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1.1  รายงานการประชุมใหญส่ามัญประจําป ี2556 
1.2  รายงานการประชุมใหญว่ิสามัญประจําปี 2556 คร้ังที ่1 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี 2556 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

วันพุธที่  12  กุมภาพันธ์  2557 
ณ  ห้องอเนกประสงค์ 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

----------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายบัญชา ชลาภิรมย์ ประธานกรรมการ  
2. นายอธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล รองประธานกรรมการ 
3. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย รองประธานกรรมการ 
4. นายวิศิษฐ์ หินแก้ว เหรัญญิก 
5. นายชาญวิทย์ อุปยโส กรรมการ  
6. นายวินัย มั่นยิ่ง กรรมการ  
7. นางอารมณ์ โสตถิอ ารุง กรรมการ  
8. น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา กรรมการ  
9. นายส าลี เหลาชัย กรรมการ  
10. นางอังคณา พวงเงิน กรรมการ  
11. นายลับแล ณ บางช้าง กรรมการ 
12. นายสมชาย หอมจันทร์ กรรมการ  
13. นายณรงค์ เพชรสุก กรรมการ 
14. นายอุดม โชคศิริ เลขานุการ 
15. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด อีกจ านวน 3,769 คน  
  (จากสมาชิกทั้งหมด 11,339 คน)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอภิชาติ โกสุมาศ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
    ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
2. นางลักขณา เขคม ผู้สอบบัญชีส านักสอบบัญชีลักขณา เขคมและคณะ 
    ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี 2556 
3.  นายมนตรี ช่วยช ู ผู้แทนจาก บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด 
    ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี 2556 
4. นายปิยะ อุไรไพรวนั ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
    กรรมการด าเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงาน 
    ประจ าหน่วย ประจ าปี 2557 
 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
1. สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  จ านวน  29  คน  
    (จากสมาชิกสมทบทั้งหมด 3,585 คน)  

 
เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
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กิจการที่ประชุม 
 

 ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2556 บัดนี้สมาชิกในห้องประชุม  
มีเกิน 100 คน ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามวาระการ
ประชุม  และแนะน ารองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 2 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ และประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ตาม
รายชื่อดังทีก่ล่าวมา จากนั้น จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2555 
 เลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2556 เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556  โดยไม่มี
การแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รายงานกิจการประจ าปี 2556 
 ประธานฯ เสนอรายงานกิจการประจ าปี 2556 ซึ่งเป็นผลด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ของ
คณะกรรมการด าเนินงาน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ประจ าปี 2556 ดังนี้ 
 ในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจโลกที่  QE ของอเมริกา 
ส่งผลกระทบกับการลงทุน  แต่การลงทุนของเราส่วนใหญ่ลงทุนในพ้ืนฐาน เช่น ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ และสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ กู้ และการลงทุนในตราสารหนี้  เรียกว่าหุ้นกู้ที่มีระดับตั้งแต่ A- ขึ้นไป เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ก าหนดการลงทุนที่มีความมั่นคงและผลประกอบการประจ าปี ออกมาได้รับ
ผลดี ส่วนการลงทุนในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมือง ท าให้ตลาดหุ้นแกว่งเล็กน้อย จึงท าให้การด าเนินงานของ
สหกรณ์เรามีก าไรลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ในเดือนสุดท้ายของปี เพราะด้านเศรษฐกิจมีความผันผวนทางการเงิน
พอสมควร ส่วนเรื่องที่สมาชิกเกิดความกังวล และติดตามข่าวสารตลอดเวลา เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้ให้สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด จ านวนเงิน 1,431 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2551 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้น าเงินไปฝากจ านวน 450 ล้านบาท และปีต่อมาเดือนพฤษภาคม 2551 ได้ปล่อยเงินกู้
ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด จ านวน 850 ล้านบาท (ไม่มีหลักทรัพย์ประกัน) อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 
คณะกรรมการชุดใหม่ เห็นว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ได้ยื่นเรื่องขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  
น าเงินไปฝากต่อ โดยเสนอให้ดอกเบี้ย 5.50 ต่อปี 
     ดังนั้น คณะกรรมการได้ประชุมสรุปร่วมกันว่า ท่ีผ่านมาการน าเงินไปฝากและปล่อย เงินกู้
ให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ไม่มีหลักทรัพย์อะไรมาค้ าประกันจึงเห็นควรเสนอให้ทางเลือกใหม่ โดย 
การให้กู้รวมหนี้และน าโฉนดที่ดิน 28 ไร่ 3 งาน และอาคารยูทาวเวอร์ ซึ่งเป็นส านักงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
คลองจั่น จ ากัด เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน เพ่ือให้กู้รวมหนี้ทั้งสิ้น 1,431 ล้านบาท ถือว่าเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์  
แห่งเดียว 
     นายชูชาติ   ธรรมเจริญ เลขประจ าตัวสมาชิก 154740 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด จากข่าวที่มานั้น สมาชิกไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับอันไหน
เป็นข้อมูลเท็จ อันไหนเป็นข้อมูลจริง เพราะข้อมูลจาก DSI ไม่ตรงกับของสหกรณ์ฯ จากจ านวนเงินที่ปล่อยให้กู้
จ านวน 1,431 ล้านบาท ไม่ทราบมีจริงหรือไม่ 
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     ประธานฯ ได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบว่าข้อมูลไม่ตรงกันเรื่องอะไร ทุกครั้งที่มีการชี้แจงก็
ตรงไปตรงมา เช่น การปล่อยเงินกู้ 1,431 ล้านบาทก็มีโฉนดที่ดิน 3 แปลง และอาคารส านักงานของสหกรณ์ 
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด มาเป็นหลักค้ าประกัน ธนาคารยังชื่นชมและปรบมือให้กับสหกรณ์ของเราที่สามารถ 
กู้รวมหนี้สุดท้ายได้ ดังนั้นเพื่อความมั่นคงจึงกู้รวมหนี้และให้มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
     นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ เลขประจ าตัวสมาชิก 171853 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ผมได้ข้อมูลจากภายนอกและได้ศึกษาข้อกฎหมายพบว่า
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด มีสมาชิกสหกรณ์ต่าง ๆ น าเงินไปฝากไว้หลายแห่ง เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูปทุมธานี จ ากัด ฝากไว้จ านวน 800 ล้านบาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันใด ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล 
ราชวิถี จ ากัด ฝากไว้จ านวน 200 ล้านบาท เช่นเดียวกัน พอมาดูสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เริ่มแรกน าเงินมาฝาก 
450 ล้านบาท แต่ข้ันตอนต่อไปก็ให้กู้จ านวน 800 ล้านบาท โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ครั้งต่อมา สหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ได้ยื่นความจ านงให้สหกรณ์ออมทรัพย์น าเงินมาฝากต่อ แต่คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้
ปรึกษาหารือกันให้กู้รวมหนี้ โดยให้น าโฉนดที่ดิน 28 ไร่ 3 งาน พร้อมอาคารยูทาวเวอร์ มาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
เมื่อลูกหนี้มีหลักทรัพย์จ านอง โดยหลักกฎหมายเรามีทรัพย์สินค้ าประกันการช าระหนี้ ถ้าลูกหนี้ไม่อาจช าระหนี้ได้ 
เราก็ใช้กฎหมายบังคับจ านอง  ตามหลักหมาย เราเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ หมายถึง เราจะได้หนี้จากทรัพย์สินนี้ก่อนคน
อ่ืน ๆ ฉะนั้นการติดตามทวงหนี้ตามข้อกฎหมาย การบังคับจ านองท าได้ 2 วิธี คือ 
     วิธี 1 เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ เจ้าหนี้ก็ท าการบันทึกถึงลูกหนี้ให้ช าระหนี้ สมมติลูกหนี้  
ผิดนัดช าระหนี้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ก็ผิดนัดอีก ดังนั้นสิทธิหรืออ านาจการฟ้องของเจ้าหนี้ เกิดขึ้นดูจังหวะ  เราจะ
ฟ้องเรียกเงินคืน เช่น ทรัพย์สินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ขายได้ 1,600 ล้านบาท เราก็เอาหนี้มา 
1,431 ล้านบาท แต่ผมมาคิดดูเวลาบังคับจ านองท าไมเราบังคับเป็นทรัพย์หลุด คือ กรณีลูกหนี้ไม่อาจน าสืบต่อศาล
ได้ว่ามูลค่าทรัพย์ของตนมากกว่ามูลค่าหนี้ ก็อาศัยอ านาจศาลบีบให้เป็นทรัพย์จ านองหลุด กรรมสิทธิ์โอนจากลูกหนี้
มาเป็นเจ้าหนี้ 
     วิธี 2 ซึ่งที่ดินในกรุงเทพฯ แปลงใหญ่ ๆ ผมได้ศึกษาเรื่องนี้เพราะผมมีข้อมูลของ สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด มีสมาชิก 45,000 คน มีสินทรัพย์ทั้งหมด 19,000 กว่าล้านบาท แต่กลับมาดูสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ มีสมาชิก 14,000 กว่าคน และมีสินทรัพย์รวมอีก 39,000 ล้านบาท ตัวเลขต่างกันมาก ท าให้เกิด
ลูกหนี้มีหลักทรัพย์มาค้ าประกันการช าระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ ขอให้สมาชิกสบายใจได้ 
โอกาสหนี้สูญไม่มีแต่ผมขอเสนอให้ใช้วิธีที่ 2 คือบีบเป็นทรัพย์สินจ านองหลุด โดยลูกหนี้ไม่น าสืบต่อศาลและก็โอน
มาเป็นของเรา ส่วนเราจะท าอะไรกับทรัพย์สินส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของสหกรณ์เรา 
     นายบุญชอบ   มีนาภา  เลขประจ าตัวสมาชิก120680 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ได้แสดง
ความคิดเห็นถึงหลักการของสหกรณ์ ไม่ควรด าเนินธุรกิจกับหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานราชการ จึงฝากเป็น
ข้อคิดไว้ด้วย 
     ว่าที่ ร้อยตรี พิพัฒน์  เพ็งคุ้ม เลขประจ าตัวสมาชิก 403292 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ได้ข้อมูลจากสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ผ่านขบวนการ DSI  และมีการตั้งสหกรณ์เครือข่าย เช่น 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ ากัด จริงหรือไม่ และมีเงินฝากของสหกรณ์เราอีกจริงหรือไม่ คิดแบบคร่าว ๆ 
เงินทั้งหมดที่น าไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ ากัด นั้นคือ
เงินของสมาชิกทั้งหมด และผมได้ตั้งข้อสังเกตว่ามูลค่าของที่ดินที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่ น จ ากัด น ามาเป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกัน จ านวน 28 ไร่ ถ้าวันนี้ท าได้ในที่ประชุมใหญ่ ขอมติน าเสนอขายแล้วน าเงินมาแบ่งปันและ 
เฉลี่ยคืนอย่างมีความเสมอภาคกันให้สมาชิกกลับบ้านพร้อมโบนัส พร้อมทั้งเฉลี่ยคืนทุกคนก็มีความสุขเสมอภาค 
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     ประธานฯ ชี้แจง ไม่ใช่ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ 1,400 ล้านแล้วน ามาแบ่งกัน เพราะ
ข้อมูลถูกบันทึกเป็นรายการเงินลงทุนไม่ได้ลงทุนตรงจุดนี้ เราต้องลงทุนทางอ่ืน อาจารย์ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์  
คงตอบได้ว่าไม่ใช่ขายและน าเอาเงินมาแบ่งกัน แต่ต้องดูหลักการทั่วไปด้วย การที่เอาไปรวมผมไม่รู้ แต่คนอ่ืน
ปรบมือให้เราตลอด นั้นคือ การที่เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ ได้ก็ถือว่าเราโชคดีท่ีสุด 
     นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เลขประจ าตัวสมาชิก 142284 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้
เสนอความคิดเห็น ขอให้ที่ประชุมตั้งคณะท างานชุดหนึ่งขึ้นมาเพ่ือศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด แล้วน ามารายงานให้ที่ประชุมทราบในคราวถัดไป   
     ประธานฯ ได้เสนอในที่ประชุมให้แต่งตั้งคณะท างานขึ้นเพ่ือศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด และให้เสนอรายชื่อคณะท างานดังต่อไปนี้ 
     1. ผศ.ปริญญา ผ่องผุดพันธ์ 
     2. นายชูชาติ ธรรมเจริญ 
     3. น.ส.วรรณิตา วิไลวรรณ 
     4. นายบุญชอบ มีนาภา 
     5. นายวิเชียร ปลื้มคิด 
     6. นางสุมาลี โคกขุนทด 
     7. ผศ.พงษ์ศักดิ ์ กรรณล้วน 
     8. รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

     น.ส.อุ่นเรือน  เทพธาดา เลขประจ าตัวสมาชิก 122752 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้
สอบถามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบันทึกถึงประธานให้เปิดประชุมวิสามัญ แต่ประธานน าเอกสารดังกล่าวเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้ มีการตอบรับ จากสหกรณ์ โดยมี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรก าไรสุทธิ ปี 2556 ดอกเบี้ยขึ้น เป็น 5 บาทต่อปี แต่เงินปันผลลดลง จากปีที่ผ่านมา 
ผลตอบแทนก็ลดลง สรุปในภาพรวมเหมือนภาพลวงตา 
     ประธานฯ ชี้แจงในที่ประชุม จดหมายของน.ส.อุ่นเรือน  เทพธาดา ได้ส่งลงทะเบียน 
เรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดสรรก าไรสุทธิ 993 ล้านบาทเศษ ก็ต้องแบ่งไปตามปันผลและเฉลี่ยคืนให้ได้ตามสัดส่วน 
จึงเรียนในที่ประชุมรับทราบ 
     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องรับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกสมทบ และสมาชิกลาออกจาก 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในระหว่างปี 2556 
 ประธานฯ  แจ้งการรับสมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกสมทบ และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ฯ 
ระหว่างปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ 

- สมาชิก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  จ านวน   11,340 ราย 
- สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  จ านวน   1 พระองค ์
- สมาชิกสมทบ   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  จ านวน  3,569  ราย 
 รวมจ านวนสมาชิก จ านวน 14,910 ราย 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี    4   เรื่องพิจารณางบดุลและรายงานประจ าปี 2556 แสดงผลงานของสหกรณ์ 
 ประธานฯ เรียนเชิญนางลักขณา  เขคม ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ เป็นผู้น าเสนอในวาระนี้  
 นางลักขณา  เขคม ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ได้ท าการตรวจสอบเอกสาร สมุดบัญชีทุกเดือน และ
ตรวจสอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบดุล  งบก าไรขาดทุน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 เพ่ื อเสนอให้สมาชิก 
ในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
 ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นางลักขณาได้น าเสนอต่อที่ประชุม สรุปได้ว่าผลการตรวจสอบ 
งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 แล้วนั้น จะเห็นได้ว่า
ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ทุกประการทั้งรูปแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบ มีความถูกต้อง
ตรงกัน จึงเห็นควรที่จะน าเสนอต่อสมาชิกเพ่ือพิจารณาอนุมัติได้ ส าหรับงบดุลสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 1. งบดุล (หน้า 56-57) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. สินทรัพย์ 2. หนี้สินและทุน สรุปได้ดังนี้ 
  1.1 สินทรัพย์ 
   1.1.1 สินทรัพย์หมุนเวียนของสหกรณ์ ปีนี้ 9,694 ล้านบาทเศษ ปีที่แล้ว 7,005 ล้านบาทเศษ 
เพ่ิมข้ึน 2,689 ล้านบาทเศษ 
   1.1.2  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ปีนี้ 24,400 ล้านบาทเศษ ปีที่แล้ว 23,563 ล้านบาทเศษ เพ่ิมขึ้น 837 
ล้านบาทเศษ 
   รวมสินทรัพย์ 2 ประเภท ปีนี้ 34,095 ล้านบาทเศษ ปีที่แล้ว 30,568 ล้านบาทเศษ เพ่ิมขึ้น 3,526 
ล้านบาทเศษ 
  1.2 หนี้สินและทุน 
   1.2.1 หนี้สินหมุนเวียน ปีนี้ 19,155 ล้านบาท ปีที่แล้ว 16,416 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,738 ล้านบาท 
สาเหตุที่เพ่ิมข้ึนมาจากเงินรับฝากที่สมาชิกฝากเพ่ิมข้ึนกับสหกรณ์อ่ืน จ านวน 1,817 ล้านบาท และเงินกู้ยืมในระยะสั้น
เพ่ิมข้ึน 766 ล้านบาท 
    สรุปหนี้สินทั้งสิ้นปีนี้ 19,817 ล้านบาท ปีที่แล้ว 16,445 ล้านบาท หนี้สินเพิ่มขึ้น 2,741 ล้านบาท 
   1.2.2 ทุน ในปีนี้ทุนของสหกรณ์ทั้งสิ้น 14,907 ล้านบาทเศษ ปีที่แล้ว 14,122 ล้านบาทเศษ  
ทุนเพิ่มขึ้น 785 ล้านบาทเศษ ส่วนที่เพ่ิมข้ึนคือ สมาชิกถือหุ้นเพิ่มข้ึน 709 ล้านบาทเศษ ทุนส ารองเพ่ิมข้ึน 139  
ล้านบาทเศษ และทุนสะสมเพ่ิมขึ้น 40 ล้านบาทเศษ ซึ่งมาจากการจัดสรรก าไรสุทธิที่อนุมัติเมื่อปีที่แล้วมาจ่ายในปีนี้  
จึงท าให้ทุนส ารองและทุนสะสมเพ่ิมข้ึน 
    ก าไรขาดทุนจากการลงทุนที่ยังไม่เกิด คือ ก าไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ปีนี้
ราคาทุนสูงกว่าตลาด 133 ล้านบาทเศษ ปีที่แล้วราคาทุนสูงกว่าตลาด 315 ล้านบาทเศษ แสดงให้เห็นว่าก าไรที่จะได้ 
ถ้าสหกรณ์ขายหลักทรัพย์เหล่านั้นไป แต่ ณ วันสิ้นงวดยังไม่ได้ขาย   
    ก าไรสุทธิ ปีนี้ 993,054,936.59 บาท เพ่ิมจากปีก่อน 77,871,964.72 บาท คือ ปีนี้ก าไรสุทธิ
เพ่ิมขึ้น โดยสรุปแล้วงบดุลนี้แสดงสถานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีสถานะการเงินดีขึ้นกว่าปีก่อน คือ 
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 3,526 ล้านบาท หนี้สินเพิ่มขึ้นน้อยกว่า โดยเพิ่มขึ้น 2,741 ล้านบาท ท าให้ทุนเพ่ิมข้ึน 785 ล้านบาท 
 2. งบก าไรขาดทุน (หน้า 58-60) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของรายได้ 2. ส่วนของรายจ่าย สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 รายได้ 
   2.1.1 รายได้ธุรกิจ ประกอบด้วย 
    2.1.1.1 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน มี 2 ประเภท คือ 
              1) เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก (หน้า 61) หมายถึง เงินที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้และให้สหกรณ์
อ่ืนกู้ และเงินฝากธนาคาร เงินฝากสหกรณ์อ่ืน โดยให้กู้หรือน าไปฝาก ปีนี้ได้ดอกเบี้ยกลับเข้ามา 757 ล้านบาท ปีที่แล้ว 
546 ล้านบาทเพ่ิมข้ึน 211 ล้านบาท 
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          2) เงินลงทุน (หน้า 62) หมายถึง เงินที่สหกรณ์ฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้ 
พันธบัตร ปีนี้ได้เงินปันผล 858 ล้านบาท ปีที่แล้ว 943 ล้านบาท ลดลง 84 ล้านบาท 
   2.1.2 รายได้ที่ไม่ใช่ธุรกิจ คือรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย เช่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ก าไรจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์ เงินรางวัลสลากออมสิน ปีนี้ 2,638,000.- บาท ปีที่แล้ว 5,900,000.- บาท 
    รวมรายได้ 2 ประเภทข้างต้น เป็น 1,618 ล้านบาทเศษ 
  2.2 ค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.ค่าใช้จ่ายธุรกิจ 2. ค่าใช้จ่ายและการบริหาร 
   2.2.1 ค่าใช้จ่ายธุรกิจ คือ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่สหกรณ์ฯ จ่ายให้
ดอกเบี้ยของแหล่งเงินทุนที่สหกรณ์ได้บริหาร เช่น เงินที่สมาชิกมาฝาก สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้สมาชิกในอัตราที่สูง
กว่าท้องตลาด ปีนี้รายจ่ายดอกเบี้ย 221 ล้านบาท ปีที่แล้ว 174 ล้าน เพ่ิมขึ้น 47 ล้านบาท  เนื่องจากสมาชิกฝากเงิน
เพ่ิมข้ึน 
    อีกประเภทหนึ่ง คือ แหล่งเงินทุนภายนอกที่สหกรณ์ได้น ามาบริหาร คือ ไปกู้จากข้างนอก 
เรียกว่าเงินกู้ยืมระยะสั้น ปีนี้จ่ายดอกเบี้ย 310 ล้านเศษ เพิ่มข้ึนจากปีที่แล้ว 68 ล้านบาทเศษ 
    รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน จ่ายไปรวมทั้งสิ้น 532 ล้านบาทเศษ 
   2.2.2 ค่าใช้จ่ายและการบริหาร (หน้า 58) เรียกว่า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน แบ่งเป็น 
    1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ปีนี้ 38 ล้านบาทเศษ ปีที่แล้ว 28 ล้านบาทเศษ 
    2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ปีนี้ 20 ล้านบาทเศษ ปีที่แล้ว 18 ล้านบาทเศษ
    3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก ปีนี้ 5,490,000.- บาท ปีที่แล้ว 4,320,000.- บาท 
    4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน ๆ (หน้า 60) คือ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก 3 กลุ่มแรก 
 
    สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหรือค่าใช้จ่ายบริหาร ปีนี้ 89 ,290,000.- บาทเศษ ปีที่แล้ว 
81,950,000 บาทเศษ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 7 ล้านบาทเศษ เมื่อหักลบระหว่างรายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวม ก าไรเท่ากับ 
993 ล้านบาทเศษ ปีที่แล้ว 915 ล้านบาทเศษ ก าไรเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 77.87 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์
บริหารงานมีผลก าไรดีขึ้น 
 3. งบกระแสเงินสด คือ งบที่แสดงถึงกระแสเงินของสหกรณ์ที่ไหลเข้ากับไหลออกในการบริหารงาน มี 3 
กิจกรรม คือ 
  1) กิจกรรมด าเนินงาน (หน้า 63) จ านวนเงิน 1,072 ล้านบาท มีกระแสเงินสดไหลเข้ามากกว่าไหลออก 
  2) กิจกรรมการลงทุน มีกระแสเงินไหลเข้ามากกว่าไหลออกจ านวนเงิน  17.62 ล้านบาทเศษ 
  3) กิจกรรมจัดหาเงิน แสดงถึงโครงสร้างของสหกรณ์ว่าเงินที่ได้มาส่วนใหญ่ คือ เงินรับฝาก จากทุนเรือนหุ้น 
เป็นส่วนใหญ่ สมาชิกมาฝากเงินกับสหกรณ์ กระแสเงินไหลเข้าเป็นส่วนใหญ่ 
   สรุปประเด็นสอบถามจากสมาชิก มีดังนี้ 
    1. หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต ราคาทุน 10 ล้านบาท ณ ปี 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  
ผลประกอบการขาดทุนคงเหลืออยู่ที่ราคาหุ้นละ 5.89 ณ ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่เท่าไร 
    นางลักขณา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต (หน้า 68) เงินลงทุนตัวนี้สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ยังไม่ได้ก าไรและส่วนแบ่ง เนื่องจากบริษัทยังบริหารงานอยู่ มีผลขาดทุนอยู่ ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 จึงเป็นยอดขาดทุน 
    2. เงินรอตรวจสอบ 3.3 ล้านบาท คืออะไร  
    เงินรอตรวจสอบหมายความว่า เวลาที่สหกรณ์น าเงินไปฝากที่ธนาคารหรือท าธุรกรรมกับ
ธนาคาร พอปิดงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ยอดของสหกรณ์จะต่างจากยอดของธนาคารเนื่องจากเหลื่อมเวลากัน กรณี
ที่ติดลบ 3.3 ล้านบาท หมายความว่าเป็นเงินรอตรวจสอบที่เทียบกับปีที่แล้ว ในบัญชีนี้เงินรอตรวจสอบมากกว่าปีที่
แล้ว 3.3 ล้านบาท 
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    3. รายละเอียดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินฝาก เหตุใดดอกเบี้ยเงินฝากสลากออมสินติดลบเป็น
การถอนก่อนครบก าหนดจึงท าให้ดอกเบี้ยที่ได้ลดลง    
    4. เงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 1,431 ล้านบาท มีรายละเอียดอยู่ส่วนไหน 
    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เดิมเป็นเงินฝากและหลัง วันที่ 15 มิถุนายน 2556 
กลายเป็นเงินกูโ้ดยท าสัญญากู้และน าหลักทรัพย์มาค้ าประกัน 1,431 ล้านบาท ดังนั้นจึงไม่อยู่ในเงินฝาก แต่เป็น 
เงินให้สหกรณ์อ่ืนกู ้(หน้า 69)    
    5. การที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ น าเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ ากัด 
200 ล้านบาท เงินฝากสหกรณ์การเกษตรหนองจอก 70 ล้านบาทเศษ เงินฝากสหกรณ์เคหะสถานนพเกล้ารวมใจ 900 
กว่าล้านบาท รวมเกือบ 1,000 กว่าล้านบาท ขอทราบอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับว่าเป็นเท่าไร และปีนี้ได้รับดอกเบี้ยหรือไม่
     ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อัตราดอกเบี้ยมากกว่า 5.50 บาท โดยสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ ากัด ปีนี้ได้รับดอกเบี้ย สหกรณ์เกษตรหนองจอก ไม่ได้รับดอกเบี้ยก าลังฟ้องศาลอยู่ ส่วนสหกรณ์
เคหะนพเกล้ารวมใจ ได้รับดอกเบี้ย หลังจากนั้นสมาชิกได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าในปีหน้าควรแสดงรายละเอียดเพ่ิม
ว่า ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อ่ืน ๆ 94 ล้านบาท จ าแนกเป็นสหกรณ์ใดบ้าง เป็นจ านวนเงินเท่าไร   
     6. สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินให้สหกรณ์อ่ืนในปี 2556 เหลือ 0 ปี 2555 ยอด
คงเหลือ  69,500,000.- บาท ซึ่งเป็นของสหกรณ์การเกษตรหนองจอก ไม่ได้เขียนไว้ในรายงานว่าหายไปไหน ซึ่งเป็น
สาระส าคัญที่สมาชิกทุกคนควรทราบ 
    ส าหรับประเด็นนี้นางลักขณา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์การเกษตรหนองจอกเป็นลูกหนี้
เงินกู้ ซึ่งลูกหนี้เงินกู้มีหลายรายจึงสรุปรวมอยู่ในหน้า 69 บรรทัดที่ 5 รวมทั้งหมด 9,738 ล้านบาท ส าหรับดอกเบี้ยที่
สหกรณ์เกษตรหนองจอกค้างรับอยู่ 2.4 ล้านบาทเศษ เนื่องจากเราต้องฟ้องศาลจึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2.4 ล้าน
บาทเต็มจ านวน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าตัวเลขที่น าไปฝากสหกรณ์เกษตรหนองจอกนั้น ยังเก็บเงินไม่ได้ จึงต้องแสดงให้เห็น
ทั้งยอดทีส่หกรณก์ารเกษตรหนองจอกค้างและยอดที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จึงเป็น 0 ซึ่งอยู่ในงบดุลหน้า 56 
     7. สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายงานหรือข้อมูลที่เปิดเผยในงบ
การเงินว่ายังไม่เพียงพอ เช่น รายการธุรกิจที่ท ากับสหกรณ์อ่ืน ๆ หรือบุคคลอ่ืน กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด หรือสหกรณ์การเกษตรหนองจอก  จ ากัด ไม่มีรายละเอียดที่ครบถ้วนเพียงพอ สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักค้ าประกันที่
ก าหนดให้สมาชิกประเมิน 70% แต่ของสหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ประเมิน 100% ใช่หรือไม ่  
    ส าหรับประเด็นนี้นางลักขณา ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า หนังสือรับรองของสหกรณ์เป็นแบบฟอร์ม
ของนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การแจกแจงรายละเอียดเป็นหนังสือที่สหกรณ์แจ้งให้กับผู้สอบบัญชี
ทราบว่าได้ท าถูกต้องตามระเบียบครอบคลุมแล้ว โดยผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ที่จะต้องไปตรวจสอบรายละเอียดว่าเป็นไปตาม
นี้หรือไม่ และถ้าหากว่ามีอะไรที่เป็นข้อสังเกตผู้สอบบัญชีจะเขียนเป็นข้อสังเกตเพ่ิมเติมขึ้นมานอกเหนือจากที่สหกรณ์
รับรองมาหรือจะติดต่อเพ่ือให้แก้ไขให้ถูกต้อง แต่ถ้าหากว่าส่วนใดที่รายละเอียดประกอบไม่ชัดเจนก็สอบถามได้แต่จะ
เปลี่ยนแปลงในแบบฟอร์มอย่างละเอียดไม่ได้ เนื่องจากเป็นรูปแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐาน     
     8. สมาชิกได้เสนอแนะต่อที่ประชุมโดยให้แสดงรายละเอียดประกอบมากขึ้น เนื่องจาก
สาระส าคัญขาดหายไป โดยเฉพาะกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด    
    นางลักขณา ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า มีหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กส  
0404/ว86 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เรื่องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ได้ก าหนดให้พูดถ้อยค าตามที่ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด ทุกสหกรณ์ต้องเพ่ิมข้อความตามที่ก าหนด บันทึกเงินคงเหลือตามบัญชีสิ้นปี  รวมทั้ง
ดอกเบี้ยด้วย หากสมาชิกไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสอบถามเพ่ิมเติมในที่ประชุมใหญ่ แต่จะเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
แบบฟอร์มที่เขาก าหนดไว้แล้วไม่ได้ 
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     9. สมาชิกให้ข้อสังเกตเก่ียวกับการกู้ระยะสั้นว่า ในบางช่วงที่เราไม่ได้ใช้เงิน ก็ไม่จ าเป็นต้องกู้ 
ต่อเนื่อง ท าอย่างนี้เหมือนปล่อยกู้ระยะยาว ท าให้ผลขาดทุนมีมากขึ้น 
     10. สมาชิกสอบถามเรื่องกองทุนส่วนบุคคลธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ เหตุใดจึงมี
ยอดลดลงไปมากเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน 

     ส าหรับประเด็นนี้นางลักขณาได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า กองทุนส่วนบุคคลธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่ปี 
2550-2556 ลงทุน 1,000,521,477.04 บาท มีการลงทุน 2 ครั้ง ๆ ละ 500 ล้านบาท ในระหว่างปีมีการถอนเงินต้นคืน
มาแล้ว 253 ล้านบาท และรายได้ตั้งแต่ปี 2550-2556 ได้ 254 ล้านบาท ส าหรับธนาคารกรุงเทพ ลงทุน 2 ครั้ง ครั้งละ 
500 ล้านบาท เท่ากับ 1,000 ล้านบาท และอีก 5 ล้านกว่าบาท ได้ถอนเป็นระยะ ๆ ได้เงินคืนมา 229 ล้านเศษ ยังเหลือ 
776 ล้านบาท โดยรายได้ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2553-2556 จ านวน 229 ล้านบาท ส่วน MFC เริ่มในปี 2555-2556 ลงทุน 
500 ล้านบาท ได้คืนมาแล้ว 52.738 ล้านบาทเศษ คงเหลือ 447 ล้านบาทเศษ รายได้ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2555 -2556 เป็น
เงิน 66.90 ล้านบาทเศษ 
     11. สมาชิกสอบถามเรื่องดอกเบี้ยรับเงินฝากสลากออมสินที่มีวงเล็บและ ธกส.ที่มีวงเล็บ แสดง
ว่ามกีารตั้งค้างรับไว้ล่วงหน้าใช่หรือไม ่
     นางลักขณา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เป็นการตั้งก่อนแล้วมาหักออก 
     เมื่อประธานฯ ได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ให้สมาชิกรับทราบเรียบร้อยแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
ใหญ่สามัญ ประจ าปี 2556 พิจารณางบดุล และรายงานประจ าปี 2556 แสดงผลงานของสหกรณ์  
     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและรายงานประจ าปี 2556 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องพิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
  ประธานฯ ได้เชิญ นายมนตรี  ช่วยชู ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ เป็นผู้น าเสนอในวาระนี้ 
  นายมนตรี  ช่วยชู น าเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ ากัด ประจ าปี 2556 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 และ
แจ้งว่าได้เข้ามาตรวจสอบทุกเดือน สรุปได้ว่า การบัญชีของสหกรณ์มีการจัดท าเรียบร้อยเป็นปัจจุบันเป็นไปตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ฯ ก าหนด 
  นายชูชาติ   ธรรมเจริญ เลขประจ าตัวสมาชิก 154740 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ไ ด้ แ ส ด ง
ความคิดเห็น ประเด็นการท าบัญชีสหกรณ์ของนายมนตรี  ช่วยชู ว่าไม่เคยเจอระบบบัญชีที่มีตัวเลขแต่ไม่มีเงินเมื่อ
เกิดปัญหา ใครจะรับผิดชอบ ซึ่งเรื่องที่เป็นปัญหา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เหตุเกิดขึ้นมาตั้ง 5 ปีที่แล้ว
ฉะนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบดี จนถึงปัจจุบัน พยายามแก้ปัญหาตลอด ท่านประธานฯ ได้ยืนยันตลอดมา
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ คือสิทธิเหนืออย่างอ่ืน นี้คือความคิดของท่านประธานฯ แต่กฎหมาย
ต้องเป็นหลัก ผมคิดว่าศาลเท่านั้นคือค าตัดสินสุดท้าย ดังนั้น เราต้องมองในแง่ของความเป็นจริง เพราะเงินลงทุนไป
นั้นไม่ใช่ของประธานฯ เพียงผู้เดียว แต่เป็นเงินของสมาชิกทุกคน หลายค าถามที่สมาชิกอยากถามผู้บริหารสหกรณ์ 
ก็ตอบไม่ชัดเจน ตัวแทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ไม่ตอบ ดังนั้น นายมนตรี ช่วยชู ยืนยันได้หรือไม่ปัญหาที่เกิดมา
ท่านจะรับผิดชอบหรือไม่  
  ประธานฯ ได้ชี้แจงให้สมาชิกให้ทราบว่า สหกรณ์ได้จัดตั้งคณะท างานไปศึกษา หาข้อมูล 
และน ามาเสนอกับสมาชิกในคราวถัดไป เพ่ือเสนอในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงขอมติจากท่ีประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2556 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2556 
  ประธานฯ น าเสนอการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2556 ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมซักซ้อมจัดสรร
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ก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 โดยมีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
2556  ดังนี้  

บาท % บาท %
1. ก ำไรสุทธิ 993,054,936.59 100.00 915,182,971.87 100.00
2. ทุนส ำรอง

ไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 15 ของก ำไรสุทธิ 149,355,462.46 15.04 137,643,518.97 15.04
3. ค่ำบ ำรงุสนันบิำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

รอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธ ิแต่ไมเ่กนิ 10,000 บำท 10,000.00       0.00  10,000.00      0.00   
4. เงนิปนัผลรอ้ยละ 6.03 (ปี 2555 = 6.01) แห่งค่าหุ้นที่ช าระแลว้

ของสมาชกิแต่ละคน โดยคดิใหต้ามส่วนระยะเวลา 652,772,570.71 65.73 606,713,830.11 66.29
5. เงนิเฉลีย่คนืรอ้ยละ 42.00 (ปี 2555 = 33.00)

ของดอกเบี้ยเงนิกูทุ้กประเภท * 88,316,231.92 8.89 54,406,945.59 5.95
6. ทุนอุดหนุนกำรศกึษำของบุตรสมำชกิ

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิ 6,600,000.00 0.67 6,200,000.00 0.68
7. โบนสักรรมกำรและเจำ้หน้ำที่

ไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 1 แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของก ำไรสุทธิ 10,995,501.40 1.11 10,250,000.00 1.12
8. ทุนสำธำรณประโยชน์

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิ 1,303,866.14 0.13 2,136,998.53 0.23
9. ทุนสวสัดกิำรสมำชกิ  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของก ำไรสุทธิ 69,513,845.56 7.00 82,366,467.47 9.00
10. ทุนรกัษำระดบัอตัรำเงนิปนัผล

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2  แห่งทุนเรอืนหุ้นวนัสิ้นปี 14,187,458.40 1.43 15,455,211.20 1.69

รายการ ปี 2556 ปี 2555

   
  นายชูชาติ   ธรรมเจริญ เลขประจ าตัวสมาชิก 154740 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้อภิปราย
ให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการจัดสรรก าไรสุทธิในที่ประชุม แต่ผู้บริหารไม่เคยใส่ใจการจัดสรรปันผลเฉลี่ยคืน ให้
สมาชิกคือการออมที่ลงทุนไปได้ก าไรเท่าไรมาจากส่วนไหนบ้าง ก าไรสุทธิเท่านี้ แต่ละส่วนมาจากไหน โดยตั้งสูตร
ส าเร็จขึ้นมา ก็จะได้มาซึ่งความพอใจ ไม่ต้องกลัวมติที่ประชุมไม่อนุมัติ ถ้ามีสูตรชัดเจนขึ้นปรับตัวเลขนิดหน่อยไม่มี
ปัญหาอะไร เราดูเงินปันผลแต่ละปี เปลี่ยนแปลงมากไหม ท่าน อ.สวัสดิ์ ได้วางแผนระยะยาวไว้แล้ว แต่สมาชิกแจ้ง
ว่าไม่มีเงินกู้ก็คงได้เงินปันผลมากแน่นอน ฉะนั้นเราต้องออมด้วย กู้ด้วยเพ่ือความเหมาะสม ดังนั้นปีหน้าควรมีสูตร
ส าเร็จตั้งไว้เลย  
  ประธานฯ ขอบคุณ รับไว้พิจารณาในคราวถัดไป 
  นายธ ารง  มะลิอ่อง  เลขประจ าตัวสมาชิก 331866 สังกัดส านักงานวิทยทรัพยากร ได้
อภิปรายในที่ประชุมว่า ตัวเลขการจัดสรร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 การขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 4% เป็น 5% สมาชิก
ได้เสนอเงินเฉลี่ยคืน คือ 42% ส่วนเงินฝากกับหุ้นได้เสนอ 6.03 จากก าไรสุทธิ เพ่ิมข้ึนจาก 915 ล้านบาท และในปีนี้
เพ่ิมข้ึนจ านวน 993 ล้านบาท ฉะนั้นการจัดสรร ก็ต้องเพ่ิมตามความเหมาะสม และผมเห็นด้วยกับความคิดเห็นของ 
อ.จรูญ  มหิทธาฟองกุล เพราะว่าพอประชุมล่วงหน้าจะได้ท าความตกลงในระดับหนึ่ง ถึงเวลาประชุมใหญ่จะได้ 
รวบรัด หรือถ้าใครอยากได้มากหรือน้อยพอประชุมก็สู้กันต่อไป และมีความคิดเห็นอะไรที่ต่างกัน ก็ขอจบอย่างมี
เหตุผล  
 

  ประธานฯ กล่าวในที่ประชุมเพ่ือชี้แจงให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
คณะกรรมการจะกลับไปพิจารณาต่อไป 
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  ประธานฯ จึงขอมติจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ 
ประจ าปี 2556  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2556 ตามที่ประธานฯ 
น าเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่องพิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ 
  ประธานฯ เสนอเรื่องพิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญค้างช าระในปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
จุฬาฯ มีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสหกรณ์ท่ีมีระยะเวลาการค้างช าระมากกว่า 10 ปีขึ้นไป สหกรณ์ได้ด าเนินคดี
จนถึงที่สุดและศาลมีค าสั่งพิพากษา เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถทวงติดตามหนี้ได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาขอตัดหนี้
สูญลูกหนี้ค้างช าระ จ านวน 2 ราย สาเหตุ เนื่องจากสมาชิกทั้ง 2 รายได้เสียชีวิตไปแล้ว 
  นายชูชาติ  ธรรมเจริญ เลขประจ าตัวสมาชิก 154740 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้
ข้อสังเกตว่า การที่สมาชิกลาออกจากการปฏิบัติราชการนั้นเป็นสิทธิของสมาชิกสหกรณ์เองซึ่งเป็นนิติบุคคล
มหาวิทยาลัยก็เป็นนิติบุคคล ควรจะดูแลประโยชน์ร่วมกัน แต่ขณะนี้การลาออกจากราชการเป็นเอกสิทธิ์ ดังนั้นจึง
ต้องพ่ึงศาลในที่สุด เพราะหนี้สูญของสมาชิกทั้ง 2 ราย รวมกันเป็นจ านวน 200,000.- บาท ต้องใช้เวลาถึง 10 ปี  
ในการทวงถามหนี้ ผมว่าใช้เวลายาวนานเกินไป และต้องมาเสียเงินค่าศาล ดังนั้น ควรจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้ 
  ประธานฯ เสนอในกรณีหนี้เงินกู้สามัญ ควรเสนอบริษัทประกันหนี้เข้ามาเพ่ือลดภาระ 
หนี้สูญได้พอสมควร โดยค านวณอัตราจากสมาชิกผู้กู้อีกประมาณแสนละ 350.- บาท และถ้าท าได้ก็ให้ท าปีต่อปี พอ
เงินปันผลเฉลี่ยคืนออกมาเมื่อไรก็สามารถน าเงินส่วนนี้ออกมาชี้แจงได้เลย ส่วนสมาชิกจะเดือดร้อน แต่ความมั่นคง
ของสหกรณ์จะเกิดข้ึน จึงเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานฯ จึงขอมติจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 พิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตัดหนี้สูญ จ านวน 2 ราย คือนายนภดล  เจริญผล หนี้
สูญจ านวน 175,800.07 บาท และนายสวัสดิ์  นิยมสวัสดิ์ ตัดหนี้สูญจ านวน 74,653.34 บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี  8   เรื่องพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม    
  ประธานฯ เสนอเรื่องพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ตามที่สมาชิก
ได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ต่อมาสมาชิกผู้กู้ได้ถึงแก่กรรม และมีหนี้สินค้างช าระ
กับสหกรณ์ ซึ่งเป็นภาระแก่ผู้ค้ าประกันและบุคคลที่ต้องช าระหนี้แทน    
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือผู้ค้ าประกันและบุคคลที่ช าระหนี้
แทนผู้กู้ จึงเห็นควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นร้อยละ 0.01 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่  
ถึงแก่กรรมจนถึงวันช าระหนี้ 
  ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 พิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้  
ให้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม     
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็น
อัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี 
 

ระเบียบวาระท่ี  9   เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนนิงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2557 
     ประธานฯ น าเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานของ
สหกรณ์ ประจ าปี 2557 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2557 

     ประธานฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
ปี 2557 โดยตั้งไว้ที่ 94 ล้านบาท ส่วนงบประมาณด้านสถานที่ ตั้งไว้ที่ 8,425,000. - ล้านบาท ส่วนงบประมาณ
เกี่ยวกับสมาชิกตั้งไว้ที่ 7,796,000.- ล้านบาท และงบประมาณด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ตั้งไว้ที่ 28 ล้านบาท ในส่วน
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การจัดตั้งส านักงานสาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้งบประมาณ 1.9 ล้านบาท และการจัดตั้งสาขา ต้องมีบุคลากร 
จ านวน 1 คน เพื่อให้บริการสมาชิกคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฯลฯ โดยขอตั้งงบประมาณ
รวมทั้งหมด 9,452,700.- ล้านบาท จึงขอเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
     นายสุวัฒน์  กลิ่นเกษร เลขประจ าตัวสมาชิก 240836 สังกัดโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม 
คณะครุศาสตร์ ได้เสนอของบประมาณสนับสนุนกีฬาบุคลากรจุฬา เป็น 300,000.- บาท และสนับสนุนนักกีฬา และ
เจ้าหน้าที่ควบคุมทีมเป็นรายบุคคล ส าหรับแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เป็น 1,600.- บาทต่อคน 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
ประจ าปี 2557 และสนับสนุนกีฬาบุคลากรจุฬาฯ เป็น 300,000.- บาท  ตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับค่าเบี้ย
ประชุมส าหรับคณะท างานศึกษารายละเอียดสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 
 

ระเบียบวาระท่ี  10   เรื่องการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน  
     ประจ าหน่วย ปี 2557 
     ประธานฯ เรียนเชิญ นายปิยะ   อุไรไพรวัน ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วยฯ ปี 2557 เป็นผู้น าเสนอในวาระนี้ 
     ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมพิจารณา ต าแหน่ง
กรรมการด าเนินการเขตที่ 6 ได้แก่ นางสาลี่   หมั่นเจริญ ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ซึ่ง
มีผลท าให้การได้รับการหยั่งเสียงเลือกตั้งต้องสิ้นสุดลงไปด้วย ดังนั้น จึงน าเรื่องนี้ เสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ให้ได้รับทราบ เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาในเขต 6 ต่อไป  
     เนื่องจากเราไม่มีระเบียบรองรับที่จะก าหนดให้เลือกตั้งใหม่ส าหรับคนที่หมดสิทธิ อยาก
เปรียบเทียบตัวอย่างที่เห็นเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ที่กล่าวมา 
อย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เบอร์ 2 ขึ้นมา แต่ให้เหตุผลที่ต้องชี้แจงในที่ประชุมรับทราบและแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมด้วย  
     นายชูชาติ   ธรรมเจริญ เลขประจ าตัวสมาชิก 154740 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้
ข้อสังเกตว่า ประธานท่านคงสับสน สิ่งที่เราท าคือ การหยั่งเสียงไม่ใช่การเลือกตั้ง เราอยากให้สมาชิกทุกคนใช้สิทธิ 
ไม่ว่าจะเกษียณหรือยังไม่เกษียณก็ตาม ท่านต้องการแจ้งกับสมาชิกว่าปัญหาคือ 3 – 4 ท่านที่ลงสมัคร รับการ 
หยั่งเสียงครั้งนี้ถือว่าถูกตัดสิทธิมันถูกต้องหรือไม่ เช่น มีกรรมการ 15 คน แต่ถ้ามี 14 คน ก็ไม่เสียหาย หรืออาจจะมี 
ทางออก 3,4,5 ก็ได้ เราต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่ท ามานั้นคือการหยั่งเสียงไม่ใช่การเลือกตั้ง 
     นายสมบุญ  บุญดีกุล เลขประจ าตัวสมาชิก 291458 สังกัดสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า ได้
ให้เสนอความคิดเห็นว่า ไม่ควรจะเอาคนที่สมัครได้อันดับที่ 2 ถือว่าไม่มีระเบียบรองรับ แต่เสนอให้อีกทางเลือก คือ
การจับสลากผู้สมัครที่เหลือ 3 ท่าน 
     นายสมลักษณ์  คลังเพ็ชร เลขประจ าตัวสมาชิก 354217 สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ได้เสนอความคิดเห็นว่า ขอให้ทั้ง 3 คน ลงสมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งใหม่ 
     นายภัทรพล  ติดตารัมย์ เลขประจ าตัวสมาชิก 390309 สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้เสนอความ
คิดเห็นว่า คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่  14 คน มีศักยภาพพอที่จะบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้
เจริญก้าวหน้าได้ เว้น 1 ปี และปีหน้าเลือกตั้งใหม่ 
     นายธ ารงค์  มะลิอ่อง  เลขประจ าตัวสมาชิก 331866 สังกัดส านักงานวิทยทรัพยากร ได้
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ โดยหลักสากลของการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียงเลือกตั้ง ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศก็ตามควรให้สมาชิกมาใช้สิทธิเองตามหน้าที่ พอมีผู้น าเสนอท่านก็บอกว่าลิดรอนสิทธิของ
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สมาชิกจริงๆ เป็นหน้าที่ของเขาตามข้อบังคับ พ.ร.บ. 42  แต่ถ้าคุณเต็มใจเลือกตั้งหรือใช้สิทธิของท่าน สหกรณ์ฯ  
ก็มีเงินสนับสนุนในส่วนนั้น จึงฝากแนวคิดในข้อนี้ด้วยขอบคุณครับ 
     ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ได้น าเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่อง 
นางสาลี่ หมั่นเจริญ ในการท างานของคณะกรรมการชุดนี้ สิ่งที่ได้ปฏิบัติ คือร่างระเบียบส าหรับการหยั่งเสียง
เลือกตั้งฯ และน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ เพ่ือพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวถัดไป  
     นายวิเชียร  ปล้ืมคิด เลขประจ าตัวสมาชิก 260154 สังกัดสถาบันภาษา ได้เสนอเรื่อง 
พ.ร.บ.สหกรณ์ ปี พ.ศ. 2542 ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ในมาตรา 50 คือให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ 
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 14 คน จึงขอชี้แจงในที่ประชุมทราบ 
     ประธานฯ เสนอในที่ประชุมให้มีการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการเขตที่ 6 ใหม่ และขอจัดการ
ประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งกรรมการเขตที่ 6 โดยขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับจัดการประชุมใหญ่เป็นจ านวนเงิน 
1,000,000.- บาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ผู้อาวุโสมาประชุมใหญ่และค่าห้องประชุม และตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม
ส าหรับการจัดการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ เป็นจ านวนเงิน 500,000.- บาท 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติตามเสนอ 
     ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ได้เสนอผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
ต าแหน่งต่าง ๆเพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณาอนุมัติ เข้าสู่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ต่อไป ดังนี้ 
     1. ต าแหน่งรองประธานกรรมการ ได้แก่ นายวิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง 
     2. ต าแหน่งเหรัญญิก  ได้แก่ นายวิศิษฐ์ หินแก้ว 
     3. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตที่ 2 ได้แก่ นายวินัย มั่นยิ่ง 
     4. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 7 ได้แก่ นายศิริศักดิ ์ สีค าภา 
     5. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 8 ได้แก่ น.ส.ปิยะวรรณ เชยโชติ 
     6. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 10 ได้แก่ นายณรงค ์ เพชรสุก 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคล ตามที่ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้งฯ น าเสนอ 6 คน เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
     ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ได้น าเสนอผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน
ประจ าหน่วย จ านวน 26 คน ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังต่อไปนี้ 
     1.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  1 ได้แก่ นางอวัตถา เทพหยด  
     2.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  2 ได้แก่ นางร าไพร ทองค า 
     3.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  3 ได้แก่ นายสยาม ทองแสง  
     4.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  4 ได้แก่ นางประนอม ศิลปนภาพร 
     5.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  5 ได้แก่ นายกิตติวัฒน์ การศาสตร์ 
     6.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  6 ได้แก่ นายชรินทร์ เหนี่ยงแจ่ม 
        นายเลิศ พานไธสง 
     7.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  7 ได้แก่ นายพรสิทธิ์ ฤทธิ์ส าเร็จ 
        นายวรา นิ่มงาม 
     8.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  8 ได้แก่ นายพจน์ เจริญพร 
     9.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  9 ได้แก่ นายธนากร  น้อยค าสิน 
     10. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 10 ได้แก่ นายชรินทร์ โกศิยะกุล 
     11. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 11 ได้แก่ นายชัยนันท์ พรมนิ่ม 
     12. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 12 ได้แก่ น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์ 
     13. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 13 ได้แก่ นายอัคเดช เกษเจริญ 
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     14. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 14 ได้แก่ นายบุญนพ ค าแหง 
     15. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 15 ได้แก่ น.ส.ศิริวรรณ ฐิติรุ่งโรจน์กุล 
     16. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 16 ได้แก่ นายบุญเทียม เรืองกระโทก 
     17. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 17 ได้แก่ นายพงษ์สิธร แสงน้อย 
     18. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 18 ได้แก่ นายชลวุฒิ พูลสมบัติ 
     19. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 19 ได้แก่ นายนที ขวัญรัตน์ 
     20. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 20 ได้แก่ นายกานต์ สอนศร ี
     21. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 21 ได้แก่ นายสมโภช จั่นจ ารัส  
     22. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 22 ได้แก่ นางสุภา บุญศรี 
     23. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 23 ได้แก่ นายอุดม พอดี  
     24. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 24 ได้แก่ นายณัฐวัฒน์ สุขทั่วญาติ 
 

     ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ได้สรุปค่าใช้จ่ายในการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้ งผู้ประสานง านประจ าหน่วย ปี  พ.ศ. 2557  
ให้ที่ประชุมทราบ 
     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  11   เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
     และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี 2558 
     ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 พิจารณาเลือกประธานกรรมการ
ด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ประจ าปี 2557 ต่อไป 
     นายส าลี  เหลาชัย เลขประจ าตัวสมาชิก 331748 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอ  
นายปิยะ  อุไรไพรวัน 
     ประธานฯ ขอมติที่ประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ประจ าปี 
2558  
     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายปิยะ  อุไรไพรวัน เป็นประธานกรรมการ
ด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ประจ าปี 2558 
      

ระเบียบวาระท่ี  12   เรื่องการก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม 
                   ประธานฯ เสนอว่าตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด              
ข้อ 29 ได้ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมได้  ดังมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ข้อบังคับ  ข้อ 29  
“วงเงินกู้ยืม  ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมส าหรับปีหนึ่งๆ  ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควร

แก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม

ส าหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมส าหรับปีก่อนไปพลาง” 
ในปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมไว้ เป็น

จ านวน 12,100,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 

ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¨íÒ¡Ñ´

19



 

ส าหรับในปี 2557  คณะกรรมการด าเนินการ ใคร่เสนอขออนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม   
ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจกู้ยืมได้ในวงเงิน 13,000,000,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันล้านบาทถ้วน)  
 ทั้งนี้ เพ่ือความรอบคอบในการด าเนินกิจการให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของการให้
ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวาง และเพ่ือให้การบริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจกู้ยืมได้ 
ในวงเงิน  13,000,000,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันล้านบาทถ้วน) ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการน าเสนอ   
 

ระเบียบวาระท่ี  13   เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ประจ าปี 2557 
  ประธานกรรมการ เสนอว่า ในปี 2556 สหกรณ์ได้เลือกให้ นางลักขณา  เขคม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 688 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  
  ส าหรับในปี 2557 นี้ ได้รับหนังสือเสนอบริการสอบบัญชี จ านวน 4 ราย  ดังนี้ 
  1. ส านักสอบบัญชีลักขณา เขคม และคณะ  โดย  นายการุญ ทองโสภิต 
  2. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด โดย  ดร.มนตรี    ช่วยชู  
  3. บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด โดย  นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ 
  4. บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด  โดย  นายศิลป์ชัย   รักษาพล 
 

  นายศิริศักดิ์   สีค าภา  เลขประจ าตัวสมาชิก  213655   สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี เสนอ บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
                       ประธานฯ ขอมติที่ประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2557   
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือก บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด โดย 
ดร.มนตรี  ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3214 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ประจ าปี 2557 และก าหนดค่าตอบแทน เป็นเงิน จ านวน 260,000.- บาท  
(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
 

ระเบียบวาระท่ี  14   เรื่องการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2557 
     ประธานกรรมการ เสนอว่า ในปี 2556 สหกรณ์ได้เลือก บริษัท มนตรีสอบบัญชีและ
กฎหมาย จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
     ส าหรับในปี 2557 นี้ ได้รับหนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการ จ านวน 2 ราย ดังนี้  
  1. ส านักสอบบัญชีลักขณา เขคม และคณะ  
  2. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด  
  

  นายศิริศักดิ์   สีค าภา  เลขประจ าตัวสมาชิก  213655   สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี เสนอ ส านักสอบบัญชีลักขณา  เขคม และคณะ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
                       ประธานฯ ขอมติที่ประชุมคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2557   
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือก ส านักสอบบัญชีลักขณา  เขคม และคณะ เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ประจ าปี 2557 และก าหนดค่าตอบแทน  
เป็นเงิน จ านวน 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  15   เรื่องการลงทุนของสหกรณ์ 
     ประธานฯ เสนอเรื่องการลงทุนของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10(7) และมาตรา 62(7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกอบมติ
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คณะกรรมการพัมนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2552 ออกประกาศ
ก าหนดการน าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนมีข้อความส าคัญ ดังนี้ 
 

ฯลฯ 
   ข้อ 3 เงินฝากของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ต่อไปนี้ 
    (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
    (2) ตั๋วแลกเงินทีธ่นาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้
สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด 
    (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
    (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับเงินฝาก ที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง
สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
    (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 
และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
    (6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ 
A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
    (7) ฝากหรือลงทุนอ่ืนใด นอกจากที่ก าหนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน 
   ข้อ 4 การน าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์ 
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

ฯลฯ 
                       อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีทุนส ารอง 1,838,859,389.01 
บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์)  
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการด าเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ น าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3(7) ได้โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน 
 
 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
น าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตาม ข้อ 3(7) ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติก่อน 
 
ระเบียบวาระท่ี  16   เรื่องอ่ืน ๆ 
     ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ าไพ   สุจริตกุล เลขประจ าตัวสมาชิก 040404 สังกัดคณะ 
ครุศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ได้เสนอความคิดเห็นว่า สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ของเรามีอะไรหลายอย่างที่น่าชื่นชมและได้ฟังผู้อภิปรายแต่ละท่านแล้วชื่นใจ คือผู้ที่อยู่บนเวทีก็
เป็นผู้มีจิตเป็นมิตรไมตรี ไม่ได้ใช้อารมณ์ต่อกัน ขอให้ถือว่าจุดหมายปลายทางที่เราตั้งต้นกันมาแต่ก่อน ขอชื่นชมใน
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สหกรณ์ของเราที่ตั้งมาครบ 53 ปี และขออวยพรให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป อย่าแตกความสามัคคีกัน ขอให้ รอมชอมซึ่ง
กันและกัน 
 

  เมื่อประธาน ฯ ได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบแล้ว และไม่มีสมาชิกแสดงความ
คิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีก ประธานจึงปิดประชุม  
    
ปิดประชุมเวลา 19.45  น. 
 

นายบัญชา    ชลาภิรมย ์
ประธานกรรมการด าเนินการ 

ประธานที่ประชุม 
 
 

นายอุดม   โชคศิริ 
เลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

สหกรณ์ของเราท่ีต้ังมาครบ 53 ปี และขออวยพรให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป อย่าแตกความสามัคคีกัน ขอให้รอมชอมซึ่ง
กันและกัน 
 

  เมื่อประธาน ฯ ได้ช้ีแจงในประเด็นต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบแล้ว และไม่มีสมาชิกแสดงความ
คิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีก ประธานจึงปิดประชุม  
    
ปิดประชุมเวลา 19.45  น. 
 

 
นายบัญชา    ชลาภิรมย์ 

ประธานกรรมการดําเนินการ 
ประธานที่ประชุม 

 
 

 
นายอุดม   โชคศิร ิ

เลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2556 ครั้งที่ 1 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

วันพุธที่  18  มิถุนายน  2557 
ณ ห้องอเนกประสงค์ 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

--------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. นายบัญชา ชลาภิรมย์  ประธานกรรมการ  
2. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย  รองประธานกรรมการ  
3. นายวิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง  รองประธานกรรมการ 
4. นายวิศิษฐ์ หินแก้ว  เหรัญญิก   
5. นายชาญวิทย์ อุปยโส  กรรมการ   
6. นายวินัย  มั่นยิ่ง  กรรมการ   
7. นางอารมณ์ โสตถิอ ารุง  กรรมการ  
8. น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา  กรรมการ  
9. น.ส.ปิยะวรรณ เชยโชต ิ  กรรมการ  
10. นายส าลี  เหลาชัย  กรรมการ 
11. นายศิริศักดิ์ สีค าภา  กรรมการ  
12. นายสมชาย หอมจันทร์  กรรมการ   
13. นายณรงค์ เพชรสุก  กรรมการ 
14. นายอุดม โชคศิริ  เลขานุการ 
15. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด อีกจ านวน 924 คน 

(จากสมาชิกทั้งหมด 11,394 คน) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางรัชนีพร พึงประสพ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
    กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
2. นายอภิชาติ โกสุมาศ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
    ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
3. นายปิยะ อุไรไพรวนั ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
    กรรมการด าเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงาน 
    ประจ าหน่วย ประจ าปี 2557 
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
1. สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  จ านวน 1 คน 
     (จากสมาชิกทั้งหมด 3,683 คน) 
 

เริ่มประชุมเวลา  14.01  น. 
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กิจการที่ประชุม 
 

  ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม โดยขอแก้ไขการประชุมสามัญประจ าปี 2556 เป็นการ
ประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2556 ครั้งที่ 1 บัดนี้สมาชิกในห้องประชุม มี 172 คน ถือว่าครบองค์ประชุม ตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมตามวาระการประชุม และแนะน าผู้เข้า ร่วม
ประชุม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 2 ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ 
ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ต่อจากนั้น จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เขตที่ 6 ประจ าปี 2557 
  ประธานฯ เรียนเชิญ นายปิยะ  อุไรไพรวัน ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี 2557 เป็นผู้น าเสนอในวาระนี้ 
  นายบุญชอบ  มีนาภา เลขประจ าตัวสมาชิก 120680 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ได้มีข้อสังเกตว่าการ
หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการเขตที่ 6 ใหม่ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านที่ได้รับการหยั่งเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้คะแนน
สูงสุด แต่มีเหตุต้องลาออกจากสมาชิก เพราะขาดคุณสมบัตินั้น ไม่ทราบว่าขาดคุณสมบัติข้อไหน เช่น ตาย วิกลจริต 
ลาออกโดยมีความผิดหรือถูกค าพิพากษา ดังนั้นเรื่องนี้ คณะกรรมการด าเนินการควรจะพิจารณาไตร่ตรองไว้ก่อน 
เพราะการหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมามีการตั้งงบประมาณไว้ 800,000.- บาท จึงอยากทราบเหตุผลการลาออกครั้งนี้ 
คืออะไร 
  ประธานฯ ตอบ สมาชิกท่านนี้ลาออก ด้วยความสมัครใจ เหตุผลต้องไปถามสมาชิกท่านนั้นเอง 
  นางรัชนีพร  พึงประสพ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้ชี้แจงให้ที่
ประชุมทราบ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์เป็นไปตามที่สมาชิกแจ้งคือ ให้มีประธาน 1 คน และคณะกรรมการอ่ืน
อีกไม่เกิน 14 คน แสดงว่ากฎหมายก าหนดต้องมีกรรมการไม่เกิน 15 คน แต่สหกรณ์ใดก็ตามควรก าหนดจ านวน
คณะกรรมการให้ชัดเจนไว้ในข้อบังคับ นี้คือระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ไปผูกกับวรรคต่อไปจ านวนที่ออกกึ่งหนึ่งนั้น
หมายความว่า ต้องออก 7 กับ 8 สลับกันไป เพราะฉะนั้น นายทะเบียนสหกรณ์จึงก าหนดไว้ว่าให้แต่ละสหกรณ์ก าหนด
จ านวนคณะกรรมการไว้ตามศักยภาพของสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ขนาดเล็ก ก็อาจจะมีประธาน 1 คน กรรมการอีก 7 คน 
รวมเป็น 8 คน หรือถ้าเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีคณะกรรมการช่วยกันด าเนินงานประกอบไปด้วย ประธาน 1 คน 
กรรมการอีก 14 คน รวมทั้งหมดไม่เกิน 15 คน แต่ในสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ก าหนดไม่เหมือนที่อ่ืน คือก าหนดให้มี
ประธาน 1 คน รองประธาน 2 คน เลขาฯ 1 คน เหรัญญิก 1 คน และกรรมการ 10 คน เวลาเลือกตั้งก็ให้เลือกตาม
ต าแหน่ง เนื่องจากสมัครตามต าแหน่งก็เป็นไปตามนั้น ข้อบังคับข้อต่อไปกฎหมายแจ้งว่าในกรณีที่มีคณะกรรมการว่าง
ลง เช่น เลือกมาแล้ว 15 คน และมีการลาออกหรือตายระหว่างปี เหลือ 14 คน ถ้ายังเป็นองค์ประชุมอยู่ สหกรณ์นั้น
สามารถด าเนินการได้ ตราบใดที่ยังครบองค์ประชุมสามารถด าเนินการได้ เลยจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป  แต่
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าควรมีคณะกรรมการครบตามข้อบังคับก าหนดไว้ คือ 15 คน 
จึงมีการเรียกประชุมวิสามัญเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติมให้ครบตามข้อบังคับ  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการประชุมใน
วันนี้ ตอนที่ประชุมใหญ่สามัญมีคณะกรรมการเสนอว่าถ้ามีการลาออกให้เลื่อนล าดับต่อไป ท่านสมาชิกก็ แจ้งว่าไม่
เป็นไรเอาเท่าเดิมเท่าท่ีได้สรรหาตามนั้นก็กลายเป็นเพียง 14 คน ดังนั้นต้องแจ้งว่าเหตุเป็นอย่างนี้ 
  นายนิพนธ์   กิติกุล เลขประจ าตัวสมาชิก 142732 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่า ถ้าสมาชิกจะมาเลือกตั้งเป็นกรรมการควรจะมีความพร้อมที่จะไม่มาลาออกก่อน 
นอกจากถูกไล่ออกจากราชการ ถ้ามาสมัครแล้วลาออกโดยไม่มีเหตุอันควรท าให้สหกรณ์เสียงบประมาณการเลือกตั้ง 
แสดงว่าไม่มีความรับผิดชอบหรือก าหนดบทลงโทษไว้ให้ชัดเจน 
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  ประธานฯ ได้ฝากน าเสนอถึงประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงฯ ควรก าหนดระเบียบในการ
สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ให้ชัดเจน 
  ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงฯ ได้แจ้งว่าคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอดังนี้ 
 ข้อ 1 กรณีสมาชิกลาออกท าให้ขาดคุณสมบัติเป็นกรรมการ จะต้องมีการหยั่งเสียงเลือกตั้งใหม่ สมาชิก 
คนนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการหยั่งเสียงฯ 
 ข้อ 2 กรณีผู้ได้รับการหยั่งเสียงเลือกตั้งในล าดับที่ 1 ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการอ านวยการหยั่งเสียงฯ จะ
เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการหยั่งเสียงฯ ล าดับที่ 2 ขึ้นมาให้ที่ประชุมรับรอง 
 ข้อ 3 บุคคลที่จะรับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงฯ เป็นกรรมการ จะต้องไม่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการหยั่งเสียง
โดยจะต้องเว้นวรรค 1 ปี  
  น.ส.อุ่นเรือน  เทพธาดา เลขประจ าตัวสมาชิก 122752 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ แสดงความ
คิดเห็น กรณีที่สมาชิกเลือกกรรมการประจ าเขต ควรจะให้สมาชิกแต่ละเขตเลือกกรรมการประจ าเขตของแต่ละเข ต 
ไม่ต้องเลือกกรรมการเขตอ่ืน  
  นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล เลขประจ าตัวสมาชิก 251158 สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แสดง
ความคิดเห็นว่า กรรมการบริหารให้เลือกทุกคณะ กรรมการเขตให้เลือกกรรมการของแต่ละเขตไม่ข้ามเขต ถ้ามีปัญหาก็
ให้เลือกเฉพาะเขตนั้น ๆ ไม่ต้องเลือกทั้งหมดจะเป็นการประหยัดงบประมาณ 
  ประธานฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าการที่สหกรณ์จัดให้มีการเลือกตั้งทั้งหมด เพ่ือป้องกันการซื้อเสียง 
ถ้ามีการเลือกตั้งทั้งหมดจะเป็นการยากในการซื้อเสียง ถ้าสมาชิกเลือกเฉพาะเขต กรรมการเขตนั้น ๆ จะดูแลสมาชิก
เขตของตัวเอง แต่ปัจจุบันนี้กรรมการจะต้องดูแลสมาชิกทุกคน และต้องเอาใจใส่สมาชิกทั้งหมด ท าให้การเลือกตั้งของ
สหกรณ์ดีข้ึน การซื้อเสียงน้อยลง กรรมการต้องดูแลสมาชิกได้ทุกคน ไม่ใช่เฉพาะเขตนั้น ๆ  
  นางวนิดา  โพธารามิก เลขประจ าตัวสมาชิก 170869 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ แสดงความคิ ดเห็น 
การเลือกตั้งเฉพาะเขตไม่ใช่เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุ เพราะต้นเหตุไม่ได้เกิดจากตรงนี้ การเสียงบประมาณมากหรือน้อย
เป็นความจ าเป็นถ้าต้องเสียเพ่ือประโยชน์ที่ดี การเลือกตั้งให้สมาชิกทั้งหมดเลือกกรรมการเขตเป็นกรรมการชุดใหญ่
ไม่ใช่ผู้ประสานงาน ฉะนั้นทุกคนควรจะมีสิทธิเลือกกรรมการเพ่ือผลประโยชน์ตัวเอง การเลือกตั้งซ่อมเหมาะสมหรือไม่
ต้องดูที่ต้นเหตุว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร กรรมการจึงขาดคุณสมบัติ ตายเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ ลาออกเพราะป่วยก็มี
ใบรับรองแพทย์ต้องลาออกได้ แต่ถ้าลาออกโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะต้องพิจารณาว่าจะลงโทษอย่างไร ขอเสนอจุดนี้
จุดเดียวไม่ว่าจะลาออกก่อนหรือหลังลงคะแนนก็น่าจะมีบทลงโทษ   
  นายสุจินต์  ชลายนคุปต์  เลขประจ าตัวสมาชิก 131914 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้แสดงความ
คิดเห็น ข้อ 1 การเลือกตั้งครั้งแรกก็เลือกพร้อมกันหมดไม่น่าจะเสียงบประมาณเพ่ิม ข้อ 2 ไม่เห็นด้วยในการที่จะเลื่อน
ล าดับที่ 2 เพ่ือมาเป็นกรรมการ เพราะต้องเลือกตั้งใหม่ ข้อ 3 ในการก าหนดการผู้ที่จะลาออกหรือ 
สละสิทธิ์ควรก าหนดให้ชัดเจนว่าลาออกหรือสละสิทธิ์ว่าลาออกเพราะอะไร เจ็บป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ ไม่ใช่ต้องมา
ชดใช้กันทั้งหมด กรรมการควรจะพิจารณาไตร่ตรองให้ดีกว่านี้ 
  ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ได้เสนอผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ เขตที่ 6 
ได้แก่ นายทิลดิสร์  รุ่งเรืองกิจไกร เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2556 ครั้งที่ 1 เลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคล ตามท่ีประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ได้
น าเสนอ เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรายงานผลความคืบหน้าของคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและ 
   นิติสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  
   และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด   
 
  ประธานฯ ได้เชิญ นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติ
สัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
คลองจั่น จ ากัด เป็นผู้น าเสนอในวาระนี้ 
  ประธานคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมฯ ได้แนะน าคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติ
สัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
คลองจั่น จ ากัด ประกอบด้วย 
   1. นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ประธานคณะกรรมการ 
   2. นายพงษ์ศักดิ์  กรรณล้วน รองประธานคณะกรรมการ 
   3. นายสวัสดิ์  แสงบางปลา กรรมการ 
   4. นายชูชาติ  ธรรมเจริญ กรรมการ 
   5. นางสุมาลี  โคกขุนทด กรรมการ 
   6. นายบุญชอบ  มีนาภา  กรรมการ 
   7. น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ กรรมการ 
   8. นายวิเชียร  ปลื้มคิด  กรรมการและเลขานุการ 
   9. นางลัดดาวัลย์  บดีรัฐ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  เมื่อได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้ด าเนินการศึกษาท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ คณะกรรมการชุดนี้
ได้วางกรอบแนวทางในการศึกษา 
 

  เรื่องที่ 1 หลักธรรมาภิบาลในองค์กร ซึ่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด มีปัญหาด้าน 
การบริหารการเงินที่ขาดสภาพคล่อง แต่ในส่วนรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด พบว่า
มีสมาชิก 54,000 คน มีสินทรัพย์ประมาณ 20,000 ล้านบาท จากข้อมูลที่ได้จาก DSI และ ปปง. ตรวจสอบพบว่ามี 
การกู้เงินกันเองในคณะกรรมการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ประมาณ 3,000 ล้านบาท และให้สมาชิก
สมทบกู้อีกประมาณ 12,000 ล้านบาท  รวมเป็น 15,000 ล้านบาท ขณะที่สหกรณ์แห่งนี้มีสินทรัพย์ 20,000 ล้านบาท 
ส่วนที่มีความเชื่อมโยงกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เกี่ยวกับกู้ เงินจ านวน 1,431 ล้านบาท โดยมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
คือ โฉนดที่ดินจ านวน 28 ไร่ 3 งาน อยู่หน้าโรงพยาบาลสมิติเวช ถ.ศรีนครินทร์ พร้อมอาคารสิ่ง ปลูกสร้าง อาคาร 
ยูทาวเวอร์ และอาคารชุมนุมสหกรณ์ในทรัพย์ชิ้นนี้ ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีสถานะความเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ 
ในเบื้องต้นคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมชุดนี้ได้มีแนวคิดในเชิงยึดหลักธรรมาภิบาล 5 ข้อ 
  1. จริยธรรม  คุณธรรม 
  2. หลักกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ในการด าเนินงาน 
  3. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในสหกรณ์หรือในองค์กรนั้น ๆ  
  4. การบริหารจัดการด าเนินการต่าง ๆ ต้องโปร่งใส  
  5. ความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานที่จะเกิดข้ึน 
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  เมื่อคณะกรรมการฯ เข้ามาศึกษา การท านิติกรรม เอกสารเงินกู้ต่าง ๆ ถูกต้องตามข้ันตอนตามกฎหมาย  
ท าให้สหกรณ์เป็นเจ้าหนี้ในทรัพย์ที่เขาน ามาจ านอง หลักทรัพย์อยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ถ้าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
คลองจั่น จ ากัด ล้มละลายหรือต้องช าระบัญชีปิดสหกรณ์ไป ทรัพย์ชิ้นนี้อาจจะไม่มีใครมาแบ่งได้นอกจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์จุฬาฯ เพราะถือเป็นเจ้าหนี้ที่เรียกว่าบุริมสิทธิ์ 
 

  เรื่องที่ 2 การท าสัญญาเงินกู้ที่จะเสริมสภาพคล่องของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด  นั้น
ปรากฎว่ามีการประพฤติไม่สุจริตในองค์กรของเขาซ่ึงหน่วยงาน DSI และหน่วยงาน ปปง. ได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าเงิน
หายไปจากระบบจริง สัญญาที่ให้สมาชิกสมทบกู้ไปใน 27 – 28 สัญญาเกินครึ่งเป็นลายเซ็นปลอม คือใช้หลักฐานเป็น
เท็จในการกู้เงินดังกล่าว ดังนั้นทางสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้เร่งด าเนินการทางกฎหมายเพ่ือฟ้องเรียกเงินกู้คืน โดย
บังคับเอาจากทรัพย์จ านองคืน ในขณะนี้สหกรณ์ ได้ให้ทนายไปด าเนินการทางกฎหมาย 
 

  เรื่องที่ 3 ทรัพย์ที่เป็นที่ดินมาจ านอง ถ้ามีสิ่งก่อสร้างอยู่บนที่ดินนั้น ผู้น ามาจ านองจะต้องท าประกัน
อัคคีภัยหรือประกันวินาศภัยให้ผู้รับจ านอง ปรากฏว่าเมื่อเราเข้าไปดูหลักฐานเอกสาร ปรากฏว่าบริษัทที่รับจ านองได้
ท าประกันอัคคีภัยไว้กับ บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเครดิตยูเนี่ยนฯ ความ
น่าเชื่อถือเวลาเกิดวินาศภัยก็ไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้นคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมฯ จึงเสนอแนะให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์จุฬาฯ เปลี่ยนบริษัทประกันเป็น บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
 

  เรื่องท่ี 4 ขณะนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด จะขอเข้าโครงการแผนฟ้ืนฟู แต่ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากเจ้าหนี้ จากการได้สังเกตการณท์ี่ผ่านมา ปรากฏว่ามีเจ้าหนี้ประมาณ 70-80 รายและสมาชิกส่วนใหญ่เป็น
เจ้าหนี้เงินฝาก ถ้าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เข้าแผนฟ้ืนฟูได้ เราก็กลายเป็นเจ้าหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
ดังนั้นทางคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมฯ จึงแนะน าให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เร่งบังคับจ านอง เพ่ือเรียกหนี้
คืน โดยเร็ว 
 

  เรื่องท่ี 5 ผังของโฉนดที่ดิน ทางคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมฯ ได้พบว่าทรัพย์จ านองที่มีชายธง
ขวางเป็นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งซื้อจากโฉนดที่น ามาจ านองกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ในการซื้อและใช้
พระราชบัญญัติเวนคืน คณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมฯ ได้ส ารวจที่ดินบริเวณโดยรอบ พบข้อเท็จจริงที่จะมา
ประมวลและเสนอให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เป็นเจ้าของในทรัพย์ โปรดตรวจสอบหลักหมุดเขต เพ่ือดูเขต
ที่ถูกต้องอยู่ตรงไหน และได้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ด าเนินการจ้างบริษัทประมูลค่าทรัพย์สินอาจใช้เกณฑ์ของราคา
ประเมินราคาที่ดิน เพราะเราต้องการตัวเลขท่ีชัดเจนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ 
  ประธานคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมฯ ได้เสนอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ ท าโครงการโดยจด
ทะเบียนเป็นสหกรณ์บริการ เพ่ือที่จะสร้างมูลค่าหลักทรัพย์ ที่ดิน สามารถท าก าไร และพัฒนาโครงการเหมือน โครงการ 
CU terrace  ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกต่อไป 
  นางวนิดา   โพธารามิก เลขประจ าตัวสมาชิก 170869 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความคิดเห็น 
ตามที่ประธานคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมฯ เสนอมาหลายขั้นตอนมาก ดิฉันสนใจในขั้นตอนเดียวคือเรื่องการ
ได้มาของที่ดินนั้น เมื่อไรเราจะได้เป็นกรรมสิทธิ์ จะฟ้องร้องเมื่อไร และมีโอกาสจะได้อย่างไร 
  ประธานคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุม โดยหลักกฎหมายคุ้มครองทุกคน
ทุกเวลาเสมอภาคกัน หลักกฎหมายที่เขาน าทรัพย์มาจ านองประกันการช าระหนี้คือประกันไม่ให้หนี้สูญแต่กระบวนการ
ที่จะบีบบังคับจ านองช าระหนี้ คือ ฟ้องบังคับจ านอง ถ้าทรัพย์นั้นมีมูลค่ามากกว่าหนี้ ศาลจะมีค าสั่งให้ขายทอดตลาด 
เงินที่ได้จากการขายก็น ามาช าระหนี้ เงินที่เขาน ามาช าระหนี้กับเราเป็นหนี้พร้อมดอกเบี้ยเท่าไร เราต้องได้รับการช าระ
ก่อนที่เหลือจะคืนให้ลูกหนี้รายต่อไป  และกรณีท่ีฟ้องบังคับจ านองแล้วมูลค่าหลักทรัพย์น้อยกว่าหรือด้อยกว่าหนี้ ถ้าเรา
ต้องการที่ดินแปลงนั้นกต็้องฟ้องบังคับหนี้โดยให้โอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของเรา 
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  นายกิตติ  อมตชีวิน เลขประจ าตัวสมาชิก 232001 สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ขอทราบรายละเอียด 2 -3 
ประเด็น  ประเด็นแรกอยากรู้ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด น าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาจ านองกับสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาฯ ในราคาประเมินที่ดินเท่าไร สมเหตุสมผลกับจ านวนเงินที่สหกรณ์ปล่อยกู้ขณะนั้นหรือไม่ เวลาฟ้อง
บังคับจ านองขาดทุนหรือไม่ 
  ประเด็นที่ 2 เรื่องประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้าง  
  ประเด็นที่ 3 ไม่เห็นด้วยในการที่จะไปลงทุนกับสหกรณ์บริการ มีข้อเสนอแนะว่ากรรมการ 15 ท่าน 
ควรตรวจสอบก่อนปล่อยกู้อย่างไร เพ่ือทีจ่ะถ่วงดุลกรรมการ เราจะควบคุมการใช้ดุลพินิจคัดคานอ านาจอย่างไรกับการ
ปล่อยกู้ สมาชิกอยากรู้ว่าหลักเกณฑ์อย่างไร อยากให้อาจารย์ปริญญา และคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมฯ ไปหา
มาตรการป้องกัน 
  ประธานคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมฯ ได้ตอบทุกค าถาม  ตัวเลขของการปล่อยกู้ ส่วนตัวเลข
การประเมินยังไม่น าเสนอ ผมใช้หลักเปิดเผยหลักพระราชบัญญัติ หลักข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็น
ข้อยกเว้น ผมใช้หลักนี้ในการสื่อสารกับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษา
การท าธุรกรรมฯ ยังไม่สมบูรณ์ วันนี้ผมได้รายงานผลความคืบหน้าว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่เราได้รับมอบหมายจากที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 รายงานฉบับสมบูรณ์เราจะเสนออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งรายงานฉบับสมบูรณ์เราได้ก าหนด
กรอบการศึกษาไว้แล้วตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมฯ เป็นผู้เข้ามาศึกษา จะเปรียบเทียบ
ว่าด าเนินการไปถูกต้องตามข้ันตอนหรือไม่ ส่วนในเรื่องข้อสงสัยข้อใดก็ตามที่ยังไม่พบว่าเขาไม่สุจริตต้องถือว่าเขาสุจริต 
ถ้าพบว่าเขาไม่สุจริต คณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมฯ ก็คงไม่ยอมเหมือนกัน ส่วนที่เสนอแนะในเรื่องสหกรณ์
บริการ บางครั้งก็ต้องมีการคิดข้ามกรอบ เราเป็นคณะกรรมการศึกษา ไม่ใช่ คณะกรรมการสอบสวน มาศึกษาผล 
ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขว่าเป็นอย่างไร 
  นายกิตติ  อมตชีวิน เลขประจ าตัวสมาชิก 232001 สังกัดคณะรัฐศาสตร์  ต้องการความชัดเจนในเรื่อง
หลักการสุจริต โปร่งใส เพราะถ้าปล่อยไประยะยาวโอกาสคอรัปชั่นสูง คณะกรรมการควรก าหนดว่าเราจะลงทุนได้
เท่าไร  มีกติกา ขั้นตอนการปฏิบัติมากขึ้น 
  นายชูชาติ  ธรรมเจริญ  เลขประจ าตัวสมาชิก 154740 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ขอเสนอแนะในฐานะ
คณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมฯ ขอบคุณท่านสมาชิกกิตติ อมตชีวิน ที่มีความเป็นห่วงใย  
เราคิดแบบท่านแต่เราไม่กล้าพูด เพราะเราเป็น fact finder  เริ่มต้นมีกรรมการชุดนี้ย้อนไปว่าข้อมูลมีเฉพาะผู้บริหาร 
สมาชิกทุกคนหวั่นเกรงมาก ตั้งแต่แต่งตั้งมาได้ประชุมไปแล้ว 9 ครั้ง ผมพูดตลอดว่า ต้องการของ 2 สิ่ง คือ กระดาษ A4 
1 หน้า เป็นบทสรุปทั้งหมด สิ่งที่ 2 คือ รายงานข้อมูลแบบละเอียดทั้งหมด คณะกรรมการบริหารสหกรณ์จ านวน 15 
คน รับทราบ พร้อมลงสัตยาบันตรงนี้ ข้อมูลมีทุกคน จากที่เริ่มต้นเราไม่มีข้อมูลเลยจนถึงทุกวันนี้ เราตอบท่านสมาชิก 
ได้ว่า หลักธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมาย และเราดูข้อเท็จจริง จากที่เสียเวลาประชุมมา 9 ครั้งตอบว่ายังอยู่ในกรอบ 
อันที่ 2 หลักการประเมินอย่างไร ตัวเลขราคาเท่าไร ข้อมูลอะไรก็ตามตอบว่ายังครอบคลุมอยู่ และมีมาขอซื้อ 1,800 
ล้านบาท ก็แสดงว่าวันข้างหน้ายังมีประโยชน์ สุดท้ายผมขอตอบท่านสมาชิกว่าท าอย่างไร ป้องกันอย่างไรไม่ให้โกง 
เพราะเราคิดว่ากรรมการทุกคนมีจิตส านึก ขอบคุณครับ 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ เลขประจ าตัวสมาชิก 293040 สังกัดส านักงานการทะเบียน ชี้แจง อาจารย์
กิตติ ราคาประเมินที่ดินที่จ านองเมื่อปี 53 มีที่ดิน 3 แปลง ที่เอามาค้ าประกันเงินกู้ แบบย่อ ๆ เลขที่ดิน 245 จ านวน 
1,126 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 91,000.- บาท  เลขที่ดิน 246 มีจ านวน 8,204 ตารางวา ๆ ละ 64,000. - 
บาท เลขที่ 247 จ านวน 2,666 ตารางวา ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 25,000.-  บาท ในปี 53 การปล่อยเงินกู้ใน
ครั้งนั้นกรรมการได้ประเมินที่ดินแต่ละแปลงราคาที่ดินทั้ง 3 แปลง 91,000 ทุกตารางวา ทั้ง 3 แปลงเท่ากัน มีเกณฑ์ใน
การประเมินที่ดินแต่ละแปลงราคาที่ดินให้เท่าไร ถ้าเป็นที่ดินที่สามารถด าเนินการปลูกสิ่งปลูกสร้างได้สมบูรณ์แล้ว 
จะตีราคา 1.7 เท่า 
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  น.ส.ศุพัชรนันท์  เจริญจิตต์ เลขประจ าตัวสมาชิก 214127 สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ได้สอบถามถึง
ดอกเบี้ยเงินกู้ สหกรณ์ได้รับช าระดอกเบี้ยแยกเป็นรายได้ไหม  
  ประธานฯ ชี้แจงว่าตามน าแนะน าของกรมตรวจบัญชีสกรณ์แนะน าให้น าดอกเบี้ยที่ได้รับไปฝากที่บัญชี
ออมทรัพย์อีกหนึ่งบัญชีที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แนะน า รายได้ไม่ให้น าไป
จัดสรรก าไร ให้ตั้งไว้อาจจะตั้งเป็นหนี้สงสัยจะสูญหรือจะตั้งไว้เป็นทุนแยกไว้ก่อน จนกว่าจะเคลียร์หนี้สินเรียบร้อยแล้ว  
โดยบันทึกดอกเบี้ยไว้ 
  น.ส.ศุพัชรนันท์  เจริญจิตต์ เลขประจ าตัวสมาชิก 214127 สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ได้สอบถามสมาชิก
สหกรณท์ีเ่ป็นลูกหนี้รายบุคคคล คือไม่สามารถช าระหนี้สามารถยกเว้นดอกเบี้ยเอาไปฝากท าเป็นเงินมีแต่ตัวเลขสามารถ
ท าได้หรือไม่  
  ประธานฯ ได้แจ้งสมาชิก ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลเขาไม่มีเงินให้เราไปฝากก็ใช้ไม่ได้ 
  นางรัชนีพร  พึงประสพ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ได้ชี้แจงที่
ประชุม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะท่ีเป็นคนลงทะเบียนในฐานะท่ีรับผิดชอบในเรื่องการเงินและบัญชีของสหกรณ์ได้
ท าหนังสือแนะน าสหกรณ์ในการบันทึกบัญชีว่าในกรณีที่เงินของสหกรณ์ที่ติดค้างที่เครดิตยูเนี่ยนฯ ก็ให้แยกเป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ค าว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือไม่สามารถเรียกคืนได้ภายใน 1 ปี และมีหมายเหตุประกอบงบที่
ชัดเจน ถ้าไม่มีการลงบัญชีอย่างนั้นอาจจะต้องตั้งเป็นหนี้สูญ แต่ในกรณีนี้เนื่องจากเครดิตยูเนี่ยนฯ จะท าแผนฟ้ืนฟู 
ขอระยะเวลาให้บรรดาสหกรณ์ที่น าเงินไปฝากหรือให้กู้ ให้ช่วยกัน ถ้าสหกรณ์ไม่ช่วยเพ่ือนใครจะช่วย กรณีนี้ไม่ได้
หมายความว่าเงินของสหกรณ์จะสูญ แต่ให้ระยะเวลาของการฟื้นฟูจะไม่ได้รับเงินคืนภายใน 1 ปี ส่วนดอกเบี้ยนั้นตอนนี้
แผนฟ้ืนฟูที่ก าลังท าอยู่ดอกเบี้ยของเงินที่สหกรณ์น าไปฝากหรือดอกเบี้ยเงินกู้   กรมส่งเสริมสหกรณ์มีเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์อยู่จะสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพ่ือไปจ่ายดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้ เจ้าหนี้เงินฝากและ
เจ้าหนี้เงินกู้ด้วยอยู่ในแผนฟ้ืนฟูแต่ในระยะเวลาที่ท่านยังไม่ได้รับเงินเพราะแผนฟื้นฟูยังไม่ผ่านศาล ถ้าผ่านเมื่อไรกองทุน
พัฒนาสหกรณ์จะเข้าไปสนับสนุนดอกเบ้ียให้กับเครดิตยูเนี่ยนฯ เพราะฉะนั้นสหกรณ์ที่ท่านบอกว่าตั้งบัญชีไว้ก่อนจะ
ได้รับคืนดอกเบี้ย 
  น.ส.ศุพัชรนันท์  เจริญจิตต์ เลขประจ าตัวสมาชิก 214127 สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ได้สอบถามกรม
ส่งเสริมสหกรณ์  ดอกเบี้ยของเงินฝากนั้น  คือดอกเบี้ยที่เราจะได้รับจริงแต่ดอกเบี้ยที่จะได้รับจากกองทุนนั้นคือดอกเบี้ย
ของดอกเบี้ยอีกทีใช่หรือไหม 
  นางรัชนีพร  พึงประสพ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ได้ชี้แจง
สมาชิก ในเรื่องของดอกเบี้ยคือในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ ท่านต้องได้รับดอกเบี้ย เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยตอนนี้คือเขา
คิดให้แต่ยังไม่จ่ายเป็นเงินมันจะอยู่ในรูปของดอกเบี้ยค้างจ่าย  เพียงแต่เอาไปอยู่ในสมุดเงินฝากก่อนท่านจะได้ 2 ยอด 
ในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินฝากและเจ้าหนี้เงินกู้ อาจจะได้ 2 ยอด แต่ในกรณีนี้ต้องเรียนว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจารณา 
โดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้ใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพ่ือจะจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ที่ ไม่
เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้รายย่อย หรือสถาบันจะไม่เดือดร้อน ต้องใช้ระยะเวลาเพ่ือไม่ให้เป็นหนี้สูญทางกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์จึงได้ออกเกณฑ์ว่าให้ตั้งเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพ่ือไม่ให้เม็ดเงินมันสูญหายไปจากระบบและเปิดเผยไว้
ในงบด้วย แต่ขอชะลอระยะเวลาเม่ือแผนฟ้ืนฟูผ่านแล้ว ก็จะเอาเงินกองทุนมาสนับสนุนจ่ายให้ ส่วนเม็ดเงินต้นก็ขอ
ระยะเวลาว่าถ้าสหกรณ์มีเงินเมื่อไรก็จะใช้คืน ในแผนฟ้ืนฟูนั้นเขาฟ้ืนฟูโดยการสินทรัพย์เขาเองก่อน เริ่มต้นจะขาย
สินทรัพย์ของตนเองที่เครดิตยูเนี่ยนฯ มีทั้งหมด เมื่อเดือนที่แล้วสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ได้มาเรียนชี้แจงแผนฟ้ืนฟูของ
เขาต่อสหกรณ์ต่างๆ ที่ไปร่วมประชุม เขาได้ชี้แจงชัดเจนว่าเขาต้องช่วยตนเองก่อน โดยการขายสินทรัพย์ทั้งหมดที่มี
น ามาช าระหนี้ อันที่ 2 ต้องขอความร่วมมือจากสหกรณ์ที่มีเงินเอาไปฝาก ไม่ได้หมายความว่าฝากที่เครดิตยูเนี่ยนฯ 
เพราะว่าอาจจะไม่มีความไว้วางใจก็อยากให้ฝากในชุมนุมสหกรณ์เพ่ือให้เครดิตยูเนี่ยนฯ มากู้เงินที่ชุมนุมสหกรณ์ตามที่
เขาเสนอ ถ้าเขาช่วยตนเองได้หมดแล้วเขาอาจจะไม่ต้องพ่ึงเงินตรงนี้ก็ได้ ซึ่งอยู่ในแผนฟ้ืนฟูที่เขาได้มาชี้แจง 
เพราะฉะนั้นเราคงต้องให้โอกาสและนโยบายของราชการไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
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ไม่ต้องการให้กระบวนการสหกรณ์ล้มละลาย ต้องการให้เราช่วยกันฟ้ืนฟูและสหกรณ์เพียงที่เดียวอาจจะท าให้ชื่อเสียง
ของสหกรณ์สูญหายไปจากความทรงจ าของบรรดาสมาชิก ถามว่า ณ วันนี้ท่านได้ยินประกาศ คสช. ท่านได้เห็นระบบ
การรวบรวมข้าวทั้งหมด จะให้ระบบสหกรณ์เข้าไป ต่อไปนี้จ าน าข้าวไม่มีแล้ว ประกันราคาข้าวไม่มี ให้ระบบสหกรณ์เข้า
ไปดูแล ค าว่าระบบสหกรณ์คือให้เป็นกลไกของตลาดโดยมีสถาบันการเงิน สถาบันเกษตรกร ได้เข้าไปช่วยเหลือบรรดา
ประชากรที่เป็นเกษตรกรและเป็นสมาชิกสหกรณ์ อันนี้ต้องมอง 2 ด้าน ในด้านหนี้เราก็ยังมีเครดิตในระบบสหกรณ์และ
ต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราไม่ต้องการให้ล้ม  
 
  ที่ประชุมรับทราบ      
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  - ไม่มี – 
 
 เมื่อประธาน ฯ ได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบแล้ว และไม่มีสมาชิกแสดงความคิดเห็น หรือ
ให้ข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีก ประธานจึงปิดประชุม  
 
ปิดประชุมเวลา 15.32 น. 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา   ชลาภิรมย ์

ประธานในที่ประชุม 
 
 
 

นายอุดม   โชคศิริ 
เลขานุการ 

  ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

 

สหกรณ์ของเราท่ีต้ังมาครบ 53 ปี และขออวยพรให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป อย่าแตกความสามัคคีกัน ขอให้รอมชอมซึ่ง
กันและกัน 
 

  เมื่อประธาน ฯ ได้ช้ีแจงในประเด็นต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบแล้ว และไม่มีสมาชิกแสดงความ
คิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีก ประธานจึงปิดประชุม  
    
ปิดประชุมเวลา 19.45  น. 
 

 
นายบัญชา    ชลาภิรมย์ 

ประธานกรรมการดําเนินการ 
ประธานที่ประชุม 

 
 

 
นายอุดม   โชคศิร ิ

เลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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