผศ.ดร.สมบูรณ์
อินทร์ถมยา คณะครุศาสตร์ โทร. 084-531-2821
 ขายรถยนต์ยหี่ อ้ Nissan รุน่ March ปี 2011 สีขาวมุก เครือ่ ง
1,200 ซีซี ราคา 200,000 บาท เกียร์ออโต้ ล้อแม็กซ์ กล้อง
หน้ารถ Locktech ล็อกเบรคคลัทช์ สนใจติดต่อ น.ส.รุ่งอรุณ
หอมหวล คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 089-762-5085
 ขายส่งและรับท�ำ ของช�ำร่วย นำ�้ อบ นำ�้ ปรุงไทย แชมพู มะพร้าว
เทียนหอม สนใจติดต่อ น.ส.เขมรัต หาญบุญทรง สหกรณ์ออม
ทรัพย์จุฬาฯ โทร. 064-259-6456

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

ขอแสดงความอาลัย แด่สมาชิกถึงแก่กรรม
ผศ.ดร.สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์
นายชวลิต สละ
น.ส.อนงค์วรรณ เลิศพรประสพโชค
ศ.สพ.ญ.ดร.สุภรณ์ โพธิ์เงิน
นางกรรติกา ณ สงขลา	
น.ส.ประภา พงษ์ศักดิ์ภักดี
น.ส.ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์
นางอัมพิกา ไกรฤทธิ์
น.ส.รุ่งนภา คันธจันทร์
นายวิโรจน์ พานิชกิจ
นางประสาร สีปานมั่น
นายพันธ์ แจ้งสิน

คณะเภสัชศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
สถาบันภาษา
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์
ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
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Ê่ว¹·Õè

1

คำ�
ถาม
Ê่ว¹·Õè 2

เรือนไหนของจริง

ประจำ�เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2561

เรือนไหนของเล่น

จงบอกช่องทางการสื่อสารกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ (ต้องตอบทุกข้อ)

วิธีเล่น : ทำ�เรื่องหมาย X ลงใน เลือกนาฬิกาที่ท่านคิดว่า
เป็นของจริง ใช้งานได้จริง

LINE/Facebook : .......................................................................
website : ....................................................................................
E-mail : ......................................................................................
APP : . ........................................................................................

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

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

31 มกราคม 2562
ทำ�ทั้งสองส่วน เสร็จแล้วถ่ายเอกสารและส่งคำ�ตอบมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภายในวันที่.....................................................
ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ ส่งมาถือว่าผิดกติกา *กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งคำ�ตอบ

รายชื่อผู้ ได้รับรางวัลเกมเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561
นายธนศักดิ์ ภารสาร คณะสหเวชศาสตร์
จับรางวัลโดย ......................................................................................................................................
87 คน ตอบถูก ....................
84
3
มีผู้ตอบคำ�ถามทั้งหมดจำ�นวน ...................
คน ตอบผิด ......................
คน
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
1.
2.
3.
4.
5.

เลขประจำ�ตัวสมาชิก

คณะ/สังกัด

415354
564064
560738
513133
400092

วิศวกรรมศาสตร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
บัณฑิตวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
สำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวรรณดารา อินทรปัญญา
นางจันทร์รุ้ง แซ่ตั้ง
นางสาวโสภิต สร้อยสอดศรี
นางสาวจิรัชยา ปิณฑานนท์
นางสาวจินตนา เสริมพณิชกุล

6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

เลขประจำ�ตัวสมาชิก

คณะ/สังกัด

นางสาวปรัชญานี ตรียวง
นางสาวสนธยาพร พรจินดา
นางสาวสกาวรัตน์ ตั้งจิตถนอม
นางสาวสุปราณี สัตยวิศิษฎ์
นางสาวสุนันทา สัตยวิศิษฏ์

600547
331037
590708
D80045
D80978

นิติศาสตร์
สำ�นักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน
สถาบันภาษา
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

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

เฉลย

ส่วนที่

1

หน้านี้มีรางวัล
ประจำ�เดือน
ก.ย. - ต.ค. 2561

กรีฑาฉงน

เฉลย

ส่วนที่

2

หัวข้อออกแบบภาพปก
รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2561

ตอบ ลำ�ดับที่ 1 แ�������������������������������������������� แมน
ลำ�ดับที่ 2 ใ���������������������������������������������ใหม่
ลำ�ดับที่ 3 ม���������������������������������������������มอส
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ตอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
มั่นคง ก้าวหน้า การสื่อสารก้าวไกล

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

เป็นเอกสารภายในของ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำ�กัด

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ปี 2561
รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
นายณรงค์ เพชรสุก
นายรัฐ ธนะภูมิ
นายพารา รื่นสุนทร
รศ.ประณต นันทิยะกุล นายชลวุฒิ พูลสมบัติ
น.ส.อารีย์ โพธิ์ขวัญ
น.ส.ประไพพร อ�ำพนธ์
ผู้ร่วมจัดทำ� เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางอมรรัตน์ สันต์ธนะวาณิช
นางฉัตรชุลี ชาติปัญญาวุฒิ
นายธนากร ช่วยวงศ์
นายเรืองศักดิ์ สิทธิสังข์

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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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