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รายงานผลการศึกษาการท าธุรกรรมและนิตสัิมพนัธ์ระหว่าง 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดัและสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จ ากดั 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคญัของการศึกษา 

สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ  ากดั   ก่อตั้งเม่ือ13 มกราคม 2504 ดว้ยเงินทุนกอ้นแรก
ประมาณ 20,000 บาท มีสมาชิกเม่ือเร่ิมก่อตั้งจ  านวน 129 คน ณ ส้ินปี 2557  มีสินทรัพยร์วมจ านวน34,350.96
ลา้นบาท   มีสมาชิกจ านวน 15,320  คน   ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาสหกรณ์ฯมีความเจริญกา้วหนา้และประสบ
ความส าเร็จมาโดยล าดบั  เป็นท่ีพึ่งพาของมวลสมาชิกและสหกรณ์อ่ืนๆ เป็นสหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัแนวหนา้
ของประเทศ  จนไดรั้บพระราชทานรางวลัสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่นแห่งชาติมาแลว้ 3 คร้ัง  

ในการท าธุรกรรมดา้นเงินฝากและเงินกูข้องสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯในระยะแรก  มีการท าธุรกรรม
ต่างๆเฉพาะภายในหมู่สมาชิกดว้ยกนัเท่านั้น  ต่อมาเม่ือมีความพร้อมมากข้ึนจึงไดมี้การท าธุรกรรมกบัสหกรณ์
อ่ืนเพิ่มข้ึน  โดยเร่ิมตน้จากสหกรณ์ออมทรัพยด์ว้ยกนั ดว้ยการใหเ้งินกูเ้ป็นคร้ังแรกแก่สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ล าพนู จ ากดั ในปีพ.ศ.  2531  เหตุผลส าคญัในการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยด์ว้ยกนันั้น นอกจากจะเป็นการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์แลว้  ยงัมีความมัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บการช าระคืนเงินกูสู้งมาก  เน่ืองจาก
ในระบบสหกรณ์ออมทรัพยส์ามารถหกัเงินเพื่อช าระหน้ีจากเงินไดร้ายเดือน ณ แหล่งจ่ายเงินเดือนของสมาชิกผู ้
กูน้ัน่เอง  ความจริงขอ้น้ีเป็นท่ีประจกัษช์ดัมา ตั้งแต่มีการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยต่์างๆทัว่ประเทศกวา่ร้อย
แห่งทั้งท่ีเป็นสหกรณ์ออมทรัพยค์รู สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจ สหกรณ์ออมทรัพยท์หาร สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุข สหกรณ์ออมทรัพยใ์นสถานประกอบการต่างๆฯลฯ  วงเงินท่ีเคยให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง
เดียวสูงสุดคือ 830 ลา้นบาท 

นอกจากการให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยแ์ลว้  สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬา ฯยงัไดข้ยายขอบเขตการให้
เงินกูไ้ปยงัสหกรณ์ประเภทอ่ืนท่ีมีความมัน่คงแต่ขาดแคลนเงินทุนในการบริหารจดัการและใหบ้ริการแก่
สมาชิก อนัไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  สหกรณ์ทั้ง 2 ประเภทน้ีสมาชิกไม่มีเงินไดร้าย
เดือนประจ า จึงไม่สามารถหกัเงินเพื่อช าระหน้ีจากเงินไดร้ายเดือน  ณ  แหล่งจ่ายเงินเดือนไดด้งันั้นการใหเ้งินกู้
แก่สหกรณ์ท่ีสมาชิกไม่มีเงินไดร้ายเดือนประจ า   จึงจ าเป็นตอ้งให้ผูกู้ต้อ้งมีหลกัทรัพยม์าค ้าประกนั และตอ้งมี
สภาพคล่องเพียงพอต่อการช าระหน้ีเป็นรายเดือนได ้ ดว้ยขอ้จ ากดัเหล่าน้ีจึงมีการอนุมติัเงินใหกู้ย้มืตาม
ความสามารถในการช าระหน้ี  ในระยะเวลาท่ีผา่นมา มีปัญหาความไม่สามารถช าระหน้ีตามสัญญาไดห้ลาย
สหกรณ์  มีการผอ่นผนัการช าระหน้ีและมีสหกรณ์การเกษตรบางแห่งท่ีไม่สามารถผอ่นผนัใหไ้ดอี้กต่อไป 
จึงตอ้งด าเนินการทางศาลเพื่อเรียกหน้ีคืนตามขั้นตอนของกฎหมาย  เช่น สหกรณ์การเกษตรหนองจอก เป็นตน้ 
ซ่ึงวงเงินท่ีเคยอนุมติัให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์ประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพยสู์งสุดคือสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
คลองจัน่ฯจ านวน 1,431 ลา้นบาท 
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โดยภาพรวมการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆกบัสหกรณ์อ่ืนท่ีผา่นมา  ถือไดว้า่เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย  คณะกรรมการด าเนินการฯไดท้  าธุรกรรมการใหเ้งินกูด้ว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบมาโดยตลอด
มีการน าเสนอและรายงานให้มวลสมาชิกไดท้ราบผา่นทางส่ือต่างๆของสหกรณ์ฯใหส้มาชิกไดท้ราบเป็นประจ า
และต่อเน่ืองจนเป็นท่ีเช่ือถือ ไวว้างใจและภาคภูมิใจของมวลสมาชิกท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ดา้นการเงินแก่สหกรณ์อ่ืนตามหลกัสหกรณ์มาโดยตลอด  อีกทั้งยงัเป็นกลไกส าคญัในการช่วยเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจของประเทศไดอี้กดว้ย 

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั   ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  4 ธนัวาคม  2526     โดยผูน้ า 3 คน คือ 
นายววิฒัน์ พฒันศกัด์ิสุธี( เสียชีวติแลว้) นายมณฑล กนัลอ้ม และนายศุภชยั ศรีศุภอกัษร โดยมีแนวคิดในการ
แกปั้ญหาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยกลุ่มคนเพียง 22 คนมีทุนเร่ิมแรกเพียง 1,260 บาท ขณะนั้นเร่ิมตน้อยา่ง
ระมดัระวงัท่ามกลางปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของคนในชุมชน ปัจจุบนัมีสมาชิกมากกวา่ 53,000 คน มีทุน
เรือนหุน้มากกวา่ 4,600 ลา้นบาท และทุนด าเนินงานมากกวา่ 21,000 ลา้นบาท มีกิจกรรมหลากหลายสนอง
ความตอ้งการของสมาชิกทุกรูปแบบ จึงเป็นกา้วใหม่แห่งความร่วมมือและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัท่ีขยาย
ขอบเขตออกไปกวา้งไกลและเป็นสากลมากข้ึน ถือไดว้า่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน และนายศุภชยั 
ศรีศุภอกัษร เคยไดรั้บรางวลันกัสหกรณ์ดีเด่นประจ าปี 2550 
 ในเดือนเมษายน  2556 เป็นตน้มา  มีข่าวการเกิดปัญหาดา้นการบริหารจดัการและเกิดวิกฤติการทางการเงิน
ท าใหเ้กิดปัญหาขาดสภาพคล่องของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั  เผยแพร่ผา่นทางส่ือมวลชนหลายแขนง 
มีการแยง่ชิงอ านาจการบริหารระหวา่งคณะกรรมการด าเนินการฯ  อดีตประธานกรรมการฯ ท่ียงัไม่คืนเงินยมืรอง
จ่าย 3,298 ลา้นบาท  การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสมทบท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายจ านวน 12,973 ลา้นบาท  จนส่งผล
กระทบท าใหไ้ม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่สมาชิกกวา่ 50,000 คนได ้  สมาชิกท่ีฝากเงินไวไ้ม่สามารถถอนเงินท่ี
ฝากไวก้บัสหกรณ์ฯไดฯ้ลฯ  จนเป็นท่ีวพิากษว์จิารณ์กนัอยา่งกวา้งขวางทัว่ประเทศ   รวมทั้งในหมู่สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยจุ์ฬาฯ  เน่ืองจากมีการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯเป็นเงินจ านวน 1,431 ลา้นบาทและไม่
สามารถช าระหน้ีไดต้ามสัญญาตั้งแต่งวดท่ี 1 ในเดือนกรกฎาคม 2556  เป็นตน้มา 

ดว้ยความห่วงใยในสถานการณ์ดงักล่าวและเพื่อใหไ้ดท้ราบความเป็นจริงทั้งหลายทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2556  เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2557  จึงมีมติคดัเลือกสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่
จ านวน 8 คน คือ รองศาสตราจารย ์ดร.สวสัด์ิ   แสงบางปลา   รองศาสตราจารยชู์ชาติ  ธรรมเจริญ  
ผูช่้วยศาสตราจารยป์ริญญา ผอ่งผดุพนัธ์  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ภสัชกรพงษศ์กัด์ิ กรรณลว้น  นางสุมาลี โคกขนุทด 
นายบุญชอบ มีนาภา  นางสาววรรณิตา  วไิลวรรณ  และนายวเิชียร  ปล้ืมคิด ใหไ้ปท าการศึกษาการท าธุรกรรม
และนิติสัมพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ  ากดั และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ 
จ  ากดั แลว้มารายงานต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพื่อศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ  ากดั 

และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั 
 2.2  เพื่อรายงานผลการศึกษาต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 

3. ขอบเขตและวธิีการด าเนินการศึกษา 
ขอบเขตในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัจ ากดั และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั เท่านั้น โดยท าการศึกษาหาขอ้มูลจาก 
3.1  เอกสารต่างๆ เช่นพระราชบญัญติั ขอ้บงัคบั ระเบียบ  ประกาศ ค าสั่ง มติรายงานการประชุม 

เอกสารประกอบการประชุม วารสาร หนงัสือพิมพ ์และส่ือส่ิงพิมพต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้งมีท่ีมาชดัเจน
สามารถอา้งอิงได ้

3.2  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์ส่ือสังคมออนไลน์ วีดิทศัน์บนัทึกการประชุม 
3.3  การสอบถาม-ตอบค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3.4  การประชุมร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
3.5 การลงไปศึกษาในพื้นท่ีจริง 
เม่ือไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้จึงน ามาวเิคราะห์ และสังเคราะห์เป็นรายงานเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ต่อไป 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 4.1  มวลสมาชิกและผูส้นใจไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์
ออมทรัพยจุ์ฬาฯ และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ ตรงตามความเป็นจริงและเท่าเทียมกนัรวมทั้งได้รับรู้ถึง
ปัญหาทีม่ีผลกระทบในการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ทั้งสองแห่ง 
 4.2    ผลจากการศึกษาสามารถน ามาเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาของสหกรณ์ทั้งสองแห่ง 
 4.3    ผลจากการศึกษาสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องคก์ร และผูท่ี้สนใจโดยทัว่ไป 

5. กรอบแนวคดิในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
           การศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จ  ากดั และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

         ค่านิยมสหกรณ์ (Co-operatives Values) สหกรณ์อยูบ่นพื้นฐานแห่งความนิยมของการช่วย
ตนเอง ความรับผดิชอบต่อตนเอง ความ เป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรมและความเป็น
เอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เช่ือมัน่ในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผดิชอบต่อสังคม
และความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นโดยสืบทอดประเพณีปฏิบติัของผูริ้เร่ิมการสหกรณ์ 
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                       หลกัการสหกรณ์ (Cooperative Principles) หลกัการสหกรณ์ เป็นแนวทางท่ีสหกรณ์ยดึถือ
ปฏิบติัเพื่อใหค้่านิยมของสหกรณ์เกิดผล เป็นรูปธรรมซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการท่ีส าคญัรวม 7 ประการ คือ 

1. เปิดรับสมาชิกทัว่ไปและดว้ยความสมคัรใจ     (Voluntary and Open Membership) 

2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย   (Democratic Member Control) 

3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก (Member Economic Participation) 

4. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy  and Independence) 

5. การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร (Education, Training and information) 

6. การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ (Co-operation among Co-operatives) 

7. ความเอ้ืออาทรต่อชุมชน  (Concern for Community) 

 ดงันั้นสหกรณ์จึงเป็นเป็นองคก์รอิสระรวมกนัตั้งข้ึนดว้ยความสมคัรใจ เพื่อน าความผาสุกมาสู่สมาชิก 
มีการแบ่งปันผลประโยชน์ตามส่วนของธุรกิจ โดยไม่แสวงหาก าไรสูงสุด 

        ธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 การบริหารจดัการสหกรณ์ตอ้งเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการของสหกรณ์ให้
เป็นไปอยา่ง  

 ซ่ือสัตยสุ์จริต  โปร่งใส  มีความรับผดิชอบ สร้างการมีส่วนร่วม 
 มีการใชท้รัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   เกิดประสิทธิผล  เกิดความคุม้ค่า และประหยดั  
 มีมาตรฐาน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรม 

 
หลกัธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

1.  หลกันิติธรรม (The Rule of law) คือการท่ีสหกรณ์ก าหนด ขอ้บงัคบั ระเบียบของสหกรณ์ให้
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ โดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยติุธรรมของสมาชิก 

2.  หลกัคุณธรรม (Morality) คือการยดึถือและเช่ือมัน่ในความถูกตอ้ง ดีงาม การส่งเสริมใหส้มาชิก
พฒันาตนเอง เพื่อใหส้มาชิกสหกรณ์มีความซ่ือสัตย ์สุจริต ขยนั อดทน มีระเบียบวนิยั มีความภาคภูมิใจ 

3.  หลกัความโปร่งใส (Transparency) คือสหกรณ์มีความโปร่งใสในการด าเนินงานสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอยา่งตรงไปตรงมา  

4.  หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) คือการกระจายโอกาสใหส้มาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมทางการ
บริหารเก่ียวกบัการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ รวมทั้งการจดัสรรทรัพยากรของสหกรณ์ ส่งผลกระทบต่อวถีิชีวิตความ
เป็นอยูข่องสมาชิก   
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5.  หลกัความรับผดิชอบ (Responsibility) คือการท่ีสหกรณ์ตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี ความส านึกความ
รับผดิชอบต่อสังคม รับผดิชอบต่อสมาชิก  

6.  หลกัความคุม้ค่า (Cost-effectiveness or Economy) คือสหกรณ์มีการบริหารจดัการและใชท้รัพยากร
ท่ีมีจ ากดัอยา่งประหยดั เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ 

  
 พระราชบญัญติัสหกรณ์ 2542 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม มิใช่เป็น
เพียงกฎหมายท่ีมีสภาพบงัคบัตามธรรมดาเท่านั้น แต่ไดถู้กตราข้ึนเพื่อใชใ้นการส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ทุก
ประเภท โดยมีบทบญัญติัหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีสหกรณ์จะตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้ง เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่
การด าเนินกิจการ อนัอาจจะกระทบต่อระบบสหกรณ์โดยรวม 

            นอกจากนีก้ารบริหารจัดการสหกรณ์จะต้องอยู่ภายใต้ พระราชบัญญตัิสหกรณ์ที่ถือใช้ในปัจจุบัน
ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและมติต่างๆของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ก ากบั ดูแล 
 

6.  ผลการศึกษา  
การท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ ากดัและสหกรณ์

เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จ ากดั 
     สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯและสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ มีการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์

ระหวา่งกนัเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2551 โดยสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯน าเงินไปฝากออมทรัพยพ์ิเศษ
จ านวน 200 ลา้นบาทมีก าหนดเวลาฝาก 6 เดือนและมีการท าธุรกรรมทางการเงินต่อเน่ืองกนัมาทั้งการฝากเงิน
และการใหเ้งินกูด้งัต่อไปน้ี 
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การฝากเงิน 
การฝากเงินไวก้บัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ มี 2 ช่วงเวลา คือ 

 1. การฝากก่อนการให้กู้เงินคร้ังที ่2 (ก่อนวันที ่25 มิถุนายน 2556) เป็นการฝากเงินประเภทออม
ทรัพยพ์ิเศษเลขท่ี 001-13-000050-2 มีระยะเวลาฝาก 6 เดือนและ 12 เดือนจ่ายดอกเบ้ียรายเดือนทุกวนัส้ิน
เดือนมีการฝากคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2551 จ านวนเงินฝาก 200 ลา้นบาท   ต่อจากนั้นมีการ ฝาก-ถอน 
เร่ือยมาตามท่ีปรากฏในตารางจนกระทัง่มียอดเงินฝากรวมสูงสุดจ านวน  650 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 
2553  การฝากเงินแบบออมทรัพยพ์ิเศษน้ีลดลงเหลือ 450 ลา้นบาทเม่ือไดมี้การปรับให้เป็นเงินกู ้200 ลา้น
บาทในการใหกู้ค้ร้ังท่ี 1 และไดมี้การปรับเงินฝากคงเหลืออีก 450 ลา้นบาทใหร้วมเป็นเงินกูท้ ั้งหมด  ในการ
ใหเ้งินกูค้ร้ังท่ี 2 ปัจจุบนัจึงไม่มีเงินฝากลกัษณะน้ีอีกต่อไป 
 2.  การฝากหลังการให้กู้เงินคร้ังที ่2 (หลงัวนัที ่25 มิถุนายน 2556) เป็นการฝากเงินประเภทออม
ทรัพยพ์ิเศษเลขท่ี 001-12-007500-5 เปิดบญัชีฝากเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 ดว้ยเงินท่ีเป็นดอกเบ้ียเงินกู้
จากการใหกู้เ้งินคร้ังท่ี 2 และเงินค่าปรับจากการผดินดัช าระหน้ีตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 4 จ านวน 30.71 ลา้น
บาท ส่วนดอกเบ้ียเงินกูต้ ั้งแต่งวดท่ี 5 ถึงงวดท่ี 30 ใหน้ าฝากเขา้บญัชีน้ีดว้ยเช่นกนั ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 
2557 มียอดเงินฝากท่ีแสดงไวใ้นสมุดเงินฝากน้ีจ านวนทั้งส้ิน 117.63 ลา้นบาท  เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 
สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯไดข้อถอนเงินจ านวน  19.84 ลา้นบาท แต่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ ไม่
สามารถใหถ้อนไดโ้ดยใหเ้หตุผลวา่ขาดสภาพคล่องและอยูร่ะหวา่งการจดัท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

การให้กู้เงิน  
มีจ านวน 2 คร้ัง  ดงัน้ี 

รายการ การให้เงินกู้คร้ังที่ 1 การให้เงินกู้คร้ังที่ 2 
1.วนัท่ีใหกู้ ้  22 ธนัวาคม 2553  25 มิถุนายน 2556 
2. จ านวนเงินท่ีขอกู ้ 1,100 ลา้นบาท 1,100 ลา้นบาท 
3. จ านวนเงินท่ีอนุมติัใหกู้ ้ 1,000 ลา้นบาท 1,431 ลา้นบาท 
4. จ านวนงวดช าระหน้ีคืน 180 งวดเดือน 180 งวดเดือน 
5. เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯคงเหลือ     
     - ก่อนใหกู้ ้ 650 ลา้นบาท 450 ลา้นบาท 
     - หลงัใหกู้ ้ 450 ลา้นบาท ไม่มี 

  

มีจ�ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
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รายการ การให้เงินกู้คร้ังที่ 1 การให้เงินกู้คร้ังที่ 2 
6. เงินใหกู้ส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯคงเหลือ     
     - ก่อนใหกู้ ้ ไม่มี 849.92 ลา้นบาท 

     - หลงัใหกู้ ้
849.92 ลา้นบาท(ช าระหน้ี
มาแลว้รวม 27 งวด) 

 
1,431 ลา้นบาท(อนุมติัให้
ปลอดตน้เงินงวดท่ี 1- 30 
เหตุจากผูข้อกูไ้ม่สามารถ
ช าระหน้ีตามสัญญาได้
ตั้งแต่งวดท่ี 1) 

7. การประเมินราคาหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการฯ     
 7.1  ท่ีดิน 3 โฉนด (พื้นท่ีติดกนัอยูใ่นร้ัวเดียวกนั)     
 ราคาประเมินฯในวงเลบ็เป็นราคาประเมินของ     
 ทางราชการเม่ือปี 2552 ถึงมกราคม 2558     
 โฉนดเลขท่ี 19522  พื้นท่ี   2-3-26 ไร่ 91,000 บาท/ตารางวา 91,000 บาท/ตารางวา 
 (ราคาประเมินฯ ตารางวาละ 91,000 บาท) 

  
 โฉนดเลขท่ี 19014  พื้นท่ี 20-2-04 ไร่ 91,000 บาท/ตารางวา 91,000 บาท/ตารางวา 
 (ราคาประเมินฯตารางวาละ 64,000 บาท) 

  
 โฉนดเลขท่ี 61744  พื้นท่ี  5-1-66 ไร่ 91,000 บาท/ตารางวา 91,000 บาท/ตารางวา 
 (ราคาประเมินฯตารางวาละ 25,000 บาท) 

  
 7.2  ส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส้ิน 385.35 ลา้นบาท 385.35 ลา้นบาท 
 (ทางราชการประเมินเม่ือ ธนัวาคม 2552 

  
 ก่อนปรับปรุงอาคาร 100.07 ลา้นบาท) 

  
 ราคาประเมินหลกัทรัพย์รวมทั้งส้ิน 1,431.49 ลา้นบาท 1,431.49 ลา้นบาท 
 (ราคาประเมินฯรวมทั้งส้ิน 782.07  ลา้นบาท)     
8. การใหใ้ชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกู ้ 70% (เท่ากบัสิทธิสมาชิก) 100% 
9. วธีิช าระหน้ีเงินกูต้ามท่ีระบุในขอ้ 4 ของสัญญา
(คืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนตาม
จ านวนเงินท่ีระบุในตารางแนบทา้ยสัญญา) 

โอนเขา้ธนาคารกรุงไทย โอนเขา้ธนาคารกรุงไทย 

 
สาขาสุรวงศ ์ สาขาสุรวงศ ์
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รายการ การให้เงินกู้คร้ังที่ 1 การให้เงินกู้คร้ังที่ 2 

10. การปฏิบติัจริงในการช าระหน้ีเงินกู ้

เป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 
ทุกประการ แต่ขอผอ่นผนั
การช าระหน้ี 2 งวดสุดทา้ย 
ก่อนการใหกู้ค้ร้ังท่ี 2 

ผดินดัช าระหน้ีตามสัญญา
ตั้งแต่งวดแรก คณะ
กรรมการฯ อนุมติัใหป้ลอด
เงินตน้งวดท่ี 1 – 30 และ 

  
 

ใหน้ าดอกเบ้ียเปิดบญัชีฝาก
ไวท่ี้ผูกู้ ้

  
  

             ในการพิจารณาใหกู้เ้งินทั้ง 2 คร้ัง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน พ.ศ. 
2550  มีสาระส าคญัดงัน้ี 

1. สหกรณ์ท่ีขอกูเ้ป็นคร้ังแรกจะอนุมติัใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 100 ลา้นบาท 
2. สหกรณ์ท่ีขอกูซ่ึ้งเคยกูก้นัมาก่อนแลว้ จะอนุมติัใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 300 ลา้นบาท 
3.    ใหมี้หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูเ้ตม็วงเงิน โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินราคาหลกัทรัพย ์

                      เช่นเดียวกบัการประเมินราคาหลกัทรัพยข์องสมาชิกโดยอนุโลม 
4. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวสิัยอนัท าใหส้หกรณ์ผูกู้ไ้ม่สามารถช าระคืนเงินกูไ้ดต้ามก าหนด คณะกรรมการฯ

สามารถผอ่นผนัไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
5. กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากเกณฑ ์ใหค้ณะกรรมการฯเป็นผูพ้ิจารณา  

 
การให้เงินกู้คร้ังที ่1 

พิจารณาอนุมติัใหกู้โ้ดยคณะกรรมการด าเนินการฯชุดท่ี 50 ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการฯคร้ังท่ี 1020/2553 วนัองัคารท่ี 21 ธนัวาคม 2553 โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.สวสัด์ิ  แสงบางปลา
เป็นประธานกรรมการด าเนินการฯและรองศาสตราจารย ์ดร.บญัชา  ชลาภิรมยเ์ป็นท่ีปรึกษา 

การพิจารณาอนุมติัใหกู้มี้การด าเนินการตามระเบียบฯวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน พ.ศ. 2550  
มีเอกสารประกอบการขอกูม้าใหค้ณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัใหใ้ชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูร้้อยละ 
70 ของราคาท่ีคณะกรรมการฯประเมินซ่ึงเป็นหลกัเกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชก้บัสมาชิก  การใหกู้ค้ร้ังน้ีมีการปรับ
ใหเ้งินฝากท่ีมีอยู ่650 ลา้นบาทใหล้ดลงเหลือ 450 ลา้นบาท แต่ไม่พิจารณาด าเนินการตามท่ีผูจ้ดัการฯได้
เสนอความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงประธานฯผา่นเหรัญญิกและเลขานุการเม่ือ 21 ธนัวาคม 2553 ในการ
พิจารณาปรับเงินฝาก 650 ลา้นบาทเขา้สู่ระบบเงินกูเ้พื่อให้มีหลกัประกนั 
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หลงัจากรับเงินกูแ้ลว้สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯมีการช าระหน้ีตามสัญญารวม 27 งวด ท าให้
เงินตน้ลดลงเหลือ 849.92 ลา้นบาท ส่วนงวดท่ี  28  ถึงก าหนดช าระวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 และงวดท่ี 29 ถึง
ก าหนดช าระวนัท่ี 30 เมษายน 2556 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯไดข้อผอ่นผนัการช าระหน้ีอนั
เน่ืองมาจากเกิดปัญหาใหญ่ข้ึนแลว้ภายในสหกรณ์ 

การให้เงินกู้คร้ังที ่2 
พิจารณาอนุมติัใหกู้โ้ดยคณะกรรมการด าเนินการฯชุดท่ี 53 ในการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการฯคร้ังท่ี 1069/2556 วนัองัคารท่ี 18 มิถุนายน 2556 โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.บญัชา  ชลาภิรมย ์  
เป็นประธานกรรมการด าเนินการฯและรองศาสตราจารย ์ดร.สวสัด์ิ  แสงบางปลา  เป็นท่ีปรึกษา 

การขอกูเ้งินคร้ังท่ี 2 มีเหตุการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนหลายเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

เหตุการณ์ก่อนการอนุมัติให้กู้ 
 8 กุมภาพนัธ์ 2556  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์มีหนงัสือท่ี กษ 822/0404  ถึงประธานกรรมการ 

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั วา่ พบปัญหาการยมืเงินรองจ่ายจ านวน3,298 ลา้นบาทท่ียงัไม่ส่งคืน  
พบการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสมทบ 27 รายไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัไม่เป็นไปตามกฎหมายจ านวน 11,846  
ลา้นบาท และปัญหาอ่ืนอีกหลายปัญหา ซ่ึงข่าวน้ีออกเผยแพร่ทางส่ือมวลชนตั้งแต่เดือนเมษายน 2556เป็น
ตน้มา 

19 กุมภาพนัธ์ 2556  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯมีหนงัสือขอใหค้งเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ
จ านวน 450 ลา้นบาทท่ีจะครบก าหนดฝากวนัท่ี 1 เมษายน 2556 ต่อไปอีก 1 ปี ครบก าหนดวนัท่ี 1 เมษายน 
2557 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปีจ่ายดอกเบ้ียทุกวนัส้ินเดือน ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯมีมติ
อนุมติัตามท่ีขอมา 

29 มีนาคม 2556  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ(นายมณฑล  กนัลอ้ม เป็นประธานกรรมการฯ) ยืน่
ฟ้องแพง่และฟ้องอาญา ดร.ศุภชยั  ศรีศุภอกัษร อดีตประธานกรรมการฯ ขอ้หายกัยอกทรัพยส์หกรณ์เครดิตยู
เน่ียนคลองจัน่ฯ จ านวนกวา่ 12,000 ลา้นบาท 

31 มีนาคม 2556  การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2555 ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ ตอ้ง
ยติุกลางคนั เน่ืองจากเกิดปัญหาระหวา่งผูบ้ริหารสหกรณ์ในท่ีประชุม นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีปัญหาต่างๆของ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ ถูกเผยแพร่ทางส่ือมวลชนต่างๆอยา่งกวา้งขวางไปทัว่ประเทศ 
 ในเดือนเมษายน 2556  มีเหตุการณ์สับสนวุน่วายเกิดข้ึนมากมาย เช่น มีการเรียกประชุมใหญ่ฯโดย
กลุ่มผูส้นบัสนุน ดร.ศุภชยั  ศรีศุภอกัษร เลือกตั้งให ้ดร.ศุภชยั  ศรีศุภอกัษร เป็นประธานกรรมการ เม่ือวนัท่ี 
9 เมษายน 2556 แต่การเลือกตั้งคร้ังน้ีไม่เป็นไปตามกฎหมายจึงไม่ไดรั้บรองจากทางราชการ ในวนัท่ี 26 
เมษายน 2556 นายมณฑล  กนัลอ้ม ประธานกรรมการฯในขณะนั้น ไดเ้รียกประชุมใหญ่ฯอีกคร้ังหน่ึง เพื่อ
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ประชุมต่อจากการประชุมวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายท่ีประชุมไดเ้ลือกตั้งใหน้ายเผด็จ  
มุ่งธญัญา  เป็นประธานกรรมการฯ แต่ก็ถูกคดัคา้นจากกลุ่มสมาชิกท่ีสนบัสนุน ดร.ศุภชยั  ศรีศุภอกัษร จึงมี
การฟ้องร้องกนัไปมาของทั้งสองฝ่าย ท าใหเ้กิดปัญหาซ ้ าซอ้นป่ันป่วนซ ้ าเติมปัญหาขาดสภาพคล่องอยา่ง
รุนแรงอยูแ่ลว้ให้หนกัมากข้ึนไปอีก  มีสมาชิกขอลาออกและขอถอนเงินฝากเป็นจ านวนมาก สมาชิกไม่ได้
รับเงินปันผลและไม่สามารถถอนเงินท่ีฝากไวแ้ละส่งผลถึงสหกรณ์ต่างๆทัว่ประเทศกวา่ 70 แห่งท่ีท า
ธุรกรรมกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯไม่สามารถถอนเงินไดเ้ช่นกนั 

1 พฤษภาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทของสมาชิกจากร้อย
ละ 4.00 เป็น ร้อยละ 5.00 (เพิ่มข้ึนร้อยละ 25) สวนทางกบัคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคาร
แห่งประเทศไทยท่ีประกาศลดดอกเบ้ียนโยบายของประเทศลงร้อยละ 0.25 

28 พฤษภาคม 2556 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯเรียกประชุมใหญ่ตามค าสั่งศาล ท่ีประชุมมีมติ
เลือกให ้ดร.ศุภชยั  ศรีศุภอกัษร เป็นประธานกรรมการฯ 

31 พฤษภาคม 2556 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ มีหนงัสือขอผอ่นผนัการช าระหน้ีเงินกูข้อง
งวดเดือนเมษายน- พฤษภาคม 2556 และขอผอ่นผนัดอกเบ้ียเงินฝาก รวมเป็นเงิน 22.56 ลา้นบาท 

31 พฤษภาคม 2556 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ ยืน่ค  าขอกูเ้งินระยะยาว 180 งวดเดือน จ านวน 
1,100 ลา้นบาทมีหน้ีเก่าคา้งช าระ 849.92 ลา้นบาท มีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษจ านวน 450 ลา้น บาทโดยมี
เอกสารงบกระแสเงินสดเขา้-ออก เปรียบเทียบ 3 เดือนยอ้นหลงัซ่ึงเป็นเอกสารส าคญัท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่ผูกู้ ้
มีความ สามารถในการช าระหน้ีไดม้ากนอ้ยเพียงใดแนบมาเพียง 2 เดือนคือเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 และ
มีนาคม 2556 

10  มิถุนายน 2556  นางสาวอุ่นเรือน  เทพธาดา  สมาชิกสงักดัคณะสัตวแพทยศาสตร์พร้อมดว้ย
สมาชิก มากกวา่100 คน ท าหนงัสือถึงสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ขอใชสิ้ทธิตามขอ้บงัคบัฯใหเ้รียกประชุมใหญ่
วสิามญัเพื่อใหพ้ิจารณาเหตุผลและคดัคา้นการข้ึนดอกเบ้ียเงินกูส้มาชิก และการข้ึนดอกเบ้ียสมาชิกคร้ังน้ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯหรือไม่ 

การพจิารณาอนุมัติให้กู้ เงิน 
18 มิถุนายน 2556 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยฯ์คร้ังท่ี 1069/2556 

คณะอนุกรรมการการใหสิ้นเช่ือฯ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการฯตามระเบียบฯใหเ้ป็นผู ้
พิจารณาอนุมติัเงินกูใ้หแ้ก่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯไดน้ าเสนอผลการพิจารณาท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทางการเงินเม่ือพิจารณาจากทุนของสหกรณ์ วงเงินกูย้มืประจ าปีและหกัหน้ีคงคา้งจาก
แหล่งอ่ืนแลว้สามารถอนุมติัใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 6,369.90 ลา้นบาท 
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2. ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีน ามาค ้าประกนัราคาประเมินรวมทั้งส้ิน 1,431.49ลา้นบาท 70% ของ
ราคาประเมินเท่ากบั 1,002.04 ลา้นบาท 

3. ความสามารถในการช าระหน้ีดูจากดอกเบ้ียรับเงินกูจ้ากสมาชิกระหวา่งเดือนเฉล่ียจากงบ
กระแสเงินสดเดือนกุมภาพนัธ์และเดือนมีนาคม 2556 เป็นจ านวนเงิน 210.10 ลา้นบาท หาก
ไดรั้บอนุมติัเงินกู ้1,100 ลา้นบาท ช าระหน้ี 180 งวดเดือน ตอ้งช าระงวดแรกเป็นเงิน 11.56 ลา้น
บาทเห็นวา่มีความสามารถในการช าระหน้ีได ้

ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการฯพจิารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินกู้แก่สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลอง
จ่ันฯ จ านวน 1,431 ล้านบาท ระยะเวลา 180 งวดเดือน อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยหักช าระหนีเ้งินกู้
เดิมและคืนเงินฝากพร้อมดอกเบีย้ทีค่งค้างอยู่ทั้งหมดด้วย 

การอนุมติัใหเ้งินกู ้1,431 ลา้นบาท เม่ือหกั 1) หน้ีเดิมคงคา้ง 849.92 ลา้นบาท 2) เงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ 450 ลา้นพร้อมดอกเบ้ีย 5.76 ลา้นบาท 3) ดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ขอผอ่นผนัของเดือนเมษายน และพฤษภาคม 
2556 รวม10.25 ลา้นบาท  4) ค่าปรับ 0.16 ลา้นบาท 5) เงินฝากออมทรัพยพ์ร้อมดอกเบ้ีย 9,787.09 บาทแลว้
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯไดรั้บเงินไปอีก 114.90 ลา้นบาท 

เหตุการณ์หลงัการอนุมัติให้กู้ เงิน 
31 กรกฏาคม 2556  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ ผิดนดัช าระหน้ีงวดท่ี 1 ตารางแนบทา้ยสัญญา

ก าหนดใหช้ าระเงินตน้ 7.95 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ีย 7.70 ลา้นบาท ช าระจริง 1.0 ล้านบาท 
30 สิงหาคม 2556  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ ผิดนดัช าระหน้ีงวดท่ี 2 ตารางแนบทา้ยสัญญา

ก าหนดใหช้ าระเงินตน้ 7.95 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ีย 6.43 ลา้นบาท ช าระจริง 1.5 ล้านบาท 
27 กนัยายน 2556  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ ผิดนดัช าระหน้ีงวดท่ี 3 ตารางแนบทา้ยสัญญา

ก าหนดใหช้ าระเงินตน้ 7.95 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ีย 6.61 ลา้นบาท ช าระจริง 1.0 ล้านบาท 
31 ตุลาคม 2556  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ ผดินดัช าระหน้ีงวดท่ี 4 ตารางแนบทา้ยสัญญา

ก าหนดใหช้ าระเงินตน้ 7.95 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ีย 14.52 ลา้นบาท ไม่ช าระหนี้ 
ต้นตุลาคม 2556  รศ.ดร. บญัชา  ชลาภิรมย ์ เชิญชวนสมาชิกผา่นประธานแถลงใน “ข่าวสหกรณ์

ออมทรัพยจุ์ฬาฯ”ฉบบัตุลาคม 2556 ใหไ้ปเยีย่มชมกิจการและศึกษา ดูงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ 
ในวนัท่ี 24 ตุลาคม 2556  ต่อมามีการประกาศงดกิจกรรมน้ีโดยไม่แจง้เหตุผล 

8 ตุลาคม 2556  มีค  าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ใหป้ลด ดร.ศุภชยั ศรีศุภอกัษร  พร้อมกรรมการ
ด าเนินการทั้งคณะ และแต่งตั้งนายวฑูิรย ์ แนวพานิช  ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็น
ประธานฯชัว่คราว แทนชุดท่ีถูกปลด โดย รศ.ดร.สวสัด์ิ  แสงบางปลา ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการ
ชัว่คราวน้ีดว้ย 
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20 พฤศจิกายน 2556  คณะอนุกรรมการการใหสิ้นเช่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยฯ์คร้ังท่ี 1076/2556ใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯปลอดการส่งเงินตน้ตั้งแต่งวดท่ี 5 
ถึงงวดท่ี 30 และใหเ้ปิดบญัชีออมทรัพยพ์ิเศษในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 ดว้ยจ านวนเงินท่ีโอนขาดพร้อม
ค่าปรับทั้งหมด และใหโ้อนดอกเบ้ียงวดท่ี 5 ถึงงวดท่ี 30 เขา้บญัชีน้ีดว้ย ตามท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลอง
จัน่ฯขอมา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยฯ์พิจารณาแลว้อนุมติัตามท่ีเสนอแต่ใหป้ลอด
เงินตน้ 30 งวดตั้งแต่งวดท่ี 1 เป็นตน้ไป 
 29 พฤศจิกายน 2556 เปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯตามมติท่ี
ประชุมคร้ังท่ี 1076/2556 จ านวนเงิน 30.71 ลา้นบาทสมุดเงินฝากบญัชีน้ีจะปรากฏยอดเงินฝากเพิ่มทุกเดือน 
ณ ส้ินปีบญัชี 2557 มียอดเงินในบญัชีทั้งส้ิน 117.63 ลา้นบาท ไม่ปรากฏยอดการถอนเงินระหวา่งปี 

12 กุมภาพนัธ์ 2557  ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2556 มีมติคดัเลือกสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่
จ านวน 8 คน ใหไ้ปท าการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั จ  ากดัและสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดัแลว้มารายงานต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

6 มีนาคม 2557 คณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมฯท าหนงัสือแจง้ประธานกรรมการด าเนินการฯ
ขอใหเ้ร่งด าเนินการทางกฎหมายฟ้องเรียกหน้ีคืนโดยบงัคบัเอากบัทรัพยจ์  านอง เน่ืองจากผูกู้ไ้ม่ด าเนินการ
ตามสัญญาเลขท่ี 26/2526 ขอ้สัญญา 10.3 “มีเหตุแสดงให้เห็นวา่ผูกู้ไ้ม่สมควรกูเ้งินน้ีต่อไป”(ไม่สามารถอา้ง
เหตุผิดนดัช าระหน้ีได)้ก่อนท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯจะเขา้สู่แผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 14  พฤษภาคม  2557  คณะกรรมการศึกษาฯลงพื้นท่ีจริงเพื่อส ารวจสภาพท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
ท่ี สคจ. น ามาเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูพ้บวา่ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 19522 ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 แปลงท่ีอยูใ่กล้
ถนนมากท่ีสุดมีส่วนท่ีติดกบัถนนศรีนครินทร์และติดกบัท่ีชายธงของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย ซ่ึงหลงั
โฉนดมีบนัทึกการแบ่งขายท่ีดินท่ีสลกัหลงัโฉนดเลขท่ี 19522 เม่ือ 30 สิงหาคม 2542 ระบุวา่ “ท่ีดินแปลงน้ี
บางส่วนเป็นจ านวนเน้ือท่ี 2 งาน 33 ตารางวาตกเป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามนยัมาตรา 11 
แห่งพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530  จึงยงัคงเหลือเน้ือท่ี 2 ไร่ 3 งาน 26 ตาราง
วา 
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19 พฤษภาคม  2557  สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯท าหนงัสือขอถอนเงินฝากในบญัชีออมทรัพยพ์ิเศษ

จ านวน 19.84 ลา้นบาทแต่ไม่สามารถถอนไดโ้ดยสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯมีหนงัสือตอบกลบัมาแจง้
วา่ขาดสภาพคล่องและอยูร่ะหวา่งจดัท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

21 สิงหาคม 2557  คณะกรรมการด าเนินการฯไดย้ืน่ฟ้อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯต่อศาล
แพง่เพื่อเรียกหน้ีคืน ตามคดีหมายเลขด าท่ี ย 302/2557โดยค าแนะน าของคณะกรรมการศึกษาฯเม่ือ 6 
มีนาคม 2557 

26  สิงหาคม 2557  ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนค
ลองจัน่ฯมีผลทางกฎหมายใหศ้าลแพง่ตอ้งหยดุการพิจารณาคดีและจ าหน่ายคดีท่ีสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ
ฟ้องเรียกหน้ีคืนจากสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ.ไวเ้ป็นการชัว่คราว จนกวา่ศาลลม้ละลายกลางจะมีค า
วนิิจฉยั ถา้ศาลวนิิจฉยัวา่ไม่รับใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯเขา้แผนฟ้ืนฟูกิจการ ศาลแพง่จึง
ด าเนินการทางศาลต่อสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ.ต่อไปได ้หากศาลวนิิจฉยัใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนค
ลองจัน่ฯ เขา้แผนฟ้ืนฟูกิจการไดศ้าลแพง่จะตอ้งรอคอยจนกวา่แผนฟ้ืนฟูกิจการส้ินสุดจึงจะสามารถ
ด าเนินการต่อไปได ้ซ่ึงตอ้งใชเ้วลารอคอยประมาณ 5-7 ปี  

17 ตุลาคม 2557  สมาชิก 2 ทา่นคือ นางสาวอุ่นเรือน  เทพธาดาและ รศ.นสพ.ดร. โสมทตั  วงศ์
สวา่ง ท าหนงัสือถึงประธานคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯและสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯสอบถามประเด็นต่างๆเก่ียวกบัการใหกู้เ้งินและการฝากเงินกบั
สหกรณ์ยเูน่ียนคลองจัน่ ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาฯพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่อยูใ่นวสิัยท่ีจะตอบค าถามได้
จึงส่งใหป้ระธานกรรมการด าเนินการฯเป็นผูต้อบ 

15  ธันวาคม 2557 ศาลลม้ละลายกลางนดัไต่สวนคร้ังแรก และนดัไต่สวนคร้ังต่อไปโดยไต่สวน
พยานฝ่ายผูร้้องเพิ่มเติมในวนัท่ี 10 และ 17 กุมภาพนัธ์ 2558 และนดัสืบผูค้ดัคา้นการท าแผนอีก 3 วนัคือวนัท่ี 
2 ,  3  และ 9 มีนาคม 2558 

ท่ีชายธง 

คลองจั่นฯ มีผลทำงกฎหมำยให้ศำลแพ่งต้องหยุดกำรพิจำรณำคดีและจ�ำหน่ำยคดีที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ

คลองจั่นฯ เข้ำแผนฟื้นฟูกิจกำรได้ ศำลแพ่งจะต้องรอคอยจนกว่ำแผนฟื้นฟูกิจกำรสิ้นสุดจึงจะสำมำรถ
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ในการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์ฯของเราและสคจ. ท่ีผา่นมา  
คณะกรรมการศึกษาฯเป็นการศึกษาจากเอกสารหลกัฐานเป็นส าคญัเพื่อใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีมีถูกตอ้งตาม
ความเป็นจริงมากท่ีสุดและเป็นไปเพื่อการรักษาองคก์รเป็นส าคญัคณะกรรมการศึกษาฯจึงไดต้ั้งค  าถาม
เพื่อใหค้ณะกรรมการด าเนินการฯไดมี้โอกาสช้ีแจงแสดงเหตุผลและความจ าเป็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท า
ธุรกรรมต่างๆเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งเตม็ท่ีเพื่อมวลสมาชิกจะไดรั้บทราบรายละเอียดของการท าธุรกรรม
และนิติสัมพนัธ์ทั้งหมดโดยส่งค าถามถึงประธานกรรมการด าเนินการฯเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2557 จ านวน 8 
ขอ้ซ่ึงไดรั้บหนงัสือตอบค าถามเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 ดงัต่อไปน้ี 
 
ค าถาม           1. นโยบายในการปรับเปล่ียนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษท่ีฝากไวก้บัสคจ.ใหมี้หลกัประกนั
เกิดข้ึนในการใหกู้ค้ร้ังแรกเม่ือ 22 ธนัวาคม 2553 จ านวน 200 ลา้นบาท ท าใหเ้หลือเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ
ท่ีมีระยะเวลาการฝาก 1 ปีอีกจ านวน 450 ลา้นบาท  ซ่ึงผูจ้ดัการไดน้ าเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือ 21 
ธนัวาคม 2553 เก่ียวกบัเงินฝากท่ีฝากไวก้บั สคจ.วา่ “เมื่อครบก าหนดการฝากแล้วเห็นสมควรพจิารณาปรับ
เข้าสู่ระบบเงินกู้เพือ่ให้มีหลกัประกนัด้วย” เหตุใดจึงปล่อยใหเ้วลาล่วงเลยมาจนถึง 25 มิถุนายน 2556 จึงน า
เงินฝาก 450 ลา้นบาทเขา้สู่ระบบเงินกู ้

ค ำตอบ          1. การปรับเปล่ียนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษท่ีฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด ให้
เป็นเงินกู้ เพ่ือให้มีหลักประกัน นั้น   สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ทยอยด าเนินการมาโดยล าดับ  ท้ังนี ้ ต้องเกิด
จากข้อเสนอ  โอกาสท่ีเหมาะสม  และการตกลงร่วมกันของฝ่ายผู้ให้กู้และฝ่ายผู้กู้   โดยเม่ือวันท่ี 28  มกราคม 
2554 ได้ปรับเปล่ียนเงินฝากจ านวน 200 ล้านบาท มาเป็นเงินกู้  และในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556  ได้ปรับเปล่ียน
เงินฝากอีก 450 ล้านบาท มาเป็นเงินกู้  ตามล าดับ 
 
ค าถาม             2. มติท่ีประชุมกรรมการด าเนินการ สอ.จุฬาฯ คร้ังท่ี 1069/2556 อนุมติัใหเ้งินกูแ้ก่ สคจ. 
จ านวน 1,431 ลา้นบาท โดยระบุในรายงานการประชุมฯวา่ “เห็นว่ามีความสามารถในการช าระหนีไ้ด้” การ
ระบุดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ไดมี้การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน มีการประเมินงบกระแสเงินสด ของ
สคจ.ตามเกณฑอ์ยา่งรอบคอบแลว้ แต่เหตุใด สคจ.จึงไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตามสัญญาตั้งแต่งวดที่ 1 
(กรกฏาคม 2556) จนถึงปัจจุบัน 

ค ำตอบ           2. การพิจารณาอนุมัติให้กู้   คณะกรรมการฯได้พิจารณาจากข้อมลูทางการเงินของสหกรณ์เครดิต
ยเูน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด ณ เวลานั้นๆ ซ่ึงจากข้อมลูทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จ ากัดพบว่ามี
ความสามารถช าระหนีไ้ด้  แต่เน่ืองจากเกิดกระแสข่าวในทางลบกับสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจ่ัน จ ากัดขึน้ใน
เวลาต่อมา  เป็นเหตุให้สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด เกิดความระส า่ระสายต่ืนตกใจและพากันมา 
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ถอนเงินพร้อมๆกัน  จึงท าให้สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง จนกระท่ัง
เหตุการณ์ลุกลามบานปลายใหญ่โตดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  ซ่ึงเป็นผลให้สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด 
ไม่สามารถช าระหนีต้ามสัญญาได้ในท่ีสุด  
 
ค าถาม            3. ประธานกรรมการด าเนินการฯ รศ.ดร.บญัชา  ชลาภิรมย ์ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2556 และท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาฯและท่ีอ่ืนๆวา่การอนุมติัใหเ้งินกู ้1,431 ลา้นบาทแก่ สคจ.
ไดรั้บค าชมจากธนาคารวา่สามารถแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ยการปรับเปล่ียนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษท่ีฝาก
ไวก้บั สคจ.จ านวน 450 ลา้นบาทใหเ้ป็นเงินกูท่ี้มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  โดยกล่าวแต่เพียงภาพรวม ไม่ได้
กล่าวถึงรายละเอียด  เม่ือคณะกรรมการศึกษาฯไดพ้ิจารณาจากเอกสารหลกัฐานต่างๆแลว้พบวา่  หากการให้
กู ้1,431 ลา้นบาทดว้ยเหตุท่ีประธานฯกล่าว การใหเ้งินกูแ้ก่สคจ. ในคร้ังท่ี 2 น้ีเป็นไปตามท่ีประธานฯระบุ  
จะตอ้งประกอบดว้ย 1) เงินฝากพร้อมดอกเบ้ีย  455.76 ลา้นบาท  2) หน้ีคงคา้งจากการกูค้ร้ังท่ี 1 จ านวน  
849.92 ลา้นบาท  3) ดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ขอผอ่นผนัของเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2556 จ านวน 10.25 ลา้น
บาท  4) ค่าปรับ 0.16 ลา้นบาท  และ  5) เงินฝากออมทรัพยพ์ร้อมดอกเบ้ีย 9,787.09 บาท รวมเป็นเงินท่ี
จะตอ้งใหกู้ท้ ั้งส้ินเพียง 1,316.10 ลา้นบาท จึงใคร่ขอทราบเหตุแห่งการให้เงินกู้แก่ สคจ.อกีจ านวน 114.90 
ล้านบาท 
ค ำตอบ            3. เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด  เสนอขอกู้ 1,100 ล้าน
บาท โดยให้หักกลบลบหนีเ้ดิมท่ีคงค้างอยู่ประมาณ 849 ล้านบาท และขอรับเงินกู้สุทธิเพ่ิมอีกประมาณ 250 
ล้านบาท (โดยไม่หักเงินฝาก 450 ล้านบาท)   

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯได้พิจารณาเห็นว่าในขณะนั้นสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด  มี
ความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ แต่เม่ือพิจารณาถึงความมั่นคงแล้วจึงเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ควรให้กู้
โดยค านวณให้เตม็วงเงินหลักประกัน คือ 1,431 ล้านบาท  และต้องหักหนีเ้ดิม 849 ล้านบาท  รวมท้ังต้องหักเงิน
ฝาก 450 ล้านบาทด้วย ซ่ึงมีผลท าให้สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด ได้รับเงินกู้สุทธิลดลงจาก 250 ล้าน
บาท (โดยประมาณ)  เหลือเพียง 114.9 ล้านบาท  เง่ือนไขดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลส าคัญท่ีท าให้สหกรณ์เครดิต 
ยเูน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด ยินยอมรวมยอดเงินฝากเข้ากับหนีเ้งินกู้และยินยอมจดจ านองหลักทรัพย์ค า้ประกันเงินกู้
เตม็ตามวงเงินกู้ ยืมรวมในสัญญาใหม่ดังกล่าว ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นเจ้าหนีร้ายเดียวท่ีมีหลักทรัพย์ค า้
ประกัน   
 

           4. ในระบบสหกรณ์ สมาชิกเป็นเจา้ของสหกรณ์  เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในสหกรณ์  
การท าธุรกิจจะตอ้งไม่อยูบ่นพื้นฐานของการมุ่งหวงัก าไรสูงสุดดงัเช่นธุรกิจอ่ืน ดงันั้นการพิจารณา
ด าเนินการใดๆของสหกรณ์ นอกจากจะตอ้งอยูภ่ายใต ้พ.ร.บ.สหกรณ์  ขอ้บงัคบั ระเบียบและมติ ต่างๆแลว้ 
จะตอ้งใหค้วามส าคญัและใหสิ้ทธิประโยชน์ต่างๆแก่สมาชิกของตนเท่ากบัหรือมากกวา่สหกรณ์อ่ืนดว้ย การ
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ใหเ้งินกูแ้ก่สคจ. ในคร้ังท่ี 2 จ านวน 1,431 ลา้นบาท สคจ.แสดงใหเ้ห็นชดัแจง้วา่มีพฤติกรรม”ผดินัดช าระ
หนี”้ เน่ืองจาก 

งวดท่ี เดือน / ปี2556 จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระหน้ีตามสัญญา จ านวนเงินท่ีช าระจริง 

1 กรกฎาคม 15,653,876.71 1,000,000.00 
2 สิงหาคม 14,382,965.75 1,500,000.00 

3 กนัยายน 14,560,261.64 1,000,000.00 

4 ตุลาคม 14,523,125.34 ไม่มีการช าระหน้ี 

  
ค าถาม                 4.1 เม่ือพบปัญหาการผิดนดัช าระหน้ี 

          เหตุใดคณะกรรมการด าเนินการฯจึงไม่เลือกวธีิการทางศาลเพื่อเรียกหน้ีคืน แต่เลือก 
วธีิการไปเปิดบญัชีเงินฝากท่ี สคจ. เพื่อให ้สคจ.น าดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ตอ้งช าระทุกเดือนไปฝาก ทั้งท่ีทราบอยู่
แลว้วา่เป็นการ”ฝากตวัเลข”ไม่มีตวัเงินอยูจ่ริง และอีกทั้งยงัไม่มีหลกัประกนัใดๆอีกดว้ยซ่ึงขดักบัหลกัการ
เดิมท่ีระบุไวใ้นการใหเ้งินกูแ้ก่ สคจ.เม่ือ 25 มิถุนายน 2557 วา่ตอ้งการเปล่ียนจากเงินฝากเป็นเงินกูเ้พื่อใหมี้
หลกัประกนั หรือหากตอ้งการฝากควรจะให้ สคจ.น าดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนฝากกบัธนาคารท่ีสหกรณ์ฯก าหนด 
ค ำตอบ      4.1  สหกรณ์ เกิดจากการร่วมมือช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือเกือ้กูลซ่ึงกันและกัน  ขบวนการ
สหกรณ์กด็ าเนินไปในหลักการเดียวกัน  เม่ือสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด ซ่ึงเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
มาก สมาชิกกว่า 5 หม่ืนคน ประสบปัญหา ย่อมมีผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์  และขยายวงกว้างกระทบต่อ
สังคมโดยรวม  กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลจึง
ได้เข้ามาท าหน้าท่ีและขอความร่วมมือขบวนการสหกรณ์ให้ช่วยเหลือร่วมมือกันประคับประคองและหา
ทางแก้ไข เพ่ือให้ขบวนการสหกรณ์อยู่ได้  ไม่ล้มตามกันไปเป็นโดมิโน   เป็นการร่วมมือกันเพ่ือขบวนการ
สหกรณ์  เพ่ือส่วนรวม  มิใช่เพ่ือสหกรณ์ใดสหกรณ์หน่ึง  

          สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ในฐานะหน่ึงเป็นสหกรณ์เจ้าหนีท่ี้มีหลักทรัพย์ค า้ประกัน   
ในฐานะเป็นหน่ึงเป็นสหกรณ์ท่ีมีความเข้มแขง็ทางการเงินระดับต้นๆของประเทศ  ในฐานะเป็นสหกรณ์ช้ันน า 
เป็นแบบอย่างท่ีดีของสหกรณ์อ่ืนๆโดยท่ัวไป    สมควรต้องให้ความร่วมมือกับส่วนงานราชการท่ีก ากับดูแล  
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จึงจ าต้องชะลอการย่ืนฟ้องและยินยอมให้สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด ผ่อน
ผนัการช าระหนี ้  ซ่ึงตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด เสนอมา  คือขอผ่อนผนัช าระหนีเ้งิน
ต้นพร้อมดอกเบีย้โดยจ่ายเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ท่ีเปิดไว้ท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด  แต่
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯยินยอมผ่อนผันให้ช าระด้วยวิธีนีเ้ฉพาะดอกเบีย้เท่านั้น เป็นเวลา 30 งวด   เพ่ือให้
จ านวนเงินกู้ เตม็ท้ังจ านวน 1,431 ล้านบาท ยงัคงได้รับความคุ้มครองอยู่ในหลักประกันท่ีได้จดจ านองไว้  และมี
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มลูค่าหลักประกันท่ีคุ้มครองหนี ้1,431 ล้านบาทได้ ขณะเดียวกันกถื็อว่าได้ให้ความช่วยเหลือขบวนการ
สหกรณ์และให้ความร่วมมือแก่ส่วนราชการท่ีก ากับดูแลแล้ว 
ค าถาม                 4.2 เหตุใด สคจ.จึงไดรั้บสิทธ์ิในการปลอดเงินตน้ตั้งแต่งวดท่ี 1 – 30  หากสมาชิกจะขอใช้
สิทธ์ิน้ีจะไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 
ค ำตอบ  4.2 หากสมาชิกจะขอใช้สิทธิปลอดเงินต้นงวดท่ี 1-30 บ้างจะได้หรือไม่นั้น  สหกรณ์ฯอาจ
ต้องด าเนินการแก้ไขข้อบังคับฯและระเบียบฯท่ีเก่ียวข้อง  แล้วน าเสนอนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสียก่อน  ซ่ึงมีโอกาสเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ท้ังสองทาง 

 ค าถาม                  4.3 เหตุใดคณะกรรมการด าเนินการจึงอนุมติัใหเ้งินกูแ้ก่ สคจ. 1,431 ลา้นบาท เท่ากบั
ราคาประเมินของหลกัทรัพยท่ี์น ามาค ้าประกนัคือ 1,431 ลา้นบาท ในขณะท่ีสมาชิกจะไดสิ้ทธิกูเ้พียงร้อยละ 
70 ของราคาประเมินฯ 

ค ำตอบ     4.3 เหตุผล ท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯอนุมติัให้กู้แก่สหกรณ์
เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด ในวงเงิน 1,431 ล้านบาทเตม็ตามราคาประเมิน  ได้ตอบค าถามนีไ้ปแล้วในข้อ 3. 
(ราคาประเมินท่ีดิน 28.74 ไร่ ตารางวาละ 91,000 บาท เป็นเงิน 1,046.136 ล้านบาท ราคาส่ิงปลูกสร้าง 385.35 
ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1431.486 ล้านบาท) 

 
ค าถาม            5. นบัตั้งแต่สคจ.ผดินดัช าระหน้ีงวดแรกจนถึงเดือนกนัยายน 2557 รวม 15 งวดเดือน เกิดผล
กระทบต่อสอ.จุฬาฯ หรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
ค ำตอบ          5. นับตั้งแต่สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด ผิดนัดช าระหนีง้วดแรกจนถึงเดือนกันยายน 
2557 รวม 15 เดือน เกิดผลกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ในส่วนของเงินสดยงัมีเงินสดไหลเข้าแต่มี
ปริมาณลดลงเลก็น้อยในช่วงเดือนแรกๆ ท่ีมีข่าวออกทางส่ือโทรทัศน์  แต่ไม่มีผลจนถึงท าให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์จุฬาฯ ขาดสภาพคล่อง ยอดเงินรับฝากตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 เพ่ิมขึน้ 2,035.32 
ล้านบาท ผลกระทบอีกส่วนหน่ึงคือมีสมาชิกบางส่วนอาจได้รับข้อมลูท่ีคลาดเคล่ือนจากแหล่งข้อมลูแบบปาก
ต่อปากว่า สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯใกล้จะล้มแล้วให้รีบมาถอนเงิน  แต่เม่ือได้มาสอบถามได้ข้อมลูท่ีถกูต้อง
จากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯแล้วสมาชิกกย็งัคงเกิดความเช่ือมั่นในสหกรณ์อยู่ เช่นเดิม  

          6. นบัตั้งแต่เดือนกนัยายน 2557 เป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ีไดรั้บช าระหน้ี1,431 ลา้นบาทคืน
ทั้งหมดพร้อมดอกเบ้ีย    
ค าถาม                 6.1 ท่านมีแผนและแนวทางในการบริหารจดัการอยา่งไรในการเรียกหน้ีคืนจาก สคจ.
ค ำตอบ  6.1 แผนและแนวทางในการเรียกหนีคื้นจากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด ขณะนี ้
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ได้เป็นโจทย์ย่ืนฟ้องบังคับจ านองและเรียกหนีคื้นจาก
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด และจากผู้ค า้ประกัน  และ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด ได้ขอเข้า
สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 
 

ค�ำตอบ
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ค าถาม                6.2 จะตอ้งใชเ้วลานานเพียงใดจึงจะไดห้น้ีคืนทั้งหมด 
ค ำตอบ           6.2 ระยะเวลานานเพียงใดท่ีจะได้หนีคื้นท้ังหมด  ขึน้อยู่กับหลายๆองค์ประกอบ สหกรณ์ไม่
สามารถระบุวันเวลาท่ีชัดเจนได้ หากศาลไม่รับการเข้าแผนฟ้ืนฟูกจ็ะใช้เวลาแบบหน่ึง หากศาลรับเข้าแผนฟ้ืนฟู
แล้วและเจ้าหนีเ้ห็นชอบกจ็ะใช้เวลาประมาณ 5 ปี และต่ออีกคร้ังละ 1 ปี ไม่เกิน 2 คร้ัง และหากเจ้าหนีไ้ม่
เห็นชอบกับแผนฟ้ืนฟูกจ็ะใช้เวลาอีกแบบหน่ึง 
ค าถาม                 6.3 ระหวา่งท่ียงัไม่ไดรั้บช าระหน้ีคืนทั้งหมดจะเกิดผลกระทบต่อรายไดข้องสอ.จุฬาฯ
และสมาชิกอยา่งไร มากนอ้ยเพียงใด 
ค ำตอบ    6.3 ระหว่างท่ียงัไม่ได้รับช าระหนีคื้นท้ังหมด จะเกิดผลกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
ตามรายละเอียดท่ีได้ตอบไปแล้วในข้อ 5. 
 ค าถาม            7. กรณีท่ี สคจ.ไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการไดต้ามกฎหมาย จะส่งผล
กระทบถึงสอ.จุฬาฯ อยา่งไร จะไดเ้งินกูคื้นพร้อมดอกเบ้ียทั้งหมดหรือไม่ อยา่งไรและเม่ือใด 
ค ำตอบ          7. กรณีท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด ได้ย่ืนค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการและศาลได้รับค า
ร้องขอไว้แล้ว ส่งผลกระทบกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ คือไม่อาจบังคับช าระหนีไ้ด้โดยอิสระ ต้องรอการ
ฟ้ืนฟูกิจการก่อน ดังนั้นการบังคับช าระหนีต้ามสัญญาจ านอง ต้องขออ านาจศาล ด้วยเหตุผลว่าหลักทรัพย์ท่ี
จะบังคับช าระหนีน้ั้น ไม่เป็นสาระส าคัญของการฟ้ืนฟูกิจการ ถ้าศาลอนุญาต สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
สามารถไปด าเนินการตามท่ีย่ืนฟ้องต่อศาลแพ่งไว้แล้ว  

ส่วนเงินกู้และดอกเบีย้ท้ังหมดจะได้คืนหรือไม่อย่างไรนั้น ขอเรียนให้ทราบว่าสหกรณ 
ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ ท่ีมีหลักประกันเป็นโฉนดท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ด้วยการจ านองเป็น
ประกันการช าระหนีแ้ละเป็นเจ้าหนีใ้นทรัพย์จ านองนีเ้พียงรายเดียว เจ้าหนีป้ระเภทอ่ืนๆ จึงไม่อาจใช้
หลักทรัพย์ชิ้นนีช้ าระหนีข้องตนได้ ดังนั้นเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ในช่วงการฟ้ืนฟูกจ็ะด าเนินต่อไป ส่วน
ระยะเวลานานเท่าใดขึน้อยู่กับแผนฟ้ืนฟู โดยท่ัวไปศาลจะอนุญาต 5 ปี และต่ออีกคร้ังละ 1 ปี ไม่เกิน 2 คร้ัง 
ค าถาม  8. สคจ. ไม่ไดช้ าระดอกเบ้ียเงินกูท่ี้เป็นตวัเงินจริงจะมีผลกระทบต่อรายไดข้องสอ.จุฬาฯ 
อยา่งไร และ เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2557 ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ สคจ. คดี
หมายเลขด าท่ี ฟ 20/2557 จะมีผลใหส้อ.จุฬาฯ ตอ้งตั้งหน้ีสงสัยจะสูญในปีบญัชี 2557 หรือไม่ อยา่งไร 
ค ำตอบ              8. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด ไม่ได้ช าระหนีท่ี้เป็นตัวเงินจริง จะมีผลกระทบต่อ
ปริมาณเงินสดไหลเข้าของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯลดน้อยลง รายละเอียดท่ีได้ตอบแล้วในข้อ 5. 
  กรณีท่ีศาลล้มละลายกลางมีค าส่ังรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน 
จ ากัด เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2557 จะมีผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯต้องตั้งหนีส้งสัยจะสูญหรือไม่นั้น ขณะนี ้
อยู่ระหว่างการหารือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  จากค าถามและค าตอบข้างต้น ขอให้สมาชิกมั่นใจว่าคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณา
อย่างรอบคอบแล้วในการให้เงินกู้แก่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจ่ัน จ ากัด ซ่ึงมีหลักทรัพย์ค า้ประกันสูงกว่ามลู
หนี ้

์
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ข้อวเิคราะห์ส่วนบุคคล 
 

 
 
ข้อวเิคราะห์ส่วนบุคคลนีไ้ม่มีผลผูกพนัต่อคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติ
สัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั และสหกรณ์

เครดติยูเนียนคลองจัน่ จ ากดั แต่อย่างใด 

 

 

 

 
ในการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ฯ คร้ังน้ี คณะกรรมการแต่ละท่านมีความอิสระ มี

ความรู้ มุมมอง วธีิคิดและประสบการณ์แตกต่างกนั การเขียนรายงานผลการศึกษาในคร้ังน้ีท่ีประชุม
คณะกรรมการศึกษาฯ ไดย้ดึหลกัการเดียวกนัคือการ รักษาองคก์รและการน าเสนอรายงานท่ีพบจาก
หลกัฐานต่างๆตามความเป็นจริง(Fact) โดยไม่สอดแทรกความคิดเห็น(Opinion)ลงไปในส่วนของการศึกษา
รวบรวมขอ้มูลขอ้เทจ็จริงและเพื่อใหผ้ลการศึกษาคร้ังน้ีมีความหลากหลาย น่าเช่ือถือและครบถว้น จึงได้
รวบรวมขอ้วิเคราะห์ของกรรมการแต่ละท่านมาน าเสนอไวใ้นส่วนของการวเิคราะห์ส่วนบุคคล  
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ข้อวเิคราะห์ส่วนบุคคล 
โดย ผศ.ปริญญา ผ่องผุดพนัธ์ ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั และสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน จ ากดั 

 วตัถุประสงค์การวเิคราะห์ 
 เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนของสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ (สอ.จุฬาฯ) ไดรั้บรู้รับทราบวา่การ
ด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ ตอ้งอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กฎหมาย เป็นส าคญั ทั้งตอ้งมีอ านาจ
กระท าการหรือไดรั้บมอบอ านาจให้กระท าการโดยถูกตอ้ง  และใช้อ านาจนั้นโดยชอบ ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายทั้งทรัพยสิ์นและภาพลกัษณ์องคก์ร เน่ืองดว้ยบุคคลเขา้มาแลว้ก็ออกไปตามวาระหนา้ท่ี แต่องคก์รคือ 
สอ.จุฬาฯ ยงัคงอยู่ คือไม่เกิดความเสียหายทั้งทรัพยสิ์นและภาพลกัษณ์องค์กร การวิเคราะห์จึงตอ้งอาศยั
ขอ้เท็จจริง (Facts) ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กฎหมายและอ านาจหน้าท่ีในการบริหารองค์การ  (Managerail 
power) มาประกอบเป็นขอ้วเิคราะห์ ดงัน้ี 
 

1. ข้อเท็จจริง  
หนังสือสัญญากู้เงินเลขท่ี 26/2556 ลงวนัท่ี  25 มิถุนายน 2556 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ ากดั (สอ.จุฬาฯ) “ผูใ้ห้กู”้ กบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั (สคจ.) “ผูกู้”้ 
โดยผูใ้ห้กูต้กลงให้กู ้และผูกู้ต้กลงกูเ้งินเป็นจ านวน 1,431,000,000.00 บาท (หน่ึงพนัส่ีร้อยสามสิบเอ็ดลา้น
บาทถว้น)  และผูกู้ไ้ดน้ าหลกัทรัพยคื์อโฉนดท่ีดินรวม 3 โฉนดพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั มาเพื่อจ านองเป็นประกนัหน้ีเงินกูร้ายน้ี โดยผูกู้ย้ินยอมให้ผูใ้ห้กู ้เรียก
ดอกเบ้ียตามสัญญาน้ีในอตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี และผูกู้ส้ัญญาว่าจะช าระตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียคืนให้ผูกู้ ้
ตามตารางช าระหน้ีเงินกูท่ี้แนบทา้ยสัญญา อนัถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเงินกูน้ี้ และในสัญญายงัระบุวา่ให้
สอ.จุฬาฯ ผูรั้บจ านองเป็นผูถื้อโฉนดท่ีดินรายน้ีในระหวา่งเวลาท่ีใชส้ัญญาจ านอง 

ต่อมาสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั เกิดวกิฤตทางการเงินขาดสภาพคล่องไม่อาจช าระคืนเงิน
ตน้และดอกเบ้ียไดค้รบถว้น ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2556 เม่ือวนัพุธท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จ ากดัและสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจัน่ จ ากดั ตามค าสั่งสอ.จฬ. ท่ี 40/2557 เพื่อศึกษาการท าธุรกรรมและ
นิติสัมพนัธ์ระหวา่งสอ.จุฬาฯ และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั (สคจ.) และรายงานผลต่อท่ีประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี 2557 ในขณะนั้นมีข่าวจาก สคจ. และหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งหาทางท่ีจะผลกัดนัให ้
สคจ. ได้เขา้แผนฟ้ืนฟูกิจการ แต่ติดขดัท่ีไม่มีกฎกระทรวงรองรับ อนัจะท าให้เขา้แผนได้ คณะกรรมการ
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ศึกษาฯ จึงไดเ้สนอให้ สอ.จุฬาฯ เร่งพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายฟ้องเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกหน้ีคืนโดย
บงัคบัเอากบัทรัพยจ์  านองของ สคจ. ซ่ึงสอ.จุฬาฯ ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง คดีหมายเลขด าท่ี ย 302/2557 เม่ือ
วนัท่ี 21 สิงหาคม 2557 และต่อมาศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ สคจ. เม่ือวนัท่ี 
26 สิงหาคม 2557 และนดัไต่สวนวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 
 

2. ข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกีย่วข้อง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  
1) จ านองเป็นสัญญาท่ีผูจ้  านองเอาทรัพยสิ์นตราไวแ้ก่ผูรั้บจ านอง 
    เพื่อเป็นประกนัการช าระหน้ี 

 
...มาตรา 702 วรรคหน่ึง 

2) ผูรั้บจ านองชอบท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีจากทรัพยสิ์นท่ีจ านองก่อนเจา้หน้ีสามญั ...มาตรา 702 วรรคสอง 
3) สัญญาจ านองตอ้งท าเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี                     ...มาตรา 714 
4) ทรัพยสิ์นซ่ึงจ านองยอ่มเป็นประกนัเพื่อการช าระหน้ีและครอบไปถึง 
     (1) ดอกเบ้ีย   
 (2) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ช าระหน้ี  
 (3) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบงัคบัจ านอง      

 
 
 

                    ...มาตรา 715 
5) การบงัคบัจ านองผูรั้บจ านองตอ้งมีจดหมายบอกกล่าวไปยงัลูกหน้ีก่อนวา่ 
    ใหช้ าระหน้ีภายในเวลาอนัสมควร ซ่ึงก าหนดใหใ้นค าบอกกล่าวนั้น ถา้   
     ลูกหน้ีละเลยเสียไม่ปฏิบติัตามค าบอกกล่าว ผูรั้บจ านองจะฟ้องคดีต่อศาล  
     เพื่อใหพ้ิพากษา สั่งใหย้ดึทรัพยจ์  านองและใหข้ายทอดตลาดก็ได ้   

 
 
 

                    ...มาตรา 728 
6) ผูรั้บจ านองจะบงัคบัจ านองแมเ้ม่ือหน้ีท่ีประกนันั้นขาดอายคุวามแลว้ก็ได ้ 
     แต่จะบงัคบัเอาดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระ  ในการจ านองเกินกวา่ 5 ปี ไม่ได ้      

 
                    ...มาตรา 745 

7) ถา้เอาทรัพยจ์  านองหลุด และราคาทรัพยสิ์นนั้นมีประมาณต ่ากวา่ 
     จ านวนเงินท่ีคา้งช าระกนัอยูก่็ดี หรือถา้เอาทรัพยสิ์นซ่ึงจ านองออกขาย   
     ทอดตลาด ใชห้น้ีไดเ้งินจ านวนสุทธินอ้ยกวา่จ านวนเงินท่ีคา้งช าระกนัอยู ่
     นั้นก็ดี เงินยงัขาดจ านวนอยูเ่ท่าใด ลูกหน้ีไม่ตอ้งรับผิดในเงินนั้น    
  

 
 
 

.... มาตรา 733 
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พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2541 
1.  เม่ือศาลลม้ละลายมีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการแลว้ เจา้หน้ีต่างๆ  
     จะตอ้งถูกบงัคบัโดยกฎหมายใหง้ดการด าเนินการในการท่ีจะบงัคบัตามสิทธิ  
     ของตนท่ีมีอยูต่ามกฎหมายส่วนแพง่คือเกิดสภาวะพกัการช าระหน้ี      

       
 

 ...มาตรา 90/12 
2. เจา้หน้ีและบุคคลซ่ึงถูกจ ากดัสิทธิตามมาตรา 90/12 อาจยืน่ค าร้องขอ 
    ต่อศาลท่ีในค าร้องขอ เพื่อใหมี้ค าสั่งแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก 
    ขอ้จ ากดัสิทธิของตน ตามมาตรา 90/12 หากการจ ากดัสิทธิของผูร้้องนั้น 

1) ไม่มีความจ าเป็นต่อการฟ้ืนฟูกิจการ 
2) มิไดใ้หค้วามคุม้ครองสิทธิของเจา้หน้ีมีประกนัอยา่ง

พอเพียง                

 
 
 
 
 

...มาตรา 90/13 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ว่าด้วย การให้สหกรณ์อืน่กู้ยมืเงิน พ.ศ. 2550 
ขอ้ 7 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ มีอ านาจพิจารณาอนุมัติใหกู้แ้ก่สหกรณ์อ่ืนไดต้าม   
              หลกัเกณฑต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7 
ขอ้ 8 ใหค้ณะอนุกรรมการแจง้ผลการพิจารณาตามขอ้ 7 ใหค้ณะกรรมการเพื่อทราบ 
ขอ้ 12 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ใหค้ณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจวนิิจฉัยช้ีขาด 
 

3. ข้อวเิคราะห์  
 ประเด็นทีจ่ะวเิคราะห์ 
 การกูย้ืมเงิน 1,431 ลา้นบาท ซ่ึงมีหลกัทรัพยม์าประกนัการช าระหน้ีโดยการจ านอง สัญญาจ านอง
ประกนัการช าระหน้ี 1,431 ลา้นบาท ระหวา่งสอ.จุฬาฯ และ สคจ. ถูกตอ้งตามระเบียบของสอ.จุฬาฯ วา่ดว้ย
การให้สหกรณ์อ่ืนกูย้ืมเงิน พ.ศ. 2550 และถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่และจะบงัคบัจ านองเพื่อ
ช าระหน้ีไดเ้ม่ือใดและอยา่งไร  
 จากขอ้เท็จจริงประกอบระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินและขอ้กฎหมายพบว่า สัญญา
เงินกูเ้ลขท่ี 26/2556 ลงวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 ระหวา่งสอ.จุฬาฯ (ผูใ้ห้กู)้ และ สคจ. (ผูกู้)้ โดยมีหลกัทรัพย์
ท่ีดินรวม 3 โฉนดพร้อมส่ิงปลูกสร้างมาจดจ านองเป็นประกนัเงินกูจ้  านวน 1,431 ลา้นบาท รายน้ี เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมายจ านอง คือ สคจ. เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีน ามาจ านอง ตามนยัของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ปพพ.)มาตรา702 วรรคแรก และสัญญาจ านองไดท้  าเป็นหนงัสือและ
น าไปจดทะเบียนต่อเจา้พนกังานท่ีดิน และบนัทึกสลกัหลงัโฉนดทั้ง 3 โฉนดว่าจ านองเป็นประกนั ถูกตอ้ง
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ตามท่ีก าหนดใน ปพพ.ม.714 ท่ีบญัญติัวา่ สัญญาจ านองตอ้งท าเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อเจา้พนกังาน
ท่ีดิน 
 สัญญาจ านองประกนัการช าระหน้ีรายน้ีจึงชอบดว้ยกฎหมาย อนัท าให้สอ.จุฬาฯ ผูรั้บจ านองชอบท่ี
จะไดรั้บช าระหน้ีจากทรัพยสิ์นท่ีจ านองก่อนเจา้หน้ีสามญั  สอ.จุฬาฯ จึงมีสิทธิบงัคบัจ านองจากทรัพยสิ์นซ่ึง
จ านองเป็นประกนัการช าระหน้ีรวมไปถึงดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ช าระหน้ี รวมถึงค่าฤชา 
ธรรมเนียม    ในการบงัคบัจ านองตามนยัของ ปพพ.ม.715 ไดต้ามกฎหมาย 
 การบงัคบัจ านองจะตอ้งฟ้องคดีต่อศาล และตอ้งมีการออกจดหมายทวงหน้ีไปถึงลูกหน้ีก่อน จะ
ฟ้องคดีโดยไม่มีการบอกกล่าวทวงถามก่อนไม่ได ้(ปพพ.ม.728) ซ่ึงสอ.จุฬาฯ ไดฟ้้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อ
บงัคบัจ านองช าระหน้ีตามคดีหมายเลขด าท่ี ย 302/2557   และต่อมาในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 ศาลลม้ละลาย
มีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ สคจ. ค าสั่งรับค าร้องขอดงักล่าวก่อให้เกิดสภาวะพกัการช าระหน้ี 
(automatic stay) เจา้หน้ีต่างๆ รวมถึงสอ.จุฬาฯ จะตอ้งถูกบงัคบัโดยกฎหมายให้งดด าเนินการในการท่ีจะ
บงัคบัตามสิทธิของตนท่ีมีอยู่ตามกฎหมายส่วนแพ่ง ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2541 มาตรา 
90/12 และศาลไดน้ดัไต่สวนค าร้องนดัแรกเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 
 ภายหลงัจากศาลไดไ้ต่สวนค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ สคจ. แลว้ ศาลจะมีค าสั่งได ้2 รูปแบบ คือ 

1. ถา้มีค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ สภาวะพกัการช าระหน้ีก็หมดไป สอ.จุฬาฯ ก็สามารถบงัคบั 
คดีในส่วนแพง่ท่ีฟ้องไวไ้ดต่้อไป 
 2. ถา้มีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและตั้งผูท้  าแผน โดยทัว่ไปคดีฟ้ืนฟูกิจการ ศาลจะให้ฟ้ืนฟู 5 ปี และต่อ
ไดค้ร้ังละ 1 ปี ไม่เกินสองคร้ัง โดยรวมสูงสุดของคดีฟ้ืนฟูก็จะไม่เกิน 7 ปี  สอ.จุฬาฯ ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธิ       
ในทรัพยจ์  านองเพียงรายเดียว ในส่วนของคดีแพ่ง ก็จะกลายเป็นเจา้หน้ีมีประกนัในคดีฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงไม่มี
อ านาจบงัคบัหลกัประกนัไดโ้ดยอิสระ แต่ตามขอ้เท็จจริงทรัพยจ์  านองรายน้ี ประกนัการช าระหน้ี โดยเสีย
ดอกเบ้ียให้สอ.จุฬาฯ เดือนละกว่า 6 ลา้นบาท แต่รายไดข้อง สคจ. ท่ีไดรั้บจากทรัพยน้ี์เพียงเดือนละไม่ถึง     
2 ล้านบาท จึงยากท่ีจะให้การฟ้ืนฟูกิจการของ สคจ.ประสบความส าเร็จได้ เม่ือช่วงเวลาผ่านไป ความ
แตกต่างของส่วนต่างก็ยิ่งเพิ่มข้ึน สอ.จุฬาฯ ในฐานะเจา้หน้ีมีประกนั อาจยื่นขอต่อศาลลม้ละลายให้อนุญาต
บงัคบัแก่ทรัพยห์ลกัประกนัตาม พ.ร.บ.ลม้ละลาย มาตรา 90/13 (1) คือทรัพยน์ั้นไม่มีความจ าเป็นหรือเป็น
สาระส าคญัต่อการฟ้ืนฟูกิจการ   ถา้ศาลอนุญาตก็จะบงัคบัคดีเอาหลกัประกนัของเจา้หน้ีมีประกนัได ้โดยไม่
ต้องรอให้ถึงเสร็จกระบวนการการฟ้ืนฟูกิจการ ถ้ากระบวนการฟ้ืนฟูต้องใช้เวลารวมกันเกินกว่า 5 ปี 
ดอกเบ้ียท่ีรับช าระไวแ้ล้วจากเงินตน้ท่ีขาดส่งก็ไม่ขดักบัขอ้บญัญติัของปพพ.มาตรา 745 บญัญติัว่า ผูรั้บ
จ านอง (สอ.จุฬาฯ) จะบงัคบัเอาดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระในการจ านองเกินกว่า 5 ปี ไม่ไดแ้ต่อย่างใด เพราะตาม
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ขอ้เท็จจริง สอ.จุฬาฯ ไดรั้บช าระดอกเบ้ียจาก สคจ. มาตลอดเวลา ตามบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ เลขท่ี 
001-12-007500-5 อยูแ่ลว้ 
 
4. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การท าธุรกรรมเงินกู้และนิติกรรมการจ านองถูกตอ้งตามขั้นตอนและหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายท่ี
ก าหนด มีผลบงัคบัจ านองในหลกัทรัพยจ์  านองเพื่อช าระหน้ีได ้ไม่ตกเป็นโมฆะแต่อย่างใด ซ่ึงการบงัคบั
จ านองตามกฎหมายก าหนดไว ้2 วิธี คือ การบงัคบัจ านองเอาทรัพยสิ์นท่ีจ านองออกขายทอดตลาด  และการ
บงัคบัจ านองดว้ยวิธีการเอาทรัพยสิ์นท่ีจ านองหลุดเป็นสิทธิ     ขอเสนอวา่ ควรบงัคบัจ านองดว้ยวิธีการเอา
ทรัพยสิ์นท่ีจ านองหลุดเป็นกรรมสิทธ์ิของสอ.จุฬาฯ เพื่อให้ สคจ. ลูกหน้ีผูจ้  านองมีหนา้ท่ีในการพิสูจน์ให้
ศาลเห็นวา่ราคาทรัพยน์ั้นมากกวา่จ านวนหน้ี   ถา้ผูจ้  านองมิไดพ้ิสูจน์หรือพิสูจน์ไม่ได ้ผูรั้บจ านองคือ 
สอ.จุฬาฯ มีสิทธิบงัคบัเอาเป็นทรัพยจ์  านองหลุดซ่ึงกรรมสิทธ์ิในโฉนดทั้ง 3 แปลงพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ก็จะ
ตกตกเป็นกรรมสิทธ์ิของสอ.จุฬาฯ ตามนยัของ ปพพ.มาตรา 733 
 

5. ข้อคดิเห็น 
 ในฐานะท่ีขา้พเจา้เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ฯ  ได้มี
โอกาสเป็นตวัแทนคณะกรรมการใหเ้ขา้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของ สคจ. เก่ียวกบัแนวทางการฟ้ืนฟู
กิจการก่อนท่ีจะมีการออกกฎกระทรวงและยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลาย ไดเ้ห็นความพยายาม
ของคณะผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัท่ีจะติดตามหน้ีสินท่ีถูกฉ้อฉลยกัยอกออกไป โดยฟ้องเป็นคดีเพื่อติดตามหน้ี
ทวงคืน 6 คดี รวมทุนทรัพยท่ี์เป็นเงินรวม 18,000,047,268 บาท (หน่ึงหม่ืนแปดพนัลา้นส่ีหม่ืนเจ็ดพนัสอง
ร้อยหกสิบแปดบาทถว้น) และไดเ้คยลองเสนอกบัประธานกรรมการด าเนินการของ สคจ. คือคุณเผด็จ มุ่ง
ธญัญา วา่เพื่อหักกลบลบหน้ีไม่ตอ้งฟ้องเป็นคดีความกนั ถา้ทางสอ.จุฬาฯ จะพิจารณาขอซ้ือทรัพยจ์  านองน้ี
ในราคาท่ีทราบมาจากกรรมการในชุดของขา้พเจา้วา่ มีนกัธุรกิจจะซ้ือในราคา 1,800 ลา้นบาท สนใจจะขาย
โดยหกักลบลบหน้ีกนัหรือไม่ ทางประธาน สคจ. ซ่ึงเป็นอดีตรองผูว้า่การการเคหะแห่งชาติมาก่อน เล่าวา่ยงั
ไม่ประสงคจ์ะขายแต่มีแผนจะหา   ผูร่้วมลงทุนพฒันาใหมี้มูลค่าเพิ่มข้ึน 
 และเม่ือ สคจ. ยืน่ค  าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ ศาลนดัไต่สวนนดัแรกเม่ือ 15 ธนัวาคม 2557  ขา้พเจา้     ใน
ฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาคดีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ และคณะอนุกรรมการทุกคนไดเ้ขา้ร่วมรับ
ฟังการไต่สวนค าร้องนดัแรก อนัเป็นนดัประวติัศาสตร์ของการฟ้ืนฟูกิจการของสหกรณ์เป็นคร้ังแรกของ
ประเทศไทย สคจ.ซ่ึงเป็นลูกหน้ีไดบ้รรยายในค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล มีขอ้ความวา่จะน าทรัพยช้ิ์นน้ีไป

ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสอ.จุฬำฯ ตำมนัยของ ปพพ.มำตรำ 733
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ด าเนินการให้มีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินมากกว่า 3,000 ลา้นบาท (สามพนัล้านบาทถ้วน) ท าให้เห็นช่องทางอีก
ช่องทางหน่ึงว่า สอ.จุฬาฯ อาจไดรั้บช าระหน้ีดว้ยการไถ่ถอนจ านอง โดยไม่ตอ้งรอให้กระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการเสร็จส้ินซ่ึงตอ้งใช้เวลา 5-7 ปี แต่หากตอ้งรอสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดจากดอกเบ้ียก็จะเดินต่อไป เพราะ
สอ.จุฬาฯ เป็นเจา้หน้ีในทรัพยสิ์นท่ีจ านองเพียงรายเดียวท่ีเจา้หน้ีอ่ืน ๆ ไม่อาจขอเขา้มาเฉล่ียทรัพยสิ์นในการ
ช าระหน้ีได ้ทั้งผูท้  าแผนฟ้ืนฟูของสคจ. ก็ไม่อาจมาแฮร์คทัหรือปรับโครงสร้างหน้ีไดถ้า้สอ.จุฬาฯ ไม่ยินยอม 
เพราะการจ านองเป็นประกนัการช าระหน้ีเป็นขอ้กฎหมายท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
เทียบเคียงแนวค าพิพากษาฎีกาท่ี 7155/2541 ได ้ เพียงแต่ถา้ราคาท่ีดินหรือทรัพยท่ี์จ านองสูงกวา่มูลค่าหน้ี 
หรือท่วมจ านวนหน้ีท่ีคา้งช าระ  สอ.จุฬาฯ จะฟ้องเรียกเอาทรัพยจ์  านองหลุดเป็นกรรมสิทธ์ิไม่ไดเ้ท่านั้น  
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ข้อวเิคราะห์ส่วนบุคคล 
โดย ผศ.ภก.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน  รองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั และสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน จ ากดั 

ขอ้สงัเกตการท าธุรกรรมกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯมีการใหก้ารช่วยเหลือกนัมากเป็นพิเศษหรือไม่  

1. มีหนงัสือเชิญชวนใหส้หกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯร่วมลงทุนโดยการฝากเงินหรือซ้ือตัว๋สัญญาใช้
เงินจ านวน 300 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละ 6.0 ต่อปี  ลงวนัท่ี11 ธนัวาคม 
2555 จากนายศุภชยั  ศรีศุภอกัษร ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐีจ ากดั  
รศ.ดร.สวสัด์ิ  แสงบางปลา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯและขา้พเจา้ซ่ึงเป็น
กรรมการและเลขานุการในขณะนั้น  พิจารณาแลว้เห็นวา่เอกสารประกอบไม่เขา้เกณฑ์ท่ีจะน า
ฝากไดอี้กทั้งไม่เสนอหลกัทรัพยท่ี์จะน ามาค ้าประกนัจึงไม่มีการพิจารณา จนกระทัง่ขา้พเจา้และ
ประธานฯหมดวาระในกลางเดือนกุมภาพนัธ์ 2556  ต่อมาในเดือนมีนาคม 2556  คณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯชุดใหม่ไดพ้ิจารณาน าเงินไปฝากสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐีฯ
จ านวน 200 ลา้นบาทโดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ซ่ึงเงินฝากจ านวนน้ียงัคงฝากอยูถึ่งปัจจุบนั  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  มียอดเงินฝากในบญัชีน้ีทั้งส้ิน 206,989,309.93 บาท แสดงวา่เม่ือ
ครบก าหนดอาจจะไม่สามารถใหถ้อนไดจึ้งมีการฝากรวมดอกเบ้ีย ซ่ึงปกติแลว้จะถอนดอกเบ้ีย
ออกมา แลว้อาจฝากซ ้ าคงยอดเดิม แต่ยอดจะเป็นจ านวนเตม็ไม่มีเศษบาทเศษสตางค ์

2. เม่ือ 18 มิย.2556 ไดมี้การพิจารณาใหกู้ ้สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ เป็นเงิน 1,431 ลา้น
บาท   ซ่ึงรวมเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 450 ลา้น โดยใหเ้หตุผลในการรวมวา่เพื่อใหเ้งินฝากออม
ทรัพยพ์ิเศษ 450 ลา้นมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และหลงัจากกูเ้งินไปสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลอง
จัน่ฯ ไม่ไดช้ าระหน้ีในงวดท่ี 1,2 และ3  ทั้งท่ีในการพิจารณาใหกู้ไ้ดแ้จง้วา่มีสภาพคล่อง
สามารถช าระหน้ีได ้ และต่อมาก็มีการอนุมติัใหป้ลอดหน้ีไดต้ั้งแต่งวดท่ี 1-30 ซ่ึงยอ้นไปถึง
งวดท่ี 1 ถึง 3  ท่ีไม่ไดช้ าระ โดยตามหลกัเกณฑต์ามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ย การจดั
ชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544  ท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้3 งวด
จะตอ้งทวงถามแต่กลบัอนุมติัใหป้ลอดหน้ีไดต้ั้งแต่งวดท่ี 1-30  ซ่ึงยอ้นไปถึงงวดท่ี 1 ถึง 3 ท่ี
ไม่ไดช้ าระ และจะตอ้งตั้งหน้ีสงสัยจะสูญ  ส่วนการช าระดอกเบ้ียตามสัญญาจะตอ้งช าระโดย
การน าฝากท่ีบญัชีออมทรัพยธ์นาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศข์องสหกรณ์ฯ  แต่ก็ไดไ้ปน าฝากท่ี
บญัชีออมทรัพยส์หกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯ  ซ่ึงไม่สามารถถอนไดแ้ละขดักบัเหตุผลเดิม
ในการใหกู้ร้วมเงินฝากวา่เพื่อใหมี้หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
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3. เหตุใดสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯจึงอนุมติัเงินกูถึ้ง 1,431 ลา้นบาท ทั้งท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
คลองจัน่ฯขอกูเ้พียง 1,100 ลา้นบาท และหน้ีทั้งหมดรวมเงินฝาก 450 ลา้นบาท มีเพียง 1,322.47 
ลา้นบาท 

4. คณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมฯ ไดท้  าบนัทึกถึงคณะกรรมการด าเนินการ ฯ เสนอให้
คณะกรรมการด าเนินการ ฯ ท าการฟ้องสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฯเพื่อบงัคบัจ านอง 
เน่ืองจากผดิสัญญาเม่ือ 6 มีนาคม 2557 แต่คณะกรรมการด าเนินการฯท าการฟ้องเม่ือวนัท่ี  21 
สิงหาคม 2557 ซ่ึงก่อนศาลลม้ละลายกลางรับค าร้องขอฟ้ืนฟูเพียง 5 วนั  
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ข้อวเิคราะห์ส่วนบุคคล 
โดย รศ.ชูชาติ ธรรมเจริญ  กรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั และสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน จ ากดั 

 วตัถุประสงคห์ลกัของคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์ออม
ทรัพย ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน คลองจัน่ จ ากดั คือการทราบขอ้เท็จจริงของ
ขอ้มูลเพื่อท่ีคณะกรรมการศึกษาฯ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จ ากดั,  และสมาชิกของสหกรณ์ทุกคน จะไดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงชุดเดียวกนั แมว้า่ในความเป็นจริงแลว้ 
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 ทา้ยสุดน้ี ขา้พเจา้ขอย  ้าวา่ “ลมแมเ้ปล่ียนกระแส แต่มิไดแ้ปรทิศทาง” (Windstärke kann sich auch 
mal änderen, aber  nie seine Richtung)  
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ข้อวเิคราะห์ส่วนบุคคล 
โดย นายบุญชอบ มีนาภา  กรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั และสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน จ ากดั 

1. วเิคราะห์การลงทุน 

 1.) การน าเงินไปฝากทีใ่ด  จะตอ้งนึกถึงความมัน่คงเป็นหลกัส าคญั 
 2.) รู้วา่เงินฝากไม่มีหลกัประกนั ไม่มีการแก้ไข ทั้งท่ีผูจ้ดัการมีหนงัสือเป็นบนัทึกเสนอต่อท่ีประชุม
กรรมการด าเนินการ ท่ีจะพิจารณาใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์คลองจัน่ 1,000 ลา้นบาท  จะตอ้งหกัเงินฝาก 650 ลา้น
บาทออก เช่น สมาชิกขอกูค้ร้ังใหม่ จะตอ้งช าระหน้ีเก่าทั้งหมด 
 3.) การจะรู้ความเป็นมาของเงิน 650 ลา้นบาทนั้น จะตอ้งหาขอ้มูล 
 -  ขอดูขอ้มูลการติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่ง สอ.จุฬาฯ และสหกรณ์คลองจัน่ (มีการเยีย่มชมกิจการ
หรือไม่เพื่อหาขอ้มูลเบ้ืองตน้) 
 -  จึงขอทราบการอนุมติัใหน้ าเงินไปฝากสหกรณ์คลองจัน่ 1 เม.ย. 2551  200 ล้านบาท  และ  17 
เม.ย. 2551  อกี  300  ล้านบาท  ซ่ึงเป็นตน้เหตุถึงปัจจุบนัน้ี * ไม่มีค าตอบจากคณะกรรมการด าเนินการ  
เพราะผมสันนิษฐานวา่มีวาระจร  น าเสนอในท่ีประชุมและก็อนุมติัใหน้ าเงินไปฝากเลย  หรือมีการเวยีนมติ 
ขออนุมติั 
น าเงินไปฝากถึง 2 คร้ังในเดือนเดียวกนั (200+300 = 500 รวมแลว้ 650 ลา้นบาท) 

2. วเิคราะห์การกู้เงินคร้ังแรก เมื่อ 22 ธันวาคม  2553  

 การด าเนินการครบถ้วน  อนุมติัใหกู้ไ้ด ้1,000 ลา้นบาท แต่ท าไมไม่หกัเงินท่ีคา้งอยู ่650 ลา้นบาท 
ตามท่ีผูจ้ดัการท าบนัทึกถึงคณะกรรมการ ถา้หกั 650 ลา้นบาทออก ก็จะเหลือเงินกู ้(1,000-650 = 350 ลา้น
บาท เท่านั้น) 
 การพจิารณา ถึงแม้จะเกนิระเบียบทีใ่ห้แก่สหกรณ์อืน่ ก าหนดไวก้็ตาม เพราะตอ้งการไดเ้งิน 650 
ลา้นบาทคืน  หลงัจากการกู้ 1,000 ล้านบาทแล้ว 
 22  ธนัวาคม  2553 โอนเงินใหผู้กู้ ้800 ลา้นบาท 
 28  มกราคม  2554 โอนเงินใหผู้กู้ ้200 ลา้นบาท 
 28  มกราคม  2554 มีการโอนคืนเงินฝาก 200 ลา้นบาท จึงมีเงินฝากเหลือ 450 ลา้นบาท 
 1   เมษายน   2554 มีการต่ออายเุงินฝาก  450 ลา้นบาท  
    มีการต่ออายเุงินฝาก 3 คร้ัง ๆละ1 ปี จะครบอายกุารฝาก 1 เมษายน2557 
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 มีการช าระหน้ีเงินกูม้าถึงเดือนมีนาคม 2556   
 มีหนงัสือขอผอ่นผนัการช าระหน้ี 2 เดือน เมษายน-พฤษภาคม 
 มีหนงัสือขอผอ่นผนัการช าระดอกเบ้ียเงินฝาก 450 ลา้นบาท 2 เดือน เป็นเงิน 22,557,594.52 บาท 

 *ท าไมจึงต่ออายกุารฝาก 450 ลา้นบาท ในเดือนเมษายน 2556 ทั้งๆ ท่ีรู้แลว้วา่ สหกรณ์คลองจั่นมี
ปัญหา  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ท าใหเ้งินฝาก 450 ลา้นบาทจะครบก าหนด 1 เมษายน 2557  

3. วเิคราะห์การกู้เงิน คร้ังที ่2  25 มิถุนายน 2556 
 มีมติสหกรณ์คลองจ่ันใหกู้เ้งินสอ.จุฬาฯ 1,100 ลา้นบาท ใหห้กัหน้ีท่ีคา้งตามสัญญาเดิม 
849,915,000 บาท 
 ข้อมูล -  ขาดเอกสารส าคัญกระแสเงินสด 1 เดือน (ตอ้งให ้3 เดือนก่อนขอกู)้ 
  -  คา้งช าระหน้ี 2 เดือน 
  -  คา้งช าระดอกเบ้ียเงินฝาก 2 เดือน    รวมเป็น 22,557,594.52 บาท 
  -  หลกัทรัพยไ์ม่คุม้มูลหน้ี 70% เท่ากบั 1,002,040,200 บาท 
  -  ระเบียบการใหกู้แ้ก่สหกรณ์อ่ืน ไม่เกิน 300 ลา้นบาท 
  -  มีมติของคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั ใหข้อกูเ้งินจากสอ.จุฬาฯ  
                       1,100 ลา้นบาท 
  -  แต่ สอ.จุฬาฯ อนุมติัใหกู้ไ้ด ้1,431 ลา้นบาท 
  -  ถามว่า จะมีปัญหาทางกฎหมายหรือไม่ คณะกรรมการสอ.จุฬาฯ ตอบว่า มีการค ้าประกนั
รายบุคคลค ้าประกนัในจ านวนเงิน 1,431 ลา้นบาท 
  -   ในการด าเนินการของสอ.จุฬาฯ อนุกรรมการสินเช่ือ เสนอใหส้หกรณ์คลองจัน่กูไ้ด ้
1,100 ลา้นบาท  เห็นว่ามีความสามารถช าระหนีไ้ด้  แต่คณะกรรมการของ สอ.จุฬาฯ อนุมติัเพิ่มเป็น 1,431 
ลา้นบาท โดยไม่ไดมี้เหตุผลประกอบในการอนุมติั 
  -  เป็นเหตุใหส้หกรณ์คลองจัน่ไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 4 จึงมีหนงัสือ
ขอผอ่นผนั 

หลกัการกู้รวมหนี ้หรือกู้เพือ่ขยายงวดให้สหกรณ์คลองจ่ัน 
1. น าหน้ีทั้งหมดมารวมกนัก่อนวา่มีจ านวนมากเท่าไร 
 วธีิด าเนินการ 
 1) หน้ีเงินฝาก     450,000,000 บาท 

1,100 ล้ำนบำท
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 2) หน้ีคา้งช าระ 2 เดือน      22,557,594 บาท 
 3) หน้ีคงคา้งตามสัญญาเดิม   849,915,000 บาท 
  รวมหน้ีทั้งหมด  1,322,472,594 บาท 

 สามารถใหกู้ไ้ด ้  1,323,000,000 บาท 
 หน้ีทั้งหมด   1,322,472,594 บาท 
 ดงันั้น จะเหลือเงินท่ีจะตอ้งจ่าย          527,406  บาท 

ท าไมต้องจ่ายเพิม่ถึง 114.9 ล้านบาท 

ข้อสังเกต 

 ท าไมเลือกวธีิท่ี สอ.จุฬาฯ เสียหาย 100% เราสามารถเลือกวธีิท่ีสอ.จุฬาฯ เสียหายนอ้ยท่ีสุดก็ได ้

4. กจิกรรมหลงัเกดิสัญญาที่ 2   25 มิ.ย. 2556 

- มีรายงานการประชุม 20 พ.ย. 2556 

 1) ขอยกเลิกการค ้าประกนัรายบุคคล (ท่ีประชุมไม่อนุมติั) 
 2) ขอผอ่นผนัไม่สามารถช าระหน้ีได ้ตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 4 มิถุนายนถึงตุลาคม 2556   
(เกินขอ้ก าหนดในขอ้บงัคบั 12(5)) 
 3) ขอปลอดเงินตน้ ตั้งแต่งวดท่ี 5 ถึงงวดท่ี 30 
 4) อนุกรรมการสินเช่ือเห็นชอบให้ผอ่นผนั ตั้งแต่งวดท่ี 5 ถึงงวดท่ี 30 ตามค าขอของสหกรณ์คลอง
จัน่แต่คณะกรรมการอนุมติัใหป้ลอดหน้ีได ้ตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 30 

วเิคราะห์ 

ข้อ 1   ขอยกเลิกการค ้าประกนัรายบุคคลนั้นท าไม่ได ้ถูกตอ้งแลว้ 
ข้อ 2   ขอผอ่นผนัช าระหน้ี งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 4  มิ.ย.ถึง  ต.ค. 2556 
 ขอ้บงัคบัของสอ.จุฬาฯ ขอ้ท่ี 12 (5) คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลาสอง
เดือน หรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี   ดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง 
 สหกรณ์ฯ ไม่ไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั 12 (5) ตอ้งด าเนินการติดตามทวงถามและแจง้
ใหม้าช าระหน้ีและด าเนินการฟ้องร้องในฐานะผูรั้บจ านองปล่อยเวลานานเกินไป  คณะกรรมการศึกษาฯ ได้
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ประชุมและเร่งรัดใหด้ าเนินการฟ้องกวา่จะไดด้ าเนินการ เม่ือเดือนสิงหาคม 2557  เม่ือเร่ืองฟ้องร้องแลว้ ได้
มีประกาศวา่มีการขอฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์คลองจัน่ท าใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งหยดุด าเนินการต่อไม่ได ้
 ขณะน้ีตอ้งรอฟังวา่ศาลจะมีค าสั่งอยา่งไรในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 มีข่าวขอ้เท็จจริงวา่ ในการฟ้ืนฟู
นั้นจะตอ้งใชเ้วลา 5 ปี ถา้ฟ้ืนฟูไม่ส าเร็จจะขอต่อไดอี้ก 2 คร้ังๆ ละ 1 ปี  ช่วงเวลาน้ีสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ 
เสียหายหรือไม่ จากจ านวนเงินท่ีจะตอ้งเขา้มาหมุนเวียนเดือนละประมาณ 15 ลา้น เป็นเวลา 1 ปีกวา่ ท าให้
สหกรณ์ขาดรายไดท่ี้ควรจะไดม้ากๆ นะครับ และถา้เขา้แผนฟ้ืนฟู เราจะตอ้งรออีก 7 ปีนะครับ   
ข้อ 3  ขอปลอดเงินตน้ ตั้งแต่งวดท่ี 5 ถึงงวดท่ี 30  กรรมการด าเนินการ อนุมติัให้ปลอดเงินตน้ตั้งแต่งวดท่ี 1 
ถึงงวดท่ี 30  ท  าให้สหกรณ์คลองจัน่ไม่ตอ้งส่งเงินตน้ท่ีคา้ง 4 งวด และเป็นเหตุท่ีท าให้ไม่สามารถฟ้องร้อง
ไดใ้นฐานะผดินดัช าระหน้ี เพราะอนุญาตใหป้ลอดหน้ี ตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 30 ไปแลว้ 
ข้อ 4 สินเช่ือเห็นชอบให้ผ่อนผนัตั้งแต่งวดท่ี 5 ถึงงวดท่ี 30 ตามท่ีสหกรณ์คลองจัน่ขอมา แต่กรรมการ
ด าเนินการอนุมติัใหผ้อ่นผนัไดต้ั้งแต่งวดท่ี 1ถึงงวดท่ี 30  ท าให้สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ ขาดรายไดจ้ากเงิน
ต้นงวดท่ี 1 ถึงงวด   ท่ี 4 เป็นเงิน 31,800,000 บาท (ถ้าน าเงินไปให้ผูอ่ื้นกู้จะได้รับดอกเบ้ียเดือนละ 
1,749,000 บาท) 
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ข้อวเิคราะห์ส่วนบุคคล 
โดย นางสุมาล ีโคกขุนทด และนางสาววรรณติา วไิลวรรณ กรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั และสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน จ ากดั 
 

จากหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย การจดัชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกู้
และการเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 หากน ามาปรับใชก้บัการใหกู้เ้งินแก่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน คลองจัน่ 
จะพจิารณาไดว้า่ไม่สามารถตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในทางบญัชีได ้ยงัเป็นลูกหน้ีเงินกูจ้ดัชั้นปกติ แต่
เน่ืองจากการเปล่ียนสภาพการรับรู้รายการดอกเบ้ียรับใหมี้สถานะเป็นบญัชีเงินฝากกบัสหกรณ์เครดิต 
ยเูน่ียนคลองจัน่ ฝากอยูใ่นบญัชีเงินฝากออมทรัพยป์ระเภทพิเศษ แต่ดว้ยสภาพขอ้เทจ็จริงท่ีรู้กนัโดยทัว่ไปใน
ส่ือต่างๆ สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่อยูใ่นสถานะขาดสภาพคล่องทางการเงิน
อยา่งรุนแรง แต่ดว้ยเหตุใดคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ (ผูใ้หกู้)้ จึงมีนโยบายในการบริหาร
จดัการลูกหน้ีเงินกูร้ายสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ไปในทิศทางท่ีสวนทางกบัหลกัเกณฑต์ามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ดงักล่าว จะเห็นไดจ้ากการจ่ายช าระดอกเบ้ียใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ ตั้งแต่งวดช าระ
คืนงวดท่ี 1 ถึง 3 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่จ่ายเพียงดอกเบ้ียบางส่วนของแต่ละงวดใหก้บัสหกรณ์ผูใ้หกู้ ้
รวมจ่ายดอกเบ้ีย 3 งวดเดือน เป็นเงิน 3.5 ลา้นบาท เงินต้นไม่ช าระ ส่วนงวดช าระท่ี 4 , 5 ไม่มีการจ่ายช าระ
ดอกเบ้ียแต่อยา่งใด ทั้งน้ีตามมติคณะกรรมการดาเนินการคร้ังท่ี 1076/2556 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 มี
มติอนุมติัใหส้หกรณ์ผูข้อกูป้ลอดช าระตน้เงิน 30 งวดเดือน โดยใหมี้ผลยอ้นหลงัไปยงังวดท่ี 1 ท่ีผา่นมา และ
มีผลไปถึงงวดท่ี 30 จึงเห็นวา่การไม่ไดรั้บช าระเงินค่างวดตามท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญา ถือวา่เขา้หลกัเกณฑ์
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย การจดัชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 
2544 ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ จะตอ้งปฏิบติัตาม เพื่อใหง้บการเงินของสหกรณ์ผูใ้ห้กูแ้สดงฐานะทาง
การเงินท่ีเป็นอยูจ่ริง  

ในส่วนของการเปิดเผยขอ้มูลจากหนา้รายงานของผูต้รวจสอบบญัชี ปี 2556 ท่ีคดัมาจากส่วนของ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน หนา้ท่ี 56 จากหนงัสือรายงานกิจการประจาปี 2556 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (เล่มสีชมพบูานเยน็) ซ่ึงปรากฏอยูท่ี่รายงานผลการศึกษาดา้นการบนัทึกบญัชีท่ี
แสดงต่อทา้ยหนา้ขอ้วิเคราะห์ส่วนบุคคลแนบทา้ย หนา้ท่ี 5 อาจท าใหผู้ใ้ชข้อ้มูล ไดแ้ก่ สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยจุ์ฬาฯ เกิดความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จริง  
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ส าหรับการบนัทึกบญัชีโดยน าดอกเบ้ียตามสิทธิท่ีระบุในสัญญาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือนฝากไวก้บั
สหกรณ์ผูข้อกูย้มืเงินนั้น ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ ปี 2556 ไดช้ี้แจงวา่การบนัทึกบญัชีใน
ลกัษณะดงักล่าวเป็นไปตามหนงัสือเวยีนจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ บนัทึกด่วนท่ีสุดท่ี กษ 0404/ว86 ลง
วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2556 เร่ือง วิธีปฏิบติัทางบญัชีกรณีสหกรณ์น าเงินฝากไวก้บัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ 
จ ากดั แสดงอยูท่ี่หนา้รายงานผลการศึกษาหนา้ท่ี 3 ขอ้ 2.4.1 มีความเห็นวา่บนัทึกด่วนท่ีสุดดงักล่าวไม่ควร
จะน ามาใชก้บัการบนัทึกบญัชีดอกเบ้ียรับท่ีเกิดจากธุรกรรมการใหกู้ย้มืเงินและฝากดอกเบ้ียไวก้บัสหกรณ์ผู ้
ขอกูย้มืเงิน จึงไดมี้บนัทึกสอบถามไปยงัสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซ่ึงทางสหกรณ์ออม
ทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ โดยท าบนัทึกเพื่อสอบถามไปยงักรมตรวจตรวจบญัชี
สหกรณ์ถึงเลขท่ีบนัทึกดงักล่าวขา้งตน้สามารถน ามาปรับใชก้บัการรับรู้รายการเงินใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์เครดิต
ยเูน่ียนคลองจัน่ไดห้รือไม่ จนถึงปัจจุบนั วนัท่ี 21 มกราคม 2558 คณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติ
สัมพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั 
ไดรั้บแจง้จากทางสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัวา่ยงัไม่ไดรั้บค าตอบจากกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์  

................................................................................................................... 
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รายงานการรับรู้รายการเงนิให้กู้ยืมในทางบัญชีแก่สหกรณ์เครดติยูเน่ียนคลองจ่ัน                                                                                               
จัดท าโดย นางสุมาลี  โคกขุนทด และ นางสาววรรณิตา  วไิลวรรณ   21 ม.ค. 2558 
 

1 

 

เร่ือง การบันทึกบัญชีการให้สหกรณ์เครดติยูเน่ียนคลองจั่นกู้และการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ดอกเบีย้          
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มวีธีิการรับรู้รายการทางบัญชีอย่างไร 

ผลการศึกษาการบันทกึทางบัญชี 
การรับรู้รายการทางบญัชีท่ีเกิดจากการใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่กูย้ืมเงิน (ผูข้อกู)้  มีรายละเอียดการ

รับรู้รายการ  เร่ิมตั้งแต่การบนัทึกรับรู้รายการเงินใหกู้ย้ืม   การรับช าระเงินค่างวด  การบนัทึกดอกเบ้ียรับ  การบนัทึก
ดอกเบ้ียคา้งรับ  จนถึงการลา้งรายการดอกเบ้ียคา้งรับในแต่ละเดือน  มีวิธีการบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี 

1.  การรับรู้ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมื   รับรู้โดยการบนัทึกลกูหน้ีเงินใหกู้ย้ืมไวใ้นบญัชีสินทรัพยเ์ท่ากบัจ านวนวงเงินท่ี
ใหกู้ ้และลดยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเท่ากบัจ านวนเงินโอนตามสญัญาในแต่ละงวด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ ท า
สัญญากูย้ืมเงินกบัสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ ทั้งส้ิน 2 สัญญา โดยสัญญากูย้ืมเงินคร้ังท่ี 1 สหกรณ์ผูข้อกูไ้ดผ้่อนช าระมา
ทั้งส้ิน 27 งวด จากจ านวนงวดทั้งส้ิน 180 งวด จึงขอกูเ้งินเพ่ิมเต็มตามจ านวนหลกัทรัพยท่ี์น ามาค ้าประกนั เป็นโฉนด
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ านวน 3 แปลง  โดยมีรายละเอียดประกอบการบนัทึกบญัชี  ในการใหกู้ย้ืมเงินทั้งสองสัญญา  
ประกอบดว้ย 

1.1  ส าหรับการให้กู้ยมืเงนิคร้ังที่ 1  ใหกู้ย้ืมเงินเม่ือวนัท่ี  22 ธนัวาคม 2553  วงเงินใหกู้ย้ืมตามสัญญา  
1,000 ลา้นบาท สญัญากูย้ืมเลขท่ี 19/2553  จ่ายเงินใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่เพียง 800 ลา้นบาท ณ วนัท าสัญญา  
วงเงินใหกู้ย้ืมท่ีเหลืออีกจ านวน 200 ลา้นบาท ใชวิ้ธีหกัลบกบัยอดเงินฝากท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์จุฬาฯ ไดฝ้ากเงินไวก้บั
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ ประเภทบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ  ท่ีจะครบก าหนดการฝากเงินในวนัท่ี 28 มกราคม 
2554  มีรายละเอียดการบนัทึกบญัชีในภาพรวม   ดงัน้ี 

  เดบิต ลกูหน้ีเงินใหกู้ ้- สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่  1,000   ลา้นบาท 

   เครดิต เงินฝากธนาคาร – สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ  800  ลา้นบาท 

   เครดิต เงินฝากประจ ากบัสหกรณ์เครดตยเูน่ียนคลองจัน่ 200  ลา้นบาท 

       (บนัทกึเงนิให้กู้ยมืแก่สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น วงเงนิอนุมัติ 1,000 ล้านบาท จ่ายเป็นเงนิออกไป 800 ล้านบาท) 

 1.2  ส าหรับการให้กู้ยืมเงินคร้ังที่ 2  วงเงิน 1,431 ลา้นบาท ตามสัญญาใหกู้ย้ืม  เลขท่ี 26/2556  ลง
วนัท่ี 25 มิถุนายน 2556  สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ จ่ายเงินโอนสุทธิส่วนต่างหลงัหกัลบกบัรายการท่ีสหกรณ์ผูข้อกูย้งัมี
หน้ีคา้งช าระท่ีคงเหลือยกมาจากสัญญากูค้ร้ังท่ี 1 โดยสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ ไดโ้อนจ่ายเงินส่วนต่างให้สหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่  ในวนัท าสญัญากูย้ืมเงิน  เป็นเงินจ านวน  114,901,819.41 บาท  รายการหกัประกอบดว้ย  
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              - หน้ีคา้งช าระจากสญัญากูค้ร้ังท่ี 1( งวด27)    คงคา้ง     849,915,000.00   บาท 
- ดอกเบ้ียคา้งช าระ            คงคา้ง      10,245,550.68   บาท 
- ค่าปรับช าระตน้เงินและดอกเบ้ียล่าชา้         จ านวน          163,996.19   บาท       
- จ านวนเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษรวมดอกเบ้ีย          จ านวน   455,763,846.63   บาท 
 (ต้นเงนิฝาก 450 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ 5.5%** สคจ.จ่ายดอกเบีย้เป็นรายเดอืน) 
- เงินฝากออมทรัพยร์วมดอกเบ้ีย              จ านวน              9,787.09   บาท 
- เงินท่ีจ่ายเพ่ิมในวงเงินกูค้ร้ังท่ี 2           จ านวน   114,901,819.41   บาท 
   (สหกรณ์จุฬาฯจ่ายส่วนต่างให ้สคจ.) 
โดยมรีายละเอยีดการบันทึกบัญชีในภาพรวม ดงันี ้ 
เดบิต ลกูหน้ีเงินใหกู้ ้– สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่       1,431,000.00   บาท 

    เครดิต เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษรวมดอกเบ้ียคา้งช าระ   455,763,846.63   บาท 
(ท่ีฝากกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ **)  

    เครดิต เงินใหกู้ย้ืมคา้งช าระจาก     849,915,000.00   บาท 
 สญัญากูเ้ลขท่ี 19/2553 
    เครดิต ดอกเบ้ียจากการใหกู้ย้ืมคา้งช าระ      10,245,550.68   บาท 
    เครดิต ค่าปรับช าระตน้เงินและ            163,996.19   บาท       
     ดอกเบ้ียจากการช าระหน้ีเงินกูล่้าชา้ 
   เครดิต เงินฝากประเภทออมทรัพยร์วมดอกเบ้ียคา้งช าระ         9,787.09   บาท 
   เครดิต เงินฝากธนาคาร (สหกรณ์จุฬาฯจ่ายส่วนต่าง)    114,901,819.41   บาท 
 
     ** เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษวงเงิน 450 ลา้นบาท เร่ิมฝากตั้งแต่  ปี 2552  ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน เม่ือครบ
ก าหนด ฝากต่อเร่ือยมา  จนถึง 1 เมษายน 2556 วงเงินฝากจ านวน 450 ลา้นบาท ครบก าหนด ไดท้ าการฝากต่ออีก
ระยะเวลา 12 เดือน   ทั้งท่ีควรจะถอนออกหรือน าไปรวมอยู่ในวงเงินใหกู้ค้ร้ังท่ี 1   และเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2556 
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคร้ังท่ี 1069/2556 ไดมี้มติใหน้ าเงินฝากจ านวนน้ีรวมเขา้เป็นวงเงินใหกู้ย้ืมคร้ังท่ี 
2  จ านวนเงิน 1,431 ลา้นบาท ระยะเวลาผอ่นช าระ 180 งวด  

2.  การรับรู้รายได้ดอกเบีย้ตามอัตราและจ านวนงวดที่ระบุในสัญญา    รับรู้ตามจ านวนงวดการผ่อนช าระ มี
เกณฑ์การรับรู้รายการ (คัดมาจากหน้าหมายเหตุประกอบงบการเงินของผูส้อบบญัชีปีบัญชี 2556: รายงานการ
ด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย ์จุฬาฯ หนา้ 56)  และการน าเสนอรายการ  ดงัน้ี 
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2.1  นโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับจากการใหกู้ใ้ชเ้กณฑค์งคา้ง และตามเกณฑ์
สดัส่วนของเวลา  ส่วนจ านวนดอกเบ้ียรับจะเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียคูณดว้ยจ านวนเงินตน้ท่ีคา้งช าระตามระยะเวลาท่ีกูย้ืม
(จนถึงวนัท่ีช าระเงินงวดของแต่ละเดือน ..) 

2.2  ไม่มีรายการดอกเบ้ียคา้งรับจากการใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่กูแ้สดงอยู่ในบญัชี   สาเหตุ
จากวิธีการปฏิบติัทางบญัชีของสหกรณ์ผูใ้หกู้จ้ะมีการตั้งดอกเบ้ียคา้งรับในแต่ละเดือน ค านวณจ านวนดอกเบ้ียคา้งช าระ
ตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บช าระจนถึงวนัส้ินเดือนของแต่ละเดือนคูณดว้ยอตัราดอกเบ้ีย.....  และลา้งออกทั้งจ านวนในเดือนถดัไป 
แลว้ตั้งใหม่ทุกเดือนดว้ยวิธีการเดียวกนั  จึงไม่ปรากฏยอดดอกเบ้ียคา้งรับคงเหลือจากการใหกู้ย้ืมปรากฏในบญัชี   และ
ประกอบกบัการแปลงสภาพรายการดอกเบ้ียคา้งรับไปเป็นบญัชีเงินฝากกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่แทนเป็นบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพิ์เศษ เลขท่ี 001-12-007500-5  

2.3  ส าหรับรายการดอกเบ้ียรับท่ีเกิดข้ึนในปีบญัชี 2556   สหกรณ์ผูใ้หกู้บ้นัทึกเป็นรายไดจ้ากการ
ประกอบการและไดน้ ามาจ่ายเป็นเงินปันผลใหก้บัสมาชิก 

2.4  การน าดอกเบ้ียคา้งรับตามสิทธิท่ีระบุในสัญญาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือนฝากไวก้บัสหกรณ์ผูข้อ
กูย้ืมเงิน     ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีของสหกรณ์จุฬาฯ ในปีบญัชี 2556  ไดช้ี้แจงว่าการบนัทึกบญัชีในลกัษณะดงักล่าวเป็นไป
ตามหนงัสือเวียนจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ตาม บนัทึกด่วนท่ีสุดท่ี กษ 0404/ว86 ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2556  เร่ือง วิธี
ปฏิบติัทางบญัชีกรณีสหกรณ์น าเงินฝากไวก้บัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั  มีรายละเอียดตามบนัทึกขอ้ความ  
ฉบบัดงักล่าว ดงัน้ี 

 1.  วิธีปฏิบติัทางบญัชี  ...ให้สหกรณ์ผูฝ้ากเงินกบัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจัน่ จ ากดั 
สามารถรับรู้รายการเงินฝากเป็นสินทรัพยไ์ดด้ว้ยมูลค่าคงเหลือตามบญัชี ณ วนัส้ินปีทางบญัชีปัจจุบนั โดยก าหนดวิธี
ปฏิบติัทางบญัชีและการแสดงความเห็นต่องบการเงินกรณีสหกรณ์น าเงินฝากไวก้บัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจัน่ 
จ ากดั เพ่ือถือปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั   ส่วนการแสดงรายการในงบการเงิน ณ วนัส้ินปีทางบญัชี  ให้แสดงรายการเงิน
ฝากสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั เป็นเอกเทศล าดบัแรกภายใตร้ายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  ดว้ยจ านวนเงิน
เท่ากบัจ านวนเงินคงเหลือตามบญัชี ณ วนัส้ินปีทางบญัชี  (: สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ ไดท้ าบนัทึกเพ่ือสอบถามไปยงั
กรมตรวจตรวจบญัชีสหกรณ์ถึงเลขท่ีบนัทึกดงักล่าวขา้งตน้สามารถน ามาปรับใชก้บัการรับรู้รายการเงินให้กูย้ืมแก่
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ไดห้รือไม่   จนถึงปัจจุบนั (วนัท่ี 21 มกราคม 2558)  ยงัไม่ไดรั้บค าตอบจากกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์) 

2.  การบนัทึกบญัชีรับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย ์
จุฬา ได้บันทึกดอกเบ้ียรับรวมค่าปรับจากการท่ีสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่นช าระดอกเบ้ียล่าช้า  เป็นเงินรวม 
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36,534,759.98 บาท  และ มีการบนัทึกดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้ืมท่ีเกิดข้ึนส าหรับเดือน มกราคม – มีนาคม ของปี 2557 
รวมเป็นเงิน 19,995,958.63 บาท  จึงท าใหย้อดเงินฝากสะสมจนถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2557  สหกรณ์ออมทรัพย ์จุฬาฯ    
มียอดเงินฝากกับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่นประเภทออมทรัพย์พิเศษ  รวมเป็นเงิน  56,530,718.61 บาท 
(รายละเอียดประกอบขา้งทา้ย)  ซ่ึงจ านวนเงินดงักล่าวเป็นการบนัทึกรับเฉพาะตวัเลขในทางบญัชีไม่มีการน าส่งเขา้มา
เป็นตวัเงินจริง 

  

ยอดเงินฝาก ณ วนัท่ี 29 พ.ย. 2556 จ านวนเงิน 30,295,123.29 บาท  มีท่ีมาจากการรับรู้
รายการดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินท่ีให้สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่กู ้ตั้งแต่งวดช าระงวดท่ี 1 ถึง งวดท่ี 5 เป็นเงินรวม 
33,795,123.29 บาท  ซ่ึงสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ไดช้ าระเฉพาะส่วนของดอกเบ้ียตั้งแต่งวดช าระเงินกู ้ตั้งแต่งวดท่ี 
1- 3 บางส่วน เป็นเงินรวม 3.5 ลา้นบาท โดยงวดช าระท่ี 1 ช าระแลว้ 1 ลา้นบาท  งวดช าระท่ี 2 ช าระแลว้ 1.5 ลา้นบาท  
และงวดช าระท่ี 3 ช าระเป็นเงิน 1 ลา้นบาท  จึงเป็นส่วนของดอกเบ้ียท่ีผูข้อกูย้งัช าระดอกเบ้ียไม่ครบถว้นตามสัญญาเป็น
เงิน 30,295,123.29 บาท (รายละเอียดประกอบตามตารางแนบทา้ยท่ีจดัท าโดยสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ)  

ไดมี้มติจากคณะกรรมการด าเนินการคร้ังท่ี 1076/2556  เม่ือวนัท่ี 20 พ.ย. 2556 อนุมติัให้
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ปลอดจากการช าระตน้เงินรวมจ านวน 30 งวดเดือน  โดยใหมี้ผลยอ้นหลงัไปยงังวดท่ี 1 
ท่ีผา่นมาและมีผลไปถึงงวดท่ี 30   

ดอกเบ้ียท่ีสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ รับรู้เป็นรายการดอกเบ้ียรับส าหรับปี 2557  รวมเป็นเงิน 
78,705,000.02 บาท  และ มีดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวส าหรับงวดดอกเบ้ียคร่ึงปีแรก (30 มิ.ย. 57) และ 
คร่ึงปีหลงั (31 ธ.ค. 57) เป็นดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึน จ านวน 805,651.53 บาท  และ 1,427,569.64 บาท  ตามล าดบั จึงท าให ้ณ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 จ านวนเงินฝากท่ีแสดงตามสมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพิ์เศษ  มียอดคงเหลือแสดงเป็นเงิน
ฝากรวมจ านวน 117,630,967.19 บาท  (เอกสารประกอบ 2 แนบท้าย) 

จ ำนวนดอกเบีย้รับ จ ำนวนค่ำปรับ
(บำท) (บำท)

29 พ.ย. 2556 รับดอกเบ้ีย/เดือน 30,295,123.29 30,295,123.29 30,295,123.29
29 พ.ย. 2556 รับค่าปรับ 417,622.99 417,622.99 30,712,746.28
26 ธ.ค. 2556 รับดอกเบ้ีย/เดือน 5,822,013.70 5,822,013.70 36,534,759.98
31 ธ.ค. 2556 รับดอกเบ้ียคร่ึงปี 157,986.02 157,986.02 36,692,746.00
31 ม.ค. 2557 รับดอกเบ้ีย/เดือน 7,762,684.93 7,762,684.93 44,455,430.93
28 ก.พ. 2557 รับดอกเบ้ีย/เดือน 6,037,643.84 6,037,643.84 50,493,074.77
28 มีค. 2557 รับดอกเบ้ีย/เดือน 6,037,643.84 6,037,643.84 56,530,718.61

วนัที่รับดอกเบีย้ รำยกำรที่รับ น ำฝำกบัญชีออมทรัพยเลขที่
 001 – 12 – 007500 - 5

จ ำนวนเงนิฝำกสะสม
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3.  การบนัทึกบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลรายการดอกเบ้ียคา้งรับ  จากขอ้มูลท่ีหนา้งบดุลท่ี

ผา่นการตรวจสอบและรับรองบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  จ านวน 36,534,759.98 บาท ไดน้ าเสนอรายการดงักล่าว
ในช่ือบญัชีเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจัน่ จ ากดั  แสดงไวใ้นส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  (เป็นไปตาม
ค าแนะน าของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ท่ีให้บนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน)  มีขอ้สังเกตเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ดอกเบ้ียคา้งรับไวใ้นส่วนของสรุปนโยบายการบญัชี  ดงัน้ี “ เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน คลองจัน่ จ ากดั จ านวน 
36,534,759.98 บาท บนัทึกบญัชีดว้ยจ านวนเงินคงเหลือ ตามบญัชี ณ วนัส้ินปีปัจจุบนั  ซ่ึงมีดอกเบ้ียจากบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพยค์า้งรับจ านวน 157,985.88 บาท  เน่ืองจากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน คลองจัน่ จ ากดั  อยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟู
กิจการสหกรณ์เพ่ือให้สามารถด าเนินงานไดต่้อไปตามปกติ  ประกอบกบัสหกรณ์ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ โดยคงเงินฝากไวท่ี้สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่
จ ากดั ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมระหวา่งคณะกรรมการด าเนินการชัว่คราวของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั กบั
สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน เม่ือวนัท่ี 27 พ.ย. 2556  และเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์”  การเปิดเผย
ขอ้มูลในลกัษณะดงักล่าว ท าให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจว่าเงิน 36 ลา้นบาทเศษเป็นเงินท่ีเกิดจากการน าเงินฝากไวก้บั
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ ไม่ใช่เป็นจ านวนดอกเบ้ียคา้งรับท่ีมาจากการใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนกูว้งเงินใหกู้ร้วม 
1,431 ลา้นบาท  จากเหตุท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ไม่สามารถช าระดอกเบ้ียได ้ (เอกสารประกอบ1 : หมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิของผู้สอบบัญชีปี 2556 หน้า 56 คดัจากหนังสือรายงานกจิการประจ าปี 2556) 
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 3. การจดัช้ันคุณภาพลูกหนีเ้งนิกู้และการเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ   หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพย ์ไดแ้ก่ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  และ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์   ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ จะตอ้งปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดท่ี
หน่วยงานก ากบัดูแลวางเกณฑ์ส าหรับการรับรู้รายการในระบบบญัชี ในแต่ละเร่ือง และในเร่ืองการให้กูย้ืมเงินแก่
สหกรณ์อ่ืน  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและการจดั
ชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกู ้ ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ย การจดัชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกู้
และการเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  พ.ศ. 2544 ขอ้ 6  ใหส้หกรณ์จดัชั้นคุณภาพลกูหน้ีเงินกู ้ ออกเป็น  5 ระดบั  ดงัน้ี  

(1) ลกูหน้ีปกติ  
(2) ลกูหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน  
(3) ลกูหน้ีจดัชั้นสงสยั  
(4) ลกูหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ  
(5) ลกูหน้ีจดัชั้นสูญ  

โดยลกูหนีท่ี้ได้รับการจัดช้ันคุณภาพตั้งแต่ (2) ถึง (5) ถือเป็นลูกหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และ
ระเบียบดังกล่าวได้วางเกณฑ์แบ่งลกัษณะคุณภาพลกูหนีใ้นแต่ละช้ันไว้ในข้อ7 , 8 ,9 , 10 , 11 และ ข้อ 12 ดังนี ้ 

ขอ้ 7. ลกูหน้ีเงินกูต้ามเกณฑข์อ้หน่ึงขอ้ใดดงัต่อไปน้ี ให้จดัช้ันคุณภาพเป็นลูกหนีป้กต ิ 
(1) ลกูหน้ีท่ีช าระหน้ีไดต้ามก าหนด  
(2) ลกูหน้ีท่ีคา้งช าระตน้เงินและ / หรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลาติดต่อกนัไม่เกิน 3 เดือน นบัแต่

วนัท่ีครบก าหนดช าระและไม่มีพฤติการณ์ท่ีแสดงวา่จะไม่สามารถช าระหน้ีได ้ 
(3) ลกูหน้ีท่ีไดข้อผอ่นเวลาการช าระหน้ีและสามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดเวลาท่ีขอผอ่นผนั  
(4) ลกูหน้ีซ่ึงสหกรณ์ไดฟ้้องด าเนินคดีแต่มีการช าระหน้ีไดต้ามปกติ  

ขอ้ 8. ลกูหน้ีเงินกูต้ามเกณฑข์อ้หน่ึงขอ้ใดดงัต่อไปน้ีให้จัดช้ันคุณภาพเป็นลูกหนีช้ั้นต ่ากว่ามาตรฐาน  
(1) ลกูหน้ีท่ีคา้งช าระตน้เงินและ / หรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่

เกิน 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ  
(2) ลกูหน้ีท่ีไดรั้บการผอ่นเวลาการช าระหน้ีไว ้แต่ผิดนดัไม่ช าระหน้ีตามก าหนดเวลาท่ีตกลง

กนั  
ขอ้ 9. ลกูหน้ีเงินกูต้ามเกณฑข์อ้หน่ึงขอ้ใดดงัต่อไปน้ี ให้จดัช้ันคุณภาพเป็นลูกหนีจ้ดัช้ันสงสัย  

(1) ลกูหน้ีท่ีคา้งช าระตน้เงินและ / หรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่
เกิน 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ  

(2) ลกูหน้ีซ่ึงสหกรณ์ไดฟ้้องด าเนินคดีท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามปกติ  
ขอ้ 10. ลกูหน้ีเงินกูต้ามเกณฑข์อ้หน่ึงขอ้ใดดงัต่อไปน้ี ให้จดัช้ันคุณภาพเป็นลูกหนีจ้ดัช้ันสงสัยจะสูญ  
           (1) ลกูหน้ีท่ีคา้งช าระตน้เงินและ / หรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินกวา่ 12 เดือน นบั

แต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ  
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           (2) ลกูหน้ีซ่ึงตามพฤติการณ์ไม่สามารถเรียกใหช้ าระหน้ีได ้ 
           (3) ลกูหน้ีท่ีไดถู้กเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องและสหกรณ์ไดย้ื่นค าขอเฉล่ียทรัพย ์ 
           (4) ลกูหน้ีท่ีสหกรณ์ไดฟ้้องในคดีลม้ละลาย หรือหน้ีท่ีสหกรณ์ไดย้ื่นค าขอรับช าระหน้ีในคดีท่ี

ลกูหน้ีถูกเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดีลม้ละลาย  
ขอ้ 11. ลกูหน้ีเงินกูต้ามเกณฑข์อ้หน่ึงขอ้ใดดงัต่อไปน้ี ซ่ึงไดป้ฏิบติัการโดยสมควรเพ่ือใหไ้ดรั้บช าระ

หน้ี แต่ไม่มีทางท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีแลว้ ให้จดัช้ันคุณภาพเป็นลูกหนีจ้ดัช้ันสูญ  
           (1) ลกูหน้ีถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลกัฐานวา่หายสาบสูญไปและ ไม่มี

ทรัพยสิ์นใด ๆ จะช าระหน้ีได ้ 
           (2) ลกูหน้ีท่ีมีหน้ีของเจา้หน้ีรายอ่ืนท่ีมีบุริมสิทธ์ิเหนือทรัพยสิ์นทั้งหมดของลูกหน้ี อยูใ่นล าดบั

ก่อนสหกรณ์เป็นจ านวนมากกวา่ทรัพยสิ์นของลูกหน้ี  
           (3) ลกูหน้ีท่ีสหกรณ์ไดฟ้้องหรือไดย้ื่นค าขอเฉล่ียหน้ีในคดีท่ีลกูหน้ีถกูเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้อง

ลม้ละลายและในกรณีนั้น ๆ ไดมี้ค าบงัคบัคดีหรือค าสัง่ของศาลแลว้แต่ลกูหน้ีไม่มีทรัพยสิ์นใด ๆ จะช าระหน้ีได ้ 
           (4) ลกูหน้ีท่ีสหกรณ์ไดฟ้้องในคดีลม้ละลาย หรือหน้ีท่ีสหกรณ์ไดย้ื่นค าขอรับช าระหน้ีในคดีท่ี

ลกูหน้ีถูกเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดีลม้ละลาย และในกรณีนั้น ๆ ไดมี้การประนอมหน้ีกบัลูกหน้ีโดยศาลมีค าสัง่เห็นชอบ
ดว้ยกบัการประนอมหน้ีนั้น หรือลกูหน้ีถูกศาลพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายและไดมี้การแบ่งทรัพยสิ์นของลกูหน้ี
คร้ังแรกแลว้  

           (5) ลกูหน้ีเงินกูท่ี้ไม่สามารถช าระตน้เงินและ / หรือดอกเบ้ียไดโ้ดยส้ินเชิง  
ขอ้ 12. ในการจดัชั้นคุณภาพลกูหน้ีเงินกูต้ามขอ้ 7 ถึงขอ้ 11 อาจมีลกูหน้ีเงินกูบ้างราย ท่ีสามารถจดั

ชั้นคุณภาพไดม้ากกวา่หน่ึงชั้นข้ึนไป ใหส้หกรณ์จดัชั้นคุณภาพโดยเรียงจากขอ้ 11, ขอ้ 10, ขอ้ 9, ขอ้ 8 และขอ้ 7 
ตามล าดบั 
 นอกจากนี้ระเบียบดังกล่าว ยังได้วางเกณฑ์ให้สหกรณ์ผู้ ให้กู้ระงับการรับรู้รายได้ดอกเบีย้ของลูกหนี้ท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได้ ไว้ในระเบียบ ข้อ 13 โดยให้สหกรณ์ผู้ให้กู้ตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญตามอัตราของระดับช้ันคุณภาพ
ลกูหนี ้ตามข้อ 13 , 14  และ ในระเบียบดังกล่าวข้อ15 ได้วางเกณฑ์การตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  ดังนี ้

ขอ้ 13. ใหส้หกรณ์ระงบัการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียเงินใหกู้ข้องลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต้ามเกณฑค์ง
คา้ง โดยใหรั้บรู้รายไดต้ามเกณฑเ์งินสด 

ขอ้ 14. ใหส้หกรณ์ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจากต้นเงินคงเหลอื ส าหรับลกูหน้ีเงินกูช้ั้นคุณภาพต่างๆ
ดงัน้ี 

ลกูหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน ร้อยละ 20 
ลกูหน้ีจดัชั้นสงสยั ร้อยละ 50 
ลกูหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญและลูกหน้ีจดัชั้นสูญ ร้อยละ 100 
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8 

 

ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับของลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดด้งักล่าวใหต้ั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญเตม็จ านวน 

ขอ้ 15. การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามขอ้ 14 ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
15.1 น าตน้เงินและดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับท่ีไดรั้บช าระภายหลงัวนัส้ินปีทางบญัชีแต่ก่อน

วนัท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน มาหกัออกจากจ านวนตน้เงินและดอกเบ้ียเงินใหกู้ ้คา้งรับ 
15.2 น ามลูค่าหุน้และหลกัประกนัท่ีปราศจากภาระผกูพนัมาหกัออกจากจ านวน ตน้เงินตาม

บญัชีของลกูหน้ี ดงัน้ี 
(1) มูลค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ์ น ามาหกัไดร้้อยละ 100 
(2) หลกัประกนัท่ีเป็นสิทธิในเงินฝากสหกรณ์ เงินฝากธนาคาร หลกัทรัพย ์รัฐบาล 
และหลกัทรัพยท่ี์รัฐบาลหรือกระทรวงการคลงัค ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ีย น ามา
หกัได ้ร้อยละ 100 
(3) หลกัประกนัอ่ืนท่ีมิใช่บุคคลน ามาหกัได ้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมลูค่าท่ีไดมี้การ
จดจ าน า จ านองไวต่้อสหกรณ์ 

15.3 น าจ านวนเงินท่ีเหลือภายหลงัหกัขอ้ 15.1 และ 15.2 แลว้ ค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 14 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัส้ินปีท่ีค านวณได ้ถา้มีจ านวนมากกวา่ยอดคงเหลือในบญัชี
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ผลต่างถือเป็นค่าใชจ่้ายของปีนั้น ๆ ในทางตรงกนัขา้ม หากมีจ านวนนอ้ยกวา่ยอดคงเหลือใน
บญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ผลต่างถือเป็นค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ เกินความตอ้งการ ใหน้ าไปปรับลดยอดค่าใชจ่้ายของปี
นั้น ๆ ในบญัชีหน้ีสงสยัจะสูญ 
  จากหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ย การจดัชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละ
การเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ พ.ศ. 2544 ดงักล่าวแลว้  สหกรณ์ทุกแห่งในประเทศจะตอ้งปฏิบติัตาม  เน่ืองจากตอ้งอยู่ภายใต้
การก ากบัดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เพ่ือให้การน าเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ีควรจะเป็น 
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บรรณานุกรม 

feath333. 2556. 1 Face Time 17 7 2556 เปิดใจ ศุภชัย ศรีศุภอกัษร หลงัโดนคดีฉ้อโกง 1.2 หมื่นล้าน. 
(ออนไลน์) แหล่งท่ีมา :   https://www.youtube.com/watch?v=U6oEeCihC5I  

 เผยแพร่เม่ือ 17 กรกฎาคม 2556 
feath333. 2556. 2 Face Time 18 7 2556 เปิดใจ ศุภชัย ศรีศุภอกัษรหลงัโดนคดีฉ้อโกง 1.2 หมื่นล้าน ตอนที ่

2. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=hTkGjsn_Rh4. 
 เผยแพร่เม่ือ 18  กรกฎาคม 2556 
feath333. 2556. 3 Face Time 18 7 2556 เปิดใจ ศุภชัย ศรีศุภอกัษรหลงัโดนคดีฉ้อโกง 1.2 หมื่นล้าน ตอนที ่

2. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=ZrFT0t9RuYY. 
 เผยแพร่เม่ือ 18 กรกฎาคม 2556 
janejira youngpeng.2556.วกิฤติสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจ่ัน. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : https://xanxuskiss. 

wordpress.com/2013/09/18/วกิฤติสหกรณ์เครดิตยเูน/เผยแพร่เม่ือ 18 กนัยายน 2556 
Mediapoint MP. 2556. Make สหกรณ์ 27 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน.(ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : 

https://www.youtube.com/watch?v=8PLfceLDNZs. เผยแพร่เม่ือ 12 ตุลาคม 2556 
Nation X files. 2556. Promote Nation X Files-ผลประโยชน์ทบัซ้อน สหกรณ์คลองจ่ัน 270756. (ออนไลน์) 

แหล่งท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=4umhFgaSfJI. 
 เผยแพร่เม่ือ 25 กรกฎาคม 2556 
Thaipublica.2556. “เฉลมิพล ดุลสัมพนัธ์”ประธานช่ัวคราวสหกรณ์ฯ คลองจ่ัน เร่งแผนฟ้ืนฟูกจิการ ทวง

เงินธรรมกาย ระบุสภาพคล่องช๊อต เจ้าหนีท้ั้ง”แบงก์-สหกรณ์”เรียกเงินคืน.(ออนไลน์) แหล่งท่ีมา :  
http://thaipublica.org/2013/12/credit-unions-klongchan-25/ เผยแพร่เม่ือ 11 ธนัวาคม 2556 

Thaipublica.2557.  บอร์ดช่ัวคราวดันแผนฟ้ืนฟูสหกรณ์ฯ คลองจ่ัน หวงัพึง่ศาลล้มละลาย – หาแหล่งเงินกู้  
 5 พนัล้าน ขอเวลา 8-10 ปี. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : http://thaipublica.org/2014/01/credit-unions-

klongchan-27/ เผยแพร่เม่ือ 27 มกราคม 2557 
Thaipublica.2557.  ดีเอสไอส่งอยัการแล้ว คดี “ศุภชัย ศรีศุภอกัษร” และพวก ยกัยอกทรัพย์สหกรณ์ฯ คลอง

จ่ัน – ปปง. ยดึทรัพย์เพิม่.(ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : http://thaipublica.org/2014/02/credit-unions-
klongchan-28/ เผยแพร่เม่ือ 27 กุมภาพนัธ์ 2557 

Thaipublica.2557. “จุมพล สงวนสิน”อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลุยฟ้ืนฟูสหกรณ์ฯ คลองจ่ัน ยนั “ล้ม
ไม่ได้”. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา :  http://thaipublica.org/2014/04/credit-unions-klongchan-29/. 

 เผยแพร่เม่ือ 19 เมษายน 2557 
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Thaipublica.2557. บอร์ดชุดใหม่สหกรณ์ฯ คลองจ่ันเร่งประชุมเจ้าหนีท้ั้งรายใหญ่-รายย่อยและสมาชิก ขอ
มติยืน่ฟ้ืนฟูกจิการ. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : http://thaipublica.org/2014/04/credit-unions-
klongchan-30/ เผยแพร่เม่ือ 27 เมษายน 2557   

Thaipublica.2557.  “ศุภชัย ศรีศุภอกัษร”อดีตประธานสหกรณ์ฯ คลองจ่ัน เซ็นยอมรับปลอมแปลงเอกสาร 
 กู้เงิน 1,810 ล้าน กรณสัีญญาของ“จารุชา ติรกจิสุนทร”.(ออนไลน์) 

แหล่งท่ีมา:http://thaipublica.org/2014/05/credit-unions-klongchan-31/  
 เผยแพร่เม่ือ 9 พฤษภาคม 2557.   
Thaipublica.2557. บอร์ดชุดใหม่สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันถอนฟ้องส านักข่าว “ไทยพบัลก้ิา” คดีหมิ่น

ประมาท. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา :  http://thaipublica.org/2014/05/credit-unions-klongchan-32/  
เผยแพร่เม่ือ 16 พฤษภาคม 2557 

Thaipublica.2557. “ศุภชัย ศรีศุภอกัษร – สหกรณ์ฯ คลองจ่ัน” ถอนฟ้อง “ไทยพบัลก้ิา”  (ออนไลน์)  
 แหล่งท่ีมา : http://thaipublica.org/2014/06/credit-unions-klongchan-33/  
 เผยแพร่เม่ือ 2 มิถุนายน 2557 
กรมส่งเสริมสหกรณ์,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. คู่มือธรรมาภิบาลในสหกรณ์ .(ออนไลน์)

แหล่งท่ีมา : http://webhost.cpd.go.th/ewt/prachinburi/download/ฐานขอ้มูลกลาง/กบส/คู่มือการ
สร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์.pdf  เผยแพร่เม่ือ - ไม่ระบุวนัเผยแพร่ 

คณะกรรมการชัว่คราวสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั พ.ศ. 2556. แผนกลยุทธ์ฟ้ืนฟูและเสริมสภาพ
คล่อง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน โดยคณะกรรมการช่ัวคราวสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน 
จ ากดั พ.ศ. 2556. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2013/08/แผน
กลยทุธ...pdf  เผยแพร่เม่ือ 1 สิงหาคม 2556 

คณะกรรมการกฤษฎีกา,ส านกังาน. 2554. พระราชบัญญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 2553. 
(ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/download/ 

 article/article_20110916140748.pdf  เผยแพร่เม่ือ 16 กนัยายน 2554 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัจ ากดั,สหกรณ์ออมทรัพย.์ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จ ากดั. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : http://www.savings.chula.ac.th/rules1.html. เผยแพร่เม่ือ - ไม่ระบุ
วนัเผยแพร่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.2557. ระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ ากดั. 
(ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : http://www.savings.chula.ac.th/sav/?page_id=539. เผยแพร่เม่ือ - ไม่ระบุ
วนัเผยแพร่ 
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ตรวจบญัชีสหกรณ์, กรม. คู่มือการตรวจสอบกจิการสหกรณ์. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : 
http://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/cadweb_client/ewt_news.php?nid=5630. 

 เผยแพร่เม่ือ- ไม่ระบุวนัเผยแพร่ 
ไทยรัฐทีวี ,ทีมข่าว.2556. ดีเอสไอ'จ่อ เรียก'ปธ.สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน'รับทราบข้อกล่าวหา.

(ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : http://www.thairath.co.th/content/359154. เผยแพร่เม่ือ 25 กรกฎาคม 2556 
ส านกันายทะเบียนและกฎหมาย, กรมส่งเสริมสหกรณ์. ร่างระเบียบสหกรณ์. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : 

http://webhost.cpd.go.th/rlo/regulation_dl.html. เผยแพร่เม่ือ- ไม่ระบุวนัเผยแพร่ 
 
เอกสารอ้างองิ 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ  ากดัชุดท่ี 53  ปี 2557.รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั และเอกสาร
สัญญาการให้กู้และเอกสารส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกบัการท าธุรกรรมกบัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน 
จ ากดั  

 ประชุมคร้ังท่ี  1069 /2556 วนัองัคารท่ี 18 มิถุนายน 2556. เอกสารอดัส าเนา. 
ประชุมคร้ังท่ี  1076 /2556 วนัพุธท่ี 20 พฤศจิกายน 2556. เอกสารอดัส าเนา. 
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                                    ภาคผนวก 1 
ค าส่ัง สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั 

ที ่40/2557 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                          จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ ากดั และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จ ากดั 
-------------------------------------------------------------- 

 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2556 เม่ือวนัพธุท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติเลือก สมาชิก 8 ท่าน  
เพ่ือศึกษาและก าหนดแนวทางในการเรียกหน้ีคืนจากสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั ดงันั้น สหกรณ์ออมทรัพย ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั จึง แต่งตั้งคณะท างานศึกษาและก าหนดแนวทางในการเรียกหน้ีคืนจากสหกรณ์เครดิต 
ยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั ตามค าสัง่ท่ี 17/2557 ลงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557  
 เพ่ือใหก้ารปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2556 ถกูตอ้ง เหมาะสม สหกรณ์จึงขอยกเลิก 
ค าสัง่ ดงักล่าว และมีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสมัพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั จ ากดั และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั โดยมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

 1. ผศ.ปริญญา ผอ่งผดุพนัธ์ ประธานกรรมการ 
 2. ผศ.พงษศ์กัด์ิ กรรณลว้น รองประธานกรรมการ 
 3. นางสุมาลี โคกขนุทด กรรมการ 
 4. นายบุญชอบ มีนาภา กรรมการ 
 5. รศ.ดร.สวสัด์ิ แสงบางปลา กรรมการ 
 6. รศ.ชูชาติ ธรรมเจริญ กรรมการ 
 7. น.ส.วรรณิตา วไิลวรรณ กรรมการ 
 8. นายวเิชียร ปล้ืมคิด กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางลดัดาวลัย ์ บดีรัฐ ผูช่้วยเลขานุการ 
 หน้าที่ 

1. ศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
         จ ากดั และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั  

2. รายงานผลต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 13  กมุภาพนัธ์ 2557  โดยใหไ้ดรั้บเงินค่าเบ้ียประชุมคนละ 1,200.- บาทต่อคร้ัง 

สัง่    ณ    วนัท่ี   18   มีนาคม   พ.ศ.  2557 

                              
(รองศาสตราจารย ์ดร.บญัชา   ชลาภิรมย)์ 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั 
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ระเบยีบ สหกรณอ์อมทรพัยจุ์ฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ ากดั 
ว่าดว้ย  การใหส้หกรณอื์น่กูย้มืเงิน 

พ.ศ. 2550 
------------------------------------ 

 โดยที่เหน็เป็นการสมควรก าหนดระเบยีบ สหกรณอ์อมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั ในส่วนที่
เกี่ยวกบัการใหส้หกรณอ์ื่นกูย้มืเงนิ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปจัจบุนั 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั จ ากดั ขอ้ 47 (10) 
และขอ้ 60 (2) คณะกรรมการด าเนินการในการประชมุคร ัง้ที่ 944/2550 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2550 จงึมมีตใิหก้ าหนด 
ระเบยีบ ว่าดว้ย การใหส้หกรณ์อื่นกูย้มืเงนิ ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1. ระเบยีบน้ีเรียกว่า “ระเบยีบ สหกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั จ ากดั ว่าดว้ย 
การใหส้หกรณอ์ื่นกูย้มืเงนิ  พ.ศ. 2550” 
 ขอ้ 2. ใหย้กเลกิ “ระเบยีบ สหกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั ว่าดว้ย การให ้
เงนิกูแ้ก่สหกรณอ์ื่น พ.ศ. 2545” 
 ขอ้  3. ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที่นายทะเบยีนสหกรณเ์หน็ชอบเป็นตน้ไป 
 ขอ้  4. บรรดาระเบยีบ ประกาศ ค าส ัง่ มต ิและขอ้ตกลงอื่นใดซึง่ขดัหรือแยง้กบัระเบยีบน้ี ใหใ้ช ้
ระเบยีบน้ีแทน 
 ขอ้  5. ในระเบยีบน้ี 
   “สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั 
   “คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย ์
     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั 
   “คณะอนุกรรมการ” หมายถงึ คณะอนุกรรมการการใหส้นิเชื่อ สหกรณอ์อมทรพัย ์
     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั 
   “ประธานกรรมการ” หมายถงึ ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย ์
     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั 
   “รองประธานกรรมการ” หมายถงึ รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย ์
     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั 
   “เหรญัญิก” หมายถงึ เหรญัญิกสหกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาลงกรณ์ 
     มหาวทิยาลยั จ ากดั 
   “เลขานุการ” หมายถงึ เลขานุการสหกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาลงกรณ์ 
     มหาวทิยาลยั จ ากดั 
   “สหกรณอ์ื่น” หมายถงึ สหกรณ์ประเภทออมทรพัย ์และสหกรณ์ประเภทอื่น 
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 ขอ้ 6. สหกรณจ์ะพจิารณาใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณอ์ื่นไดต่้อเมือ่สหกรณม์เีงนิทนุเหลอืจากการใหเ้งนิกู ้
แก่สมาชกิแลว้  ท ัง้น้ีอยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป 
 ขอ้ 7. คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการ มอี  านาจพจิารณาอนุมตัใิหกู้แ้ก่สหกรณอ์ื่น
ไดต้ามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
   7.1 หลกัเกณฑก์ารพจิารณาใหกู้เ้งนิแก่สหกรณ์ประเภทออมทรพัย ์ มดีงัน้ี 
   7.1.1 วงเงนิทีจ่ะพจิารณาใหกู้ไ้ดจ้ะตอ้งไมเ่กนิหน่ึงเท่าครึ่งของทนุของสหกรณ์ที่
ขอกู ้หรอืไมเ่กนิวงเงนิกูย้มืประจ าปีทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ใหค้วามเหน็ชอบ สุดแทจ้ านวนไหนจะนอ้ยกว่ากนั ท ัง้น้ีใหห้กั
หน้ีเงนิกู ้ คงคา้งท ัง้หมดออกก่อน  
   7.1.2 สหกรณ์ทีข่อกูเ้ป็นคร ัง้แรก จะอนุมตัใิหกู้ไ้ดใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท
   7.1.3 สหกรณ์ทีข่อกูซ้ึง่เคยกูก้นัมาก่อนแลว้ จะอนุมตัิใหกู้ไ้ดใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 300 
ลา้นบาท    โดยพจิารณาจากสนิทรพัย ์ดงัน้ี 
  7.1.3.1 สนิทรพัยน์อ้ยกว่า  500  ลา้นบาท ใหกู้ไ้ดใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 100 

ลา้นบาท 
  7.1.3.2 สนิทรพัย ์  500 - 1,000   ลา้นบาท ใหกู้ไ้ดใ้นวงเงนิไมเ่กนิ

200 ลา้นบาท 
  7.1.3.3 สนิทรพัย ์ 1,000  ลา้นบาทขึ้นไป  ใหกู้ไ้ดใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 300 

ลา้นบาท 
    7.1.4 งวดการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด แต่ตอ้งไมเ่กนิ 
หน่ึงรอ้ยแปดสบิเดอืน โดยค านวณดอกเบี้ยตามเงนิตน้คงเหลอืเป็นรายวนั 

 7.1.5 คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ทีข่อกู ้ตอ้งค า้ประกนัเงนิกูเ้ป็น         
ส่วนรายบคุคลเตม็วงเงนิกู ้
    7.1.6 การจ่ายเงนิกูจ้ะจ่ายเป็นงวด ๆ หรอืจ่ายคร ัง้เดยีวท ัง้หมดกไ็ด ้โดยก าหนด
วนัและจ านวนเงนิไวใ้นสญัญากูใ้หช้ดัเจน 
    7.1.7 การเปลีย่นแปลงวนัรบัเงนิกู ้การเปลีย่นแปลงจ านวนเงนิกูท้ีจ่ะรบัใน 
แต่ละงวด การเปลีย่นแปลงจ านวนงวดทีจ่ะรบัเงนิ การส่งช าระหน้ีก่อนก าหนด ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูอ้นุมตั ิ           
แลว้น าแจง้คณะอนุกรรมการเพือ่ทราบต่อไป 
   7.1.8 สหกรณ์ทีข่อกูม้าเป็นกรณีเร่งด่วน ขอ้มลูทางการเงนิอยู่ในเกณฑท์ีก่  าหนดไว ้      
และเป็นสหกรณ์ทีข่อกูซ้ึง่เคยกูเ้งนิกนัมาก่อนแลว้ ใหป้ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนใดคนหน่ึง เหรญัญิก  
เลขานุการ ร่วมกนัพจิารณาอนุมตั ิแลว้น าแจง้คณะอนุกรรมการเพือ่ทราบต่อไป 
    7.1.9 กรณีอื่นใดนอกเหนือจากหลกัเกณฑใ์นขอ้ 7.1.1 ถงึขอ้ 7.1.8 ใหร้วบรวม         
ขอ้มลูเสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณา 
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   7.2 หลกัเกณฑก์ารพจิารณาอนุมตัิเงนิกูใ้หแ้ก่สหกรณ์ประเภทอื่น  มดีงัน้ี 
    7.2.1 หลกัเกณฑก์ารพจิารณาอนุมตัิเงนิกูใ้หเ้ป็นไปตาม ขอ้ 7.1 
    7.2.2 ใหม้หีลกัทรพัยค์ า้ประกนัเงนิกูเ้ตม็วงเงนิ โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมนิราคา
หลกัทรพัย ์เช่นเดียวกบัการประเมนิราคาหลกัทรพัยข์องสมาชกิโดยอนุโลม 
  ขอ้ 8. ใหค้ณะอนุกรรมการแจง้ผลการพจิารณาใหค้ณะกรรมการเพือ่ทราบ 
  ขอ้ 9. อตัราดอกเบี้ยใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
  ขอ้ 10. ในกรณีที่มเีหตสุุดวสิยัอนัท าใหส้หกรณผู์กู้ไ้มส่ามารถช าระคืนเงนิกูไ้ดต้ามก าหนด สหกรณ ์       
ผูกู้อ้าจยืน่ค ารอ้งขอผ่อนผนัเลือ่นก าหนดเวลาช าระคืนเงนิกูต่้อสหกรณ ์เพือ่ใหค้ณะกรรมการพจิารณาการผ่อนผนัตามที่
เหน็สมควร 
  ขอ้ 11. เมือ่ถงึก าหนดช าระคืนเงนิกู ้หากสหกรณผู์กู้ไ้ม่ช  าระคืนเงนิกู ้และไมไ่ดร้บัการผ่อนผนัจาก
คณะกรรมการ สหกรณผู์กู้จ้ะตอ้งเสยีเบี้ยปรบั ผดินดัช าระหน้ีเป็นรายวนั ตามอตัราทีก่  าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู ้
 ขอ้ 12. ในกรณีที่มปีญัหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการเป็นผูม้อี  านาจวนิิจฉยัชี้ขาด 
  ขอ้ 13. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 
 

ก าหนดไว ้ ณ  วนัที ่  25   เมษายน   2550 
 
 

(รองศาสตราจารยบ์ญัชา   ชลาภริมย)์ 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั 
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