
 

 

 

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ 

ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 1 

สหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จ ากัด 
 

วันอังคารที่ 6 มิถนุายน 2560 
 

ณ ห้องประชุม 117 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 

(สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.) 
 
 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์จุฬาฯ 

เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว 

โดยน าบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหนา้ที่เพื่อลงทะเบยีนเข้ารว่มการประชุมฯ 

*ไม่มคี่าพาหนะส าหรับสมาชิกอาวโุส* 
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำาปี 2560 ครั้งที่ 1 5

	 ระเบียบวาระที่	1	เรื่อง พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ข้อ 47 6

 ระเบียบวาระที่	2	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2559 12

 ระเบียบวาระที่	3	เรื่อง ข้อเท็จจริงกรณี รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา 38

 ระเบียบวาระที่	4	เรื่อง ความคืบหน้าทางคดีและความรับผิดชอบ กรณีการนำาเงินไปให้กู้ 40

  และการนำาเงินไปฝากแก่ 3 สหกรณ์ 1 ชุมนุมสหกรณ์ และ 1 บริษัท 

  (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำากัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จำากัด 

  สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำากัด ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด 

  และบริษัท สหประกันชีวิต จำากัด)

สารบัญ
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ระเบียบวาระที่ 1 
เรื่อง...พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ข้อ 47 
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ระเบียบวาระที่ 1 
เรื่อง  พิจารณาการแกไ้ขเพิ่มเตมิข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  
ข้อ 47  อ านาจและหนา้ที่ของคณะกรรมการด าเนินการ 

 ประธานกรรมการ เสนอขอให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2560  พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ สหกรณ์ออม
ทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  ตามตารางเอกสารเปรียบเทียบการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ข้อ 47อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ  
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
ข้อ 47  อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการ    คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสหกรณ์และตามมติของที่ประชุม
ใหญ่  กับทั้งในทางอันจะท าให้เกิดความเจริญแก่
สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

ข้อ 47  อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ด าเนินการ    คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสหกรณ์และตามมติของที่ประชุม
ใหญ่  กับทั้งในทางอันจะท าให้เกิดความเจริญแก่
สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

เพื่อ
ประโยชน์ 
ในการ
ด าเนิน
กิจการของ
สหกรณ์ 

( 1 )   ด าเนินการในเรื่องการรับสมาชิก ตลอดจน
ให้สมาชิกช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ถือหุ้นครั้งแรก 
และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ตามข้อ 5 ข้อ 6 
และข้อ 7 

( 1 )   ด าเนินการในเรื่องการรับสมาชิก ตลอดจน
ให้สมาชิกช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ถือหุ้นครั้งแรก 
และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ตามข้อ 5 ข้อ 6 
และข้อ 7 

 

( 2 ) ด าเนินการในเรื่องสมาชิกออกจากสหกรณ์
ตามข้อ 11, 12 และ 13 

( 2 ) ด าเนินการในเรื่องสมาชิกออกจากสหกรณ์
ตามข้อ 11, 12 และ 13 

 

( 3 ) ดูแลการคืนจ านวนเงินของสมาชิก และหัก
จ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตาม 
ข้อ 15 และ 16 

( 3 ) ดูแลการคืนจ านวนเงินของสมาชิก และหัก
จ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตาม 
ข้อ 15 และ 16 

 

( 4 ) ควบคุมและด าเนินการในเรื่องการส่งเงิน 
ค่าหุ้นรายเดือน การงดส่งเงินค่าหุ้น 
รายเดือน การถือหุ้นของสมาชิก  ให้เป็นไปตาม 
ข้อ 20, 21 และ 23 ถึง 24  

( 4 ) ควบคุมและด าเนินการในเรื่องการส่งเงิน 
ค่าหุ้นรายเดือน การงดส่งเงินค่าหุ้น 
รายเดือน การถือหุ้นของสมาชิก  ให้เป็นไปตาม 
ข้อ 20, 21 และ 23 ถึง 24  

 

( 5 ) พิจารณาด าเนินการในเรื่องการรับเงินฝาก
และกู้ยืมเงินตามข้อ 26 ถึงข้อ 30 

( 5 ) พิจารณาด าเนินการในเรื่องการรับเงินฝาก
และกู้ยืมเงินตามข้อ 26 ถึงข้อ 30 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
( 6 ) พิจารณาด าเนินการและควบคุมในเรื่อง 
การให้เงินกู้ตามข้อ 31 ถึงข้อ 36 

( 6 ) พิจารณาด าเนินการและควบคุมในเรื่อง 
การให้เงินกู้ตามข้อ 31 ถึงข้อ 36 

 

( 7 )  ด าเนินการในเรื่องนัดเรียกประชุมใหญ่ 
ตามข้อ 37 ถึงข้อ 41 

( 7 )  ด าเนินการในเรื่องนัดเรียกประชุมใหญ่ 
ตามข้อ 37 ถึงข้อ 41 

 

( 8 ) พิจารณาด าเนินการเลือกตั้งหรือ 
ถอดถอนกรรมการเงินกู้ ตลอดจนมอบหรือ 
ถอนอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับคณะกรรมการเงินกู้ตาม
ข้อ 48 

( 8 ) พิจารณาด าเนินการเลือกตั้งหรือ 
ถอดถอนกรรมการเงินกู้ ตลอดจนมอบหรือ 
ถอนอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับคณะกรรมการเงินกู้ตาม
ข้อ 48 

 

( 9 ) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจ้างและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ตามข้อ 53 

( 9 ) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจ้างและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ตามข้อ 53 

 

( 10 ) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
ตามข้อ 60 

( 10 ) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
ตามข้อ 60 

 

( 11 ) เสนองบดุลกับรายงานประจ าปี แสดง
ผลงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ตามข้อ 63 

( 11 ) เสนองบดุลกับรายงานประจ าปี แสดง
ผลงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ตามข้อ 63 

 

( 12 ) ตรวจสอบการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามมติแห่งที่ประชุมใหญ่ 
ตามข้อ 64 

( 12 ) ตรวจสอบการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามมติแห่งที่ประชุมใหญ่ 
ตามข้อ 64 

 

( 13 ) พิจารณาจัดการฝากหรือลงทุนเงินของ
สหกรณ์ตามข้อ 67 

( 13 ) พิจารณาจัดการฝากหรือลงทุนเงินของ
สหกรณ์ตามข้อ 67 

 

( 14 ) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดา
ทะเบียน สมุด บัญชี และเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 68 และ 69 

( 14 ) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดา
ทะเบียน สมุด บัญชี และเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 68 และ 69 

 

( 15 ) ดูแลเรื่องการส่งรายการหรือรายงานตาม 
ข้อ 72 

( 15 ) ดูแลเรื่องการส่งรายการหรือรายงานตาม 
ข้อ 72 

 

( 16 ) ดูแลการรับจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน
ของสหกรณ์ ตลอดจนเงินสดของ สหกรณ์ให้ถูกต้อง 
 
 
 
 

( 16 ) ดูแลการรับจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน
ของสหกรณ์ ตลอดจนเงินสดของ สหกรณ์ให้ถูกต้อง 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
( 17 ) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของ 
นายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ 
หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการ
สหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้ง 

( 17 ) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของ 
นายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ 
หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการ
สหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้ง 

 

( 18 ) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดา
สมาชิกและเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไป
ด้วยดี 

( 18 ) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดา
สมาชิกและเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไป
ด้วยดี 

 

( 19 ) พิจารณารายงานหรือความเห็นของผู้จัดการ 
หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือความเห็นของสมาชิก 
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 

( 19 ) พิจารณารายงานหรือความเห็นของผู้จัดการ 
หรอืผู้ตรวจสอบกิจการ หรือความเห็นของสมาชิก 
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 

 

( 20 ) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
ที่ เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

( 20 ) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
ที่ เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 

( 21 ) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเก่ียวกับกิจการของ
สหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 

( 21 ) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเก่ียวกับกิจการของ
สหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อ
พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณา 

 

( 22 ) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาอุปกรณ์
ด าเนินงานของสหกรณ์ 

( 22 ) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาอุปกรณ์
ด าเนินงานของสหกรณ์ 

 

( 23 ) จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
สหกรณ์ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณา
อนุมัติ ถ้าในปีใดที่ประชุมใหญ่ยังมิได้อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีก็ให้ใช้งบประมาณ
รายจ่ายส าหรับปีก่อนไปพลาง 

( 23 ) จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
สหกรณ์ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณา
อนุมัติ ถ้าในปีใดที่ประชุมใหญ่ยังมิได้อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีก็ให้ใช้งบประมาณ
รายจ่ายส าหรับปีก่อนไปพลาง 

 

( 24 ) ท าการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ใน
ข้อ 2 ( 9 ) 
 
 

( 24 ) ท าการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ใน
ข้อ 2 ( 9 ) 
 
 
 
 
 

 

9

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำาปี 2560 ครั้งที่ 1



ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
( 25 ) พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกเป็นผู้แทนของสหกรณ์ 
เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุม 
สหกรณ์ซ่ึงสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ตามท่ีข้อบังคับ
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือ
ชุมนุมสหกรณ์ก าหนด 

( 25 ) พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกเป็นผู้แทนของสหกรณ์ 
เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุม 
สหกรณ์ซ่ึงสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ตามท่ีข้อบังคับ
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือ
ชุมนุมสหกรณ์ก าหนด 

 

( 26 ) ดูแลเรื่องการช าระค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ก าหนดไว้ 

( 26 ) ดูแลเรื่องการช าระค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ก าหนดไว้ 

 

 ( 27 ) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและ 
ถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ 
หรือ คณะท างานเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
กิจการของสหกรณ์ 
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ระเบียบวาระที่ 2 
เรื่อง...รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี 2559 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

วันพุธที่  15  กุมภาพันธ์  2560 
ณ  ห้องอเนกประสงค์ 212 อาคารมหติลาธเิบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     ----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายสวัสดิ์  แสงบางปลา   ประธานกรรมการ  
2. นายเริงศักดิ์  บุญบรรดาลชัย   รองประธานกรรมการ 
3. นายวิสนศักดิ์  อ่วมเพ็ง    รองประธานกรรมการ 
4. นายอุดม  โชคศิริ    เหรัญญิก 
5. นายชาญวิทย์  อุปยโส    กรรมการ  
6. นายอุลเวงค ์  มติมาลังกรณ ์   กรรมการ  
7. นางอารมณ ์  โสตถิอ ารุง   กรรมการ  
8. น.ส.อติวรรณ  พวงวัฒนา   กรรมการ  
9. นางสุดา   หินแก้ว    กรรมการ  
10. นายทิลดิสร์  รุ่งเรืองกิจไกร   กรรมการ 
11. นางอังคณา  พวงเงิน    กรรมการ  
12. นายลับแล  ณ บางช้าง   กรรมการ 
13. นายสมชาย  หอมจันทร์   กรรมการ  
14. นายอภิชา  เดียขุนทด   กรรมการ 
15. นายอธิรัตน์  บุญสมบูรณ์สกุล   เลขานุการ 
16. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด อีกจ านวน 3,709 คน  

         (จากสมาชิกทั้งหมด 11,631 คน)  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวบุญรัตน์  อาจหาญรณฤทธิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ช านาญการพิเศษ 
       กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    

2. นายวัฒนชัย  พรหมพันธุ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 
       กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

3. นางสาวเมษา  ลีวิวัฒน์วงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 
       กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

4. นางสุนีย์   ค ามา  นักวิชาการสหกรณ์ ช านาญการ 
       ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

5. นางสาวบุษยมาศ  หนูชม  นักวิชาการสหกรณ์ ช านาญการ 
       ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
 1. สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  จ านวน  17  คน  
          (จากสมาชิกสมทบทั้งหมด 4,342 คน)  
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
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กิจการที่ประชุม 
  ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 และแนะน ารองประธานทั้ง 2 ท่าน 
เหรัญญิก เลขานุการ และแนะน าผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ผู้แทนกรมส่งเสริม
สหกรณ์  ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ต่อจากนั้น จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
  นายทวี   กาญจนภู  เลขประจ าตัวสมาชิก 230476  ได้เสนอต่อที่ประชุมให้เลื่อนวาระที่ 9 เรื่อง  
การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วยปี 256 0  
มาพิจารณาก่อนวาระท่ี 1  
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล เลขประจ าตัวสมาชิก 142284 ได้เสนอว่า ให้น าวาระที่ 4,5,6 มาพิจารณาก่อน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด โดยเฉพาะวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559 แต่ก่อนจะจัดสรรก าไรสุทธิ  
ก็ต้องพิจารณา งบการเงินและรับรองงบการเงินก่อนพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิในวาระที่ 6 
  นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ เลขประจ าตัวสมาชิก 171853 ได้เสนอข้อคิดตามหลักการองค์กรที่เป็นเอกชน 
ถ้าไม่มีกฎหมายห้ามสามารถปฏิบัติได้ แต่กรณีของบริษัท หรือสหกรณ์โดยทั่วไปที่เป็นสากล จะจัดวาระท่ี 1 เป็นการรับรอง
รายงานการประชุมครั้งก่อนหรือวิสามัญครั้งสุดท้ายก่อน วาระอ่ืนๆ ก็จัดไปตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามหลักการ
เลียนแบบกับนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะท าให้เห็นว่า   สหกรณ์มีหลักการ 
มากกว่าจะใช้ความคิดเห็น 
  ประธาน ได้ชี้แจงสมาชิกว่า การต้ังระเบียบวาระการประชุมก็ด าเนินการ 15 วาระ ถูกต้องตามวิธีการ
ประชุมของสหกรณ์ต่างๆ ในประเทศไทย และวาระที่จัดในปีนี้ ได้จัดตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมปีที่ผ่านมา และสรุป
ข้อเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ คือให้พิจารณาตามวาระที่คณะกรรมการด าเนินการเสนอหรือให้พิจารณาเล่ือนวาระที่ 
9 ขึ้นมาพิจารณาก่อนวาระที่ 1 โดยการมีท้วงติงกรณีเรื่องการพิจารณาในวาระที่ 4,5,6 ว่า คณะกรรมการชุดใดจะเป็น
ผู้ตอบปัญหาหรืออธิบายหรือให้ข้อมูล ต่อข้อซักถามและเป็นที่สรุปว่ากรณีของคณะกรรมการชุดใหม่จะรับมอบหน้าที่ในวัน
ถัดไป คณะกรรมการชุดเก่าจะต้องด าเนินการจัดประชุมใหญ่ไปตามวาระจนครบ และหมดหน้าที่ในเวลา 24.00 น.ของวันที่ 
15 ก.พ. 2560 
  สมาชิก ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางในเรื่องการเลื่อนวาระ ที่ 9 เป็น วาระที่ 1 และเสนอให้มีการนับ
คะแนนเสียงในที่ประชุม เพ่ือเลื่อนวาระการประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเอกฉันท์ ให้เลื่อนวาระท่ี 9  มาเป็น วาระท่ี 1 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ
และรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน  ประจ าหน่วย ปี 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน 
   ประจ าหน่วย ปี 2560 
  ประธาน ได้เชิญ นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้ง
ผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี 2560  และนายชูชาติ  ธรรมเจริญ รองประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และ
เลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี 2560 เป็นผู้น าเสนอในวาระนี้ 
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  นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่ให้เป็น
ประธานกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงาน ประจ าปี 2560 ได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการจ านวน 11 คน โดยจัดท าประกาศการหยั่งเสียงเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และ
ด าเนินการไปตามประกาศ มีการสมัคร ลงคะแนน และนับคะแนน เมื่อวันที่   25 พฤศจิกายน 2559 จึงขอ  
น าผลการหยั่งเสียงเลือกตั้ง เสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณา เป็นรายต าแหน่ง 
  นายสวัสดิ์  แสงบางปลา ได้ทักท้วงในเรื่องของการมีการทักท้วงจากผู้สมัครทั้งสองฝ่าย  ในเรื่องของ 
ผลการหยั่งเสียงฯ และยังไม่มีการวินิจฉัยชี้แจงจากคณะกรรมการหยั่งเสียงฯ จะน าผลเสนอที่ประชุมได้อย่างไร 
  นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์  ได้ชี้แจงว่าได้มีประกาศผลไปแล้ว มีผู้ร้องเรียนขอเพิกถอนผลการหยั่งเสียงฯ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม แต่ลงพ.ศ.ผิดปีไป แต่เพ่ือให้ความยุติธรรมจึงเห็นว่าให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขข้อบกพร่อง คณะกรรมการฯ 
ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายมาเพ่ือหาข้อเท็จจริง ก่อนที่จะสรุปผลว่าเป็นเช่นไร   ในขณะนั้นทางคณะกรรมการฯ ได้รับ
หนังสือจากสหกรณ์ ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 แจ้งเรื่อง มติคณะกรรมการด าเนินการครั้ง ที่ 1141/2560 ให้ 
คณะกรรมการฯ ด าเนินการประชุมครั้งเดียวและเขียนค าวินิจฉัยให้เสร็จสิ้น ซึ่งคณะกรรมการฯ ไม่สามารถท าได้ เรื่องนี้ 
ถ้าผู้มีส่วนได้เสียสงสัย สามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได้ ผมจะแนะน าถ้าใช้สิทธิ์ทางศาลกรณีเป็นอาญาในค าร้องบอกว่าท าให้ถูก  
ดูหมิ่น ถูกเกลียดชังท าให้ผู้อ่ืนเสียชื่อเสียง ถือได้ว่าเป็นอาญาถ้าจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ไปแจ้งความด าเนินคดีได้ แต่อาจยอมความ
ได้มีอายุความ 90 วัน ในกฎหมายเองไม่ได้หมายความว่าใครใส่ความใคร ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาห้ามพิสูจน์ แต่กรณีนี้
กรรมการได้มีหลักฐานของทั้ง 2 ฝ่ายยื่นเข้ามา หลักฐานที่ใช้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับองค์กร กฎหมาย ว่า
ผู้ใดแสดงความคิดเห็น หรือใช้ข้อความใดโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม เพ่ือป้องกันส่วนได้เสียแห่งตนตามครองธรรม ผู้นั้น
ไม่มีความผิด ทั้ง 2 ฝ่าย มีข้อเท็จจริงที่ยังไม่ยุติ มีหนังสือสหกรณ์ทางฝ่ายกรรมการด าเนินการแจ้งให้คณะกรรมการ 
หยั่งเสียงฯ จัดประชุมได้ครั้งเดียว ถือว่าเป็นการแทรกแซงในการที่จะต้องท าความจริงให้ปรากฏ คณะกรรมการหยั่งเสียงฯ 
ไม่สามารถด าเนินการต่อได้  แต่ถ้าใครจะใช้สิทธิทางศาลสามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้  คณะกรรมการหย่ังเสียงฯ  
ด าเนินการโดยชอบธรรม 
  นายปฐมพงศ์  บรรพบุรุษ หมายเลขประจ าตัว 263528 ได้เสนอว่า ตามที่มีการประกาศการหยั่งเสียง 
เลือกตั้งฯ นั้น คณะกรรมการหยั่งเสียงฯ ก็ต้องปฏิบัติตามประกาศ ในเรื่องของการทักท้วงผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ 
ผู้ทักท้วงก็ปฏิบัติตามประกาศ ส่วนในเรื่องข้อ 20 การวินิจฉัยชี้ขาด กรณีมีการทักท้วง ซึ่งปีนี้มีการทักท้วง คณะกรรมการฯ 
11 ท่าน ไม่มีค าวินิจฉัยชี้ขาดออกมา จึงถือว่าคณะกรรมการหยั่งเสียงฯ ไม่ปฏิบัติตามประกาศของตนเอง 
  ประธานกรรมการหยั่งเสียงฯ  ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการหยั่งเสียงฯ ไม่สามารถจัดประชุมต่อได้ เนื่องจาก
มติคณะกรรมการด าเนิน แจ้งว่าให้จัดประชุมคณะกรรมการหยั่งเสียงฯ อีกเพียงครั้งเดียว ถือเป็นการแทรกแซง  
การอ านวยความยุติธรรมต้องท าความจริงให้ปรากฏ จึงน าความจริงมาวินิจฉัยแต่กระบวนการถูกแทรกแซง ท าให้ 
ไมส่ามารถด าเนินการได้ 
  นายปฐมพงศ์  บรรพบุรุษ ได้ชี้แจงเพ่ิม ตามข้อมูลที่ได้รับมา มิใช่เรื่องการแทรกแซง แต่เนื่องจาก
คณะกรรมการหยั่งเสียงฯ ได้รับงบประมาณ 1 ล้านบาท แต่ได้ใช้หมดไปแล้ว และมีการขอเพ่ิมงบประมาณ คณะกรรมการ
ด าเนินการไม่สามารถให้ได้ และใช้ไปแล้ว 1,200,000.- บาท คณะกรรมการหยั่งเสียงฯ ต้องท าให้ได้ตามงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ขณะนี้ใช้ไปแล้ว 1,200,000.- กว่าบาท แต่ยังไม่ได้ข้อวินิจฉัยชี้ขาด 
  ประธานกรรมการหยั่งเสียงฯ ชี้แจง อ านาจวินิจฉัย เป็นอ านาจคณะกรรมการหยั่งเสียงฯ แต่เมื่อถูก
แทรกแซงไม่สามารถด าเนินการได้ คณะกรรมการหยั่งเสียงมีหลักฐานต่างๆ อยู่ และอีกประการหนึ่งคณะกรรมการ 
หยั่งเสียงฯ ก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณเอง ตั้งโดยฝ่ายบริหาร ผมเคยเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง งบประมาณ เห็นมีหลายเรื่อง 
เช่นการตั้งงบประมาณคณะกรรมการ มี 15 คน ตั้งงบประมาณ 17 คน แต่ไม่ใช่ประเด็น 

15

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำาปี 2560 ครั้งที่ 1



  นายทวี  กาญจนภู ได้สอบถามวาระนี้ใครเป็นประธาน 
  นายสวัสดิ์  แสงบางปลา ชี้แจง ตนเองเป็นประธานในที่ประชุม แต่วาระนี้มอบหมายให้ประธานกรรมการ 
หยั่งเสียงฯ ด าเนินการ 
  นายทวี  กาญจนภู ได้แจ้งว่า นายสวัสดิ์  แสงบางปลา ใช้สิทธิ์ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การแย้งในที่ประชุมใน
ฐานะประธานในที่ประชุมควรเป็นประธานกรรมการหยั่งเสียงฯ หากมีปัญหาอะไรก็ไปฟ้องร้อง  ประกาศของคณะกรรมการ 
หยั่งเสียงฯ น่าจะเป็นที่สิ้นสุดและยุติ 
  นายสวัสดิ์  แสงบางปลา ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ในกรณีที่ประธานหยั่งเสียงฯ ได้แจ้งว่ามีการแทรกแซงในเรื่อง
อะไร เพราะว่า คณะกรรมการหยั่งเสียงฯ ของบประมาณเพ่ิมเติมมาใหม่ในเดือนมกราคม 2560 ของบจัดประชุม
คณะกรรมการหยั่งเสียงฯ จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นงบของปีใหม่ งบของปีเก่าได้ใช้จบไปแล้ว และเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณปีใหม่ยังไม่มีการพิจารณา จะขออนุมัติในวันนี้ ประธานกรรมการ ไม่มีสิทธิสั่งเพ่ิมงบประมาณได้ ต้องที่ประชุม
ใหญ่พิจารณาอนุมัติงบประมาณปีใหม่ก่อน ท่านยังท าภารกิจไม่เสร็จสิ้น ถ้าวันนี้ผ่านงบประมาณท่านก็มีสิทธิใช้งบประมาณ
ได้ และขอว่าการประชุมของคณะกรรมการหยั่งเสียงฯ ขอให้ประชุมอีกเพียง 1 คร้ัง เพ่ือตัดสินผลการทักท้วง เน่ืองจาก
คณะกรรมการหยั่งเสียงฯ ได้มีการประชุมโดยให้ผู้ถูกร้องและผู้ร้องเข้าชี้แจงเหตุผล โดยใช้งบประมาณในปีเก่าแล้ว 
  นายอุดม  โชคศิริ  เหรัญญิก ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการด าเนินการไม่ได้แทรกแซงแต่ได้ท าตาม
หน้าที่และบทบาทที่ได้รับ งบประมาณเลือกตั้ง 1,000,000.- บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ มีข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี 
มีงบประมาณเลือกตั้ง 800,000.- บาท ตั้งแต่ ปี 51 คณะกรรมการหยั่งเสียงฯ ก็ใช้งบประมาณเกินเล็กน้อย ยกเว้นปี 57 มี
การเลือกตั้งซ่อมเพ่ิมงบประมาณเป็น 1,500,000.- บาท  พอปี 59-60 (ชุดนายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์) ได้รับงบประมาณ 
1,000,000.- บาท ซึ่งเงินส่วนนี้เป็นเงินของสมาชิก สมาชิกเป็นผู้มีมติให้คณะกรรมการหยั่งเสียงฯ ต้องจัดสรรงบประมาณนี้ 
แต่มีการใช้งบประมาณไป 1,260,000.- บาท แล้ว ยังไม่พอจะขอเป็น 1,500,000.- บาท ซึ่งถ้าคณะกรรมการด าเนินการ
อนุมัติไป สมาชิกและคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณฯ จะต่อว่าได้ และผมในฐานะเหรัญญิกมีรายละเอียดย่อยที่จะ
ชี้แจงว่ามีการใช้งบประมาณเกินอย่างไร ฉะนั้นเมื่อมีการทักท้วงหรือฟ้องอะไร ก็เห็นว่าควรพิจารณาตัดสินความถูกต้อง 
โดยการบริหารใช้งบประมาณ 1,000,000.- บาท ที่ได้รับเพื่อความถูกต้องและประหยัด   
  ประธานกรรมการหยั่งเสียงฯ แจ้งว่า ต้องเคารพที่ประชุม และเพ่ิมเติมว่า ถ้ามีหรือคิดว่าคณะกรรมการ
หยั่งเสียงฯ ทุจริตด าเนินการได้เลย 
  นายอุดม  โชคศิริ ได้ชี้แจงเพ่ิม ไม่ได้เอ่ยว่ามีการทุจริต แต่มีการใช้เงินเกินงบประมาณที่ได้รับ จะมีการ 
ถัวเฉลี่ยอย่างไร และในปีใหม่ถ้ามีประธานหยั่งเสียงฯ คนใหม่ได้รับงบประมาณ 1,000,000.- บาท แต่คณะกรรมการ 
หยั่งเสียงฯ ชุดก่อนใช้ไปแล้ว 260,000.- บาท ชุดใหม่จะเหลืองบประมาณ 700,000.- บาท เห็นควรว่าต้องมีการบริหาร
จัดการที่ดี 
  นายทวี  กาญจนภู  ขอให้ประธานหยั่งเสียงฯ ด าเนินการต่อในเรื่องงบประมาณให้ไปเสนอในวาระ
พิจารณางบประมาณ เห็นด้วยที่ตัดให้เหลือ 800,000.- บาท หรือ 500,000.- บาท และไม่เห็นด้วยท่ีใช้ 1,500,000.- บาท 
ขอให้ประธานหยั่งเสียงฯ ด าเนินการให้ตามวาระ อย่าเบี่ยงเบนเป็นวาระงบประมาณ และขอให้ประธานหยั่งเสียง ฯ
ด าเนินการประชุมตามสิทธิ์เข้าวาระหยั่งเสียงฯ 
  นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ท้าทายว่า ถ้าคณะกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงฯ มีการใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย และ
ใช้เงินผิดประเภท ให้ด าเนินการเลย เพ่ือให้เกิดความชอบธรรมที่สมาชิกจะเข้ามาตรวจสอบการด าเนินการของสหกรณ์  
ในการเกลี่ยงบประมาณของสหกรณ์หมวดต่างๆ เราต้องกล้าให้เขาตรวจสอบ ผมขอเสนอ 
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  นายสวัสดิ์  แสงบางปลา คณะกรรมการหยั่งเสียงฯ เขียนกติกากันเองว่าการวินิจฉัย ข้อ 20 กรณีที่ต้องมี
การวินิจฉัยชี้ขาดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการหยั่งเสียงฯ ให้คณะกรรมการหยั่ งเสียงฯ เป็นคณะผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
มิใช่ประธานคนเดียว ท่านยังไม่สรุปตรงนั้น และท าไมจะเสนอได้ เพราะประธานไม่ได้มีสิทธิเหนือคณะกรรมการ 
  นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ชี้แจงว่า ได้มีการประชุมกันมีความเห็นเป็นที่ยุติ เนื่องจากเวลาจ ากัด และ
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ตามหนังสือที่ได้รับ การอ านวยความยุติธรรมเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องให้ความเป็นธรรม 
ทั้ง 2 ฝ่าย 
  นายบุญชอบ  มีนาภา เลขประจ าตัวสมาชิก 120680 เสนอให้ด าเนินการตามวาระ การอธิบายเป็น  
ข้อกฎหมาย ต้องใช้เวลานาน ท่านมีหน้าที่เสนอผลการหยั่งเสียงฯ ถ้าตัดสินไม่ได้ก็เสนอให้ที่ประชุมตัดสิน 
  นายจ ารูญ  ณ ระนอง เลขประจ าตัวสมาชิก 142740 ได้เสนอว่าคณะกรรมการหยั่งเสียงฯ มีอ านาจเต็ม
ในการด าเนินการเลือกตั้ง ถ้ามีการทักท้วงอยู่ในก าหนดเวลา คณะกรรมการหยั่งเสียงฯ สามารถประชุมพิจารณาและตัดสิน
ถือเป็นที่สิ้นสุด ในปีนี้เป็นวิกฤติ และก็มีสมาชิกพร้อมใจกันออกมาหยั่งเสียงเลือกตั้งและปรากฏว่าทราบแล้วว่ามีใครบ้าง 
ส่วนกระบวนการถ้ามีการบกพร่องเรามองเจตนารมณ์ คนท าหน้าที่รับผิดชอบ ต้องรับผิดชอบ กรณีทักท้วงแล้วหากยังไม่
พิจารณาสิ้นสุด แต่การน าเข้ามาตรงนี้ถือว่าสิ้นสุด ตรงนั้นภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการหยั่งเสียงฯ กรณีที่
สมาชิกเห็นว่าบกพร่องสามารถฟ้องร้องในกรรมการชุดใหม่หรือกรรมการสหกรณ์ก็ว่าอีกรูปแบบหนึ่ง การบริหารสหกรณ์
หยุดไม่ได้ การเลือกตั้งก าหนดทุกปี ไม่นานเกินรอ ถ้าคณะกรรมการหยั่งเสียงฯ บกพร่องก็ร้องเรียนไป 
  นายสวัสดิ์  แสงบางปลา ชี้แจงไม่ได้เถียง เพราะส่วนตนเอง แต่มีบัญญัติข้อ 20 ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการอ านวยการหยั่งเสียงฯ ซึ่งยังไม่ได้ท าเป็นสิ้นสุด  
  นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ มีค าแนะน าให้เสนอผลการนับคะแนนจากหยั่งเสียงฯ จะน าเสนอให้ 
ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 
  นายปฐมพงศ์  บรรพบุรุษ ได้ท้วงติง กติกาที่น ามาใช้ยังไม่ยุติธรรม จะเชื่อถือได้อย่างไร กรณีมีบทลงโทษ
ในข้อ 2 คณะกรรมการหยั่งเสียงฯ ต้องวินิจฉัยว่าใบเหลือง ใบแดง หรือใบขาว เขียนไว้ต้องด าเนินการ 
  นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ชี้แจง ถ้าคณะกรรมการหยั่งเสียงกระท าไป กระทบสิทธิใครขอให้ใช้สิทธิ นั้น
โดยเคร่งครัด กระผมมีหน้าที่ประกาศผลการนับคะแนนการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ท้ัง 8 คน เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ดังต่อไปนี้ 

1.  ต าแหน่งประธานกรรมการ   ได้แก่ ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน 
2.  ต าแหน่งรองประธานกรรมการ   ได้แก่ รศ.ศุภฤกษ์   มั่นใจตน 
3.  ต าแหน่งเลขานุการ    ได้แก่ นายณรงค์   เพชรสุก 
4.  ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 1  ได้แก่ นายสุวัฒน์   กลิ่นเกษร 
5.  ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 3  ได้แก่ นายประนอม   สุขจิต 
6.  ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 4  ได้แก่ นางอนุวงศ์   นุ่มลืมคิด 
7.  ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 5  ได้แก่ นายรัฐธนินท์   วลีจิรทัศน์ 
8.  ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 9   ได้แก่ นางพรรณี   สระสม 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 8 ต าแหน่ง ตามท่ีเสนอ 
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  ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ได้น าเสนอผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย 
จ านวน 26 คน ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  1  ได้แก่ นางอวัตถา เทพหยด 
2.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  2  ได้แก่ นางร าไพร ทองค า 
3.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  3  ได้แก่ นายสุริยันต์ ไชยฮาด  
4.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  4  ได้แก่ นางประนอม ศิลปนภาพร 
5.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  5  ได้แก่ นายกิตติวัฒน์ การศาสตร์ 
6.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  6  ได้แก่ นายเลิศ  พานไธสง 

       นายชรินทร์ เหนี่ยงแจ่ม 
7.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  7  ได้แก่ นายพรสิทธิ์ ฤทธิ์ส าเร็จ 

       นายฉกาจ อินทร์คีรี 
8.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  8  ได้แก่ นายพจน์   เจริญพร 
9.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  9  ได้แก่ นายธนากร  น้อยค าสิน 
10.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 10  ได้แก่ นางรัตนา โกศิยะกุล 
11.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 11  ได้แก่ นายชัยนันท์ พรมนิ่ม 
12.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 12  ได้แก่ น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์ 
13.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 13  ได้แก่ นายอัคเดช เกษเจริญ 
14.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 14  ได้แก่ นายบุญนพ ค าแหง 
15.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 15  ได้แก่ นายช านาญ แก้วจันทร์ 
16.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 16  ได้แก่ นางกัญญาภัค ติเยาว์ 
17.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 17  ได้แก่ นายพงษ์สิธร แสงน้อย 
18.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 18  ได้แก่ นายวิสุทธิ์ สุดบุญมา 
19.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 19  ได้แก่ นายนที  ขวัญรัตน์ 
20.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 20  ได้แก่ นายบุญทอม สุขใหม่ 
21.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 21  ได้แก่ นายสมนึก บุพลับ  
22.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 22  ได้แก่ นางสุภา  บุญศรี 
23.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 23  ได้แก่ นายอุดม พอดี 
24.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 24  ได้แก่ นายณัฐวัฒน์ สุขทั่วญาติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ งฯ ได้สรุปค่าใช้จ่ายในการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี พ.ศ. 2560 ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสาร 
และเสนอว่าการพิจารณางบประมาณการหยั่งเสียงฯ ควรให้คณะกรรมการหยั่งเสียงฯ ได้พิจารณาจะได้ดูความเหมาะสม 
ทั้งนี้ได้แจ้งว่ากรณีสมาชิกหรือกรรมการท่านใดคิดว่าคณะกรรมการหยั่งเสียงใช้งบประมาณ โดยมิชอบให้ตรวจสอบและน า
หลักฐานมาพิสูจน์เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล  พร้อมที่จะให้ตรวจสอบและพร้อมที่จะเข้าไปตรวจสอบ 
  นายจุมพล  พูลภัทรชีวิน ว่าที่ประธานคนใหม่ ได้กล่าวขอบคุณ ประธาน สมาชิกทุกท่านที่ให้ความ
ไว้วางใจกับทีมงาน ซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท างานให้สุดความสามารถท าให้สหกรณ์ก้าวหน้าต่อไป จะยึดหลัก  
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ธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ต้องการให้สมาชิกทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งอย่างแท้จริง ทุกท่านเป็น
เจ้าของ จะมีการสื่อสารอย่างเปิดเผย โปร่งใส ในผลงานการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นระยะๆ ทุกท่านสามารถให้ค าชี้แนะ
กับคณะกรรมการได้ตลอดเวลาทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพ่ือสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่สมาชิกสหกรณ์
ทุกท่านเพ่ือด ารงรักษาไว้ซึ่งนามจุฬาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 
  เลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  
เพ่ือพิจารณา ทั้งนี้เลขานุการได้น าเสนอแก้ไขค าผิดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการแก้ไข โดยให้เลื่อนนายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ประธานกรรมการด าเนินการ
หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ประจ าปี 2559  
จากผู้เข้าร่วมประชุม มาอยู่ในล าดับผู้มาประชุมที่ 16 และเปลี่ยนหมายเลข 17 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ ากัด  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558  

2.2 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1 
  เลขานุการน าเสนอรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1 ที่ประชุม 
ได้เสนอแก้ไข ดังนี้ 
 1.  ชื่อการประชุมใหญ่สามัญ (ต่อเนื่อง) ประจ าปี 2558 
 2.  ชื่อ นายอภิชาติ   โกสุมาศ เติมสระอิที่ “ต” ทุกที ่
 3.  เลื่อนรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมมาอยู่ในผู้มาประชุมคือ นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ประธานกรรมการด าเนินการ
หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ประจ าปี 2559  
มาอยู่ในล าดับผู้มาประชุมที่ 16 และเปลี่ยนหมายเลข 17 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1  ทั้งนี้ ได้มี
หนังสือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ทักท้วงเรื่องการใช้ชื่อการประชุมใหญ่สามัญ (ต่อเนื่อง) ไม่ถูกต้อง มาหลังจากการประชุม 
ไปแล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องบันทึกรายงานการประชุมตามความเป็นจริง และก็แก้ไขตามกรมส่งเสริมสหกรณ์ทักท้วงมา 
คือการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1 

2.3 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2559 ครั้งที่ 2 
  เลขานุการน าเสนอรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 2 ตามเอกสารหน้าที่ 27-38  
  ที่ประชุมพิจารณา  น าเสนอแก้ไข ดังนี้ 
 1.  เลื่อนรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมมาอยู่ในผู้มาประชุมคือ นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ประธานกรรมการด าเนินการ
หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ประจ าปี 2559  
มาอยู่ในล าดับผู้มาประชุมที่ 16 และเปลี่ยนหมายเลข 17 
 2.  ชื่อ นายอภิชาติ   โกสุมาศ เติมสระอิที่ “ต” ทุกที ่
 3.  สมาชิก นางอุไรวรรณ   ให้เติมนามสกุล “กรวิทยาศิลป” 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2559  
ครัง้ที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ไม่เห็นชอบ 6 เสียง 
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2.4 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2559 ครั้งที่ 3 
  เลขานุการน าเสนอรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 2  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารให้ครบประเด็นที่สมาชิกสอบถาม และรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2559 ครั้งที่ 3  โดยมอบหมายให้เลขานุการเพ่ิมเติมเอกสารให้สมบูรณ์ โดย
ประสานงานกับ นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ผู้สอบถามในประเด็นต่างๆ และตรวจสอบเนื้อหาบันทึกได้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรายงานกิจการประจ าปี 2559 
  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ สมาชิกเพ่ิมขึ้น 313 ราย จากเดิม 15,646 ราย เพ่ิมเป็น 
15,959 ราย และสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น 2,844 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น เพ่ิมขึ้น 607 ล้านบาท ผลมาจากการจัดสรรก าไรสุทธิ 
ท าให้สหกรณ์เรามั่นคงยิ่งขึ้น ทุนส ารอง 2,266 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 5.55%  เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์เพ่ิมขึ้น 773  
ล้านบาท เงินรับฝากประจ าเพ่ิมขึ้น 424 ล้านบาท เงินให้สมาชิกกู้ยืมตลอดปี จ านวน 4,626 ล้านบาท สมาชิกช าระคืน 
4,370 ล้านบาท ให้สหกรณ์อ่ืนกู้เพ่ิมขึ้น 506 ล้านบาท ส่วนรายละเอียดอ่ืนอยู่ในรายงานกิจการประจ าปี 2559 ให้ดูได้ใน
หน้า 47-72 จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  นายพอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ได้สอบถามเรื่องการจัดท าประกันชีวิต การแสดงรายการค่าใช้จ่ายของกองทุน
ต่างๆ ควรจัดท าบัญชีให้ชัดเจน และกรณีท าประกันชีวิตกลุ่มให้สมาชิกได้เช็คกับ คปภ . ว่าเงินสินไหมผู้ท าประกันหรือ
ทายาทมีสิทธิได้รับทั้งหมด สหกรณ์ไม่ควรหักและอีกประเด็นเอกสารหรือกรมธรรม์ บริษัท จะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบทุก
ราย อาจน าส่งสหกรณ์ก่อน แล้วน าแจกสมาชิกเพ่ือทราบวงเงินประกัน ที่ผ่านมาสมาชิกไม่ทราบในรายละเอียด ซึ่งประสงค์
ให้มีรายละเอียดการใช้เงินที่ชัดเจนเพราะเป็นเงินกองทุนใหม่ 
  ประธานฯ ได้ตอบชี้แจง มีระเบียบการใช้เงินกองทุนต่างๆ มีการแสดงบัญชีรายจ่าย เงินเข้าเงินออก  
อย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้ เรื่องการท าประกันชีวิตเป็นการท าประกันชีวิตกลุ่ม มิใช่รายบุคคลใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก 
เมื่อได้รับค่าสินไหมมาก็น าเข้ากองทุนสวัสดิการ มิใช่เป็นรายได้ของสหกรณ์ ซึ่งอาจมีปัญหาบ้างในทางปฏิบัติ คือ กรณี
สมาชิกตายมาก ก็จะมีเงินเข้ากองทุนสวัสดิการมาก แต่ถ้ามีสมาชิกตายน้อย ก็ต้องจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้บริษัท
รับประกันมาก การจ่ายเงินสวัสดิการให้กับทายาทสมาชิกที่ เสียชีวิต ก็จ่ายตามระเบียบที่ก าหนดอย่าไปคิดว่าเงินที่เหลือ 
เข้ากองทุนจะโตหรือเล็กลง สุดท้ายเงินก็อยู่ในกองทุนสวัสดิการสมาชิก สหกรณ์มีการบันทึกระบบบัญชีที่ถูกต้อง ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นวาระต่อไป ในปีนี้คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ยังไม่สิ้นสุด ได้มีมติยกเลิกการท าประกันชีวิตกลุ่มแล้ว เพ่ือตัด
ปัญหาข้อสงสัยที่ว่าหากินบนชีวิตสมาชิก 
    
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง รับทราบการรับสมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกสมทบ และสมาชิกลาออก 
   จากสหกรณ์ในระหว่างปี 2559 
  ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกสมทบ และสมาชิกลาออกจาก
สหกรณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ 

- สมาชิก     ณ วันที่ 1 มกราคม 2559   จ านวน  11,570 ราย 
- สมาชิกเพ่ิมข้ึน       จ านวน     335 ราย 
- สมาชิกพ้นสภาพตามข้อบังคับ 10 เช่น ตาย  
- ลาออก อายุไม่ถึง 10 ปี      จ านวน     277 ราย 
- เหลือสมาชิก    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  จ านวน 11,628 ราย 
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- สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์  ณ วันที่ 1 มกราคม 2559   จ านวน         1 พระองค ์
- สมาชิกสมทบ    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   จ านวน   4,330  ราย 
- รวมจ านวนสมาชิก   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  จ านวน 15,959 ราย 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณางบดุลและรายงานประจ าปี 2559 แสดงผลงานของสหกรณ์ 
  ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ นางฐนิตนันท์   วีรณรงค์กร ผู้สอบบัญชีบริษัท เอ็น.เอส.เค.  
สอบบัญชี จ ากัด เพ่ือชี้แจงการตรวจพิจารณางบดุลและรายงานประจ าปี 2559 ให้สมาชิกในที่ประชุมรับทราบ 
  นางฐนิตนันท์   วีรณรงค์กร ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ ากัด ได้รับ 
การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประจ าปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บัดนี้การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ได้เสร็จสิ้ นแล้ว โดยปรากฏในรายงานการสอบบัญชี 
ในเอกสารหน้า 77-109 รายละเอียดของงบการเงินขอให้นายสิรวิชญ์   ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอีกท่าน  
เป็นผู้สรุปให้ฟัง 
  นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ ขอแก้ไขเอกสารในหน้า 80 ย่อหน้าที่ 2 จาก “ข้อ 4 และข้อ 9” เป็น ข้อ 4 และ
ข้อ 8 และบรรทัดที่ 5 จาก “ปัจจุบันสหกรณ์สหกรณ์” ให้ตัดสหกรณ์ออก 1 ค า เพราะพิมพ์ซ้ า ย่อหน้า 3 ข้อ 5 เงินฝาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด จ านวน 83.76 บาท แก้เป็น 83.76 ล้านบาท  “ข้อ 7 เงินให้กู้สหกรณ์อ่ืนได้รวมเงิน
ให้กู้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 1,316.52 ล้านบาท” 
  หน้า 79 คือรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของสหกรณ์ ภาระหน้าที่ของผู้สอบบัญชีคือ งบการเงิน 
ที่จัดท าเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนหรือไม่  หน้า 79 มี 6 วรรค เป็นรายงานการสอบบัญชีแบบมาตรฐานก าหนดโดย
นายทะเบียนสหกรณ์  วรรคแรกเรื่องขอบเขตการตรวจสอบงบการเงิน มี 3 งบ คือ งบแสดงฐานะการเงินเดิมเรียกว่างบดุล 
งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด วรรคสอง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการของทุกสหกรณ์จะให้
ผู้สอบบัญชีอ่านให้สมาชิกฟังเพ่ือความรวดเร็วให้เข้าใจได้ชัดเจน วรรคสาม เรื่องความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี วรรคสี่ 
เริ่มต้นค าว่า “การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ” เป็นเรื่องของวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ใช้รายงานเข้าใจและ
เชื่อมั่นว่าผู้สอบฯ ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานทั่วไปที่รับรองหมายถึงมาตรฐานเพ่ือให้ผู้ใช้รายงานเข้าใจและเชื่อมั่นว่า  
ผู้สอบฯ  ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานทั่วไปที่รับรองหมายถึงมาตรฐานของสภาวิชาชีพบัญชีรวมทั้งระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด  วรรคห้า เรื่องความเชื่อมั่นว่าตัวเองรวบรวมหลักฐานเพียงพอจะให้ความเห็น วรรคหก ความเห็น คือ
ผู้สอบฯ มีความเห็นว่างบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ถูกต้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ หน้า 80 ไม่ใช่
เงื่อนไขของรายงานเป็นการเน้นข้อมูลหรือเหตุการณ์ ผมเชื่อว่าสมาชิกสนใจเรื่อ งการฝากเงินในสหกรณ์อ่ืน ผู้สอบฯ 
ก็ตอบสนองโดยการน าหมายเหตุประกอบงบการเงินมาให้เห็นชัดเจนเป็นข้อสังเกต 4 ย่อหน้า  
  ย่อหน้าแรก ผู้สอบฯ ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 เป็นการพูดเรื่องเงินฝากสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนนมงคลเศรษฐี จ ากัด ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 มี 215 ล้านบาทเศษ เป็นคงเหลือของเงินฝากเดิม 
200 ล้าน และมีดอกเบี้ยที่ถูกรับรู้เข้าไปในงบการเงินอีก 15 ล้าน และหยุดการรับรู้เมื่อสหกรณ์เครดิตยูมงคลเศรษฐี 
ผิดนัดช าระหนี้ สหกรณไ์ด้ท าการฟ้องร้อง และสมาชิกได้ถามความคืบหน้า ผู้สอบฯ ดูเรื่องค าพิพากษา ตัวผมนอกจากเป็น
ผู้สอบฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายด้วย โดยมีค าพิพากษาของศาลไปยังสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีให้ช าระเงินคืน 
คงไม่มีอะไรซับซ้อน เพราะเราฝากเงินเขา เขาต้องคืนเงินเรา การที่เน้นในรายงานผู้สอบฯ เพ่ือให้ทราบความแน่นอนในการ
ได้รับเงินคืนซ่ึงขึ้นอยู่กับผลของการบังคับคดี  
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  ย่อหน้าถัดมาเป็นเรื่องหมายเหตุข้อ 4 และ 9 เงินฝากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ รวมต้นเงินและ
ดอกเบี้ยในงบการเงิน 969 ล้านบาท ไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย สหกรณ์ฯ ได้ฟ้องสหกรณ์เคหสถานนพเก้า
รวมใจเป็นจ าเลยต่อศาล จังหวัดมีนบุรี ตามคดีหมายเลขด าที่ 871/2559 ลงวันที่ 3 มิ.ย.59 เรื่องบังคับจ านองหลักประกัน 
จ านวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 1,063 ล้านเศษ เราฟ้องไปตามสิ่งที่เรียกร้อง แต่ทางบัญชียังบันทึกในจ านวนที่ 969 ล้านบาทรวม
ดอกเบี้ย เพราะบัญชีจะไม่รับรู้ถ้าไม่มีความแน่นอน จะต่ ากว่าทุนทรัพย์ที่เราฟ้อง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา สหกรณ์ฯ มี
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 99.91 ล้านบาท ผมข้ามค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีที่ตั้งไว้ 
65.48 ล้านบาท เมื่อปีที่แล้วสหกรณ์ได้น าหุ้นบริษัทสหประกันชีวิตมาหักออกและตั้งไว้ 10 ล้าน ผู้สอบฯ แจ้งว่าหุ้นของ
บริษัทสหประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ไม่มีสิทธิ์ใดๆ เหนือหุ้นนั้น ไม่ควรน ามาหัก ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคล
เศรษฐีก็เลยตั้งค่าเผื่อไว้สะสมโดยการแนะน าของผู้สอบฯ ร้อยละ 25 คือ 1 ใน 4 ของเงินที่เราฝากไว้กับสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจเราตั้งไว้ 99.91 ล้านบาท แม้ว่าเขาจะมี
ปัญหาเรื่องการด าเนินงานและการจ่ายเงินคืน แต่มีสัญญาที่จ านองไว้เต็มจ านวนเงินฝาก สหกรณ์จุฬาฯ มีการคุ้มครอง แต่
ผู้สอบฯ ก็ยังแนะน าให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ ส่วนการฟ้องร้องอาจจะขึ้นอยู่กับการบังคับคดีและขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ ฉะนั้นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันนี้ 99.91 
ล้านบาท ถ้าเราไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในอนาคตถ้ามีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นก็จะกระทบก าไรในปีนั้นๆ ซึ่งเป็นไป
ตามความระมัดระวังในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าโดยการบัญชี 
  ย่อหน้าถัดมาเรื่องเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 83.76 ล้านบาท ส าหรับยอดเงินฝากเป็น
ดอกเบี้ยเดิมของเงินให้กู้ท่ีกระบวนการของการฟื้นฟูกิจการได้โยกไปที่เงินฝาก สหกรณ์มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็ม
จ านวนแล้ว และสหกรณ์ได้รับเงินคืนตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับปัจจุบัน  
  ย่อหน้าถัดมาเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนได้รวมเงินให้กู้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ านวน 1,316 ล้าน
บาทเศษ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 บอกว่าค าว่าเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนรวมเงินให้กู้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
ด้วย ซึ่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ฉบับที่ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่ง
เห็นชอบด้วย ซึ่งก าหนดให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นช าระหนี้เงินกู้คืนแก่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ภายในวันที่ 
30 มิ.ย. 2571 ผู้สอบฯ ก็จะตามเรื่องนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นก็ช าระหนี้ตามที่ตกลงกัน และยังไม่มีการผิดนัด 
ส่วนท้ายของหน้านี้ผู้สอบฯ ได้ย้ าอีกว่าที่เน้นมาทั้งหมดไม่ได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เพราะสหกรณ์ปฏิบัติ
ตามระเบียบนายทะเบียนรวมทั้งค าแนะน าของผู้สอบฯ เวลาตรวจสอบก็จะให้ค าแนะน าแก่สหกรณ์ในการด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบ  
  หน้า 81-82 งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ที่เรียกว่าสินทรัพย์ มีทั้งหมด 40,083 ล้านบาทเศษ จริงๆ 
ท่านมสีินทรัพย์ 3 รายการ ที่รวมกันถึงร้อยละ 99 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ขออธิบายว่าเงินของสมาชิกคณะกรรมการได้น าไป
ลงทุนอะไร เรามีเงินฝากธนาคาร สหกรณ์ นี่กลุ่มหนึ่ง เรามีเงินให้กู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อ่ืนนี่อีกกลุ่มหนึ่ง เรามีเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ ตัวเลขจะใกล้เคียงกัน เงินฝาก 2,354 ล้านบาทเศษ รวม 2 บรรทัดแรกคือเงินสดและเงินฝากธนาคารและ
สหกรณ์อ่ืน ไม่รวมของคลองจั่นเพราะได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ านวน เงินลงทุนในหลักทรัพย์มี 19,229  
ล้านบาทเศษ เงินให้กู้มี 18,122 ล้านบาทเศษ สหกรณ์น าเงินท่านไปลงทุนคือไปลงทุนในหลักทรัพย์มากที่สุดและกู้ยืม 
ทั้งสมาชิกและสหกรณ์อ่ืนในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน เหลือบางส่วนด ารงสภาพคล่องโดยการฝากธนาคารและฝากสหกรณ์อ่ืน 
ท้ายหน้า 81 หนี้สินและทุน เป็นสิ่งที่บอกที่มาของเงินทุนด าเนินงาน สินทรัพย์บอกถึงการใช้ไปของเงินทุนด าเนินงาน 
ปรากฏหน้ีสินหมุนเวียน 22,000 ล้านบาทเศษ มีหนี้สิน 2 รายการ คือเงินกู้ยืมระยะสั้น 8,309 ล้านบาทเศษ เงินรับฝาก 
14,451 ล้านบาทเศษ  
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  หน้า 82 ทุนเรือนหุ้น 13,080 ล้านบาทเศษ ทุนส ารอง 2,266 ล้านบาทเศษ เป็นที่มาของเงินทุน
ด าเนินงาน เรียกว่าทุนของสหกรณ์ หน้า 83 งบก าไรขาดทุน ประกอบด้วย 4 ส่วนคือรายได้หักด้วยต้นทุนดอกเบี้ยจ่าย 
หักด้วยค่าใช้จ่ายด าเนินงานเป็นก าไรสุทธิ ด้านบนจะปรากฏรายได้คือ 1,696 ล้านบาทเศษ หักต้นทุนเงินที่เรียกว่าดอกเบี้ย
จ่าย 563 ล้านบาทเศษ หักหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ 5 ล้านบาทเศษ เป็นรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
สุทธิคือก าไรขั้นต้น 1,127 ล้านบาทเศษ รายได้อ่ืน 790,000 หักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน
เจ้าหน้าที่ 28 ล้านบาทเศษ  
  หน้า 84 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เป็นยอดรวม 39 ล้านบาทเศษ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร 
อุปกรณ์ยอดรวม 18 ล้านเศษ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายตัดจ่ายและค่าเสื่อมราคา รายจ่ายส่วนใหญ่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินเป็นการ
ทยอยรับรู้รายจ่ายทางบัญชีเท่านั้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิกท้ายหน้า 84 ต่อเนื่องไปหน้า 85 ยอดรวม 4.6 ล้านบาทเศษ 
เป็นเรื่องค่าสัมมนา ค่าพิมพ์หนังสือ ต้นหน้า 85 หัวข้อค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน มีหลายรายการ เป็นค่าใช้จ่ายที่สหกรณ์ 
ขอเป็นงบประมาณรายจ่ายและจ่ายตามจริง ผู้สอบฯ จะตรวจว่ามีหลักฐานบันทึกการบัญชีหรือไม่ การแสดงรายการ 
ในงบการเงินถูกต้องตามระเบียบหรือไม่  
  หน้า 86 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานของสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 212 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 12.53 ของรายได้  
ปีที่แล้วก็ร้อยละ 12 แต่ปีนี้มีรายการค่าใช้จ่ายด าเนินงานท้ายๆ หน้า 86 จะเห็นหนี้สงสัยจะสูญ เงินฝากสหกรณ์อ่ืนกับหนี้
สงสัยจะสูญ ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อ่ืนจะเห็น 85 ล้านบาท และ 53 ล้านบาท ตามล าดับ มีตัวเลขลดลงของเงินฝาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น บางส่วนตั้งเพ่ิม บางส่วนลดลงหมายถึงเขาช าระหนี้ให้สหกรณ์ หนี้สงสัยจะสูญลดลงถือเป็น
รายได้ ส าหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 20 ล้านบาทเศษ แต่ตั้งเพ่ิมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีกับสหกรณ์
เคหสถานนพเก้ารวมใจ 85 ล้านบาท และตั้งดอกเบี้ยค้างรับของเงินฝากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ 54 ล้านบาทเศษ 
และมีการลดลงของสหกรณ์หนองจอก 600,000 ก็เห็นตัวเลขหนี้สงสัยจะสูญอยู่ท้ายๆ  
  หน้า 89 งบกระแสเงินสด ทุกปีที่สมาชิกดูจะเห็นหัวข้อเรื่องในงบกระแสเงินสดคือกระแสเงินสด 
จากกิจกรรมด าเนินงาน จากกิจกรรมลงทุนและการจัดหาเงิน จากการด าเนินงานจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงธุรกิจสินเชื่อ
ของสหกรณ์การใช้จ่ายเงินหรือรับเงิน การให้กู้ยืม การรับช าระหนี้ หักกลบลบกันเป็นหลัก ส่วนกิจกรรมลงทุนเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนสุทธิของสหกรณ์ คือการซื้อหุ้นกู้หรือหุ้นทุนของรัฐวิสาหกิจหรือซื้อครุภัณฑ์ เราใช้เงินหรือรับเงิน
มามากกว่ากัน ส่วนกิจกรรมการจัดหาเงินเป็นเรื่องการระดมเงินกู้ยืมจากภายนอก ระดมเงินฝาก ระดมหุ้นจากสมาชิก 
การกู้เงินและจ่ายคืนเงินกู้ การรับฝากต้องจากสมาชิกหักการถอนเงินจากสมาชิก การเพ่ิมหุ้นหักสมาชิกลาออก  สุทธิ 
เป็นเงินเท่าไร พูดว่าเงินสดในงบกระแสเงินสดขอให้นึกถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร สหกรณ์ เวลาพูดในงบกระแสดเงิน
สดจะเรียกรวมกันเงินสด ยอดรวมกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน หน้า 91 ตัวเลขเป็น -59 ล้านบาทเศษ 
เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว -536 ล้านเศษ ถ้าเราอยากเห็นก าไรหรือผลการด าเนินงานเยอะๆ กระแสเงินสดในกิจกรรมนี้ 
ต้องเป็นลบเยอะๆ คือคนกู้เยอะ คือใช้เงินเยอะนั่นเอง ตัวเลขต้องเป็นลบจะดีมาก ปีนี้เราใช้เงินไป 59 ล้านบาทเศษ ปีที่
แล้วใช้ไป 536 ล้านบาทเศษ แสดงว่าปีนี้มีการกู้ยืมเพ่ิมแต่คนที่ส่งช าระให้สหกรณ์ก็เยอะ ท าให้เงินสดสุทธิที่ ใช้ไปหรือให้กู้ 
59 ล้านบาทเศษ น้อยกว่าปีที่แล้ว อันนี้ก็บอกแนวโน้มด้านสินเชื่อของสหกรณ์ บรรทัดสุดท้ายเงินสดที่เราใช้ในกิจกรรม
ลงทุน คือรับเงินคืนกับลงทุนเพ่ิม ปีนี้ใช้ไป 2,232 ล้านบาท ปีที่แล้วใช้ไป 1,844 ล้านบาท สหกรณ์หันไปลงทุน 
ในหลักทรัพย์เพ่ือเอาเงินที่มีหาผลประโยชน์ตอบแทน จะเห็นภาพการลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ิมมากขึ้น การลงทุน 
ในหลักทรัพย์ จะมีข้อก าหนดพระราชบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ก าหนดกรอบการลงทุน 
จะจ ากัดแค่หุ้นกู้ พันธบัตร การลงทุนในหุ้นทุนของรัฐวิสาหกิจ  
  หน้า 92 บรรทัด 4 เรื่องการระดมเงินของสหกรณ์ในกิจกรรมจัดหาเงิน ระดมเงินมาได้สุทธิ 2,180 ล้าน
บาทเศษ ปีที่แล้ว 2,157 ล้านบาทเศษ ถ้ามองในภาพรวมได้เงินมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,180 ล้านบาทเศษ ย้อนไปหน้า 
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91 ใช้ในกิจกรรมลงทุน 2,232 ล้านบาท และใช้ไปเรื่องการด าเนินงานคือสินเชื่อ 59 ล้านบาท เงินสดของสหกรณ์ที่ใช้ไป
มากกว่าได้มา 111 ล้านบาทเศษ จึงไม่เป็นปัญหาอะไรส าหรับเรื่องสภาพคล่อง เพราะสหกรณ์ยังมีเงินสด เงินฝากธนาคาร
เหลืออยู่ ณ วันสิ้นปี 31 ธ.ค.59 ถึง 2,354 ล้านบาท สภาพคล่องเยอะ การดูงบกระแสเงินเพียงให้เห็นเงินในเรื่องต่างๆ 
ตามท่ีได้น าเรียน  
  หน้า 93 เป็นต้นไปเป็นหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อที่ 4 หน้า 95 ตัวเลขที่พูดในรายงานของ
ผู้สอบฯ เป็นการเน้นข้อมูลและเหตุการณ์จะอยู่ในหมายเหตุข้อนี้ คือเงินฝากสหกรณ์อ่ืนที่ประสบปัญหาด้านการด าเนินงาน 
ผู้สอบฯ จะแนะน าให้เปิดเผยในงบการเงินเรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแต่ละราย ต้นปีมีเท่าไร ตั้งเพ่ิมระหว่างปีเท่าไร 
และยกไปสิ้นปีเท่าไร เพ่ือให้สมาชิกได้ดูจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ออ่ืนๆ รายละเอียดตามเอกสารหน้า 77-109 
  ประธานฯ กล่าวในที่ประชุม สมาชิกท่านใดจะสอบถามผู้ตรวจสอบบัญชี  
  นายพอพันธ์   วัชจิตพันธ์ เลขประจ าตัวสมาชิก 263228 ได้รับความรู้มาก อธิบายประกอบเป็นประโยชน์
มากซึ่งสมาชิกจะได้เอาไปวิเคราะห์ ปีที่ผ่านมาเรื่องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี ผู้ตรวจสอบบัญชีแจ้งว่ามีแนวโน้มว่า
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีจะยอมช าระเงินเป็นหุ้นสามัญบริษัทสหประกันชีวิต 190 ล้านบาท จึงหักค่าสงสัยจะสูญ
เพียง 25.478 ล้านบาทเศษรวมดอกเบี้ย ปัญหาคือผมเห็นในรายงานเป็นหุ้นบริษัทสหประกันชีวิต ถือโดยบริษัทสหประกัน
ชีวิต ผมไม่เข้าใจหุ้นนี้ไม่ได้อยู่ในมือเรา คาดว่าจะได้  แต่ผลสุดท้ายไม่ได้ 190 ล้านบาท คือต้องฟ้องร้องกัน ผมไม่เข้าใจ
วิธีการรายงานทางบัญชีรายงานสิ่งที่คาดว่าได้หรือไม่ คาดว่าจะได้ 190 ล้านบาท แต่ผลไม่ใช่ ไม่ได้เลย ต้องฟ้องเต็มจ านวน 
ปรากฏว่ากรรมการทั้งหลายหลุดหมด บอกลายเซ็นปลอม ดูแล้วไม่ได้ พยายามโยนความผิดไปให้นายศุภชัย เขาจะอุทธรณ์ 
ผมพยายามติดต่อไปศาลเพื่อขอทราบความคืบหน้า ที่สงสัยมากคืออ้างว่า “คาดว่าจะ” ลงบัญชีได้เหรอครับ ทางหลักบัญชี
มันต้องเกิดจริง และ 190 ล้าน ใช้ราคาอะไร ผมตรวจดูมูลค่าหุ้น book value 190 แต่ market value เหลือ 5 บาท 
แทนท่ี 10 บาท มันครึ่งหนึ่งหายไปแต่จะมาชดเชยก็ไม่ถูก ไม่ควรใช้มูลค่า book value ที่สงสัยมากคืออ้างได้อย่างไรว่า
คาดว่าจะได้ ไม่ทราบว่าจะถูกต้องตามหลักบัญชีหรือเปล่า ขอบคุณ  
  นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ ขอบคุณที่ถาม ท่านถามรายงานของผู้สอบฯ ปีที่แล้ว NHK มาเป็นผู้สอบฯ ปีนี้ปี
แรกแต่ผมขออธิบายอย่างที่เรียน ปีนี้ผู้สอบฯ ได้แนะน าให้เผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีไป
แล้วร้อยละ 25 คือ 1 ใน 4 ของเงินที่เราฝากเขาและผู้สอบฯ ไม่ยินยอมให้สหกรณ์น าหุ้นสหประกันชีวิตมาหักออกจากการ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถามว่าการคาดการณ์ในทางบัญชีเกิดผลอย่างไรไหม การเผื่อหนี้สงสัยจะสูญล้วนเป็นการคาดการณ์ ใช้
ค าว่าหลักความระมัดระวังโดยดูในเรื่องหลักฐานที่มี เหตุผลต่างๆ ผลทางคดีความและน ามาพิจารณาว่าจะเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญเท่าไร ปีนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีผู้สอบฯ ไม่ให้หักอะไรทั้งสิ้น คือตั้งร้อยละ 25 ของเงินที่ฝากไว้ การที่เราน า
หุ้นมาหักหรือไม่ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่ละรุ่นแต่ละปี ค าถามที่ถามเป็นของปีที่แล้ว ปีนี้คงไม่มีเหตุการณ์นั้น 
ขอบคุณครับ  
  นายจรูญ  มหิทธาฟองกุล สอบถามขอต่อเนื่องผู้สอบฯ ตอบชัดแจ้งดี เมื่อกี้เขาพูดถึงปีที่แล้ว ผมอยากให้
ท่านคาดเดาปีหน้าดีกว่า เราจะมีหนี้สงสัยจะสูญประมาณเท่าไร เพราะตัวนี้ท าให้เงินปันผลของเราหด ผมเชื่อว่าประธาน
กรรมการคนใหม่จะได้วางแผนปีหน้าต้องท าอะไร ท่านลองประมาณการณ์ เอาแบบ 25% ออกมาแล้วประมาณเท่าไรใน
ความคาดเดาของท่าน  
  นายสิรวิชญ์ฯ ให้ประธานตอบเรื่องหุ้นประกันชีวิตก่อน 
  ประธานฯ บริษัทนั้นตอนนี้เป็นมหาชนแล้ว การด าเนินงานของบริษัทสหประกันชีวิตได้ผลดีเพ่ิมขึ้น แต่ยัง
ไม่มีการปันผลไม่เหมือนสหกรณ์ เขามีขาดทุนสะสมยังไม่มีก าไรเพ่ิม เขายังไม่มีการจ่ายปันผลเป็นเวลาหลายปีแล้ว ผมเคย
เป็นผู้บริหารสหประกันชีวิต 1 ปี ปีที่ 4 ของการก่อตั้ง ตอนนั้นก าไรเฉพาะปีมีแต่มีหลักแสน พอถูกขาดทุนสะสมก็ท าให้
ขาดทุนน้อยลงเล็กน้อยและท ามาเรื่อยๆ จนบัดนี้ ผลประกอบการก็ดีขึ้น แต่เขาไม่เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพราะอยากให้
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เป็นบริษัทของสหกรณ์ทั่วไปทั้ง 7 ประเภท ไม่ใช่ออมทรัพย์อย่างเดียว เขารักษาทุนการด าเนินการเป็นของสหกรณ์ทั้งสิ้น 
เดิมเขาไม่ได้ให้สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์มาประกันชีวิต ประกันสินเชื่อกับบริษัทนี้ ตอนนี้เขาได้ท าออกมาในแบบ 
ออมทรัพย์ มีประกันสินเชื่อ ประกันต่างๆ มีเงินมากกว่าเพราะในกระบวนการสหกรณ์สายเกษตรมีสินทรัพย์แค่ 20%  
ของเงินทั้งหมด แต่สายออมทรัพย์มี 80% ของเงินทั้งหมด กรรมการด าเนินการชุดปัจจุบันที่ท าการอยู่เขาหันมา สนใจ 
ในเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์มากขึ้น ผลประกอบการก็ดีขึ้น เราไปรับเบี้ยประกันมา เขาต้องท าส ารองไว้เพราะถ้าต้องจ่าย
สินไหม จะไม่มีจ่ายให้ เขาจ าเป็นต้องมีเงินส ารองไว้ ส ารองก็มีมากข้ึนและเขาคาดคะเนว่าอีก 1-2 ปี เขาจะท าก าไรได้ 
ผมเรียนให้ทราบคร่าวๆ มีบริษัทอ่ืนๆ อยากซ้ือบริษัทสหประกันชีวิต เพราะเขาเปิดบริษัทประกันชีวิตเพ่ิมไม่ได้ แต่จะมาซื้อ
ใบอนุญาตพูดง่ายๆ เขาก็มาท าซื้อขาย เขาท าแล้วหุ้นมันเกิน 10 บาท ไม่ใช่ 5 บาท แต่คณะกรรมการที่บริหารจัดการ 
ไม่อยากให้อยู่ในมือของนักลงทุนอ่ืน อยากให้อยู่ ในสหกรณ์อย่างที่เป็น แต่มูลค่าเขาเกิน 10  บาท แต่เกินเท่าไรไม่ทราบ 
นอกจากท่านจะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทสหประกันชีวิตเพ่ิมข้ึน ผู้สอบบัญชีจะเพ่ิมเติมอะไรเชิญ 
  นายสิรวิชญ์ฯ ขอตอบค าถามสมาชิกเรื่องการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ภายใต้ข้อมูล ณ วันนี้ การเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีร้อยละ 25 คือ น่าจะเพียงพอส าหรับความเสี่ยง ท าไมสหกรณ์หรือบริษัทต้อง
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คือสิทธิ์เรียกร้องของเราด้อยลง ถามว่าท าไมต้องท า ถ้าหากเราไม่ทยอยรับรู้ผลขาดทุนหรือ  
ความเสียหาย ปีใดเกิดความเสียหายชัดเจนท่านจะขาดทุนในงบก าไรขาดทุนทันที 200 ล้าน อาจจะไม่ได้เงินปันผลเลยหรือ
น้อยมาก วิธีการบัญชีทุกๆ สหกรณ์เขาจะทยอยตั้งไว้ ซึ่งต้องท าเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบัญชี เหตุผลที่ 2 คือถ้าเราไม่ตั้ง
หนี้สงสัยจะสูญ คณะกรรมการอาจจะถูกนายทะเบียนแจ้งข้อบกพร่องตามมาตรา 22 ฐานที่งบการเงินไม่ถูกต้อง 
คณะกรรมการหรือสหกรณ์จะถูกสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องฐานะงบการเงินแสดงรายการที่ไม่ถูกต้อง คือการประมาณว่าสิ่งที่
เรียกร้องของเราคือเงินฝากมันสูงเกินจริง นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง  
  ในปีหน้าเราจะเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอีกไหม อาจจะไม่ต้องเผื่อเลยหรืออาจจะได้รับเงินคืนทั้งหมดถ้าหากว่า
เราสามารถบังคับคดีกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี ยิ่งเราได้ยินว่าเขามีหุ้นของสหประกันชีวิตแต่เราต้องใช้สิทธิ์ 
ทางศาลในการบังคับคดี ได้มาแล้วอาจจะลดหนี้สงสัยจะสูญที่เคยตั้งไว้กับสหกรณ์ยูเนี่ ยนคลองจั่น ปีนี้เราได้มา 20 ล้าน 
กลับคืนเป็นก าไรให้สมาชิกด้วยซ้ าไป ขึ้นกับวิธีการหรือผลการบังคับคดีของสหกรณ์  
  ประธานฯ คงตั้งเท่าเดิม ถ้าเสียหายเพ่ิมขึ้นก็ตั้งเพ่ิมแน่นอน ตั้ง 25 ปีต่อไปก็ 25 ก็เหลืออีก 75 อย่าง
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเราตั้งดอกเบี้ยค้างรับ 5 ปี เราได้รับมาแล้วครึ่งปี 10 ล้านเศษ อีกครึ่งปีก็ 10 ล้าน ปีที่แล้วเราตั้งเผื่อ
ไว้เมื่อได้มาก็กลายเป็นก าไร 10.8 ล้าน โดยประมาณ มัน 104 ล้าน 5 ปี ตั้งไว้เพ่ือความไม่ประมาท ถ้าได้มาก็เป็นก าไร 
ปีนั้นไป  
  นายพอพันธ์   วัชจิตพันธ์ เลขประจ าตัวสมาชิก 263228 สอบถามการตัดหนี้สงสัยจะสูญมีระเบียบใช่ไหม 
ไม่ทราบว่าเราใช้ตรงนี้หรือเปล่า เพราะในรายงานประกอบการประชุมใหญ่มีว่าการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เป็นอย่างไร ตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญกี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้นไป 15 เพ่ิมเป็น 20% 50% 100% โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในนี้ ไม่ทราบว่าเราใช้
ตามน้ีหรือใช้การประเมิน ประเด็นที่ 2 เรื่องหุ้นจะโอนมา หุ้นไม่อยู่ในมือเรา เราจะทวงมาหรืออะไรผมไม่ทราบท าได้ไหม 
ผมได้พยายามติดตามไปศาลทุกนัดทั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีและสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีคุยกับประธานกรรมการตรวจสอบแล้วบอกว่าไม่มีทาง ต้องขออนุญาตสมาชิกเขา คงทวงกันยาก
มาก หุ้นของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีบอกว่ามันมีการซื้อขาย ได้เท่านี้ๆ ต้องเอามาประกอบการพิจารณา ไม่ใช่ได้
ยินมาอย่างนั้น เพราะที่ผมได้ตัวเลขมาไปขอที่กระทรวงพาณิชย์ ต้องเอาหลักฐานเท่าที่หาได้จากทางการ สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนมงคลเศรษฐีเขาอุทธรณ์อยู่ ผมไม่ทราบอีกนานเท่าไร ถ้าเราไม่ด าเนินการตามระเบียบผลคือ เราจะหลอกสมาชิกว่ามี
ก าไรสูงโดยไม่คิดความเสี่ยงในการเจอเหตุการณ์หนี้สูญจ านวนมากทันทีทันใด อันที่ 2 ของสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ 
ผมไป 2 รอบ เลื่อน 2 รอบ กรรมการของสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจตาสีตาสาทั้งนั้น มาศาลไม่รู้เรื่องอะไรเลย 
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เป็นกรรมการระดับพันล้าน อย่าลืมสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ กู้เงินที่อ่ืนหรือรับฝากเงินที่อ่ืนจ านวนมหาศาล ทุนตาม
บัญชีเหลือ 30 กว่าล้านบาท  ผมว่าการประเมินความเสี่ยงต้องดูข้อมูลที่เป็นลูกหนี้เราด้วย เพราะดูแล้วไม่น่าจะมีโอกาส
เลย เขาก็ขอเลื่อน ครั้งแรกบอกว่าจะมีนักลงทุนจากสิงคโปร์หรือฮ่องกง น าเงินมาลงทุน ขอเลื่อนไป 2-3 เดือน ไปอีกครั้ง
อาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่านักลงทุนมาแล้วมาตรวจดูอะไรและบอกว่าไม่กล้าปล่อย เพราะรัฐบาลเราไม่เป็นประชาธิปไตย 
เหมือนบอกว่าต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนถึงจะอย่างนั้นอย่างนี้ ฟังดูแล้วคล้ายกัน และทรัพย์สินที่ค้ ากับเรา ถ้าตรวจดูตอน
แรกมี 10 กว่าล้าน ตามมูลค่าประเมินของกรมที่ดิน ท าอย่างไรแบบไหนไม่ทราบเพ่ิมเป็น 800-900 ล้านบาท ผมว่า
อัศจรรย์จริงๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าทางสหกรณ์ของเราควรจะปรึกษาผู้ตรวจสอบบัญชีให้ชัดเจนและประเมินให้
ใกล้เคียงความจริงด้วย ท่านดูหรือถามทนายสหกรณ์ก็ได้ว่าเขาเป็นอย่างไร ทนายบอกโครงการใหญ่โตแต่โทรติดต่อบริษัท
ยังไม่ได้ ท าอะไรอยู่ติดต่อไม่ได้ นี่เป็นความเสี่ยงที่แอบแฝงอยู่ ทุกคนก็นั่งสบายๆ ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงได้เงินคืน ถ้าไม่ได้คืน
เป็นพันล้านนะ โดยเฉพาะสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ เราไม่ต้องการเห็นเหตุการณ์ที่ซ้ ารอยแบบนี้อีก อย่านิ่งนอนใจมี
อะไรคอยติดตาม ผมติดตามกับกรรมการ ผมเขียนจดหมายถามก็เรียนให้ทราบว่าไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ  
  นายสิรวิชญ์ฯ  ขอเพ่ิมเติม คงเป็นการคาดเดาจากผู้สอบฯ ไม่ผิดว่าสมาชิกให้ความสนใจกับเงินฝาก
โดยเฉพาะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีกับเคหสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ แต่ข้อมูลที่ได้
อภิปรายมักจะย้อนไปปี 2558 คือเรื่องหุ้นของสหประกันชีวิต อย่างที่เรียนแล้วปีนี้ผู้สอบฯ ไม่ได้ให้เอามาหักแม้แต่บาท
เดียวให้เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ร้อยละ 25 คือ 1 ใน 4 และทยอยตั้งทุกปีจนกว่าจะเต็มจ านวน คงเพียงพอตามหลักความ
ระมัดระวัง ถามว่าการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมันเหมือนการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ไหม ไม่ เพราะระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ปี 2544 ใช้บังคับเฉพาะเงินให้กู้แก่สมาชิกหรือเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือ
บังคับกับมูลหนี้ที่เป็นหนี้เดิมมาจากหนี้เงินกู้ การตั้งค่าเผื่อต้องเรียกว่าค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ ตั้งตามระเบียบนาย
ทะเบียนว่าด้วยการบัญชี 2542 คือการประมาณการโดยการดูจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ สมาชิกเองยังรู้สึกว่าเราต้องเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญไว้ เราต้องเผื่อเต็มจ านวนไหม วันนี้ไม่มีข้อบ่งชี้ขนาดนั้นว่าเงินที่เราฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี
จะสูญทั้งหมด ผู้สอบฯ ว่าเมื่อมันยังไม่มีความแน่นอนขนาดเงินเราจะสูญทั้งหมดขอให้ทยอยเผื่อปีละ 25% ก็หมดใน
ระยะเวลา 5 ปี แต่ถ้าก่อนหน้านั้นผลการบังคับคดีเป็นคุณกับเรา สหกรณ์จะได้ก าไรกลับคืนมาในรูปของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญที่เกินความต้องการคล้ายกับของคลองจั่น  
  ส่วนของสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจผมประชุมกับคณะกรรมการรวมทั้งคุณฐนิตนันท์ อย่างน้อย 4-5 
รอบ หาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอดูทรัพย์สินสุทธิของสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ ขอดูค าพิพากษา ค าฟ้อง สัญญา
จ านอง ที่มาของมูลค่าทรัพย์สินที่เราจดจ านองคือ บริษัทที่ประเมินโครงการของสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจว่าที่มาของ
การจดจ านอง คือผู้สอบฯ คงดูได้เพียงท่านเซ็นสัญญาจ านองกันไว้คุ้มหนี้หรือไม่ และมีคนที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่าง
เป็นอิสระหรือไม่ ตอนที่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ ยังให้สหกรณ์หักหลักทรัพย์ที่จ านอง 
ได้ร้อยละ 50 และตั้งค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ ไม่ใช่หักเต็มจ านวนที่จ านอง หักได้แค่ครึ่งเดียว เพราะเพ่ือไม่ให้ประมาท 
อันนี้คงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดใหม่จะต้องสร้างประสิทธิภาพในการเรียกเงินของสหกรณ์ที่ฝากไว้ทั้ง 2 ราย คืนมา 
ขอให้สมาชิกคิดแยกระหว่างหลักวิธีการบัญชีกับปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ ไม่ถึงกับเป็นเนื้อเดียวกัน การบัญชีก็ว่า
ไปตามระเบียบนายทะเบียนฯ ที่เก่ียวข้อง เรื่องการด าเนินงานของสหกรณ์ การฟ้องร้องต่างๆ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ขอบคุณ  
  ประธานฯ คงพอเข้าใจว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีเราไม่ได้เอา 190 ล้าน
บาท เป็นหุ้นจะกี่บาทก็แล้วแต่ เอา 25% ของยอดนั้นคือยอด 200 ล้านบาท ได้ตัดหนี้สงสัยจะสูญไป 4 ปี ก็ครบถ้วน ถ้า
เราฟ้องร้องชนะคดีและเอาหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นมาได้ส่วนหนึ่งหรือเขาจะใช้อะไรก็แล้วแต่เขาเป็นเรื่องอนาคต เราตั้งไปแล้ว
ถ้าได้มากกว่าก็เป็นก าไร มีท่านใดจะสอบถามเรื่องงบ 3 งบ ไหม  
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  นายจ ารูญ  ณ ระนอง รู้สึกเห็นใจฝ่ายตรวจสอบได้พยายามเต็มที่ในการสร้างความมั่นคงให้สหกรณ์เรา 
ขอขอบคุณกรรมการชุดเก่าท่ีพยายามเหมือนกันในการไม่ให้คนของเราตื่นตระหนกในความเสียหายที่จะเกิด การตั้งเผื่อหนี้
แค่ 25% เพ่ือจรรโลงไม่ให้คนตื่นตระหนก ผมเห็นใจแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วควรจะถือโอกาสนี้ให้สมาชิกเราได้รู้ว่ากรรมการที่
อาสาเข้าไปต้องมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งในการออกเงินกู้ต่างๆ หรือฝากท่ีไหนก็ตาม ถ้าให้ดีควรมองย้อนกลับไปเหตุการณ์
ที่เกิดความเสียหาย เกิดเมื่อไรและขอให้คนที่ได้ท าตรงนั้นได้สังวรณ์ ได้ตระหนักว่าเราได้ก้าวพลาดไปแล้วและต่ อไป 
ขอให้อย่าพลาดอีก  
  ประธานฯ ผมเรียนสมาชิกให้เข้าใจ เมื่อเหตุการณ์ที่ เราให้สหกรณ์ประเภทอ่ืนไม่ใช่ออมทรัพย์ มี 
7 ประเภท และ 6 ประเภทที่เหลือเป็นสหกรณ์เหมือนกัน แต่ไม่หัก ณ ที่จ่ายเหมือนออมทรัพย์เรามีต้นสังกัดและหัก  
ณ ที่จ่ายได้ ระหว่างปีที่ผ่านมาการให้สินเชื่อกับสหกรณ์อ่ืนๆ เราเว้นแล้วและให้เฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยกัน 
แต่ก็ดูเหมือนกันว่ามีหนี้สินมากมายก็ไม่ให้ เราพิถีพิถันตรงนี้ เงินมีจะให้แต่เลิกจะให้สินเชื่อกับสหกรณ์ประเภทอ่ืนแล้ว 
เว้นแต่ให้ไปแล้วก็ติดตามหนี้สิน สหกรณ์ที่ให้ไปดีๆ ก็มีอยู่ เขาช าระหนี้ได้ตามก าหนด ไม่ผิดนัดการช าระหนี้ แต่จะไม่ให้
เพ่ิมเติมอีก และเก็บหนี้สินคืนมา ไปฝากก็ดู ก็ต้องมีหลักประกัน การฝากเงินปกติไม่มีหลักประกัน แต่เราฝากแบบ  
มีหลักประกัน หลักประกันอยู่ที่การประเมินราคาหลักทรัพย์ที่ค้ าประกันว่าประเมินได้ถูกต้องหรือเปล่า แม้ฝากประเภท
ออมทรัพย์ด้วยกันก็ตามเราต้องฝากเป็นประเภทออมทรัพย์ เราสามารถถอนมาเดือนละ 10 ล้านได้ พอครบ 12 เดือนก็ได้
ครบ แต่ถ้าฝากประจ าเป็นก้อน 120 ล้าน ได้เฉพาะดอกเบี้ย พอสิ้นปีจะขอเงินต้นคืนก็ไม่ได้ เขาขอให้ฝากต่ออีก นี่เป็น
ปัญหา เราก็เปลี่ยนวิธีการฝากเป็นออมทรัพย์และให้เราทยอยถอนคืนทีละ 1 ใน 12 ถ้า 12 เดือน ถ้า 24 เดือนก็หาร 24 
อย่างนี้ก็เป็นการระมัดระวังของคณะกรรมการชุดที่ผ่านมาได้ท าอย่างนั้น กราบเรียนให้ทราบ อะไรที่ไม่ดีเป็นปัญหาเราก็
ปรับปรุงแก้ไขระหว่างปีแล้ว กราบเรียนให้ทราบจะได้สบายใจ ถ้าชุดใหม่จะท าแบบชุดเก่าที่ท าก็เป็นสิ่งที่ดีควรท า หนี้สงสัย
จะสูญมันน้อยลงเรื่อยๆ ถ้าได้คืนมาก็เป็นผลก าไร หนี้สงสัยจะสูญเฉพาะเงินฝากไม่มีกฎตายตัว ส าหรับเงินกู้มันชัดเจน ถ้า
เขาผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน เราก็ตัด เข้าใจไม่ผิดคือ 30% ถ้าเกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ก็ตัด 50%  
ถ้าเกิน 1 ปี ต้องตัด 100% นี่เป็นกฎที่ก าหนดไว้เราก็ด าเนินการตามนั้นทั้งหมดส าหรับเงินกู้ ที่ประชุมมีอะไรซักถามอีกไหม  
  นางสาววรรณิตา  วิไลวรรณ เลขประจ าตัวสมาชิก 293040 ขอเรียนถามด้วยความห่วงใย ถ้าดูหน้า 80 
ข้อ 5 ที่บอกว่าเงินฝาก สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ านวน พอมาดูหน้า 96 บอกว่าตามแผนการช าระหนี้ของ
สหกรณ์จะช าระปีละ 2 ครั้ง คือ มิ.ย.กับ ธ.ค. และมีการช าระงวดแรกแล้ว 30 มิ.ย.59 จ านวน 20 กว่าล้านบาท สงสัยว่า
งวดที่ 2 เดือน ธ.ค.ได้ช าระมาแล้วหรือยัง เพราะปิดบัญชี ณ 31 ธ.ค.59 และมีการพิมพ์เอกสารผิดพลาดหรือไม่  
ตัวเลขหน้า 96 ที่สหกรณ์ได้รับช าระมาแล้ว จ านวน 20,941,424.46 บาท แต่ในบรรทัดที่ต้ังเพ่ิมในปี 59 เป็นตัวเลข 
20,941,424.66 บาท 
  ประธานฯ  เขาจ่าย 6 เดือน/ครั้ง ตอน มิ.ย.เขาจ่ายมาแล้ว 10.4 ล้าน และ พ.ย.จ่ายอีก 10.4 ล้าน ทั้งปี 
20.8 ล้าน 2 ครั้งแล้ว จ่ายทุก 6 เดือน จ่าย 5 ปี ทั้งหมด 104 ล้าน หาร 10 ทุก 6 เดือน และได้มา 2 ครั้งแล้ว  
  นายสิรวิชญ์ฯ ได้ชี้แจงเอกสารมีการพิมพ์ผิดที่ถูกต้อง คือ 20,941,426.66 บาท แต่การค านวณถูกต้อง  
  ประธานฯ ได้สอบถามมติกับที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเห็นชอบโดยเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณารายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนตรี  ช่วยชู ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ประจ าปี 2559 
น าเสนอต่อที่ประชุม 

27

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำาปี 2560 ครั้งที่ 1



  นายมนตรี  ช่วยชู น าเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการตามเอกสารหน้า 111-121 โดยมีทีมงานมาตรวจ
ทั้งปีทุกเดือน และจัดท ารายงานทุกเดือน รายงานข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งทีมงานจะเข้ามาตรวจ
อย่างน้อยเดือนละ 5-10 คน ซึ่งสรุปพอสังเขป 
  วัตถุประสงค์ของการตรวจ 
  1 ตรวจด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับนโยบายมติที่ประชุมต่างๆ  
  2 ตรวจด้านการเงินบัญชี ดูการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบนาย
ทะเบียน รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปหรือไม่ 
  3 ตรวจด้านการบริหารหรือการด าเนินการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  
มีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 
  ขอบเขตการตรวจสอบ เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 58 ของสหกรณ์ที่มี 6 ข้อ ผลการด าเนินงานขออนุญาตไม่
เรียนรายละเอียด ต่อมาหน้า 112 ผลการด าเนินงานข้อ 3  3.1 การบริหารงานทั่วไป เมื่อดูภาพรวมจะเห็นว่าสหกรณ์มี
ความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะด้านระบบงาน ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ โครงสร้างองค์กร ทุกอย่างวางอย่างดี การ
ด าเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ รายละเอียดต่างๆ ขอไปเร็วๆ เช่น ข้อ  3.2 สมาชิกสหกรณ์ ท่านประธานได้เรียนให้
ทราบแล้ว เรื่องผลการตรวจสอบจะเรียนว่าเกี่ยวกับการตรวจสอบในการรับสมาชิก การให้ออกจากการเป็นสมาชิก อันนี้
ถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์  3.3 การเงินการบัญชี เป็นไปตามระเบียบ รัดกุมและปลอดภัย รวมทั้งการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ได้ข้อมูลที่ช่วยในการบริหารได้รวดเร็ว  3.4 การเงิน การรับจ่าย การเก็บรักษาเงิน ทุกอย่างรัดกุม
ปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบ การเข้ามาตรวจทุกครั้งจะมีการตรวจนับเงินสดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า  3.5 เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร ยังคงเหลือ ขอผ่าน 3.5.2 เงินฝากในกองทุนส่วนบุคคล เป็นเงินที่เราจ้าง บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์
จ ากัด และกองทุนส่วนบุคคล เงินนี้ก็เป็นเงินที่รอส าหรับลงทุนต่อไป  3.6 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน คล้ายการให้กู้อย่างหนึ่ง 
เป็นการฝากเพ่ือลงทุน ได้รับผลตอบแทนมา มียอดรวมปีนี้ลดลงเล็กน้อย รายละเอียดก็ได้รับรายงานไปแล้วเรื่อง  
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีหรือสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจรวมใจ  3.7 เงินลงทุน 
ของสหกรณ์มียอดรวม 19,229 ล้านบาทเศษ สูงกว่าปีที่แล้ว 2,000 กว่าล้านบาท หรือร้อยละ 11.63 เรื่องการลงทุน 
ทุกอย่างถูกต้องตรงตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศ คพช. ที่เกี่ยวกับการน าเงินทุนของสหกรณ์ไป
ลงทุน  
  หน้า 116 การให้กู้ยืมเงิน ให้สมาชิกกู้ยืมตอนนี้ยอดเพ่ิมขึ้น 259 ล้านบาท กรณีให้สหกรณ์อ่ืนกู้เพ่ิมขึ้น
เป็น 12,276 ล้านบาทเศษ เพ่ิมข้ึน 752 ล้านบาทเศษ ข้อ 3.9 หน้า 117 การกู้ยืมเงิน สหกรณ์ได้รับวงเงินที่นายทะเบียนให้
ความเห็นชอบไว้ 14,600 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวดคือ 31 ธ.ค. สหกรณ์มีหนี้คงค้าง 8,309 ล้านบาทเศษ สูงกว่าปีที่แล้ว 
19.21% ข้อ 3.10 การรับฝากเงิน มีการรับฝากเงินจากสมาชิกเพ่ิมขึ้นจากเดิมปีที่แล้ว เพ่ิมเป็น 14,451 ล้านบาทเศษ 
เพ่ิมขึ้น 1,094 ล้านบาทเศษ หรือร้อยละ 8.2 ทุนเรือนหุ้นก็เพ่ิมขึ้น 607 ล้านบาท เป็น 13,080 ล้านบาทเศษ เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 4.87  
  ผลประกอบการเปรียบเทียบประมาณการที่เราตั้งไว้ปีที่แล้ว กรณีรายได้ตั้งไว้ 1,620 ล้าน ท าได้สูงกว่า
ประมาณการ 77 ล้านบาทเศษ หรือร้อยละ 4.78 ค่าใช้จ่ายตั้งไว้ 720 ล้าน มีการจ่ายจริงเกินกว่าประมาณการแต่ไม่เกิน
งบประมาณ คือ 61 ล้านบาทเศษ สูงกว่าประมาณการ 8.54 หักลบกันเป็นก าไร ก าไรของปีนี้ 915 ล้านบาทเศษ สูงกว่า
ประมาณการที่ตั้งไว้ 15 ล้านบาทเศษ หรือร้อยละ 1.77 เทียบกับปีที่แล้ว ก าไรเพิ่มร้อยละ 37 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 
17.73 ข้อ 5 ผลการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ ได้รับงบประมาณจากท่ีประชุมอนุมัติ 111 ล้านบาทเศษ ใช้ไป 85 ล้านบาท
เศษ เหลือ 26 ล้านบาทเศษ หรือร้อยละ 23.33 กรณีการใช้จ่ายตามงบประมาณ เน่ืองจากรายการเยอะมากในการ
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บริหารงานอาจจะมีบางรายการที่ตั้งไว้แล้วคลาดเคลื่อน มีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ 14 รายการ ในหน้า 119 ที่ประชุมได้
อนุมัติว่ากรณีไม่เกินวงเงินใหญ่ในวงเงินย่อยสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ก็สามารถถัวจ่ายได้  
  สรุปผลการตรวจสอบเป็นเพียงบางส่วน จริงๆ แล้วได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยวาจาส่วนใหญ่เป็น
เรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องการลืมเซ็นชื่อเพราะบางทีต้องให้ เลขาฯ เหรัญญิกหรือประธานอนุมัติหรือรับทราบ  
บางคณะกรรมการบางท่านยังไม่มา ผมเข้าไปตรวจก่อนก็ยังเซ็นไม่ครบ เป็นต้น สามารถสรุปคร่าวๆ ล าดับที่ 1 เกี่ยวกับ
การเงินการบัญชี มีข้อบกพร่องเก่ียวกับเร่ืองการเซ็นชื่อไม่ครบและไม่ประทับตราจ่ายแล้วว่ารายการนี้ไม่ให้กลับมา
หมุนเวียนเบิกซ้ าได้ ข้อ 2 เกี่ยวกับเรื่องสัญญาเงินกู้จะตรวจค่อนข้างมาก การค านวณเงินกู้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ สิ่ง
ที่พบมากคือเรื่องเอกสารหลักฐาน ส าเนาบัตรประชาชนหมดอายุบ้างหรือเซ็นชื่อไม่ครบ รายละเอียดอยู่ในหน้า 120-121 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
  ประธานฯ มีสมาชิกจะสอบถามบ้างหรือไม ่
  นายพอพันธ์   วัชจิตพันธ์ ขอเรียนถามผู้ตรวจสอบกิจการว่าตรวจสอบรวมไปถึงประสิทธิภาพการท างาน
และการเซ็นชื่อขาดตก เรียนถามว่าเซ็นชื่อเกินเจอเยอะไหม เพราะผมเจอ เซ็น 3 คน มีทั้งเหรัญญิกและรักษาการเหรัญญิก
เซ็นซ้ ากันและไม่ตรงกับคู่ฉบับที่อยู่กับลูกค้าหรือที่อ่ืน ผมอยากขอความเห็นว่าท่านตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ เพราะการ
แก้ไขเอกสารให้ถูกต้องตามค าสั่งท าให้ถูกต้อง เพราะผมพบว่ามีความผิดและเกรงว่าจะเป็นเอกสารที่ใช้ไม่ได้ ผมไม่ทราบ
เรื่องกฎหมายคือมีทั้งเหรัญญิกและรักษาการเหรัญญิกเซ็นในฉบับเดียวกันเยอะมากและมีเลขาฯ เซ็นซ้ าอีก 3 ชื่อในเอกสาร
ใบเดียว นอกจากนี้เผลอไปถึงวันที่ 15-16 คือหลังจากนั้นอีกก็มีช่วยดูหน่อย เพราะเซ็นจนเพลิน และดูเรื่องประสิทธิภาพ
จริงๆ การให้ประมูลคอมพิวเตอร์ ผู้ชนะการประมูลมาขอเปลี่ยน spec และอนุมัติและบอกว่าวางเงินมัดจ าแล้วแต่หลักฐาน
แสดงมาหลังจากนั้นอีก 2 อาทิตย์ เหตุการณ์แบบนี้เป็นการกระท าผิดกฎหมายและก็ผู้กระท าคิดว่าคงไม่เป็นไร เพราะ
บริหารมานานแล้วคงคุ้นเคยกับระบบอย่างนี้ อยากให้ผู้ตรวจสอบให้ความเชื่อมั่น การใช้เงินให้มีประสิทธิภาพ ดูรายงาน  
ที่คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเสนอไป มีสัมมนาปีหนึ่ง 80-90 ครั้ง เฉพาะส่งไปอบรม คนขับรถยังส่งไปอบรมเรื่อง
กฎหมาย ผู้บริหารคนเดียวอบรมเกือบ 20 ครั้ง ระดับผู้บริหารอบรมมากหน่อยผมเข้าใจแต่  20 ครั้ง/ปี เดือนละ 2-3 ครั้ง 
ไม่ค่อยอยู่ท างาน ผมหวังว่าผู้ตรวจสอบกิจการคงจะดูแลให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ให้ประโยชน์แก่สหกรณ์ด้วย ถือว่า  
ท าเพ่ือสมาชิกด้วย  
  นายมนตรีฯ ขอบคุณส าหรับข้อแนะน า กรณีคณะกรรมการบางท่านไปข้างนอกหลายครั้งมาก แต่ที่ไป
ไม่ใช่การอบรมทั้งหมด ส่วนใหญ่ไปสัมมนา ไปงานต่างๆ ในเครือข่ายต้องไปเป็นตัวแทนสหกรณ์จะมีเยอะมาก นอกจากไป
เพ่ือสร้างสัมพันธ์แล้วส่วนหนึ่งไปท าเกี่ยวกับ connection เพ่ือหาลูกค้า ทุกสหกรณ์ที่ให้กู้เงินจะเป็นลักษณะนี้หมด ไม่ใช่
ไปอบรม อบรมก็อาจจะมีบ้างแต่ระดับนี้ไปสัมมนาเพ่ือหาลูกค้าหรือเครือข่าย เรื่องเอกสารที่เซ็นเกิน ส่วนใหญ่  
เป็นแบบฟอร์มและมีช่องว่าใครเซ็นและมีต าแหน่งไว้ ถ้าเซ็นขาดจะท้วงแต่เซ็นเกินไม่เห็น อาจจะเป็นเอกสารที่ไม่ใช่เป็น
แบบฟอร์มส าเร็จรูป อาจจะเป็นจดหมายหรือเอกสารเรื่องท่ัวไปและมีการเสนอต่อไป  
  นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ เลขประจ าตัวสมาชิก 214127 ดิฉันเป็นหนึ่งในกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณ งบสัมมนากับงบอบรมแยกกันที่จะส่งคนไป connection กับสหกรณ์ลูกหนี้เป็นงบการปล่อยเงินกู้ งบสัมมนา
อบรมคือการเพ่ิมพูนความรู้ ถ้าเอา 2 หมวดมารวมกันมันก็ไม่ใช่แล้ว เพราะหมวดนี้เป็นหมวดการพัฒนาบุคคล อีกหมวด
เหมือนงบการตลาดรบกวนดูด้วย และทราบว่ามีการท าลายเอกสารในปี 2559 ปกติเราจะท าลายเอกสารเมื่อสิ้นสุดปีแล้ว 
เราจะไม่ท าลายเอกสารในระหว่างปี ขอให้มีการสอบสวนด้วย 
  นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ เรื่องการตรวจสอบกิจการมีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งว่าตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี่คือตามกฎหมาย ผมอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณ พบว่าวิธีการ  
ตั้งงบประมาณกับหลักการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย มันไม่สอดคล้องกัน อยากถามว่าท่านมีอิสระหรืออ านาจแค่ไหนที่ไม่อยู่
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ภายใต้การตรวจสอบคือท่านท าอย่างมืออาชีพและมีการบันทึกหรือไม่ว่าสิ่งที่ได้พบเห็นหรือเสนอ ตักเตือน มีหลักฐานอย่าง
นี้ปรากฏไหม เพราะท่านบอกว่าวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปตาม พ .ร.บ. สหกรณ์ปี 2542 และ พ.ร.บ.
สหกรณ์ปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณเข้ามาปีเดียวพบอะไรต่างๆ หลายอย่าง งบเลือกตั้งถูกตรวจสอบ
อย่างรุนแรง ท่านมีหน้าที่ท าต้องท าตามกฎหมายไม่ใช่ลักษณะฮ้ัวๆ ผมฝากไว้ ว่าท่านตรวจสอบมาหลายปีพบบ้างไหม 
เราอยากให้สหกรณ์เราโปร่งใสในการตรวจสอบเพ่ือให้สหกรณ์มั่นคง ผู้บริหารจะเปล่ียนแปลงก็แล้วแต่เจตนารมณ์ 
ของสมาชิก 
  นายพอพันธ์   วัชจิตพันธ์ พวกเราท ารายงานคณะกรรมการกลั่นกรอง เราได้ศึกษารายละเอียดและ 
พบข้อบกพร่องหลายอย่าง สิ่งที่ อ.ปริญญา พูดเรื่องหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบกิจการ เราเป็นการจ้าง ผู้จ้างย่อมมี
อิทธิพลเหนือผู้รับจ้าง ธุรกิจที่ก้าวหน้าทั่วไป จะมีคณะกรรมการตรวจสอบผู้ตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งในนั้น มีคนที่คอยดูแล  
ไม่ใช่รายงานตรงไปคณะกรรมการด าเนินการ เขาจะท าอะไรก็เงียบที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นจริงๆ เรื่องค่าใช้จ่ายก็มีการเอาใจ
เจ้าหน้าที่ผมว่าเกินเลยไป มีค่าอาหารกลางวันทุกคนๆ ละ 70 แปลกประหลาดมาก เงินเดือนก็สูงอยู่แล้วยังมารับค่าอาหาร
กลางวัน พวกเราเป็นข้าราชการไม่เคยได้รับสวัสดิการขนาดนี้ ตัดสูทให้ 2 ชุด/ปี ถ้าสูทเดิมยังใช้ได้ก็เก็บเงินไว้ ท าไม 
มีเหตุการณ์อย่างนี้ คือการใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็นและไม่นึกถึงพวกเรากว่าจะได้ดอกเบ้ีย 1- 2 บาท ต้องรอเป็นปี
เหมือนกัน ขอความกรุณาสมาชิกเข้าใจส่วนนี้ด้วยและในอนาคตเราควรแก้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้มี
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ด าเนินการเหมือนธุรกิจที่ก้าวหน้าในตลาดหลักทรัพย์หรือตามมาตรฐานสากล ไม่ใช่โดย
คณะกรรมการ 15 คน และมีคนรู้เรื่อง 2-3 คน รู้บ้างไม่รู้บ้าง ในรายงานผมอ่านแล้วบอกว่าเราสามารถพักการประชุมได้ 
เพ่ิงรู้ ที่อ่ืนพักการประชุมเป็นอาทิตย์ได้และมาประชุมต่อ เรียกว่าพักการประชุม ท่านยังไม่ทราบเลย กรรมการ 15 ท่าน  
ผมเรียนให้ทราบตรงๆ มีใครรู้เรื่องสหกรณ์ รู้เรื่องการบริหารจัดการ เรื่องการปล่อยกู้ การเงิน มันเป็นการธนาคารแบบหนึ่ง
แต่ไม่มีความรู้ ให้คนไม่กี่คนที่คุมทุกอย่างและกรรมการที่เข้ามาเป็นพวกยกมือเท่านั้น ท่านเป็นผู้ตรวจสอบต้องรักษา
จรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือท าให้การตรวจสอบได้ผลจริงและเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์จุฬาฯ ที่เสียเงินจ้างท่านมา  
  ประธานฯ ผมอยากเรียนว่าการเลือกกรรมการเข้ามาบริหารจัดการ ไม่เคยก าหนดคุณสมบัติต้องมีความรู้
นั้นนี้ ใครสมัครเข้ามาสมาชิกเป็นผู้เลือก ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมท่านก็อย่าเลือกเข้ามา ในเรื่องสหกรณ์ 1 คน 1 เสียง และมี
สิทธิ์เป็นกรรมการได้ไม่ว่ามีความรู้แค่ไหนอย่างไร อยู่ที่สมาชิกจะเลือกหรือไม่เลือก ผมไปดูงานที่แวนคูเวอร์ ใครจะสมัคร
เป็นกรรมการต้องผ่านหลักสูตร 1,2,3,4 ถ้าไม่ผ่านมี certificate แล้ว สมัครกรรมการไม่ได้ แต่ในประเทศไทยไม่มีกฎเกณฑ์
นี้ ในกฎหมายก็ไม่ได้ก าหนด ใครสมัครก็ได้ ใครจะเลือกใครก็ได้ จะบอกว่ามีความรู้ 2-3 ท่าน แต่ที่เหลือไม่รู้มายกมือแค่นั้น 
ผมว่าไม่น่าจะติติงอย่างนี้ จริงๆ พวกท่านเป็นคนเลือกกรรมการ เพราะกฎกติกาบ้านเราไม่มี ขอเรียนว่าที่แคนาดา  
แวนคูเวอร์ เขาเรียกว่า Credit Union สมาชิกคนใดท่ีรับเลือกมาเป็นกรรมการและมีความรู้ ภายใน 3 เดือน ต้องไปศึกษา
อบรม ถ้าไม่ผ่านหลักสูตรก็พ้นจากกรรมการ ถ้าจะท าอย่างนี้ส าหรับประเทศไทยก็ดี เพราะสหกรณ์เราเกิดมา 100 ปีแล้ว 
ยังไม่เคยพัฒนาสิ่งเหล่านี้   
  การตรวจสอบกิจการผมไม่คิดว่าสหกรณ์เป็นผู้จ้างและผู้สอบกิจการเป็นลูกจ้างและต้องเกรงใจ ผมไม่เห็น
ท่านเกรงใจอะไร ท่านก็ท าออกมาโปร่งใสและส่งรายงาน อะไรผิดก็ว่าผิด ก็ติติงมา คณะกรรมการก็ต้องท าให้ถูกต้อง  
ถ้าไม่ถูกต้องก็แก้ไขให้ถูกต้อง ในหน้า 119-121 ตรงนั้นคือสิ่งที่ติติง และฝ่ายจัดการก็ปฏิบัติท าให้ถูกต้อง ถ้าติติงแล้วไม่ท า
ท่านก็เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ว่าไม่ท าให้ถูกต้อง ผมคิดว่าที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกท่านท าหน้าที่ให้สมาชิก ไม่ใช่ท าเพ่ือเอาใจ
กรรมการ ผมยืนยันได้ ผมรู้จัก ดร.มนตรี เป็นอย่างดี ท่านมีความซื่อสัตย์สุจริต ท าอะไรตรงไปตรงมา ไม่เห็นแก่หน้าใคร 
ผมเรียนด้วยความเคารพ  
  นายปริญญา   ผ่องผุดพันธ์  ขอแชร์ให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ คือสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เราเป็น 
นิติบุคคลเอกชน สิ่งใดถ้าไม่มีกฎหมายห้ามเป็นเรื่องท าได้ ข้อบังคับของเราอย่างที่ประธานไปดูงานแคนาดาสามารถมาท า
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กับข้อบังคับเราได้ ถามว่าท าไมท าไม่ได้ เราต้องประชุมและสร้างข้อบังคับและน าไปจดทะเบียน ตราบใดข้อบังคับไม่ขัดต่อ
กฎหมายใดๆ เป็นเรื่องท าได้ ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าเรามีความเห็นเหมือนท่านประธานไปดูงานที่แคนาดา ผมเรียนว่า
ในทางกฎหมายเราสามารถท าข้อบังคับที่ผ่านที่ประชุมใหญ่เสนอให้นายทะเบียนรับรองก็สามารถเป็นข้อบังคับที่ใช้กับ  
ของเราได้ จะมีหลักสูตร 1,2,3 ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องท าได้เพราะอยู่ในวิสัยที่ไม่มีกฎหมายห้าม เอกชนท าได้หมด ถ้าเป็นรัฐ 
ไม่มีกฎหมายให้อ านาจ ท าไม่ได้ ขอบคุณครับ  
  ประธานฯ ท่านคิดว่าง่ายแต่ที่จริงไม่ง่าย ไปจ ากัดสิทธิ์ของบุคคลที่เป็นสมาชิก อันนี้ระดับชาติพยายาม
แก้ไขกฎหมายใหญ่ให้เป็นอย่างที่กราบเรียนให้ทราบ เป็นไปไม่ได้ นี่ 100 ปีแล้ว ของการมีสหกรณ์ในประเทศไทย เขาอยาก
พัฒนาตรงนี้ก็ไม่ได้เสียที ถกแถลงกันไม่รู้กี่ปีมาแล้วก็ไม่ผ่านที่ประชุมใหญ่ ไปจ ากัดสิทธิ์คนนั้นคนนี้เขาก็สมัครไม่ได้ สมมติ
สมัครต าแหน่งเหรัญญิกต้องจบปริญญาตรี ต้องมีความรู้ทางบัญชีใส่ลงไป เสร็จแน่ เป็นไปไม่ได้ นี่ เป็นการจ ากัดสิทธิ์บุคคล 
มันไม่ได้ท าง่ายและระดับชาติก็พยายามแก้ไขปรับปรุงก็ท าไมได้ ผมอยู่ในกระบวนการสหกรณ์มา 20-30 ปีแล้ว รับทราบ
เรื่องเหล่านี้ อยากแก้ไขแต่ท าไม่ได้ นี่เป็นข้อคิดต้องให้ทางการด าเนินการหรือกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือกรมตรวจสอบบัญชี
ในเรื่องการสอบบัญชียังมีปัญหาในทางปฏิบัติ ใครจะเป็นผู้สอบบัญชี ตัวบุคคลไม่ใช่นิติบุคคล ต้องมีข้อจ ากัดว่าถ้าเคยเป็น
กรรมการมาปีที่แล้ว ต้องเว้นไปอย่างน้อย 1 ปี ถึงจะมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการได้ กลายเป็นอดีตกรรมการเป็นผู้สอบ 
ก็จะมีการแก้แค้นกัน ตรวจเป็นคนๆ เมื่อก่อนกรรมการมี 15 คน ผู้ตรวจสอบก็ 15 คน มีหลายอย่างที่ท าออกมาแล้ว 
ไม่ส าเร็จ มีข้อจ ากัดในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ผมถามมติเลยใครเห็นชอบกับการตรวจสอบบัญชีกิจการที่น าเสนอ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 
  ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุม มีเอกสารด่วนที่สุด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 อ้างถึง 
กฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 โดยมีสาระส าคัญข้างใน คือ “ค่าบ ารุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ในอัตราร้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน
สามหมื่นบาท” โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ เมื่อกฎกระทรวงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  วันเริ่มต้นมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  
  เอกสารในหน้าที่ 124-125 จะมีการแก้ไข ให้เปลี่ยนเป็นเอกสารแนบที่แจกใหม่ สิ่งที่แตกต่างในหนังสือ 
58,178,970.35 บาท แต่ในเอกสารที่แจกใหม่เพ่ิมมา 20,000 บาท เป็น 58,198,970.35 เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น 
ท าไมเป็นอย่างนั้น ดูรายละเอียดด้านใน เงินปันผลเราคิดจัดสรรตามปกติจะได้ 5.34% บวกด้วย 0.46 มาจากเงินทุนรักษา
เงินปันผลที่เพ่ิมมาอีก 58,198,970.35 บาท เพ่ิม 20,000 บาท เงินปันผลรวมแล้วต้องได้ 5.80 เงินที่จ่ายค่าบ ารุงต้องมา
จากก าไรจริงๆ 915,955,428.81 บาท เงินปันผลจะลดไป 20,000 บาท ดูในเล่ม 677 ล้าน และ 766 ในเล่ม แต่นี่เป็น 746 
ผมบอกตัวที่ต่างกัน หายไป 20,000 ไปไหน ไปไว้ข้อ 3 เพ่ือให้ปันผลได้ 5.80 ต้องเอาทุนรักษาปันผลเพ่ิมมาอีก 20,000  
จะได้ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ร้อยละของก าไรสุทธิหรือของอะไรไม่เปลี่ยนแปลง และเฉลี่ยคืนก็ไม่เปลี่ยนแปลงตามที่เสนอแนะ
กันในที่ประชุมสมาชิกนอกรอบ ได้ร้อยละ 50 ส าหรับคนที่กู้ร้อยละ 5% เป็นร้อยละ 50 ปีที่แล้วร้อยละ 45 จะคืนไป  
2.50 บาท เหลือดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ 2.50 บาท ข้อ 5 -10 เท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเฉพาะยอดตามที่เสนอ  
คณะกรรมการได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าบ ารุงสันนิบาต เป็น30,000.-บาท ส่วนอื่นก็ไม่เปลี่ยนแปลงคงเดิม   
  ประธาน ได้น าเสนอว่าการจัดสรรก าไรสุทธิปี นี้ต้องอนุมัติใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  จ านวน 
58,198,970.35 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น 
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  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติใช้ทุนรักษาระดับเงินปันผล จ านวน 58,198,970.35 บาท ตามที่
น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
  เมื่ออนุมัติใช้ทุนรักษาระดับเงินปันผล จ านวน 58,198,970.35 บาท แล้ว จึงขอมติที่ประชุมจากที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2559 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559 ตามท่ีประธานฯ น าเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ 
  ประธานฯ ได้น าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตัดหนี้สูญ  มี 3 ราย ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่ง
สหกรณ์ได้ติดตามทวงถามและด าเนินคดีต่อศาลจนศาลได้พิพากษาถึงที่สุดแล้ว ให้ลูกหนี้ช าระหนี้ ทั้งนี้สหกรณ์ได้
ด าเนินการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ว คงเหลือหนี้ที่ไม่สามารถติดตามได้ และได้ค้างช าระ  
มาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปีขึ้นไปแล้วมีรายชื่อ ดังนี้ 
 1. นางวัฒนา แอบโคกสูง (ผู้กู้)  จ านวนเงิน 236,103.78 บาท 
 2.  นายสมชีพ แก้วทอง (ผู้กู้)  จ านวนเงิน 338,840.94 บาท 
 3.  นายบุญมี จ าปาวงศ์ (ผู้กู้)  จ านวนเงิน 317,277.06 บาท 
  รวมยอดลูกหนี้ที่ขออนุมัติตัดหนี้สูญจ านวน 3 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 892,221.78 บาท (แปดแสนเก้าหมื่น
สองพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 
  ที่ประชุมได้มีการอภิปรายพอสมควร  ประธานน าเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติด้วยเสียงข้างมาก ไม่อนุมัติตัดหนี้สูญจ านวน 3 ราย โดยมีข้อเสนอแนะว่า
กรณีมีการขายทอดตลาดสินทรัพย์ของสมาชิกที่ถูกบังคับคดี เห็นควรติดประกาศมีรายละเอียด  แผนที่ไปดูหลักทรัพย์ให้
ชัดเจน ติดประกาศที่สหกรณ์ให้ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ และขอให้กระบวนการเร่งรัดหนี้สินหรือติดตามหนี้สินต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไข มีการติดตามกันอย่างจริงจัง มีการตรวจสอบโฉนดที่อยู่กับสหกรณ์ ในกรณีที่ตัดหนี้สูญไปแล้ว มีจ านวนมาก
น้อยเพียงใด โดยฝากคณะกรรมการชุดใหม่ด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2560 
  ประธานฯ น าเสนองบประมาณรายจ่าย ในการด าเนินงานของสหกรณ์ประจ าปี 2560 และมีรายละเอียด
ประกอบการประชุมในหน้า 131-151 ซึ่งการตั้งงบประมาณก็ได้มีหลักเกณฑ์การตั้ง ทั้งนี้ก็ได้น าข้อสังเกตของ
คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณชุดที่แล้วมาพิจารณาประกอบการตั้งงบประมาณในปี 2560 ด้วย และการตั้ง
งบประมาณไว้ ก็มิใช้ว่าจะใช้งบประมาณหมด ใช้อย่างประหยัดมีระเบียบการใช้จ่ายเงินทุกอย่าง 
  ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และเสนอว่าเห็นควรอนุมัติงบประมาณตามที่เสนอ พร้อมให้ตั้ง
คณะกรรมการก ากับ ดูแล และตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
  ผู้แทนกรม ได้เสนอแนะท่ีประชุม การประชุมใหญ่ต้องพิจารณาอ านาจหน้าท่ีของที่ประชุมใหญ่ตาม
ข้อบังคับข้อ 41 ซึ่งข้อบังคับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่แล้ว การที่สมาชิกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จะต้อง
แก้ไขข้อบังคับก่อน เพราะในข้อบังคับมิได้ให้อ านาจที่ประชุมใหญ่พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหรือติดตาม
ผลงานของคณะกรรมการ อ านาจมีไว้ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเพ่ือท าหน้าท่ีติดตามการ
ด าเนินการของคณะกรรมการว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่ ถ้ากรณีสมาชิกเห็นควรว่ามีต้องด าเนินการแก้ไข
ข้อบังคับก่อนและใช้ในโอกาสต่อไป 
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  ประธานฯ ได้เสนอว่า ให้คณะกรรมการด าเนินการรับข้อเสนอจากที่ประชุมใหญ่นี้ไปตั้งคณะท างานหรื อ
ตั้งอนุกรรมการได้ จะเป็นคณะท างานก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้งบประมาณซึ่งไม่ต้องไปแก้ไขข้อบังคับ การตั้ง
คณะท างานก็ก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจน ทั้งนี้ก็ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนด้วย 
  นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ได้เสนอข้อคิดเห็นว่า อ านาจของที่ประชุมใหญ่กับอ านาจของคณะกรรมการ
ด าเนินการ เป็นคนละข้อกับที่ประชุมพิจารณากันอยู่นี้คืออ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับข้อ 41 บอกว่า  
ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น การแต่งตั้งคณะท างานก็เคยปฏิบัติมา เช่น ตนเอง  
ก็ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่เป็นประธานคณะศึกษาธุรกรรมนิติสัมพันธ์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เรื่อง
นี้ไม่ได้ขัดข้อบังคับข้อ 41 ส่วนการตั้งคณะท างานก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้งบประมาณ ไปใช้อ านาจหน้าที่  
ของคณะกรรมการด าเนินการตามข้อบังคับข้อ 47 จะกลายเป็นว่าคณะท างานฯ ไม่มีอิสระ 
  นายจ ารูญ  ณ ระนอง เสนอว่า ที่ประชุมควรยุติได้แล้ว และที่ประชุมใหญ่มีมติตั้งอนุกรรมการหรือ
คณะท างาน แล้วแต่จะเรียกชื่ออย่างใด ประธานคณะกรรมการด าเนินการคนต่อไปก็อยู่ในที่นี้ด้วย และก็ทราบว่า  
ในองค์กรใหญ่ๆ จะมีการตรวจสอบภายในแต่ละสหกรณ์ยังไม่มี ฉะนั้ นเมื่อจบจากที่ประชุมใหญ่นี้ขอให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในนี้ คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่คงไม่ปฏิเสธ 
  ประธานฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม การตรวจสอบภายในคนละประเด็นกับการตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน
ชุดดังกล่าว 
  ผู้แทนกรมฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ตามข้อบังคับข้อ 41 อ านาจที่ประชุมใหญ่มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหา
ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ถ้ามีปัญหาก็สามารถวินิจฉัย ส่วนการตรวจสอบกรรมการตามข้อบังคับข้อ 41 (5) ได้บอกว่าให้แต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นอ านาจของที่ประชุมใหญ่และมีกฎระเบียบชัดเจน ถ้าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืน
มาท าหน้าที่ควบคู่กับผู้ตรวจกิจการนั้น ไม่มีบทบัญญัติให้อ านาจไว้ ในการประชุมวันนี้ ที่ประชุมใหญ่มีหน้าที่อนุมัติหรือไม่
อนุมัติบริษัทท่ีรับตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการน าเสนอ ถ้าไม่อนุมัติก็สรรหามาใหม่ จะเป็น
คณะนิติบุคคลหรือบุคคล ซึ่งตรงนี้ระเบียบนายทะเบียนเปิดให้ ถ้าเห็นว่าคณะนิติบุคคลที่คณะกรรมการสรรหามาไม่มี
ประสิทธิภาพ สมาชิกก็สมัครกันเองได้ แต่ขอให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และอ านาจที่ประชุมใหญ่ให้รวมถึง
อ านาจคณะกรรมการด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการก็ต้องใช้สิทธิอ านาจการบริหารพอสมควร ไม่อย่างนั้ นแล้วสหกรณ์จะ
ด าเนินการต่อไปไม่ได้ 
  ประธาน ได้ชี้แจง ไม่ได้มีการตั้งผู้ตรวจสอบกิจการซ้อนกัน เป็นคนละเรื่องกัน ตั้งคณะท างานก ากับดูแล
แลตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเดียว การบริหารจัดการเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ ตามข้อบังคับ
ก าหนด ไม่ได้ซ้ าซ้อนกับผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ตามข้อบังคับข้อ 41 (5) ทั้งนี้เห็นว่าต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ตั้งให้อยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายด าเนินการอ่ืน เป็นข้อ 4.35 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้งบประมาณ ใช้หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการด าเนินการ (ค่าเบี้ยประชุม) 
  นายพอพันธ์  วัชรจิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมและผู้แทนกรมฯ ว่าการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวจะพิจารณา
ตามอ านาจที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับข้อ 41 เพียงหน้าที่เดียว เหมือนการเลือกตั้งกรรมการหยั่งเสียงหรือประธานศึกษา
ธุรกรรม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ซึ่งเป็นปัญหาภายในอยู่ขณะนี้จึงคิดว่าข้อเสนอแนะจากท่านผู้แทน 
กรมส่งเสริมฯ อาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 
  ประธาน ได้ชี้แจง จากการฟังความคิดเห็นของที่ประชุมแล้ว  ขอตั้งเป็นงบประมาณค่าใช้จ่าย
คณะกรรมการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้งบประมาณประกอบด้วย กรรมการ 9 คน ค่าเบ้ียประชุม 1,200.- บาท  
ต่อครั้ง ค่าพาหนะ (กรรมการที่เกษียณแล้ว) 400.- บาท รวมประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 180,000.- บาท ทั้งนี้
ขอให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 

33

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำาปี 2560 ครั้งที่ 1



  ที่ประชุมมีการเสนอชื่อและมีผู้รับรองถูกต้อง ดังนี้ 
  1. นายพอพันธ์   วัชรจิตพันธ์ 
  2. นายชูชาติ  ธรรมเจริญ 
  3. นางสุพัตรา  พรชัยสกุลดี 
  4. นายวิเชียร  ปลื้มคิด 
  5. น.ส.อุ่นเรือน  เทพธาดา 
  6. นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ 
  7. นายธงชัย  เกาะด่าน 
  8. นายทวี  กาญจนภู 
  9. นายสุวิทย์  มานะทัต 
  ประธาน แจ้งว่า ได้มีการเพ่ิมเติมงบประมาณค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
งบประมาณอีก 180,000.- บาท รวมกับที่น าเสนอในรายละเอียดหน้า 131-151 ทั้งนี ้
การตั้งงบประมาณไว้ก็ไม่ได้หวังว่าจะใช้งบประมาณให้หมด แต่จะใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ต่อจากนั้นได้
สอบถามมติที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติงบประมาณตามที่เสนอ พร้อมเห็นชอบเพ่ิมงบประมาณค่าใช้จ่ายของ
คณะกรรมการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้งบประมาณ ตามที่ประธานน าเสนอและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการ
ดังกล่าวตามรายชื่อโดยคณะกรรมการดังกล่าวไปด าเนินการเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ ท าหน้าที่ดังกล่าวต่อไป 
  และได้ชี้แจงเรื่องการประมาณการรายได้รายจ่าย ประจ าปี 2560 โดยมีผู้ประมาณคือ ประธานกรรมการ 
เหรัญญิก ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตามรายละเอียดในหน้า 152 จะมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 980 ล้านบาท 
 
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
   และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี 2561 
  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 พิจารณาเลือกประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี 2561 โดยให้สมาชิกเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมใน
การเป็นประธานดังกล่าว 
  ในการนี้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นประธาน 2 ท่าน คือ นางสาวศุพัชรณันท์  เจริญจิตต์ และนายปิยะ  
อุไรไพรวัน ให้ที่ประชุมเลือก 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเลือกตั้ง นางสาวศุพัชรณันท์  เจริญจิตต์ เป็น ประธานกรรมการด าเนินการ
หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง การก าหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจกู้ยืม 
                   ประธานฯ เสนอว่าตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ข้อ 29 ได้ก าหนดให้
ที่ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมได้  ดังมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  ข้อบังคับ  ข้อ 29  
  “วงเงินกู้ยืม  ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมส าหรับปีหนึ่งๆ  ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การ
ด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือ
นายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมส าหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมส าหรับปีก่อนไปพลาง” 
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  ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมไว้ เป็นจ านวน 
14,600,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยล้านบาทถ้วน) 
  ส าหรับในปี 2560  คณะกรรมการด าเนินการ ใคร่เสนอขออนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม  ซึ่งสหกรณ์  
ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจกู้ยืมได้ในวงเงิน 15,300,000,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยล้านบาทถ้วน)  
  ทั้งนี้ เพ่ือความรอบคอบในการด าเนินกิจการให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของการให้ความ
ช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวาง และเพ่ือให้การบริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจกู้ยืม 
ได้ในวงเงิน  15,300,000,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยล้านบาทถ้วน) ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการน าเสนอ   
   
  ประธานฯ ได้น าเสนอให้มีการเลื่อนวาระที่ 13 เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบกิจการ ประจ าปี 2560 มา
น าเสนอก่อน เนื่องจาก ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2560 มีบริษัทผู้เสนอราคา
บริการตรวจบัญชี จ านวน 4 รายคือ 
  1.  บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด  
  2.  บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด   
  3.  บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด  
  4.  บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ ากัด  
ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560  มีผู้เสนอบริหารตรวจสอบกิจการ จ านวน 2 ราย 
  1.  บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด 
  2.  บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ ากัด 
  ซึ่งถ้าที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีในระเบียบวาระที่ 12 เป็น รายที่ 1 หรือรายที่ 4 จะท าให้
ระเบียบวาระท่ี 13 จะมีบริษัทเดียวที่ได้รับเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยไม่ต้องพิจารณาเลือก 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 13 การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประจ าปี 2560 เป็นระเบียบวาระท่ี 12 
 
ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560 
  ประธานฯ ได้น าเสนอที่เรื่องการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560 ได้รับหนังสือเสนอราคา
บริการตรวจสอบกิจการ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
  1.  บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด โดย  ดร.มนตรี   ช่วยชู 
  2.  บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ ากัด โดย  นางวรกร  แช่มเมืองปัก 
  ประธานฯ ขอมติที่ประชุมคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากเลือก บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ ากัด โดย  
นางวรกร  แช่มเมืองปัก เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ประจ าปี 2560 
      
ระเบียบวาระท่ี 13   เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ประจ าป ี2560 
  ประธานกรรมการ เสนอ มีผู้เสนอราคาบริการตรวจบัญชี ประจ าปี 2560 รวม 4 ราย เพ่ือเสนอที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2559 ดังนี้ 
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  1.  บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด โดย  ดร.มนตรี   ช่วยชู 
  2.  บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด  โดย  นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์  
  3.  บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด  โดย  นางสาวอมรรัตน์  พฤทธิ์รัตนมณี 
  4.  บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ ากัด โดย  นางวรกร  แช่มเมืองปัก 
  ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2560 รวม 
3 ราย ดังนี้ 
  1.  บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด โดย  ดร.มนตรี   ช่วยชู 
  2.  บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด โดย  นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์  
  3.  บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด โดย  นางสาวอมรรัตน์  พฤทธิ์รัตนมณี 
  เนื่องจาก รายที่ 4 บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ ากัด โดย นางวรกร แช่มเมืองปัก ได้รับคัดเลือก
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560  
                     ประธานฯ ขอมติที่ประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2560   
  นายสุวิทย์  มานะทัต  เลขประจ าตัวสมาชิก 270618  สังกัดส านักงานวิทยทรัพยากร เสนอ บริษัท  
เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด  โดย นายสิรวิชญ์  
ไพศาสตร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 10136 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ ากัด ประจ าปี 2560 โดยก าหนดคา่ตอบแทน เป็นเงิน จ านวน 260,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
ต่อปี 
 
ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่อง การลงทุนของสหกรณ์ 
  ประธานฯ เสนอเรื่องการลงทุนของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  ได้อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 10 (7) ประกอบมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ จึงออกประกาศก าหนดการน าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน ไว้ดังต่อไปนี้ 
ฯลฯ 
  ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 
   (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
   (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้
สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด         
   (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
   (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับเงินฝากที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
   (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และ
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัท 
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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   (6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ 
A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
   (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และ
อยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     
  ข้อ 4 การน าเงินไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์ และต้องผ่าน
การอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ ฯลฯ 
                     อนึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีทุนส ารอง 2,266,538,434.60 บาท ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการด าเนินการ  
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ น าเงินไปฝากหรือลงทุน 
ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อน  
จึงจะด าเนินการได้ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ น าเงินไป
ฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตาม ข้อ 3(7) ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ก่อน ด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 15 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  ประธานฯ ได้แจ้งให้สมาชิกผู้ที่จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาสหกรณ์ได้ 
  นายโกศล  สังขดิษฐ์ เลขประจ าตัวสมาชิก 360621 เสนอแนวความคิดว่า การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
เห็นควรว่าน่าจะจัดประชุมเป็นวันเสาร์ จะได้มีผู้เข้าร่วมมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก็มีค่าพาหนะคนละ 1,000. - บาท 
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
  ประธานฯ ได้รับข้อเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ไปพิจารณา เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอ
ข้อคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีก ประธานจึงปิดประชุม และขอขอบคุณสมาชิกที่ให้การสนับสนุนการบริหาร
สหกรณ์ด้วยดีตลอดมา 
 
เลิกประชุมเวลา 21.00  น. 
 
        นายสวัสดิ์    แสงบางปลา 
            ประธานกรรมการ 
            ประธานที่ประชุม 
 
 
        นายอธิรัตน์   บุญสมบูรณ์สกุล 
                 เลขานุการ 
           ผู้จดรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่อง...ข้อเทจ็จริงกรณี  

รองศาสตราจารย์ ดร.สวสัดิ์ แสงบางปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2560 ครั้งที่ 1



ระเบียบวาระที่ 3 

เร่ือง รับทราบข้อเท็จจริงกรณี รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา 

 ประธานกรรมการ เสนอข้อเท็จจริงกรณี รองศาสตราจารย์  ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ดังนี้ 

ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ได้ชักชวนสมาชิกสหกรณ์ร่วมลงทุนในสหกรณ์ลอตเตอรี่ 
ที่ตัวเองตั้งขึ้นมาโดยอ้างว่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ร่วมลงทุนแต่สุดท้ายกลับไม่จ่ายปันผลให้ ผู้เสียหายจึงเข้าแจ้ง
ความต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม  ต่อมาเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์  
ดร.สวัสด์ิ แสงบางปลา ได้เดินทางมามอบตัวกับพนักงานสอบสวน และให้การรับสารภาพว่าเร่ืองโควตาสหกรณ์
ลอตเตอรี่ที่ตนกล่าวอ้างนั้นไม่มีอยู่จริง เป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเพ่ือให้ผู้เสียหายหลงเชื่อน าเงินมาลงทุน ขณะนี้ 
รองศาสตราจารย์  ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ถูกน าตัวไปฝากขัง ทีเ่รือนจ าพิเศษกรุงเทพ  

การกระท าของ รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา นั้น เป็นเรื่องส่วนตัวที่อาศัยความเชื่อมั่นและ
ความน่าเชื่อถือที่สะสมมายาวนาน ท าให้ผู้เสียหายหลงเชื่อน าเงินไปร่วมลงทุนด้วย สรุปจ านวนผู้เสียหายที่เข้าแจ้ง
ความด าเนินคดีไว้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 97 ราย มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกว่า 530 
ล้านบาท ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนยังคงเร่งสอบสวนและรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบเส้นทางการเงินของ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ว่าเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดอีกหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปส านวนคดี
เพ่ือส่งฟ้องผู้ต้องหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง	ข้อเท็จจริงกรณี	รองศาสตราจารย์	ดร.สวัสดิ์	แสงบางปลา
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ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่อง…ความคืบหน้าทางคดีและความรับผิดชอบ 
กรณีการน าเงินไปให้กู้ และการน าเงินไปฝาก 
แก่ 3 สหกรณ์ 1 ชุมนุมสหกรณ์ และ 1 บริษัท 
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ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่อง ความคืบหน้าทางคดีและความรับผิดชอบกรณีการน าเงินไปให้กู้ และการน าเงินไปฝาก 

แก่ 3 สหกรณ์  1 ชุมนมุสหกรณ์ และ 1 บริษทั 
 

สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ฝากเงิน และให้เงินกู้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ดังนี้ 
 

1 เม.ย. 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ครั้งแรก จ านวน  
200 ล้านบาท หลังจากนั้น ได้มีการฝากถอนเรื่อยมา 

1 เม.ย. 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ฝากเงินเพิ่มจ านวน 450 ล้านบาท รวมเงินฝากของเก่า 200 ล้านบาท  
เป็นยอดเงินฝากท้ังสิ้น 650 ล้านบาท 

22 ธ.ค. 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้เงินกู้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ครั้งแรก (งวดท่ี 1)  
จ านวน 800 ล้านบาท 

28 ม.ค. 2554   สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้เงินกู้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด (งวดท่ี 2) จ านวน 200  
ล้านบาท โดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ได้น าเงินกู้ท่ีได้รับคืนเงินฝากให้แก่สหกรณ์ คงเหลือต้นเงินฝาก
ท้ังสิ้น 450 ล้านบาท โดยมีการน าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจ านองเป็นประกัน (อาคารยูทาวเวอร์) 

28 มิ.ย. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้เงินกู้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ครั้งท่ีสอง จ านวน 1,431 ล้าน
บาท (เป็นการรวมยอดเงินฝากกับหนี้เงินกู้) ก าหนดส่งช าระ 180 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี 
โดยมีการน าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจ านองเป็นประกัน (อาคารยูทาวเวอร์) 

22 ก.ค. 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้มีมติฟ้องเรียกคืนเงินกู้และบังคับจ านอง เนื่องจากไม่ช าระหนี้ตามสัญญา 
21 ส.ค. 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ยืนฟ้องต่อศาลแพ่ง ซึ่งศาลได้ประทับรับฟ้องเป็นคดีแพ่งหมายเลขด า 

ท่ี ย302/2557 
20 มี.ค. 2558 ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ท าแผนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด  

ลูกหนี้ เป็นผู้ท าแผน 
30 เม.ย. 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ยื่นค าขอรับช าระหนี้เป็นเจ้าหนี้รายท่ี 7,000 มูลหน้ี (ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย) จ านวน 

1,567,650,698.65 บาท  และดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ของต้นเงิน 1,431 ล้านบาท  
นับจากวันท่ี 20 มีนาคม 2558 เป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับช าระหนี้เสร็จสิ้น 

21 ม.ค. 2559 ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ โดยสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จนครบถ้วน  
ท้ังเงินต้น 1,431 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี ภายในระยะเวลา 12 ปี 6 เดือน เป็นเจ้าหนี้ราย
เดียวที่ได้รับการช าระหนี้  เงินต้นและได้รับดอกเบ้ีย   

ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รับการช าระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกจิการ ณ วันท่ี 28 เมษายน 2560 ได้รับการ
ช าระหนี้จาก สค.คลองจั่น แล้ว 16 งวด ดังน้ี  

 ต้นเงิน  จ านวน   152,640,000.00 บาท  
 ดอกเบี้ย  จ านวน       53,992,221.09 บาท    
 ดอกเบี้ยค้าง จ านวน       20,941,424.66 บาท  
 รวมจ านวน            227,573,645.75 บาท 

      ปัจจุบันมีหนี้คงเหลือ จ านวน   1,278,360,000.00 บาท 41
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สหกรณ์เครดติยูเนีย่นมงคลเศรษฐ ีจ ำกัด 
 

19 ก.พ. 2556 คณะกรรมการด าเนินการครั้ง 1062/56 ได้มีมติให้ฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคล
เศรษฐี จ ากัด (สคจ.มงคลเศรษฐี) จ านวน 200,000,000.-บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้
เป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม และใช้ในการบริการกิจการของ สคจ.มงคลเศรษฐี โดยเมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2556 สอ.จุฬาฯ ได้ฝากเงินไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มงคลเศรษฐี 
จ ากัด  จ านวน 200,000,000.-บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ร้อยละ 6 ต่อปี ระยะเวลาการฝาก 1 ปี ช าระดอกเบี้ยทุกเดือน เมื่อเงินฝากครบก าหนด    
สคจ.มงคลเศรษฐี ขอให้ สอ.จุฬาฯ ฝากต่ออีก 2 ปี โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ  
6 ต่อปี ช าระดอกเบี้ยทุกหกเดือน 

11 มี.ค. 2557 เงินฝากครบก าหนด ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสินเชื่อฯ คร้ังท่ี 1/2557 มีมติเห็นชอบให้ฝาก
เงินต่อประเภทออมทรัพย์พิเศษ (แบบทยอยคืน) จ านวน 200,000,000. -บาท ระยะเวลาการ
ฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และให้ฝ่ายสินเชื่อฯ 
ประสานกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ ากัด ให้ทยอยคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็น
รายเดือน 

14 ม.ค. 2558 คณะกรรมการ สอ.จุฬาฯ เข้าหารือกับคณะกรรมการ สคจ.มงคลเศรษฐี เรื่องแนวทางการคืน
เงินรับฝาก และมีการเจรจากันหลายคร้ัง แต่ สคจ.มงคลเศรษฐี ไม่สามารถคืนเงินฝากและ
ดอกเบี้ยได้ 

17 มี.ค. 2558 คณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 1103/2558 ได้มีมติให้ฟ้องคดีแพ่งเรียกคืนเงิน
ฝากและดอกเบี้ยค้างจ่าย กับ สคจ.มงคลเศรษฐี พร้อมกับคณะกรรมการด าเนินการผู้ให้
สัญญาค้ าประกัน 

22 เม.ย. 2558 สอ.จุฬาฯ ได้ยื่นฟ้อง สคจ.มงคลเศรษฐี กับคณะกรรมการ ให้ช าระหนี้เงินฝาก ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 
215,788,513.60 บาท  (สองร้อยสิบห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบสามบาท   
หกสิบสตางค์) 

14 ก.ย. 2559 ศาลมีค าพิพากษาให้ สคจ.มงคลเศรษฐี ช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ จ านวน 215,788,513.60 บาท 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 200,000,000.-บาท นับถัดจากวันฟ้อง 
(22 เมษายน 2558) 

10 ก.พ. 2560 
 
 
ปัจจุบัน 

สหกรณ์ ได้ตั้ ง เจ้ าพนักงานบั งคับคดียึดหุ้ น บริษัท สหประกันชีวิต  จ ากัด  จ านวน 
190,000,000.-บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ สคจ.มงคลเศรษฐี ถืออยู่ โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งอายัด
มิให้จ าหน่ายหรือโอนให้กับผู้ใด   
คณะกรรมการ สคจ.มงคลเศรษฐี ได้ยื่นอุทธรณ์  และศาลนัดฟังค าพิพากษาอุทธรณ์ ภาค 1 
ในวันที่ 6 กันยายน 2560 

 
 

 
42

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำาปี 2560 ครั้งที่ 1



สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ ากัด 

27 ส.ค. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ น าเงินไปฝากกับสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ ากัด ( จ านวน 100 ล้าน
บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ระยะเวลาฝาก  36 เดือน ใช้โฉนดที่ดินเนื้อที่ 130 ไร่เศษ (2 
โฉนด) เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินฝาก ราคาประเมิน 
รวม 104,358,300.00 บาท 

29 ต.ค. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ฝากเพ่ิม 195 ล้านบาท ระยะเวลา 35 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี 
ใช้โฉนดที่ดินเนื้อท่ี 52 ไร่เศษ (15 แปลง 17 โฉนด) ราคาซื้อขายที่ดินทั้งสิ้น 198 ล้านบาทเศษ 

29 มี.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ฝากเพ่ิม 300 ล้านบาท ระยะเวลา 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี 

23 พ.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ฝากเพ่ิม 200 ล้าน ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี 

27 พ.ย. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ฝากเพ่ิม 200 ล้านบาท สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ ากัด มีการทยอย
ช าระคืน  
ดังนั้น รวมเงินฝากทั้งสิ้น 915 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี 
รวมโฉนดที่ดินทั้งสิ้น 218 ไร่เศษ ราคาประเมินทรัพย์สินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 1,853 ล้านบาท 

 ผิดนัดช าระหนี้ ไม่ช าระต้นเงินและดอกเบี้ย   
ทั้งนี้ สหกรณ์อมทรัพย์จุฬาฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดมีนบุรีเพื่อด าเนินคดี 

28 ม.ิย. 2560 ศาลนัดสืบพยานโจกท์ 

สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน 

11 พ.ค. 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์โดย นายทะเบียนสหกรณ์  
มีค าสั่งเลิกกิจการสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ ากัด 

ผลที่เกิดกับสอ.จุฬาฯ 

          สอ.จุฬาฯ เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ จ านองที่ดินจ านวน 218 ไร่เศษ อยู่ระหว่างรอการช าระบัญชี ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
ล้มละลาย 
          ในบทบาทของคณะกรรมการสอ.จุฬาฯ จะมีประชุมเพ่ือการคัดเลือกบริษัท ไปประมูลมูลค่าทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกัน ว่ามีมูลค่าตามความเป็นจริงเท่าใด 
          ทั้งนี้  การพิจารณาการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ต่างๆ จะพิจารณาจากข้อมูลทางการเงิน ของสหกรณ์นั้นๆ ที่ผ่านการ
รับรอง โดยผู้สอบบัญชีของสหกรณ์นั้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีบุคลากรกลั่นกรองข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใน
กรอบของหลักเกณฑ์และระเบียบของสหกรณ์ทุกครั้ง 
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ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ำกัด 
 

 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2553  ซึ่งเป็นกำรรวมตัวของสหกรณ์                
ออมทรัพย์  6 สหกรณ์  ได้แก่  สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จ ำกัด ,  สหกรณ์ออมทรัพย์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จ ำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์
ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยำบำล 
จ ำกัด   

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ของสหกรณ์สมำชิก เอ้ืออำทร
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับภำครัฐในกำรพัฒนำประเทศ ตลอดจนร่วมมือกับนำนำประเทศในกำร
พัฒนำระบบสหกรณ์ และขบวนกำรสหกรณ์ในระดับสำกล 

ปัจจุบัน สหกรณอ์อมทรัพย์จุฬำฯ ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ำกัด  จ ำนวน 50,000,000.- บำท   
ปี 2558  ได้รับเงินปันผลร้อยละ  5.85  ต่อปี   เป็นเงิน 2,925,000.-  บำท 
และมีกำรน ำเงินไปฝำกประจ ำ 5 ปี จ ำนวน 550,000,000.- บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ที ่ วันที่ฝำก วันครบก ำหนด จ ำนวนเงิน 
อัตรำ

ดอกเบี้ย 
รำยละเอียดกำรรับดอกเบี้ย 

1. 18 ต.ค. 2555 18 ต.ค. 2560 250,000,000.- 5.00 รับดอกเบี้ยทุกวันที่ 18 ของเดือน 
2. 9 ม.ค. 2556 9 ม.ค. 2561 100,000,000.- 5.00 รับดอกเบี้ยทุกวันที่ 9 ของเดือน 
3. 3 ต.ค. 2559 3 ต.ค. 2564 200,000,000.- 4.00 รับดอกเบี้ยทุกวันที่ 3 ของเดือน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ  ได้รับดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำจำกชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ำกัด ทุกเดือน              
ประมำณเดือนละ 2,083,000.00 บำท 

ด ำเนินกำร เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2560 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ได้มีมติถอนเงิน
ฝำกประจ ำจำกชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ำกัด  จ ำนวน 550,000,000.- บำท  

  สหกรณ์ฯ ได้ด ำเนินกำรติดตำมผลกระทบกับชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ำกัด กรณี กำรสั่งเลิกสหกรณ์
เคหสถำนนพเก้ำรวมใจ จ ำกัด  พบว่ำ เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2560 คณะกรรมกำรชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ำกัด     
ได้ก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเงินฝำกที่ฝำกไว้กับสหกรณ์เคหสถำนนพเก้ำฯ เพ่ือให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีสภำพคล่อง
สำมำรถน ำไปบริหำรจัดกำรหำรำยได้มำจ่ำยเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝำกของสหกรณ์สมำชิกได้ โดยไม่ให้มีผลกระทบ
ในเรื่องกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณ์สมำชิก โดยได้เชิญสหกรณ์สมำชิกมำร่วมหำรือพร้อมทั้งชี้แจงใน
รำยละเอียดดังกล่ำว ในวันอำทิตย์ที่ 11 มิถุนำยน 2560 
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บริษัท สหประกันชีวิต จ ำกัด 

 บริษัท สหประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนกำรสหกรณ์ไทย ที่มีผู้ถือ
หุ้นเป็นสหกรณ์ประเภทต่ำงๆ ทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์
ร้ำนค้ำ สหกรณ์บริกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จ ำกัด เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สหประกันชีวิต และ            
ถือหุ้นคร้ังแรกจ ำนวน 100,000.-บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) โดยเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2538 บริษัท สหประกันชีวิต 
จ ำกัด (มหำชน) ได้เริ่มด ำเนินกำรประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นบริษัท ล ำดับที่ 13 ของบริษัทประกันชีวิตใน
ประเทศไทย ส ำนักงำนใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่ที่ เลขที่ 13 อำคำรบุญจิรำธร สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนน
พิชัย แขวงนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  ปัจจุบัน บริษัท สหประกันชีวิต จ ำกัด  ได้ย้ำยส ำนักงำนมำอยู่ที่ 
อำคำรยูทำวเวอร์  ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 

วันท่ี 30 กันยำยน 2554 – ปัจจุบัน   สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ได้ถือหุ้นกับบริษัท สหประกันชีวิต จ ำกัด 
เป็นจ ำนวน 10,000,010.- บำท (สิบล้ำนสิบบำทถ้วน) 
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สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรสาร 02 611 7411

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ยกระดับเศรษฐกิจ 

ชีวิตแจ่มใส 

 

 

 

  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 

สิ่งตีพมิพ์ 


