
รายละเอียดการท าธุรกรรมระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ กับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ มีการท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ระหว่างกัน

เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ น าเงินไปฝากออมทรัพย์พิเศษจ านวน 200 

ล้านบาท มีก าหนดเวลาฝาก 6 เดือน และมีการท าธุรกรรมทางการเงินต่อเน่ืองกันมาท้ังการฝากเงินและการให้กู้

เงินดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ วันฝาก/กู้ วันครบ
ก าหนด 

ระยะเวลา 

(เดือน) 
จ านวนเงินฝาก 

(ล้านบาท) 
จ านวนเงินกู ้
(ล้านบาท) 

คณะกรรมการ 

ชุดที่ 
หมายเหตุ 

ฝาก/ถอน คงเหลือ เงินให้กู้ คงเหลือ 

1 1เม.ย.51 1ต.ค.51 6 200 200   48 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเลขที่ 
001-13-000050-2 

2 17เม.ย.51 17ต.ค.51 6 300+
 500   48 ฝากเพ่ิม 

3 16ก.ค.51 16ม.ค.52 6 100+
 600   48 ฝากเพ่ิม 

4  1ต.ค.51  200
-
 400    เงินฝากล าดับที่ 1 ครบก าหนด 

5 1ต.ค.51 1ต.ค.52 12 200.     600   48 ฝากต่อ 

6  17ต.ค.51  300-
 300    เงินฝากล าดับที่ 2 ครบก าหนด 

7 17ต.ค.51 17ต.ค.52 12 300. 600   48 ฝากต่อ 

8 19พ.ย.51 19ก.พ.52 3 50+
 650   48 ฝากเพ่ิม 

9  16ม.ค.52  100-
 550    เงินฝากล าดับที่ 3 ครบก าหนด 

10  19ก.พ.52  50-
 500    เงินฝากล าดับที่ 8 ครบก าหนด 

11 19ก.พ.52 19ส.ค.52 6 50. 550   49 ฝากต่อ 

12  19ส.ค.52  50-
 500    เงินฝากล าดับที่ 11 ครบก าหนด 

13  1ต.ค.52  200-
 300    เงินฝากล าดับที่ 5 ครบก าหนด 

14  1ต.ค.52  300-
 0    ถอนเงินฝากล าดับที่ 6 

15 1ต.ค.52 1เม.ย.53 6 450. 450   49 ฝากต่อ 450 ล้านบาท (ล าดับที่ 13-14) 
16 29ม.ค.53 28ม.ค.54 12 200+ 650   49 ฝากเพ่ิม 
17  1เม.ย.53  450- 200    เงินฝากล าดับที่ 14 ครบก าหนด 
18 1เม.ย.53 1เม.ย.54 12 450. 650   50 ฝากต่อ 
19 22ธ.ค.53 30ธ.ค.68 180   800 800 50 กู้ 1,000 ล้านบาท รับเงินกู้ 

งวดแรก 800 ล้านบาท 



ล าดับ วันฝาก/กู้ วันครบ
ก าหนด 

ระยะเวลา 

(เดือน) 
จ านวนเงินฝาก 

(ล้านบาท) 
จ านวนเงินกู ้
(ล้านบาท) 

คณะกรรมการ 

ชุดที่ 
หมายเหตุ 

ฝาก/ถอน คงเหลือ เงินให้กู้ คงเหลือ 

20 28ม.ค.54     200 1,000 50 รับเงินกู้งวดที่ 2 
21  28ม.ค.54  200- 450    น าเงินกู้งวดที่ 2 คืนเงินฝาก 
22  1เม.ย.54  450- 0    เงินฝากล าดับที่ 18 ครบก าหนด 
23 1เม.ย.54 1เม.ย.55 12 450. 450   51 ฝากต่อ 
24  1เม.ย.55  450- 0    เงินฝากล าดับที่ 23 ครบก าหนด 
25 1เม.ย.55 1เม.ย.56 12 450. 450   52 ฝากต่อ 
26  1เม.ย.56  450- 0    เงินฝากล าดับที่ 25 ครบก าหนด 
27 1เม.ย.56 1เม.ย.57 12 450. 450   53 ฝากต่อ 
28 25มิ.ย.56 30มิ.ย.71 180   1,431 1,431 53 กู้รวมหนี้กับเงินฝาก 

ยอดเงินกู้ครั้งที่ 1 คงเหลือ 849.9 ล้าน
บาท ยอดเงินฝาก 450 ล้านบาท ดอกเบี้ย
เงินกู้ เงินฝาก และค่าปรับ 16.2 ล้านบาท 
เหลือรับเงิน 114.9 ล้านบาท 

29  25มิ.ย.56  450- 0    ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเลขที่ 
001-13-000050-2 

30 29พ.ย.56   30.71 30.71   53 เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเลขที่ 
001-12-007500-5 เพื่อน าดอกเบี้ยเงินกู้
เข้าไว้ในบัญชีเงินฝากซ่ึงมีการโอนดอกเบี้ย
เงินกู้เข้าฝากทุกเดือนจนถึงปัจจุบัน 

 

  



การฝากเงิน   การฝากเงินไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ มีดังน้ี 

1. การฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์พิเศษเลขที่ 001-13-000050-2 มีระยะเวลาฝาก 6 เดือน และ 12 เดือน จ่าย

ดอกเบี้ยรายเดือนทุกวันส้ินเดือน มีการฝากครั้งแรกเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2551 จ านวนเงินฝาก 200 ล้านบาท 

ต่อจากน้ันมีการ ฝาก-ถอน เรื่อยมาตามที่ปรากฏในตารางจนกระทั่งมียอดเงินฝากรวมสูงสุดจ านวน 650 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 การฝากเงินแบบออมทรัพย์พิเศษน้ีลดลงเหลือ 450 ล้านบาทเมื่อได้มีการปรับให้เป็นเงินกู้ 

200 ล้านบาทในการให้กู้ครั้งที่ 1 และได้มีการปรับเงินฝากคงเหลืออีก 450 ล้านบาทให้รวมเป็นเงินกู้ทั้งหมด 

ในการให้กู้ครั้งที่ 2 ปัจจุบันจึงไม่มีเงินฝากลักษณะน้ีอีกต่อไป 

2. การฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์พิเศษเลขที่ 001-12-007500-5 เปิดบัญชีฝากเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ด้วย

เงินที่เป็นดอกเบี้ยเงินกู้จากการให้กู้เงินครั้งที่ 2 และเงินค่าปรับจากการผิดนัดช าระหน้ีต้ังแต่งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 4 

จ านวน 30.71 ล้านบาท ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ต้ังแต่งวดที่ 5 ถึงงวดที่ 30 ให้น าฝากเข้าบัญชีน้ีด้วยเช่นกัน ณ ส้ินเดือน

ธันวาคม 2557 มียอดเงินฝากที่แสดงไว้ในสมุดเงินฝากน้ีจ านวนทั้งส้ิน 117.63 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 

2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ขอถอนเงินจ านวน 19.84 ล้านบาท แต่สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ  ไม่

สามารถให้ถอนได้ โดยให้เหตุผลว่าขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างการจัดท าแผนฟื้นฟูกิจการ 

 

การให้กู้เงิน  มีจ านวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

ล าดับ รายการ การให้เงินกู้ การให้เงินกู้ 

1. วันที่ให้กู้ 22 ธันวาคม 2553 25 มิถุนายน 2556 

2. จ านวนเงินที่ขอกู้ 1,100 ล้านบาท 1,100 ล้านบาท 

3. จ านวนเงินที่อนุมัติให้กู้ 1,000 ล้านบาท 1,431 ล้านบาท 

4. จ านวนงวดช าระหน้ีคืน 180 งวดเดือน 180 งวดเดือน 

5. เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ 
คงเหลือ 

  

 - ก่อนให้กู้ 650 ล้านบาท 450 ล้านบาท 

 - หลังให้กู้ 450 ล้านบาท ไม่มี 



ล าดับ รายการ การให้เงินกู้ การให้เงินกู้ 
6. เงินให้กู้สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ 

คงเหลือ 
  

 - ก่อนให้กู้ ไม่มี 849.92 ล้านบาท 

 - หลังให้กู้ 849.92 ล้านบาท (ช าระหน้ี
มาแล้วรวม 27 งวดเดือน) 

1,431 ล้านบาท (อนุมัติให้
ปลอดต้นเงินงวดที่ 1-30 
เหตุจากผู้ขอกู้ไม่สามารถ
ช าระหน้ีตามสัญญาได้ 
ต้ังแต่งวดที่ 1) 

 

ในการพิจารณาให้กู้เงินทั้ง 2 ครั้ง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2550  

มีสาระส าคัญดังน้ี 

1. สหกรณ์ท่ีขอกู้เป็นครั้งแรกจะอนุมัติให้กู้ได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท 

2. สหกรณ์ท่ีขอกู้ซึ่งเคยกู้กันมาก่อนแล้ว จะอนุมัติให้กู้ได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท 

3. ให้มีหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้เต็มวงเงิน โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินราคาหลักทรัพย์เช่นเดียวกับการประเมิน

ราคาหลักทรัพย์ของสมาชิกโดยอนุโลม 

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยอันท าให้สหกรณ์ผู้กู้ไม่สามารถช าระคืนเงินกู้ได้ตามก าหนด คณะกรรมการฯ สามารถผ่อน

ผันได้ตามท่ีเห็นสมควร 

5. กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากเกณฑ์ ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา 

 

การให้เงินกู้ครั้งท่ี 1  

 การพิจารณาให้กู้มีการด าเนินการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2550 มีเอกสาร

ประกอบการกู้มาให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติให้ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ร้อยละ 70 ของราคา 

ที่คณะกรรมการด าเนินการฯ ประเมิน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้กับสมาชิก การให้กู้ครั้งน้ีมีการปรับให้เงินฝากที่มีอยู่ 

650 ล้านบาท ให้ลดลงเหลือ 450 ล้านบาท  



 หลังจากรับเงินกู้แล้วสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ มีการช าระหน้ีตามสัญญารวม 27 งวด ท าให้เงินต้นลดลง
เหลือ 849.92 ล้านบาท ส่วนงวดที่ 28 ถึงก าหนดช าระวันที่ 29 มีนาคม 2556 และงวดที่ 29 ถึงก าหนดช าระวันที่ 30 
เมษายน 2556 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ ได้ขอผ่อนผันการช าระหน้ี 

การให้เงินกู้ครั้งท่ี 2 

 คณะกรรมการด าเนินการฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินกู้แก่สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ 1,431 ล้านบาท 
ระยะเวลาผ่อนช าระ 180 งวดเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยหักช าระหนี้เงินกู้เดิมและคืนเงินฝากพร้อม
ดอกเบี้ยที่คงค้างอยู่ทั้งหมดด้วย 

การอนุมัติให้เงินกู้ 1,431 ล้านบาท เมื่อหัก 1) หน้ีเดิมคงค้าง 849.92 ล้านบาท 2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 450 
ล้านพร้อมดอกเบี้ย 5.76 ล้านบาท 3) ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ขอผ่อนผันของเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2556  รวม 10.25
ล้านบาท 4) ค่าปรับ 0.16 ล้านบาท และ 5) เงินฝากออมทรัพย์พร้อมดอกเบี้ย 9,787.09 บาทแล้ว 

เหตุการณ์หลังจากอนุมัติให้กู้เงิน  

 31 กรกฎคม 2556 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ ผิดนัดช าระหน้ีงวดที่ 1 ตารางแนบท้ายสัญญาก าหนดให้
ช าระเงินต้น 7.95 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 7.70 ล้านบาท ช าระจริง 1.0 ล้านบาท 

30 สิงหาคม 2556 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ ผิดนัดช าระหน้ีงวดที่ 2 ตารางแนบท้ายสัญญา 
ก าหนดให้ช าระเงินต้น 7.95 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 6.43 ล้านบาท ช าระจริง 1.5 ล้านบาท 

27 กันยายน 2556 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯผิดนัดช าระหน้ีงวดที่ 3 ตารางแนบท้ายสัญญา 
ก าหนดให้ช าระเงินต้น 7.95 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 6.61 ล้านบาท ช าระจริง 1.0 ล้านบาท 

31 ตุลาคม 2556 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ ผิดนัดช าระหน้ีงวดที่ 4 ตารางแนบท้ายสัญญา 
ก าหนดให้ช าระเงินต้น 7.95 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 14.52 ล้านบาท ไม่ช าระหนี้ 

 21 สิงหาคม 2557  คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้ย่ืนฟ้อง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ ต่อศาลแพ่งเพื่อ
เรียกหน้ีคืน ตามคดีหมายเลขด าที่ ย 302/2557 โดยค าแนะน าของคณะกรรมการศึกษาฯ เมื่อ 6 มีนาคม 2557 

 26 สิงหาคม 2557  ศาลล้มละลายกลางมีค าส่ังรับค าร้องฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ มีผล
ทางกฎหมายให้ศาลแพ่งต้องหยุดการพิจารณาคดีและจ าหน่ายคดีที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ฟ้องเรียกหน้ีคืนจากสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลล้มละลายกลางมีค าวินิจฉัย ถ้าศาลวินิจฉัยรับว่าไม่ให้สหกรณ์



เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ ศาลแพ่งจึงด าเนินการทางศาลต่อสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ ต่อไปได้ 
หากศาลวินิจฉัยให้สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ เข้าแผนฟื้นฟูกิจการได้ ศาลแพ่งจะต้องรอคอยจนกว่าแผนฟื้นฟู
กิจการส้ินสุดจึงจะสามารถด าเนินการต่อไปได้ ซึ่งต้องใช้เวลารอคอยประมาณ 5-7 ปี 

 21 มกราคม 2559 ศาลล้มละลาย ส่ังให้ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ันฯ ฟื้นฟูกิจการ สอ.จุฬาฯ เป็นเจ้าหน้ี 
บุริมสิทธ์ิ มีหลักประกันและได้รับช าระหน้ี เงินต้น 1,431 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี ภายในระยะเวลา 12 
ปี 6 เดือน  เป็นเจ้าหน้ีรายเดียวที่ได้รับช าระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ย  เริ่มช าระหน้ีต้ังแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป 
ส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2571  ส่วนดอกเบี้ยค้างช าระ ต้ังแต่ 25 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 
104,707,123.26 บาท ช าระให้เสร็จส้ินภายใน 5 ปี ดังตารางช าระหน้ีแนบท้าย 

 หลังจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 27 
เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รับช าระหนี้แล้ว จ านวนทั้งหมด 28 งวด เป็นต้นเงิน 267,120,000 บาท 
ดอกเบี้ย 90,691,683.29 บาท  

ปัจจุบันคงเหลือเงินต้น ค านวณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 จ านวน 1,163,880,000.00 บาท ดอกเบี้ยค้าง
ช าระ คงเหลือค านวณ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560  จ านวน 70,153,772.60  บาท   

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ว่าจ้างบริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินราคา
หลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนกับคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์ ประเมินทรัพย์ท่ีเป็นหลักประกันซึ่งมีมูลค่าตลาด
ทรัพย์สินจ านวน 2,074,406,000 บาท  

 


