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ประธานแถลง : ชี้แจงประเด็นขอสงสัยตางๆ จากสมาชิก 

 ดวยที่ประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2559 คร้ังที่ 2 ไดมีสมาชิกสอบถามเร่ืองการปลอยกูและ/หรือฝากเงินกับ 

สหกรณอ่ืน จํานวน 4 แหง ซึ่งผมไดรับปากในที่ประชุมวา จะดําเนินการชี้แจงขอซักถามตางๆ ภายในกําหนด 7 วัน 

ดังนั้น โดยขาวฉบับพิเศษฉบับนี้ ผมขอชี้แจงประเด็นขอสงสัยของสมาชิก ดังนี้ 

 

1. เรื่องการประชมุใหญสามัญประจําป 2558 ของสหกรณ 

  1.1 สหกรณไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2558 ไปเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 เวลา 14.00 น. 

โดยจัดประชุมตามวาระที่ไดกําหนดไวตามปกติ มีสมาชิกอภิปรายในวาระตางๆคอนขางมาก  ทําใหเวลาลวงเลยไปนาน   

เมื่อการประชุมดําเนินมาถึงวาระท่ี 7 มีสมาชิกเสนอใหนับองคประชุม ปรากฏวามีสมาชิกคงเหลือในหองประชุม 92 คน          

ซ่ึงไมครบองคประชุม  ประธานฯ จึงส่ังปดการประชุม 

  1.2 ตอมา สหกรณไดนัดประชุมใหญอีกครั้งในวันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. โดยไดหารือดวย

วาจากับเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณท่ีกํากับดูแลสหกรณแลวเห็นวาเปนการประชุมใหญตอจากเดิมในวาระท่ียังประชุม           

ไมแลวเสร็จ จึงเรียกช่ือการประชุมวา “การประชุมใหญสามัญประจําป 2558 (ตอเน่ือง)”  

  ในการประชุมดังกลาว มีสมาชิก(รศ.ชูชาติ ธรรมเจริญ) ทักทวงเร่ืองการเรียกช่ือการประชุมวาไมถูกตอง ควรใชชื่อ

เรียกวา “การประชุมใหญวิสามัญ”  และใหความเห็นวาการประชุมใหญวิสามัญตองเรียกประชุมภายใน 14 วันนับจากการ

ประชุมครั้งแรก ซึ่งการประชุมครั้งนี้หางจากการประชุมครั้งแรกเกินกวา 14 วัน จึงไมอาจเรียกการประชุมวิสามัญได  ขอให

สหกรณทําหนังสือหารือไปยังนายทะเบียนสหกรณ 

  ประธานฯ รับจะทําหนังสือหารือไปยังนายทะเบียนสหกรณ  และไดดําเนินการประชุมใหญตอไปในวาระที่เหลือ 

โดยเริ่มประชุมวาระที่ 7 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2559  มีสมาชิกอภิปรายไมเห็นดวยกับการ   

ต้ังงบประมาณและมีมติดวยเสียงขางมากไมอนุมัติงบประมาณประจําป 2559 พรอมแตงต้ังสมาชิกจํานวน 9 คน              

เปนคณะกรรมการกล่ันกรองงบประมาณ กอนท่ีจะนํางบประมาณเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอีกครั้ง เม่ือเริ่มการประชุมตอ              

 

 



 

ในวาระที่ 8  มีสมาชิกเสนอขอใหนับองคประชุม ปรากฏวามีสมาชิกอยูในหองประชุม 94 คน ซึ่งไมครบองคประชุม        

ประธานฯ จึงส่ังปดการประชุม 

  1.3 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2559 สหกรณไดขอใหนายทะเบียนวินิจฉัยขอบังคับสหกรณ ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ

วินิจฉัยวา  การจัดประชุมใหญเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เพื่อพิจารณาวาระที่เหลืออยูหรือวาระอ่ืนใดที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร จะตองเปนการเรียกประชุมใหญวิสามัญ ฯลฯ และหากการประชุมใหญวิสามัญเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559           

ยังพิจารณาวาระการประชุมไมครบถวน  เมื่อประธานในที่ประชุมสั่งปดการประชุม  สหกรณสามารถเรียกประชุมวิสามัญได

อีกตามที่เห็นสมควร ฯลฯ ในสวนของการที่สมาชิกที่เห็นวา การประชุมใหญเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เปนการนัดประชุม

ใหญเกินกวา 14 วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญคร้ังแรก (ขัดตอขอบังคับขอ 40 วรรคสาม) นั้น เห็นวาเปนความเห็นที่            

ไมถูกตอง เน่ืองจากขอบังคับขอ 40 วรรคสามนั้นจะใชบังคับเมื่อการนัดประชุมใหญสามัญประจําปมีสมาชิกมาประชุมไมครบ

องคประชุม สหกรณจะตองนัดประชุมใหญสามัญฯ อีกครั้งภายใน 14 วัน  

  1.4 สหกรณจึงไดจัดประชุมใหญวิสามัญประจําป 2559 ครั้งท่ี 2 ข้ึนในวันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน 2559 เพื่อให

เปนไปตามนัยคําวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณดังกลาวขางตน โดยไดแจงใหท่ีประชุมใหญรับทราบคําวินิจฉัยของ            

นายทะเบียนสหกรณ และขอการเปลี่ยนชื่อเรียก “การประชุมใหญสามัญประจําป 2558 (ตอเน่ือง)”  เปน  “การประชุม

ใหญวิสามัญประจําป 2559” 

 

2. เรื่อง การใหกู / ฝากเงนิกับสหกรณอื่น 

  2.1 กรณีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน จํากัด  เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2556 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ                

ทําสัญญาใหกูแกสหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จํากัด วงเงินกู 1,431 ลานบาท โดยมีหลักทรัพยเปนโฉนดท่ีดิน 28 ไร           

2 งาน 96 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสรางอาคารยูทาวเวอรพรอมศูนยประชุม ติดถนนศรีนครินทร (ตรงขามรพ.สมิติเวช           

ศรีนครินทร) นํามาจํานองเปนประกัน ซึ่งเปนสหกรณแหงเดียวทีมีหลักทรัพยในการค้ําประกันเงินกู 

สถานการณปจจุบัน : เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2559 ศาลลมละลาย ไดมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการและแผนฟนฟู

กิจการแกไขของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน จํากัด และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน จํากัด ไดทยอยชําระหน้ีพรอม

ดอกเบี้ยใหแกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ตามแผนฟนฟูกิจการ เปนงวดรายเดือน ตนเงินเดือนละ 9,540,000 บาท พรอม

ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 ตอป โดยไดรับชําระต้ังแตเดือนมกราคม 2559 จนถึงปจจุบัน (พฤษภาคม 2559) เปนรายเดือน 

กําหนดชําระครบถวนตามแผนฟนฟูฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2571 สวนดอกเบี้ยท่ีคางชําระ (25 มิถุนายน 2556 –            

31 ธันวาคม 2558) จํานวน 104,707,123.26 บาท สหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จํากัด จะชําระคืนใหสหกรณภายใน 5 ป                    

ปละ 2 ครั้งๆ ละ 10,470,712.33 บาท (ทุกคร่ึงป) 
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 2.2 กรณีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จํากัด  เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2556 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ นําเงิน

ไปฝาก 200 ลานบาท โดยมีคณะกรรมการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จํากัด 15 คน ลงนามคํ้าประกันเงินฝาก 

ระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.00 ตอป จายดอกเบี้ยรายเดือน  เมื่อเงินฝากครบกําหนดไดฝากตออีก     

12 เดือน เม่ือเงินฝากครบกําหนดสหกรณออมทรัพยจุฬาฯแจงขอถอนคืนเงินฝากท้ังจํานวนพรอมดอกเบี้ย สค.มงคลเศรษฐี

แจงวาขาดสภาพคลองไมสามารถจายคืนได   

สถานการณปจจุบัน : วันท่ี 22 เมษายน 2558 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดเปนโจทกย่ืนฟองสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมงคล

เศรษฐี จํากัดพรอมผูค้ําประกัน ณ ศาลจังหวัดธัญบุรี  ทุนทรัพยที่ฟอง 215,788,513.60 บาท  ขณะน้ีศาลนัดสืบพยานโจทก

และพยานจําเลยครบถวนแลว  นัดฟงคําพิพากษาวันที่ 14 กันยายน 2559 

 

  2.3 กรณีสหกรณเคหสถานนพเการวมใจ จํากัด  เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2556  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ            

นําเงินไปฝาก 915 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.00 ตอป จายดอกเบี้ยทุกวันท่ี 31 มีนาคม ของทุกป เงินฝากครบ

กําหนดวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 โดยมีหลักประกันเปนโฉนดท่ีดินจํานวน 218 ไร  3 งาน 48 ตารางวา อยูใกล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม นํามาจํานองเปนประกัน  ท่ีดินดังกลาวอยูระหวางการพัฒนาและกอสราง             

ทาวนเฮาส ขายแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสมาชิกสหกรณออมทรัพย มศว. เมื่อเงินฝากครบกําหนด

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ แจงขอถอนคืนเงินฝากทั้งจํานวนพรอมดอกเบี้ย สหกรณเคหสถานนพเการวมใจ จํากัด                     

แจงขอขยายระยะเวลาคืนเงินฝาก ดอกเบี้ยและคาผิดนัดชําระหนี ้

สถานการณปจจุบัน : วันท่ี 3 มิถุนายน 2559 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดเปนโจทกย่ืนฟองสหกรณเคหสถานนพเการวมใจ 

จํากัด ณ ศาลจังหวัดมีนบุรี ทุนทรัพยท่ีฟอง 1,063,154,706.22 บาท  ศาลนัดฟองโจทกและจําเลยพรอมกันวันที่  

10 ตุลาคม 2559 

 

  2.4 กรณีสหกรณการเกษตรมาบตะโกเอน จํากัด เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2551  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ นําเงิน           

ไปฝาก 2,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เม่ือเงินฝากครบกําหนดแลวก็ไดขอ   

ฝากตอเน่ืองเรื่อยมา ลาสุดเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2557 สหกรณการเกษตรมาบตะโกเอน จํากัด ไดขอใหฝากตออีก 12 เดือน 

แตสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มีมติใหฝากตอ 6 เดือน ครบกําหนดชําระวันที่ 30 กันยายน 2557  เมื่อครบกําหนดสหกรณ

การเกษตรมาบตะโกเอน จํากัด ไมสามารถชําระคืนตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยได เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 สหกรณ 

ออมทรัพยจุฬาฯ จึงเปนโจทกย่ืนฟอง ณ ศาลจังหวัดนครราชสีมา ทุนทรัพยที่ฟอง 2,211,946.73 บาท 
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สถานการณปจจุบัน : ศาลมีคําพิพากษาเมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 ใหสหกรณการเกษตรมาบตะโกเอน จํากัด ชําระเงิน

จํานวน 2,207,410.95 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของตนเงินจํานวน 2,000,000.00 บาท 

นับถัดจากวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 เปนตนไป ใหแกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ซ่ึงปจจุบัน สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดต้ังเรื่อง

บังคับคดียึดทรัพยสินออกขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหน้ีตามคําพิพากษา 

 

  2.5 กรณีสหกรณการเกษตรหนองจอก จํากัด ระหวางวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 – วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯไดนําเงินไปฝากกับสหกรณการเกษตรหนองจอก จํากัด รวม 17.4 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 

5.00 ตอป เม่ือเงินฝากครบกําหนด  สหกรณไดแจงขอถอนเงินฝาก สหกรณการเกษตรหนองจอก จํากัด ไมสามารถชําระ 

คืนเงินฝากได ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 สหกรณจึงเปนโจทกฟอง ณ ศาลจังหวัดมีนบุรี เรียกคืนตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ย 

ทุนทรัพยที่ฟอง 19,645,056.89 บาท 

  เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2553 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดทําสัญญาใหกูแกสหกรณการเกษตรหนองจอก จํากัด 

วงเงินกู 70 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป กําหนดชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย 100 งวดเดือน โดยมี

หลักประกันเปนโฉนดท่ีดินรวม 4 โฉนดพรอมส่ิงปลูกสรางประกอบดวยอาคารสํานักงาน สถานีบริการนํ้ามัน อาคารรานคา

สหกรณ ศูนยอาหาร โกดังเก็บปุย อาคารหอพัก 5 ชั้น รวมมูลคา 81,176,000 บาท นํามาจํานองเปนประกัน 

ตอมา สหกรณการเกษตรหนองจอก จํากัด ผิดนัดชําระหน้ี สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดทวงถามหลายครั้ง จนในที่สุด              

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 สหกรณไดเปนโจทกย่ืนฟองสหกรณการเกษตรหนองจอก จํากัด พรอมคณะกรรมการ 

ณ ศาลจังหวัดมีนบุรี เพื่อเรียกคืนหนี้เงินกูพรอมดอกเบี้ย ทุนทรัพยที่ฟอง 80,273,261.64 บาท 

สถานการณปจจุบัน : ศาลมีคําพิพากษาแลว ดังนี้  คดีเงินฝากใหสหกรณการเกษตรหนองจอก จํากัด ชําระหน้ีใหแกสหกรณ

ออมทรัพยจุฬาฯ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จํานวนเงิน 19,645,056.89 บาท  โดยผอนชําระใหแกสหกรณ            

ออมทรัพยจุฬาฯ พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 5 ตอปของตนเงิน 17,400,000 บาทจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น  ต้ังแตวันที่ 

20 พฤศจิกายน 2558 จนถึงปจจุบัน (วันท่ี 21 มิถุนายน 2559) สหกรณการเกษตรหนองจอก จํากัด ไดโอนเงินมาชําระ

ดอกเบี้ยเงินฝากคางชําระแกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ทุกเดือน เดือนละ 50,000 บาท  สวนคดีเงินกู ศาลมีคําพิพากษาให

สหกรณการเกษตรหนองจอก จํากัด ชําระหนี้แกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ แลว 

 

3. เรื่อง นายชชูาติ ธรรมเจริญ เปนโจทกยื่นฟองคณะกรรมการสหกรณ 

  3.1 นายชูชาติ ธรรมเจริญ สมาชิกหมายเลข 154740 ไดเปนโจทกย่ืนฟองคณะกรรมการสหกรณ ทั้ง 15 คน และ

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 2 สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (นายอภิชาต โกสุมาศ) ในฐาน

ความผิด “ขอใหเพิกถอนการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558 (ตอเน่ือง) โดยไมชอบดวยกฎหมายและใหรับผิดชดใช 

� 



 

คาเสียหายอันเกิดจากการจัดประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558 (ตอเน่ือง) เปนเงิน 256,000.00 บาท”  ณ ศาลแพง 

กรุงเทพใตศาลช้ันตนไดตรวจคําฟองแลว มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559  วา ....ตามที่โจทกขอใหศาลมีคําสั่งวา

เปนการจัดประชุมโดยไมชอบดวยขอบังคับและขอกฎหมายพรอมขอใหจําเลยทั้งสิบหกชดใชคาเสียหายที่เกิดจากคาใชจาย 

การจัดประชุมโดยไมไดระบุวาจําเลยหรือผูใดไดรับความเสียหายและใหชดใชคาเสียหายดังกลาวใหแกผูใด คําขอบังคับ 

ของโจทกไมมีสภาพที่ศาลจะพิพากษาบังคับได จึงใหยกฟองโจทก.....  

  3.2 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 นายชูชาติ ธรรมเจริญ โจทก  ไดย่ืนอุทธรณคัดคานคําพิพากษาศาลชั้นตน         

ลงวันท่ี 28 เมษายน 2559  ศาลจึงไดสงหมายถึงจําเลยทั้ง 16 คน โดยปดหมายเม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2559  ใหย่ืนคําแก

อุทธรณคําพิพากษาภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งจําเลยทั้ง 16 คนไดย่ืนคําแกอุทธรณคําพิพากษาแลวเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 

2559  ขณะน้ีอยูระหวางรอฟงคําพิพากษา 

 

4. เรื่อง การประกันชีวติกลุมและการจายสวัสดิการสงเคราะหศพสมาชกิ 

  4.1 ที่มา  สหกรณไดริเริ่มจัดเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคูสมรสมาต้ังแตวันที่ 16 มิถุนายน 

2515 โดยใชจายจากเงินทุนสาธารณประโยชน มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือ            

คูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิก กําหนดหลักเกณฑใหคํานวณตามอายุการเปนสมาชิก สูงสุดไมเกิน 4,000 บาท 

(ในขณะน้ัน)  ตอๆมาไดมีการปรับวงเงินสงเคราะหเพิ่มข้ึนเปน 6,000 บาท (พ.ศ. 2522)  เพิ่มเปน 8,000 บาท (พ.ศ. 2527)  

เพิ่มเปน 17,000 บาท (พ.ศ. 2534)   เพิ่มเปน 40,000 บาท (พ.ศ. 2535) เพิ่มเปน 60,000 บาท (พ.ศ. 2536)  ในป 2537 

(1 ตุลาคม 2537) สหกรณไดปรับใหจายสวัสดิการสมาชิกทุกๆสวัสดิการจากทุนสวัสดิการสมาชิกซึ่งจัดสรรไวตางหากจากทุน

สาธารณประโยชน และไดปรับวงเงินสวัสดิการเพิ่มเปน 80,000 บาท ตอมาไดปรับเพิ่มเปน 100,000 บาท (พ.ศ. 2538)  

เพิ่มเปน 120,000 บาท(พ.ศ. 2539) เพิ่มเปน 140,000 บาท (พ.ศ. 2540)  เพิ่มเปน 160,000 บาท (พ.ศ. 2541) เพิ่มเปน 

200,000 บาท (พ.ศ. 2542)  เพิ่มเปน240,000 บาท (พ.ศ. 2543)  เพิ่มเปน 280,000 บาท (พ.ศ. 2544)  เพิ่มเปน 320,000 

บาท (พ.ศ. 2545)  เพิ่มเปน 400,000 บาท (พ.ศ. 2547)  เพิ่มเปน 500,000 บาท (พ.ศ. 2554)  และลาสุดไดเพิ่มเปน 

600,000 บาท ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 เปนตนมา 

   

4.2 วิธีการ ในสวนของวิธีการจายสวัสดิการน้ีใหแกสมาชิกนั้น  สหกรณไดกําหนดไวในระเบียบมาโดยตลอดวา 

สหกรณจะดําเนินการเองหรือจะทําประกันกับบริษัทประกันก็ได  ซึ่งสหกรณไดเลือกใชวิธีการจายโดยตรงจากเงินทุน

สวัสดิการสมาชิกที่ไดจัดสรรเพิ่มไวทุกปมาโดยตลอด  จะเห็นไดวา สหกรณไดปรับเพิ่มวงเงินสวัสดิการใหแกสมาชิก               

อยางตอเนื่อง  ประกอบกับสมาชิกมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น อัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น  ทําใหบางปสหกรณตองจายเงิน

สวัสดิการมากเกินกวาที่ไดจัดสรรเพิ่มเขามา   
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เน่ืองจากสหกรณตองจายเงินสงเคราะหศพเพิ่มขึ้นทุกป  ในป 2552 คณะกรรมการจึงไดพิจารณาเห็นวาสมควร     

จะไดมีการบริหารความเสี่ยง โดยการจายคาเบี้ยประกันชีวิตสมาชิกจากทุนสวัสดิการสมาชิก และนําสินไหมท่ีไดรับเขามาไว

ในทุนสวัสดิการสมาชิก และจายเงินสวัสดิการใหกับสมาชิกตามระเบียบสวัสดิการของสหกรณ  

  4.3 ทําไมตองเปล่ียนบริษัทประกันหลายคร้ัง  ในสวนนี้เปนเหตุผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกัน              

เมื่อบริษัทฯ ไดรับเบี้ยประกันนอยกวาที่ตองจายคาสินไหมออกไป ในการตอสัญญาประกันในปตอๆมา บริษัทฯก็จะปรับเพิ่ม

อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น  สหกรณก็จะติดตอใหบริษัทประกันฯรายอื่นๆเสนอราคาเขามาแขงขันเพื่อใหไดรับอัตราเบี้ย

ประกันตํ่าสุดในวงเงินคุมครองเทาๆกัน 
 

  จากประเด็นท่ีไดชี้แจงเบื้องตนน้ัน จะเห็นไดวาเรื่องการปลอยกูและฝากเงินน้ัน สหกรณไดชี้แจงขอเท็จจริงมาแลว

หลายครั้ง บัดนี้ ไดมีความคืบหนาของแตละเรื่อง ผมจึงแจงใหทานทราบตามที่กลาวขางตน อยางไรก็ตามยังมีสมาชิก              

บางทานพยายามใหขาวบิดเบือนจากขอเท็จจริง อันอาจทําใหสหกรณไดรับความเสียหายได ดังน้ัน จึงหวังวาสมาชิกจะได

ทราบขอเท็จจริงและประโยชนจากเอกสารฉบับน้ีทุกทาน 
         

 

(รองศาสตราจารย ดร.สวัสด์ิ แสงบางปลา) 

ประธานกรรมการ สอ.จฬ. 

    23 มิถุนายน 2559 
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