
 

 

 

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
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ประธานแถลง : สรุปผลการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2558 (ต่อเน่ือง) 

 สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน ผมเขียนประธานแถลงฉบับพิเศษ เพื่อสรุปผลการประชุมใหญ่

สามัญ ประจ าปี 2558 (ต่อเนื่อง)  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ให้สมาชิกรับทราบ ดังน้ี 

 “การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 (ต่อเนื่อง) ”  เหตุที่ใช้ชื่อการประชุมเช่นนี้

เนื่องมาจาก ในคราวประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2558 ซึ่งได้มีขึ้นไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 

กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย นั้น การประชุมได้เริ่มด าเนินไปตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 1 จนถึงระเบียบวาระที่ 7 

เรียบร้อยแล้ ว เมื่ อ เริ่ มระเบียบวาระที่  8 เรื่ อ ง พิจารณ าอนุมัติ งบประมาณรายจ่าย 

ในการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2559  มีสมาชิกเสนอขอให้นับจ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้อง

ประชุม ปรากฏว่าเหลืออยู่ 92 คน ซึ่งไม่ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า  

100 คน จึงถือเป็นองค์ประชุม ผมจึงต้องปิดการประชุมไปโดยปริยาย  และนัดหมายประชุม 

ครั้งใหม่ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559  โดยได้ขอค าปรึกษาจากผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ที่ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องการใช้ชื่อประชุมในครั้งถัดมา  ซึ่งได้รับค าแนะน าให้ใช้ชื่อดังที่กล่าว

มาข้างต้น  แต่เมื่อเปิดประชุม ได้มีสมาชิกในที่ประชุมทักท้วงว่าสหกรณ์เรียกชื่อการประชุม 

ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ และขอดูหนังสือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่รับรองการใช้ชื่อเรียกดังกล่าว 

สหกรณ์ฯ จึงได้ท าหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อขอค าปรึกษาถึงการเรียกชื่อการประชุม 

ที่ถูกต้อง  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตั้งองค์คณะพิจารณาวินิจฉัยไม่น้อยกว่าสามคน 



 

 

แต่ไม่เกินห้าคน เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท าการ  และจะส่ง 

หนังสือตอบให้สหกรณ์ทราบต่อไป   

 ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2558 (ต่อเนื่อง) ครั้งนี้ไม่มีผู้แทนจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์เข้าร่วมประชุม  เนื่องจากที่ประชุมใหญ่ฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติรับรอง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณางบดุลฯ และระเบียบวาระที่ 5  พิจารณารายงานผู้ตรวจสอบกิจการฯ 

เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ประกอบกับในวันที่ 10 มีนาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีการจัดงาน

ส าคัญครบรอบสถาปนา 64 ปีด้ วย  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึ งมิ ได้ส่ งผู้ แทนเข้ าร่ วม 

ในการประชุมครั้งนี้ครับ 

 การประชุมใหญ่ฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เริ่มตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณา

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2559  ผมได้น าเสนอ

งบประมาณ ประจ าปี 2559 ให้สมาชิกในที่ประชุมพิจารณา  ซึ่งที่ประชุมต้องการทราบ

รายละเอียดประกอบการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากที่ผมน าเสนอ  จึงมีมติไม่อนุมัติในระเบียบ

วาระดังกล่าว และเสนอให้ตั้งสมาชิกในที่ประชุม จ านวน 9 คน เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง

งบประมาณ ประจ าปี 2559  เพื่อตรวจดูรายละเอียดของงบประมาณว่าเหมาะสมหรือไม่ และให้

ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาท างบประมาณที่เหมาะสม เพื่อน าเสนอ  

ที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาอนุมัติอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป 

          ระหว่างการประชุมก าลังด าเนินไปนั้น มีสมาชิกน าเอกสารมาแจกในที่ประชุม เป็นส าเนา

จดหมายที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่งถึงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  เรื่องการสอบบัญชีสหกรณ์  

ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีความ 

ตอนหนึ่ง เป็นการทบทวนรายงานของผู้สอบบัญชีที่รายงานผลการตรวจบัญชีต่อกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ ซึ่งรายงานตัวเลขคลาดเคลื่อน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้ทักท้วงตัวเลขที่คลาดเคลื่อน

นั้น  ตรงนี้ผมขอเรียนให้สมาชิกทราบว่า  รายงานการสอบบัญชี ปี 2557 นั้น เป็นความผิดพลาด

คลาดเคลื่อนของการรายงานระหว่างผู้สอบบัญชี กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้อง



 

 

กับงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ แต่อย่างใด  เนื่องจากสหกรณ์ได้จัดท างบการเงินทาง

บัญชีถูกต้องทุกประการและผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว  แต่การเขียนรายงานไปเสนอกรมฯ นั้น 

เกิดความผิดพลาด ซึ่งสหกรณ์ทราบเรื่องนี้และแจ้งความผิดพลาดให้ผู้สอบบัญชีทราบและแก้ไข

เรียบร้อยแล้ว แต่การที่สมาชิกท่านนั้นน าเอกสารมาแจกในที่ประชุม โดยไม่รู้ที่มาที่ไป ไม่รู้ต้นสาย

ปลายเหตุ ท าให้สมาชิกท่านอื่นๆ เข้าใจว่างบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ผิดพลาด 

เชื่อถือไม่ได้ นับเป็นผลเสียหายร้ายแรงแก่สหกรณ์  

 อีกเรื่องที่สมาชิกหลายๆ คนถามมาคือท าไมยังไม่จับรางวัลหลังการประชุมใหญ่ฯ รางวัลละ 

400 บาท จ านวน 6,000 รางวัล สาเหตุเนื่องจาก งบประมาณยังไม่ได้รับการอนุมัติและการจับ

รางวัลนั้นต้องด าเนินการหลังสิ้นสุดการประชุมในระเบียบวาระสุดท้ายครับ 

 หลังจากสมาชิกลงมติไม่อนุมัติงบประมาณ ประจ าปี 2559 ในระเบียบวาระที่ 8 แล้ว 

สมาชิกร้องขอให้นับองค์ประชุมอีกครั้ง เพื่อการพิจารณาระเบียบวาระต่อไป  ปรากฏว่ามีจ านวน

สมาชิกในที่ประชุมเหลือ 94 คน ท าให้ไม่ครบองค์ประชุม   ผมในฐานะประธานจึงต้อง 

ปิดประชุม  และจะนัดสมาชิกเพื่อประชุมใหม่อีกครั้ง ตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 8 ถึงระเบียบ 

วาระที่ 15  ผมขอให้สมาชิกมาเข้าร่วมประชุมอีกครั้งโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งวันเวลาและสถานที่

จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของสหกรณ์ต่อไปครับ 

สุดท้ายหากสมาชิกมีข้อสงสัย หรือต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อผม

โดยตรงที่เบอร์ 081-617-1358...สวัสดคีรับ 

 

 

สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารของสหกรณ์ผ่านช่องทางการรับข่าวสาร ดังนี้ 

1. ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
2. เว็บไซด์ http://www.savings.chula.ac.th 
3. Cu Savings Coop Application 
4. ใบรับเงินสหกรณ ์
5. บอรด์ประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานอาคารจามจุรี 9  และสาขาทุกสาขา 
6. ตู้ปรับสมุดรายงานเงินฝากออมทรัพย์  



 

 

            สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

Chulalongkorn University Savings Cooperative Limited 
 อาคารจามจรุี 9 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทมุวนั กทม. 10330 โทร.0-2218-0555  โทรสาร 0-2611-7411 
 http://www.savings.chula.ac.th  E-mail : sav.coop@chula.ac.th 

 

ช ำระคำ่ไปรษณียำกรแล้ว 

ใบอนญุำตเลขที่ 88/2544 

ปณจ.รองเมือง 


