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รุ่งเรืองกิจไกร
นางอังคณา
พวงเงิน
นายลับแล
ณ บางช้าง
นายสมชาย
หอมจันทร์
นายอภิชา
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2.

นายวัฒนชัย

3.

นางสาวเมษา

4.

นางสุนีย์
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลีวิวัฒน์วงศ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
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คามา
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รองประธานกรรมการ
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เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
อีกจานวน 3,709 คน
(จากสมาชิกทั้งหมด 11,631 คน)

จานวน 17 คน
(จากสมาชิกสมทบทั้งหมด 4,342 คน)
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กิจการที่ประชุม
ประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2559 และแนะนารองประธาน ทั้ง 2
ท่าน เหรัญญิก เลขานุการ และแนะนาผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ต่อจากนั้น จึงดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้
นายทวี กาญจนภู : เลขประจาตัว สมาชิก 230476 ขอนาเสนอจะขออนุ ญ าตท่าน
ประธาน แล้วก็ทางที่ประชุมสมาชิกที่ประชุมในที่นี้ ขอเลื่อนวาระการประชุม จากวาระที่ 9 เรื่องการเลือกตั้ง
กรรมการดาเนินการมาเป็นวาระที่ 1ทั้งนี้ด้วยเหตุผลว่าวันนี้การประชุมวาระจานวนมาก ถึง 15 วาระ และใน
วาระรับรองรายงานการประชุม มีถึง 4 รายงานการประชุมด้วยกัน ซึ่งดูแล้วมีประเด็นที่ต้องถกเถียงและ
โต้ แย้ งกั น เยอะ การประชุม ถ้ าหากถอดเทปแล้ ว น่ าจะเป็ น ประมาณ 30 หน้ าแต่ เขี ย นมาเพี ย ง 5 หน้ า
เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ การประชุมยืดเยื้อยาวนาน ทาให้กรรมการชุดที่แล้วที่ดารงตาแหน่งไม่สามารถดารง
ตาแหน่ งครบปี เพราะฉะนั้ นจึงอยากจะขอเสนอการเลื่ อนวาระที่ 9 ขึ้น มาเป็ นวาระที่ 1 เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนิน การไปได้ต่อเนื่องโดยไม่ติดขัด และสามารถทาหน้าที่ ได้ครบปี จึงขอเรียนเสนอที่ ประชุมและท่าน
ประธานพิจารณาครับ
ประธาน : การเสนอต้องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา ประธานไม่มีสิทธิ์ไปเลื่อนการประชุม
วาระไหนไปตรงไหนนะครับ มีผู้เสนอให้เลื่อนระเบียบวาระประชุมที่ 9 ใช่ไหม
นายทวี กาญจนภู : ที่หนึ่งเลยครับ
ประธาน : ไม่ใช่ที่ 1 ก่อนวาระที่ 1 ผมจะถามที่ประชุม มีคนเสนอเป็นอย่างอื่นหรือเปล่า
ให้เดินตามวาระ มีผู้เสนอแล้วเชิญครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล : เลขประจาตัวสมาชิก 142284 เมื่อกี้ท่านสมาชิกเสนอวาระ
ที่ 9 ขึ้ น มาก่ อน ซึ่งจริงๆ แล้ ว วาระที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ พ วกเราเข้ ามานั่ งในห้ อ งประชุม นี้ แล้ ว ปี ที่ แล้ ว ก็ เกิ ด
เหตุการณ์ที่เรียกว่า โห่ กว่าเราจะได้สมใจวาระนั้น ปรากฏว่า สว.เรากลับเกือบหมดแล้ว เพราะฉะนั้นทาให้
คะแนนเสียงมันดูแล้วลักลั่น เพราะฉะนั้นผมขอเสนอที่สาคัญยิ่งกว่าการเลือกตั้ง คือ สิ่งที่พวกเราสนใจที่เข้ามา
ประชุมในวันนี้คือขอเป็นวาระ 4,5,6 เพราะว่าในวาระที่ 6 คือ สิ่งที่สาคัญที่สุด แต่มันจะสาคัญไม่ได้ ถ้าเราไม่
รู้เรื่อง งบการเงินของปีนี้ นั่นแปลว่าเราต้องรับรองงบการเงินทั้งหมดเสียก่อน เราถึงจะพิจารณาจัดสรรกาไร
สุทธิหลังจากนั้น ท่านจะเสนออะไรขึ้นมาก่อน ผมไม่ค้านครับ แต่ผมเสนอ 4,5,6 ขึ้นมาก่อน ทั้งนี้เพราะว่า
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมมีตั้ง 4 ชุด จริงๆ ถ้าเราประชุมกันดีๆ คือ ถ้าอยู่ในวาระถูกต้องตามนั้ น
ไหม ถ้าเขียนรายงานมาไม่ถูกต้องแก้อย่างไร เรื่องเร็วครับ วาระที่ 2 รายงานกิจการประจาปีก็ไปอยู่ท้ายได้
รับทราบสมาชิกใหม่ก็ไม่น่ามีอะไร เพราะฉะนั้น 4,5,6 ค่อนข้างจะยาว เพราะฉะนั้นถ้าที่ประชุมมีคนมาก
อย่างนี้ และเราได้ 4,5,6 พูดให้เสร็จ ทุกคนพอใจ ผมเสนออย่างนี้นะครับ ขอบคุณครับ
ประธาน: มีเสนอจะเลื่อนวาระอยู่ 2 ท่านต้องถามที่ประชุมนะครับ ผมอาจจะถามอย่าง
นี้ก่อนได้ไหม ให้ดาเนินการตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ทั้ง 15 วาระตามลาดับ อย่างนี้ก่อน ถ้าที่ประชุม
เห็นด้วยตามนี้ก็ดาเนินไปเลย ก็ไม่ต้องสลับสับเปลี่ยนตรงไหนทั้งสิ้น และต่อไปก็ต้องถามว่าจะเลื่อนวาระที่ 9
มาพิจารณาก่อนเพื่อน ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ อย่างไร แล้วตรงนั้นก็ต้องรับว่าตกลงเป็นอย่างไร ถ้าการยก
มือครั้งแรกให้เดินตามวาระที่กาหนดไว้ แล้วก็ที่เลื่อนวาระที่ 9 มาก่อนวาระที่ 1 ที่ประชุมเห็นว่าน้อยกว่าก็ตก
ไป แต่ถ้าสมมติว่ามากกว่าก็มาเปลี่ยนเป็นวาระที่ 9 เริ่มต้น ถามอย่างนี้ได้ไหม ถัดไปก็ถามว่าจะเลื่อนวาระที่
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4,5,6 มาเรียงลาดับก่อน 1,2,3 เพราะ 4,5,6 มันสลับที่กันไม่ได้อยู่แล้ว 4 ต้องมาก่อน แล้ว 6 ถึงจัดสรรกาไร
สุทธิ แล้วก็ยกมือดู ถ้าจานวนออกมามากกว่าที่ดาเนินการตามวาระทั้งหลายก็เลื่อนได้ แต่ถ้าหากว่าจานวนที่
ให้เลื่อนนั้น 4,5,6 มาเริ่มต้นนั้นน้อยกว่า ก็ดาเนินตามวาระที่กาหนดไว้ในการประชุมนี้เลย
ผมถามอย่าง
นี้ได้ไหม ตามความเข้าใจก่อนท่านเสนออะไรครับ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : เลขประจาตัวสมาชิก 171853 คือ ผมขอวางหลักการ
ก่อนนะ หลักการก็คือว่า องค์กรที่เป็นเอกชน ถ้าไม่มีกฎหมายห้าม ทาได้ทั้งหมดครับ ทีนี้จะเทียบเคียงให้ฟัง
ว่า การประชุ ม นั้ น การประชุ ม ของนิ ติ บุ ค คล ไม่ ว่า จะเป็ น ในรู ป ของบริษั ท หรือ ในรูป ของสหกรณ์ อั น นี้
ยกตัวอย่างของบริษัทก็แล้วกัน การจัดวาระการประชุมของบริษัทนั้น โดยทั่วไปที่เป็นสากล เขาจะจัดวาระก็
คือ วาระที่ 1 ก็คือรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญครั้งก่อน หรือวิสามัญครั้งสุดท้ายเสียก่อน วาระที่ 2
คือ คณะกรรมการดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานของนิติบุคล วาระที่ 3 เลือกตั้งกรรมการใหม่ แทน
กรรมการที่ ค รบวาระ เขาไม่ ได้ จัด ไว้ ท้ าย วาระที่ 4 ถึงจะพิ จารณาอนุ มั ติ งบดุ ล และบั ญ ชี และวาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล แล้วก็วาระที่ 6 ก็เลือกตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ท้ายๆ อันนี้สหกรณ์
เราก็เป็นนิติบุคคล เพราะฉะนั้นการจัดรายงานการประชุมนั้น ก็อยากจะให้ล้อ กับนิติบุคคลที่จดทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เราจะมีหลักการที่ยึดมากกว่าที่จะใช้ความคิดเห็น ผมเสนอเป็นหลักการว่า
ควรจะรับรองรายงานการประชุมเสี ยก่อน แล้ วก็คณะกรรมการดาเนินการรายงานกิจการ แล้ วก็เลือกตั้ง
กรรมการ จาก 9 ก็จะเลื่อนมาที่ 3 ก่อนที่จะไปพิจ ารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ก่อนที่จะไปพิจารณาเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบบัญชีหรือกิจการ อันนี้คือเป็นสากลที่กฎหมายไม่ได้ถึงขนาดบัญญัติ แต่ว่าบอกแนวทางไว้ว่าอะไร
สาคัญก่อนหลัง ขอบคุณครับ
ประธาน : กราบเรียนที่ประชุมว่า การตั้งระเบียบวาระการประชุม ดาเนินการมาอย่างที่
ปรากฏ 15 ลาดับตรงนี้แล้ว ซึ่งถูกต้องตามวิธีการการประชุมของสหกรณ์ฯ ในประเทศไทย การรับรองรายงาน
การประชุมต้องมี รายงานกิจการประจาปีก็ต้องมีเพราะเป็นเรื่องประชุมใหญ่ วาระที่ 3 ที่แจ้ง รับทราบการรับ
สมัครสมาชิกใหม่และสมาชิกลาออก เพราะต้องรู้สถานภาพของสมาชิกเป็ นอย่างไร วาระ 4,5,6 ต้องพิจารณา
งบการเงิน รายงานประจาปี ผู้ตรวจสอบกิจการ จัดสรรกาไรสุทธิ เรามีกาไรก็จ่ายปันผลคืนกันไป วาระที่ 7 มี
การเสนอจากที่ประชุมครั้งก่อนให้พิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญก่อนก็เอามาไว้ต้น ทาตามที่สมาชิกเสนอแนะปี
ก่อน วาระ 8,9 เรียงตามลาดับ งบประมาณต้องรู้ก่อน เลือกตั้งกรรมการบริหารงานตามหลัง เลือกกรรมการ
ประธานการหยั่งเสี ยงคนถัดไป วาระ 11,12,13 เป็ น routine ที่เราท าไม่ ใช่ไม่เป็น ตามกฎเกณฑ์ ที่ป ฏิบั ติ
สอบถาม กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
นายชูชาติ ธรรมเจริญ : ท่านประธานครับเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ให้ท่านถามเลยว่าใครต้องการให้คงการประชุมตามที่ท่านนาเสนอก็ยกมือ ใครต้องการเปลี่ยนแปลงก็ยกมือ ฝ่าย
ไหนชนะก็ดาเนินตามนั้น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็มาดูกันว่าเป็นไปตามที่คุณทวี
เสนอหรือ อาจารย์จรูญเสนอ จะได้เห็นชัดเจน ขอบคุณครับ
ประธาน : เจ้าหน้าที่ประจาจุดนับคะแนน จะมีการนับคะแนน
นายอธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล : ผมขอท้วงติงคือมีข้อมูล สมมติว่า ถามเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริม ถ้ารายการที่ 9 ผ่านที่ประชุมกรรมการชุดใหม่ ผ่านที่ประชุมรับรอง วาระอื่นๆ สมมติไม่ผ่าน
กรรมการชุดไหนจะดาเนินการต่อ กรรมการชุดใหม่หรือกรรมการชุดเก่า
ประธาน : ผมถามที่ประชุมก่อน ท่านเห็นด้วยการดาเนินตามวาระการประชุม 1-15
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ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม กรุณายกมือ
เจ้าหน้าที่ : ตามวาระที่กาหนด เห็นด้วย 62
ประธาน : ใครต้องการให้เลื่อนไม่ต้องนับ เพราะเกิน 62 อยู่แล้ว การเลื่อนวาระมี
2 เลื่อน คือเลื่อนวาระที่ 9 มาก่อนวาระที่ 1
นายบุญชอบ มีนาภา : ผมจะเสนอเงื่อนไขอื่น
ประธาน : เลื่อนไปแล้ว
นายบุญชอบ มีนาภา : ก็เลื่อนแต่ผมจะเสนอว่าเลื่อนอะไรบ้าง
ประธาน : เขาเสนอไป 2 แล้ว
นายบุญชอบ มีนาภา : 2 ก็ยังไม่พอใจ ผมอยากได้ 3
ประธาน : ที่ประชุมว่าอย่างไร
นายบุญชอบ มีนาภา : เสนอให้เลื่อนวาระที่ 9 มาอันดับแรก อันดับ 2 ให้เลื่อนวาระการ
จัดสรรกาไรสุทธิในวาระที่ 6
ประธาน : จัดสรรกาไรสุทธิต้องมี 4-5 ก่อนและจัดสรรอย่างไรกาไรเท่าไรยังไม่รู้ มันต้อง
4,5,6 ติดกัน
นายบุญชอบ มีนาภา : ผมมองว่าไม่เป็นไร
ประธาน : ไม่ใช่ไม่เป็นไร
นายบุญชอบ มีนาภา : ผมมองว่าถ้าให้รับรองรายงานประชุมวันนี้ 6 โมงก็ไม่เสร็จ
เพราะรายงานการประชุมท่านเขียนเละเทะมาก
ประธาน : ค่อยว่ากันในวาระ แต่ 4,5,6 ต้องต่อเนื่องกัน ใครเสนอวาระที่ 9 พิจารณา
ก่อนวาระที่ 1 กรุณายกมือ น่าจะเยอะไม่ต้องนับ ระเบียบวาระที่ 5-7 เสนอเลื่อนมาพิจารณาหลังวาระที่ 2
ใช่ไหม 1-2 และ 4-6 เป็นก่อนวาระที่ 3 ใช่ไหม
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล : ที่ผมเสนอเพราะ 4-6 ต้องมาก่อน ถ้าให้วาระ 9 มาก่อน
คาถามคือ 4-6 ใครจะตอบ เพราะถ้ามีผลแล้วประธานกรรมการคนใหม่ต้องขึ้นนั่ง เรายังไม่ทราบเป็นอนาคต
แต่ 4-6 เราเห็น ถ้ามีคาถามอะไร กรรมการดาเนินการชุดปัจจุบันเป็นผู้ทา เขาต้องเป็นผู้ตอบ จะเลื่อน 9 มา
เป็น 4 ก็ได้ เพราะถ้าเรียง 9 ก่อน ผมไม่รู้ว่าท่านมีปัญหาอะไรกัน แต่ถ้าเปลี่ยนจริงกรรมการชุดใหม่ต้องขึ้นนั่ง
ขอบคุณ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ขอให้ความคิดเห็น สิ่งที่มิได้กาหนดไว้ให้ยึดถือตามประเพณี
ที่เคยปฏิบัติ กรณีที่ประชุมใหญ่รับรองกรรมการบริหารชุดใหม่ มิได้หมายความว่า ณ สิ้นเวลารับรองจะมีผล
ทันที ต้องถึงเที่ยงคืนของวันต่อไป ขอบคุณ
นายทวี กาญจนภู : สนับสนุนความคิดเห็น อาจารย์ปริญญา เพราะถ้าเราลงวาระ 9
ไม่ใช่วาระที่กรรมการชุดใหม่ทาหน้าที่เลย กรรมการชุดเก่าก็ยังทาหน้าที่วาระที่ 11-15 จนจบกระบวนการ
วันนี้ การเลือกตั้งวันนี้แค่เป็นพิธีกรรมเพื่อทาหน้าที่ในวันพรุ่งนี้
นายจิตประภัสส ใจอารีย์ : ผมขออนุญาตในฐานะเป็นผู้อาวุโสและเป็นกรรมการเก่า
เรื่องวาระการประชุมไม่ว่าที่ไหน คาว่ารับรองรายงานการประชุมต้องมาก่อน ถ้าไม่รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว เราไม่มีทางคุยกันได้อีกเลย การรับรองรายงานการประชุมคราวที่แล้วบกพร่องอะไรเรามาแก้ไขกัน
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ก่อน จะเอาวาระใดมาแทรกถือว่าเป็นเรื่องความเหมาะสมในที่ประชุม แต่รับรองรายงานการประชุมต้องมา
ก่อน
นายจารูญ ณ ระนอง : เลขประจาตัวสมาชิก142740 เกี่ยวกับวาระที่ 9 ผมเห็นด้วยกับ
คุณปริญญา การที่รับรองการเลือกตั้งคราวที่แล้วมิใช่หมายความว่าเขาจะต้องทางานทันทีที่ได้รับการรับรอง
แต่เขาจะเริ่มงานกันในวันพรุ่งนี้ ความกังวลตรงนี้ขอให้หายห่วง ไม่เป็นไร อีกประเด็นที่อยากฝากคือสหกรณ์
เป็นสมบัติของเราทุกคน เราเคยอยู่กนั ด้วยความราบรื่น คราวนี้ก็เช่นเดียวกัน คิดว่าคงจะราบรื่นคนที่ทาหน้าที่
เมื่อเสร็จสิ้นวาระ ก็จะต้องจากไปด้วยวาระที่สมาชิกเขามีการเลือกตั้งเป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้นขอให้
สมาชิกณขอา
ขอความกรุ
สมาชิกอยู
ใหครบกเพราะครั
้งนี้มันเรื่องสํ
างมาก
เพราะเป
นวิกฤตของสหกรณ
ออมทรัพอยอมทรั
จุฬาฯพย์จุฬาฯ
ความกรุ
ณาสมาชิ
อยู่ให้ครบเพราะครั
้งนีา้มคัันญเรือย
่องส
าคัญอย่
างมากเพราะเป็
นวิกฤตของสหกรณ์
ชื่อพระนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น ยิ่งใหญ่เหลือเกิน ถ้าหากว่าข่าวนี้แพร่งพรายออกไปภายนอกว่าเรา
ยุติการประชุมด้วยเหตุใดก็ตามมันไม่เกิดผลดี ขอเถอะครับ เพียงวาระละ 2 ปีเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ไปแล้ว
คนใหม่เข้ามาก็จะต้องสงวนชื่อพระนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเลื่อนอย่างไรก็ว่ากันไปตามมติ คราวนี้ไม่
เป็นไปตามระบบที่วางไว้ก็ไม่เป็นไรเพราะมันวิกฤตจริงๆ ขอบคุณ
ประธาน : เป็นข้อสังเกตของสมาชิกผมคงไม่ต้องถามเลื่อนวาระ 4-6 มา เพราะที่ประชุม
ยกมือเยอะกว่า เรามาพิจารณาระเบียบวาระที่ 9 ก่อน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ ให้เลื่อนวาระที่ 9 เป็น วาระที่ 1 เรื่อง การเลือกตั้ง
กรรมการดาเนินการและรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน ประจาหน่วย ปี 2560
ระเบียบวาระที่ 9

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการและรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน
ประจาหน่วย ปี 2560
ประธาน ได้เชิญ นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี 2560 และนายชูชาติ ธรรมเจริญ รองประธานกรรมการดาเนินการ
หยั่งเสียงเลือกตั้งฯ เป็นผู้นาเสนอในวาระนี้
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ตามที่ผมได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่ให้เป็นประธาน
คณะกรรมการอานวยการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ได้จัดตั้งคณะกรรมการอานวยการจานวน 11 ท่าน และได้ออก
ประกาศการหยั่งเสียงเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2559 เมื่อประกาศแล้วทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งก็อยู่
ภายใต้การประกาศนี้ สมาชิกที่แสดงความจานงลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งได้ดาเนินการอย่างถูกต้องทุก
ประการคือให้สมาชิกแสดงความจานงจะใช้สิทธิ์ช่องทางใด เราได้ดาเนินการเป็นขั้นตอนเป็นระเบียบเรียบร้อย
และดาเนินการโดยชอบทุกประการ ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ เราได้ลงคะแนนและ
นับเมื่อวันที่ 25 พ.ย.59 ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งผมจะนาเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ผม
ขอเสนอเป็นรายตาแหน่ง
ประธาน : มีสิ่งที่แตกต่างส่วนหนึ่ง มีการทักท้วงยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ยังไม่มีการวินิจฉัยชี้ขาดว่าสิ่งที่ทักท้วงเป็นผลหรือไม่ ถ้ามีมติชี้ขาดแล้ว มี
ข้อห้ามข้อ 12 ติดมาด้วยและข้อ 20 บอกการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีความจาเป็นต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดหรือมี
ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้คณะกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและผลการวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด ท่านยังไม่ได้ดาเนินการ ผมขอทักท้วงตรงนี้
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นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ผมขอเรียนอย่างนี้ เราต้องการวางรากฐานและรูปแบบโดย
ยึดหลักนิติธรรมเพื่อนาไปสู่ธรรมาภิบาล จริงๆ แล้วเรื่องนี้ ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งเมื่อเราประกาศแล้วมีผู้
ร้องเรียนขอเพิกถอนเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.เราประกาศผลกระบวนการเริ
่มต้นจนรวมคะแนนมาโดยชอบทุ
กประการ
ธ.ค. 2559 เราประกาศผลกระบวนการเริ
่มตนจนรวมคะแนนมาโดยชอบทุ
กประการ
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2559 และวันที่ 1 ธ.ค. 2559 ได้รับหนังสือขอให้เพิกถอน เรารับเรื่องนี้เพื่อวางรากฐานให้
เป็นบรรทัดฐาน เราวางหลักและข้อกฎหมายเกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่องนี้ ผมวางข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรณี
การเพิกถอนผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งโดยใช้หลักในประมวลกฎหมายและแพ่งว่า บุคคลใดก็ตามถ้าจะใช้สิทธิ์
แห่งตนต้องใช้โดยสุจริต และให้สันนิษฐานก่อนว่าใครก็ตามที่กระทาการให้ถือว่ากระทาการโดยสุจริต เมื่อมี
หนังสือยื่นมาวันที่ 1 ธ.ค. กรรมการเราได้สงวนสิทธิ์ที่จะยกไม่รับพิจารณาเพราะผู้ยื่นคาร้องขอถอนผิดปี แต่
ผมมั่นใจในตัวเองเพราะผมใช้หลักนิติธรรมเพื่อนาไปสู่ธรรมาภิบาล เราจึงเห็นว่าให้แก้ไขข้อบกพร่องได้บ้าง
เราเชิญผู้ร้องมาให้ปากคา 1 ครั้ง ใช้เวลา 7 ชม.กว่า และเชิญผู้ถูกร้องมาให้ปากคา 1 ครั้ง ใช้เวลาเกือบ 5 ชม.
ขณะที่เราดาเนินการเราได้รับหนังสือในการประชุมครั้งที่ 1141/2560 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2559 ให้เรามีการจัด
ประชุมได้ครั้งเดียว ให้พิจารณาผู้ร้องและผู้ถูกร้องรวมทั้งเขียนคาวินิจฉัยส่วนบุคคล เราถือว่าเป็นการ
แทรกแซงจากฝ่ายบริหาร เราในฐานะ กกต. เราต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย การจะชี้ถูก-ผิดต้องมีกฎหมาย
รองรับ ไม่ใช่ใช้ความรู้สึกเป็นตัวนาความคิด เราวางข้อกฎหมายทั้งประมวลกฎหมายแพ่ง อาญา
พระราชบัญญัติสหกรณ์ รวมถึงข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ แต่เนื่องจากมีมติของคณะกรรมการการ
ประชุมการดาเนินการที่ 1141 ให้เราจัดประชุม ครั้งเดียวและให้เขียนคาวินิจฉัย มันเป็นเรื่องที่ทาไม่ได้ เรื่อง
นี้ถ้าผู้มีส่วนได้เสียยังสงสัย สามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได้ ผมจะแนะนาถ้าใช้สิทธิ์ทางศาล กรณีเป็นอาญา ในคา
ร้องบอกว่าทาให้ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ทาให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ผมบอกได้ว่าเป็นอาญา ถ้าจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ไป
แจ้งความดาเนินคดีได้ แต่คดีนี้เป็นคดียอมความได้ มีอายุความ 90 วัน
ในกฎหมายไม่ได้หมายความว่าใครใส่ความใคร ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาห้ามพิสูจน์ แต่
กรณีนี้กรรมการได้มีหลักฐานทั้ง 2 ฝ่ายยื่นเข้ามา หลักฐานที่ใช้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับองค์กร
กฎหมายบอกไว้ว่าผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือใช้ข้อความใดโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม เพื่อป้องกันส่วนได้
เสียแห่งตนตามครรลองครองธรรม ผู้นั้นไม่มีความผิด ทั้ง 2 ฝ่าย มีข้อเท็จจริงที่ยังไม่ยุติ มีหนังสือสหกรณ์ทาง
ฝ่ายกรรมการดาเนินการมีหนังสือแจ้งให้เราจัดประชุมครั้งเดียว เราถือว่าเป็นการแทรกแซงในการที่เราจะต้อง
ทาความจริงให้ปรากฏ เราต้องพับเรื่องนี้มิสามารถดาเนินการต่อได้
นายปฐมพงษ์ บรรพบุรุษ : คณะแพทยศาสตร์ เลขประจาตัวสมาชิก 263528 ตามที่
ประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ท่านได้อ่านว่ามีประกาศ ใช่ท่านต้องยืดถือและปฏิบัติตาม
ประกาศ ข้อ 17 การทักท้วงผลการลงคะแนน ให้ทักท้วงได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2559 เวลา
8.30 -15.30 น. มีผู้ทักท้วงวันที่ 1 ธ.ค. 2559 ตามกาหนดประกาศ และข้อ 20 เขียนว่าการวินิจฉัยชี้ขาด
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สิ้นสุด ท่านต้องวินิจฉัยและแจ้งให้ผู้ทักท้วงทราบว่า 11 ท่าน มีคะแนน
วินิจฉัยเป็นอย่างไร เพื่อเขาจะได้ดาเนินการต่อ ท่านไม่วินิจฉัยทั้งที่เป็นผู้ประกาศเอง เราจะเชื่อถือได้เหรอครับ
เพราะปีหน้าผมจะลงเลือกตั้ง ประกาศอย่างนี้ถ้าเชื่อถือไม่ได้ ผมจะมั่นใจเหรอว่าผมลงเลือกตั้งและจะได้รับ
ความยุติธรรม ท่านต้องดาเนินการข้อ 20 ให้เสร็จสิ้นก่อน ขอบคุณ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : การที่จะระบุความผิดผู้ใดมิได้ใช้ความคิดเห็นหรือข้อสงสัย
เป็นข้อกล่าวหา ประเด็นคือหลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จ
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นายปฐมพงษ์ บรรพบุรุษ : ท่านหลงประเด็น ผมไม่ต้องการรู้ตรงนั้น ผมต้องการตาม
เอกสารที่ท่านประกาศมา ท่านต้องดาเนินการตามนี้ เรื่องใครจะพูดอะไรผมไม่รู้และไม่ต้องการรู้ ท่านต้อง
ดาเนินการตามประกาศของท่าน เพราะท่านเป็นคนประกาศเอง ถ้าประกาศไม่ศักดิ์สิทธิ์ ท่านเป็นประธาน
กกต.ได้อย่างไร
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ผมจะชี้แจง ถ้าไม่มีมติที่ประชุมของคณะกรรมการดาเนินการ
ครั้งที่ 1141/2560 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2560 เราทางานจนเสร็จสิ้น แต่เมื่อมีประกาศมาให้เราจัดประชุมครั้งเดียว นี่
เป็นงานอานวยความยุติธรรม ต้องทาความจริงให้ปรากฏจึงนาข้อเท็จจริงมาวินิจฉัย แต่กระบวนการเราถูกแทรกแซง
มิสามารถดาเนินการจนสิ้นสุดได้ มันกลายเป็นอานาจบริหารเข้ามาก้าวก่ายอานาจ กกต.
นายปฐมพงษ์ บรรพบุรุษ : ข้อมูลที่ผมได้มาไม่ใช่อย่างที่ท่านพูด คือท่านได้รับ
งบประมาณ 1 ล้าน แต่ใช้ไปหมดแล้ว และขอเพิ่มงบประมาณเขาไม่ให้ ท่านใช้เกินไปแล้ว ได้ข่าวว่าเกินไป
200,000 กว่า ท่านใช้งบต้องอยู่ใน 1 ล้าน ท่านต้องทาให้ได้ตามที่เขียนในงบประมาณ 1 ล้าน แต่ท่านใช้ไป
1,200,000 ยังไม่ได้งานที่ท่านเขียน
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ผมเข้าใจประเด็นแล้ว
นายปฐมพงษ์ บรรพบุรุษ : ข้อกฎหมายท่านไม่ต้องมาพูดกับผม เพราะผมไม่ต้องการแต่
ต้องการตามลายลักษณ์อักษรที่ท่านประกาศ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : อานาจวินิจฉัยเป็นอานาจคณะกรรมการ แต่เมื่อถูก
แทรกแซงไม่สามารถดาเนินการได้ มีหลักฐาน ถ้าคิดว่าหลักฐานนี้จะเกิดสิทธิ์ไปดาเนินการกับคณะกรรมการได้
ยินดีครับ เพราะปกติ กกต. ไม่ได้ตั้งงบประมาณเอง ตั้งในฝ่ายบริหาร ผมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณ ผมเห็นชัดๆ มีหลายเรื่องให้ผมเปิดเผยตรงนี้ก็ได้ กฎหมายกาหนดคณะกรรมการมี 15 ท่าน ตั้ง
งบประมาณ 17 คน ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็น
นายทวี กาญจนภู : อยากถามว่าวาระนี้มีประธานกี่คน ใครเป็นประธาน
ประธาน : ผมเป็นประธานที่ประชุม แต่ให้ประธานหยั่งเสียงเลือกตั้งใช้สิทธิ์
นายทวี กาญจนภู : ท่าน อาจารย์สวัสดิ์ ใช้สิทธิ์ที่มีส่วนได้เสียเพราะแพ้การเลือกตั้งมา
มีส่วนได้เสียการที่แย้งที่ประชุมด้วยใช้ไมค์ที่ประชุมในฐานะประธานที่ประชุม วาระนี้ควรเป็น อาจารย์ปริญญา
เป็นประธานในที่ประชุม หากมีปัญหาอะไรก็ไปฟ้องร้องเอา ประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งน่าจะเป็นที่
สิ้นสุดและยุติ
ประธาน : ประธานหยั่งเสียงบอกว่ากรรมการบริหารไปแทรกแซง ผมจะกราบเรียนว่า
แทรกแซงเรื่องอะไร เพราะงบประมาณที่ใช้ประชุมเดือน ม.ค.เป็นต้นมา เป็นงบประมาณปีใหม่ แต่ปีเก่าได้ใช้
ไปแล้ว ใช้เกินงบประมาณที่กาหนดก็เรื่องหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่แล้ว ท่านปริญญาได้เรียนว่าฝ่ายบริหาร
ได้มาแทรกแซง คือท่านของบประชุมเพิ่มอีก 1 ครั้ง งบในปีใหม่ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติจะอนุมัติวันนี้
ประธานกรรมการจะสั่งงบประมาณให้เพิ่มประชุมได้ไหม ไม่ได้ ที่ประชุมใหญ่ต้องพิจารณาอนุมัติงบประมาณปี
ใหม่ก่อน ท่านยังทาภารกิจไม่เสร็จสิ้น วันนี้ผ่านงบประมาณแล้วท่านมีสิทธิ์ใช้งบประมาณปีใหม่ได้ อย่างนี้ไม่ใช่
แทรกแซง เรียนด้วยความเคารพ การประชุมท่านขออีก 1 ครั้ง แต่ครั้งนั้นน่าจะตัดสินได้เพราะได้สอบ 2 ฝ่าย
แล้ว ท่านก็ตัดสินว่าการทักท้วงนั้นไม่เป็นผลให้ยืนตามที่ท่านจัดสรร อธิบายให้ฟังจะได้เข้าใจ
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นายอุดม โชคศิริ : เลขประจาตัวสมาชิก 384591 สังกัดงานมหาวิทยาลัย ผมมีตาแหน่ง
เหรัญญิก ณ ปัจจุบัน เกี่ยวกับเรื่อง อาจารย์ปริญญา ประธานหยั่งเสียงเลือกตั้งได้กล่าวคณะกรรมการปัจจุบัน
แทรกแซงก็มีส่วนที่ผมด้วย จะขอชี้แจงอย่างนี้ เราไม่ได้แทรกแซงแต่เราทาตามหน้าที่และบทบาทที่ได้รับ
งบประมาณที่เราให้ไป 1 ล้าน ท่านต้องเข้าใจว่าเป็นมติที่ประชุมให้ท่านแต่ละปี งบ 1 ล้านบาท ข้อมูล 10 ป
ย้อนหลังในการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่ปี 51- ปัจจุบัน ปรากฏว่างบตั้งแต่ปี 51 ตั้งแต่ อาจารย์เรณู ผู้บริหาร
การหยั่งเสียงแต่ละปี ปี 51 อาจารย์เรณู ได้รับงบ 800,000 ใช้เกินไปนิดหน่อย ปีถัดไป อาจารย์เผ่า ปี 52-53
งบ 800,000 และคุณบุญชอบก็ 800,000 ส่วนมากไม่เกินงบประมาณ แต่ปี 56-58 อาจารย์ปิยะ ได้รับงบ
800,000 และมีปัญหาการเลือกตั้ง ที่เราเพิ่มให้คือปี 57 มีการเลือกตั้งซ่อมและเพิ่มวงเงินมา 1.5 ล้าน แต่ใช้
พอประมาณ ปี 59-60 เป็น อาจารย์ปริญญา ได้งบ 1 ล้านบาท ต้องเข้าใจงบนี้เป็นเงินสมาชิก สมาชิกเป็น
เจ้าของกิจการ สมาชิกเป็นผู้มีมติให้ ในความคิดผมงบ 1 ล้าน ท่านต้องจัดการงบของท่าน ที่ อาจารย์สวัสดิ์
บอกว่าเป็นงบเก่าและรอใช้งบใหม่ แต่ในความคิดผมท่านใช้เงินเกินไป 1,260,000 กว่าบาท ท่านยังไม่พอ
ท่านจะขอ 1.5 ล้าน ผมก็รับไม่ได้ เพราะอย่างที่ อาจารย์จารูญ ณ ระนอง บอกว่าสหกรณ์เราวิกฤต แม้กระทั่ง
กรรมการกลั่นกรอง ถ้าผมเซ็นอนุมัติให้ท่านไปในตาแหน่งเหรัญญิกและกลั่นกรองจะไม่เล่นงานผมเหรอ ผมทา
ตามหน้าที่ มันมีรายย่อยที่จะชี้แจงว่าท่านใช้งบเกินอย่างไร มีการทักท้วงหรือฟ้องอะไรภายในงบ ท่านต้อง
ตัดสินเพื่อความถูกต้อง การบริหารเงินของท่าน 1 ล้าน มันควรเป็นไปทางที่ถูกต้องและประหยัด
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ต้องเคารพที่ประชุม ผมมีว่าถ้าผมทุจริต ถ้ากรรมการทุจริต
ดาเนินการได้เลย
นายอุดม โชคศิริ : ผมไม่ได้เอ่ยว่าอาจารย์ทุจริต ผมคิดว่าเงินมันเกิน และท่านจะใช้ถัว
เฉลี่ยอะไร ถ้านาย ก. ได้เลือกเป็นประธานหยั่งเสียง เขาก็ได้รับงบ 1 ล้าน สมมติท่านไปเอางบเขามา 260,000
เขาต้องทางานอีกภายใต้ 700,000 กว่า ผมว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอด ผมว่าต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ขอบคุณ
นายทวี กาญจนภู : สรุปใครเป็นประธานในวาระนี้ ช่วยกรุณาดาเนินการวาระนี้ให้จบ
ส่วนเรื่องงบประมาณไปตัดตอนงบประมาณ ตัดให้เหลือ 800,000 เหมือนเดิม ผมสนับสนุนให้ตัดเหลือ
800,000 ไปเลยหรือ 500,000 ก็ได้ เหมือนเมื่อหลายปีก่อน ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ 1.5 ล้าน แต่ขอให้
ดาเนินการวาระนี้ไป อย่าเบี่ยงเบนประเด็นเป็นเรื่องงบประมาณ ขอสนับสนุนให้ตัดงบประมาณการเลือกตั้งให้
เหลือ 500,000 ก็ได้ และผู้ที่ทาหน้าที่ประธานวาระนี้ช่วยดาเนินการต่อ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ในวาระนี้ผมในฐานะประธานที่มาจากที่ประชุมใหญ่
ประธานดาเนินการก็มาจากที่ประชุมใหญ่ อานาจที่ประชุมใหญ่ได้โอนมาให้ผม เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันท่าน
ประธานบอกว่างบปีใหม่สามารถใช้ได้ แต่หนังสือของท่านลงวันที่ 13 ม.ค.เป็นมติการประชุมดาเนินการ 1141
นายทวี กาญจนภู : ขอให้ยุติเรื่องงบแล้วครับ ขอนาเสนอเรื่องในวาระ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ผมจะท้าทายว่าถ้า กกต.ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายและใช้เงินผิด
ประเภท ให้ดาเนินการเลย เพื่อให้เกิดความชอบธรรมที่สมาชิกจะเข้ามาตรวจสอบการดาเนินการของสหกรณ์
ในการเกลี่ยงบประมาณของสหกรณ์หมวดต่างๆ เราต้องกล้าให้เขาตรวจสอบ ผมขอเสนอผล
ประธาน : ท่านเขียนกฎกติกากันเองว่าการวินิจฉัยข้อ 20 กรณีมีความจาเป็นต้องมีการ
วินิจฉัยชี้ขาดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้คณะกรรมการ
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ดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ไม่ใช่ประธานเป็นคนวินิจฉัย คณะกรรมการและผลการวินิจฉัย
ถือเป็นที่สุด ท่านยังไม่สรุปตรงนั้นเลยและทาไมจะเสนอได้ เพราะประธานไม่ได้มีสิทธิ์เหนือคณะกรรมการ
นายปริญญา ผ่องพุดพันธ์ : เราได้ประชุมกันมีความเห็นเป็นที่ยุติ เนื่องจากเวลาจากัด
และไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ตามหนังสือนี้ ผมรับหนังสือนี้ก่อน เราบอกว่าการอานวยความยุติธรรม
เป็นเรื่องสาคัญที่ต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย
นายบุญชอบ มีนาภา : ท่านประธานที่ประชุมกับประธานหยั่งเสียง ผมว่าขอให้เข้าวาระ
เรื่องการอธิบายเป็นเรื่องข้อกฎหมายเราต้องพูดกันอีกนาน ประธานหยั่งเสียงให้ท่านไปหยั่งเสียงเลือกตั้ง ท่าน
มีหน้าที่นาเสนอผลการเลือกตั้ง ถ้าเสนอไม่ได้ก็ให้ที่ประชุมตัดสิน
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ที่ประชุมเห็นด้วยไหม ผมจะเสนอตอนนี้ ผมในฐานะ
ประธานที่ประชุม
นายจารูญ ณ ระนอง : อดีตประธานหยั่งเสียงเลือกตั้ง อยากเรียนว่าคณะกรรมการหยั่ง
เสียงเลือกตั้งมีอานาจเต็มในการดาเนินการเลือกตั้ง ถ้ากรณีมีการทักท้วงอยู่ในกาหนดเวลาที่มีการทักท้วง
คณะกรรมการเลือกตั้งสามารถประชุมพิจารณาและการตัดสินถือเป็นสิ้นสุด บอกแล้วว่าปีนี้วิกฤต ผมอยากให้
ข้อเสนอแนะกระบวนการเลือกตั้งได้ทามาจนสมาชิกพร้อมใจออกมาหยั่งเสียงเลือกตั้งและปรากฏดังที่ได้บอก
แล้วว่าใครได้บ้าง ส่วนกระบวนการถ้าบกพร่องเรามองเจตนารมณ์ คนที่ทาหน้าที่รับผิดชอบต้องรับผิดชอบ
กรณีทักท้วงแล้วหากยังไม่พิจารณาสิ้นสุด แต่การนาเข้ามาตรงนี้ถือว่าสิ้นสุดตรงนั้นภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง กรณีที่สมาชิกเห็นว่ามันบกพร่องสามารถฟ้องร้องในกรรมการชุดใหม่หรือ
กรรมการสหกรณ์ก็ว่าอีกรูปหนึ่ง การบริหารจัดการสหกรณ์ของเราหยุดไม่ได้ การเลือกตั้งกาหนดมีทุกปี ตรงนี้
ไม่นานเกินรอ ถ้ากรรมการชุดนี้บกพร่องก็ร้องเรียนไป
ประธาน : ไม่ได้เถียงเพราะส่วนตน เข้าใจ เพราะท่านบัญญัติข้อ 20 คาวินิจฉัยเป็นของ
นยังงไม่ไมไได้ดททาหน้
าํ หนาทีจ่ นสิน้ สุดตรงนี
คณะกรรมการอานวยการหยั่งเสียง ท่ทาานยั
ตรงนีแ้ ้แคลงใจ
ครงใจ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : มีคาแนะนาให้ ผมจะเข้าสู่ผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการดาเนินการปี 2560 ผมจะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือก
นายปฐมพงษ์ บรรพบุรุษ : เพราะปีหน้าผมจะลงเลือกตั้ง ถ้ากติกานี้มันใช้ไม่ได้ มันไม่
ยุติธรรม จะเชื่อถือได้เหรอ ท่านมีบทลงโทษในข้อ 2 ท่านต้องวินิจฉัยว่าใบเหลือง ใบแดง หรือใบขาว ท่าน
เขียนเองต้องดาเนินการ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ถ้าสิ่งที่ผมทาและคณะกรรมการทาไปกระทบสิทธิ์ใครขอให้
ใช้สิทธิ์นั้นโดยเคร่งครัด ผมมีหน้าที่ประกาศผลการนับคะแนนการหยั่งเสียงเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ได้เลือก
ตาแหน่งประธาน ผู้ที่ได้รับผลคะแนนหยั่งเสียงเป็นลาดับที่ 1 คือ ผศ.ดร.จุมพล พูภูมลภัิภัทรชีวิน ที่ประชุมเลือก
ไหม ยกมือขึ้น รองประธานได้แก่ รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน เลขาฯ ได้แก่ นายณรงค์ เพชรสุก กรรมการเขตที่ 1
ได้แก่ นายสุวัฒน์ กลิ่นเกษร กรรมการเขตที่ 3 ได้แก่ นายประนอม สุขจิตร กรรมการเขต 4 ได้แก่ นางอนุวงศ์
นุ่มลืมคิด กรรมการเขต 5 ได้แก่ นายรัฐธนินท์ วลีจิรทัศน์ กรรมการเขต 9 ได้แก่ นางพรรณี สระสม
ตาแหน่งกรรมการบริหารก็ครบทั้ง 8 ท่าน
สมาชิก : ผมคิดว่าการประชุมของเราดาเนินล้มลุกคลุกคลานกันมานานและยืนตัวกันได้
อยากให้ทุกท่านเป็นสุภาพบุรุษ หนักนิดเบาหน่อยขอให้ดาเนินการไปตามครรลองและประเพณีที่ดาเนินการ
กันมา อยากขอว่าการตั้งงบประมาณ สมาชิกเป็นเจ้าของเงิน เขาอนุญาตไว้เท่าไรควรเป็นเท่านั้นและเห็นว่า
ตัวเองทาไม่ได้ในงบนี้ก็อย่ามาทา ถ้าเห็นว่าอยากทาให้ดีกว่านี้ลองขอต่อรองกับสมาชิกอีกครั้งอย่างนี้จะดีที่สุด
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ดีกว่ามาโต้เถียงขัดแย้งกันเอง มันน่าสงสารน่าเสียใจ อยากให้ทุกฝ่ายรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยกัน เราจะได้
ช่วยกันดูแลสหกรณ์ เรายังบอกประธานสวัสดิ์ว่าต่อไปเงินเราโตแล้วเราควรมีกรรมการอีกชุดได้ไหมเพื่อติดตาม
การทางานของกรรมการอีกทีจะได้รู้ดาเนินการเงินกันอย่างไร กรรมการจะได้เข้าไปตรวจสอบได้ เพราะเงิน
ทองไม่เข้าใครออกใคร ถ้าหากเราช่วยกันตรงนี้ให้ดาเนินต่อไป เราก็สูงอายุกันทั้งนั้นในที่สุดก็คอยกินเงินตรงนี้
ถ้าเงินล้มหายไป ผู้สูงอายุทั้งหลายก็ไม่ต้องกินกันแล้ว ขอบคุณประธานทั้ง 2 ยุติตรงนี้เสียและจบไป เรื่องใหม่
ว่ากันใหม่ ขอบคุณ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ขอขอบคุณและฝากที่กรรมการเสนอ ฝากฝ่ายบริหารว่างบ
กกต. ให้ กกต.เป็นคนพิจารณาเพื่อจะได้ดูแลกิจการว่ามีอะไรบ้าง หน้าที่ผมเสร็จแล้วขอคืน
ประธาน : ผู้ประสานงานไม่เลือกตั้งเหรอ ประกาศสิครับ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ผลการนับคะแนนคือเอกสารอยู่ในมือท่าน ผู้ประสานงาน
หน่วยประสานงานที่ 1 นางอวัตถา เทพหยด ผู้ประสานงานหน่วยที่ 2 นางราไพร ทองคา ผู้ประสานงาน
หน่วยที่ 3 นายสุริยันต์ ไชยฮาด ผู้ประสานงานหน่วยที่ 4 นางประนอม ศิลปนภาพร ผู้ประสานงานหน่วยที่ 5
นายกิติวัฒน์ การศาสตร์ ผู้ประสานงานหน่วยที่ 6 นายเลิศ พานไธสง นายชนินทร์ เหนี่ยงแจ่ม ผู้ประสานงาน
หน่วยที่ 7 นายพรสิทธิ์ ฤทธิ์สาเร็จ นายฉกาจ อินทร์
ทรศครีีรี ผู้ประสานงานหน่วยที่ 8 นายพจน์ เจริญพร
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 9 นายธนากร น้อยคาสิน ผู้ประสานงานหน่วยที่ 10 นางรัตนา โกศิยะกุล
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 11 นายชัยนันท์ พรมนิ่ม ผู้ประสานงานหน่วยที่ 12 น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 13 นายอัคเดช เกษเจริญ ผู้ประสานงานหน่วยที่ 14 นายบุญนพ คาแหง
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 15 นายชานาญ แก้วจันทร์ ผู้ประสานงานหน่วยที่ 16 นางกัญญาภัค ติเยาว์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 17 นายพงษ์สิธร แสงน้อย ผู้ประสานงานหน่วยที่ 18 นายวิสุทธิ์ สุดบุญมา
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 19 นายนที ขวัญรัตน์ ผู้ประสานงานหน่วยที่ 20 นายบุญทอม สุขใหม่ ผู้ประสานงาน
หน่วยที่ 21 นายสมนึก บุพลับ ผู้ประสานงานหน่วยที่ 22 นางสุภา บุญศรี ผู้ประสานงานหน่วยที่ 23 นายอุดม
พอดี ผู้ประสานงานหน่วยที่ 24 นายณัฐวัฒน์ สุขทั่วญาติ ขอบคุณครับ
ประธาน : หน้า 129 ขอให้ท่านสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : สรุปค่าใช้จ่ายตามนี้ ถ้าสมาชิกหรือกรรมการท่านใดคิดว่า
เงินนี้ใช้โดยมิชอบให้ตรวจสอบและนาหลักฐานมา เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล เราพร้อมให้ตรวจสอบและเรา
พร้อมจะเข้าไปตรวจสอบ ขอบคุณ
ประธาน : ขอบคุณ อาจารย์ปริญญา ผ่องผุดพันธ์
นายจุมพล พูภูลมภัิภทั รชีวิน : ผมจุมพล พูภูมลภัิภัทรชีวิน ว่าที่ประธานคนใหม่ ต้องขอบคุณท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับผมและทีมที่จะทางานในวาระถัดไป ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่
จะทางานให้สุดความสามารถ ทาให้สหกรณ์ฯ ของเราก้าวหน้าต่อไป จะยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ต้องการให้สมาชิกทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งอย่างแท้จริง และทุกท่านเป็นเจ้าของ
สหกรณ์ เราจะมีการสื่อสารอย่างเปิดเผย โปร่งใสผลการดาเนินงานของสหกรณ์เป็นระยะๆ ทุกท่านสามารถให้
คาชี้แนะกับคณะกรรมการได้ตลอด ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่
สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน เพื่อดารงรักษาไว้ซึ่งพระนามจุฬาฯ ขอบคุณครับ
ประธาน : ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
1.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558
เลขานุการ : ผมขอแก้ไขเอกสาร หน้า 22 ย่อหน้าสุดท้าย “สมาชิกได้มีการอภิปราย
อย่างกว้างขวางและสรุปว่าไม่อนุมัติ” คาว่า “ไม่อนุมัติ” ตก ” ั “ ต่อไปหน้า 30 ย่อหน้า 7 กลางๆ หน้า “ได้
สรุปเอกสารมาให้ 1 แผ่น แต่ทาไม” มันมีไม้เอกเพิ่มอีก 1 อัน ตัดไม้เอกออก อันนี้แค่พิมพ์เพิ่มและตกหล่น
ต่อไปหน้า 32 บรรทัด 7 จากบนลงมา “ต้องการให้เกิดการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล” มี “ม” เพิ่มมา 1
ตัว ให้ตัดออก ต่อไปหน้า 33 ย่อหน้า 4 “ที่มีสมาชิก (อุไรวรรณขอออกจากที่ประชุม) ตก “อ” 1 ตัว ต่อไป
หน้า 42 ย่อหน้าแรก “เลขาฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม” ตก “ร” ต่อไปหน้า 119 “ค่าบาเหน็จและชดเชย
เจ้าหน้าที”่ ตัวเลขที่ถูกต้อง “136,846” ขอให้เปลี่ยนเป็น “136,848.65 บาท” ต่อไปหน้า 133 “4.32 กับ
4.33” ตัวเลขสลับกัน “ค่าใช้จ่ายจัดทาโครงการ” ตัวเลขสลับกันทั้ง 3 แถว คอลัมน์ 4 ถูกต้อง ต่อไปหน้า 142
หัวข้อ 4.2.5 “เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจัดซื้อของสมนาคุณ” มี “ม” เพิ่มมา ให้ตัดออก
ผมขอกลับมาที่รับรองรายงานการประชุม ผมเป็นเลขาฯ ค่อนข้างลาบากใจการสรุป
เข้าใจว่าทุกคนอยากให้บันทึกคาที่ตนเองได้พูด การจดรายงานประชุมมี 3 แบบ จดละเอียดตามคาพูด แต่ผม
ฟังเทปแล้วมันไม่ควรที่จะจดรายงานการประชุมแบบนั้นและสรุปมาเป็นเล่มนี้เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ เล่มนี้
ต้องออกไปสหกรณ์อื่นๆ อีก ผมคิดว่าน่าจะจดรายงานการประชุมแบบที่ 3 คือสรุปใจความสาคัญในส่วนที่เป็น
ประเด็นสาคัญๆ ของการถามเพื่อให้สรุปได้ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเช่นใด รับทราบหรือมีข้อเสนอแนะ สรุป
รายงานการประชุมมาเป็นแบบนี้ ทราบข่าวว่าสมาชิกไม่พอใจ ทาไมจดรายงานการประชุมสั้น ท่านลองมาฟัง
เทปและท่านจะรู้ว่าควรหรือไม่ที่จะบันทึกตามคาพูดทุกคา ผมมีพยานหลักฐานถ้าอยากให้บันทึกเพิ่มแจ้งตรงนี้
ว่าคาใดที่สรุปแล้วตกหล่นไป ทาให้ข้อความไม่ครบหรือจับประเด็นไม่ได้ ให้นาเสนอเพื่อแก้ไขบันทึกให้ถูกต้อง
ผมยินดี
ผมขออนุญาตรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 วันที่ 11 ก.พ.59
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ตั้งแต่หน้า 7 ที่มีการแก้ไขเอกสารไปแล้ว ถ้าตกหล่นประเด็นใดขอให้สมาชิกแจ้ง
เพื่อจะได้แก้ไขให้ครบตามประเด็นที่นาเสนอที่ประชุม เรียนเชิญครับ
นายชูชาติ ธรรมเจริญ : ผมชูชาติ ธรรมเจริญ สมาชิกเลขที่ 154740 หน้าแรกคือ
หน้า 7 นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ มิใช่ผู้เข้าร่วมประชุม ควรย้ายไปต่อจากนายอธิรัตน์ เป็นลาดับที่ 16 และ
เลื่อนอันดับที่ 16 มาเป็นลาดับที่ 17 เพราะนายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ เป็นสมาชิกไม่ใช่ผู้เข้าร่วมประชุม และ
format การประชุมทั้ง 4 ครั้ง ดูจะเป็นแบบเดียวกัน ผมคิดว่ารายงานการประชุมครั้งแรกคือวันที่ 11 ก.พ.59
ไม่มีปัญหา เพราะการประชุม smooth มาก เมื่อมีการ checklist ตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่าไม่ครบองค์
ประชุมเป็นการปิดประชุมไป นั่นการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 ไม่น่าเป็นประเด็นปัญหา คิดว่า
ประเด็นที่เป็นปัญหาคือตั้งแต่หน้า 21 เป็นต้นไป เพราะท่านที่บันทึกไม่ตรงกับความเป็นจริง อยากให้เป็นไป
ตามวาระคือ 1.1 ก็แก้ไขอย่างที่ผมนาเสนอเพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริง อย่างอื่นไม่มีอะไรติติง ขอบคุณ
ประธาน : สรุปผู้เข้าร่วมประชุม 16 นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ 17 คือ 16 เดิม
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จากัด อีกจานวน 3,362 คน จากสมาชิกทั้งหมด 11,557 ถูกต้องใช่ไหม ถ้าไม่
ติติงถ้อยคาตั้งแต่หน้า 7-18 มีเท่าที่พูดใช่ไหม มีท่านอื่นไหม ไม่มี ต่อไประเบียบวาระที่ 1.2
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558
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1.2 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2559 ครั้งที่ 1
เลขานุการ : 1.2 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจาปี 2559 ครั้งที่ 1 เราใช้ชื่อ
วิสามัญ เราแก้ไขตามนายทะเบียน
นายชูชาติ ธรรมเจริญ : จดหมายที่เชิญสมาชิกมิใช่ใช้คาว่าประชุมใหญ่วิสามัญ
ครั้งที่ 1 ท่านเชิญในฐานะที่ประชุมใหญ่ต่อเนื่อง ผมคัดค้านท่านประธานสวัสดิ์ 3 ครั้ง ท่านก็ยืนยันว่าเป็นอย่าง
นั้น ท่านควรให้ตรงความจริงว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญต่อเนื่องตามที่ท่านเสนอและมาแก้ข้อความข้าง
ใน เนื่องจากพื้นที่ 1 ได้มีหนังสือวินิจฉัยมาจึงเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 จึงจะชอบด้วยข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมาย ขอบคุณครับ
เลขานุการ : ผมเรียนชี้แจงดังนี้ ท่านดูในกิจการที่ประชุมยังเป็นคาที่ท่านท้วงติง
เสมอ แต่พอมาบันทึกครั้งหลังสุด ผมเข้าใจและเรียนปรึกษาว่าจะใช้ชื่อใดที่ถูกต้อง ในเนื้อหาข้างในยังเป็นคา
ว่าประชุมใหญ่สามัญต่อเนื่อง แต่ที่ผมพิมพ์ว่าวิสามัญประจาปีครั้งที่ 1 ถ้าที่ประชุมจะให้แก้ไขให้ถูกต้องตามนั้น
ก็ยินดี แต่เนื้อหาข้างแรกท่านดูหน้า 22 ยังเป็นคาท้วงติงของท่าน ถูกต้องนะครับ
นายชูชาติ ธรรมเจริญ : รายงานการประชุมเป็น little document ไม่ได้อยู่ในที่
ประชุมของเรา มันส่งไปออกไปทั่วประเทศ นานไปความจริงก็จะลบเลือนไป อันนี้หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ผมเป็นเจ้าของญัตติ ผมยืนยันว่าควรทาทุกอย่างให้ถูกต้อง จั่วหัวไม่ใช่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ที่ประชุมใหญ่
สามัญต่อเนื่องในหนังสือเชิญประชุมของท่าน ข้อความข้างในจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ ถัดมาผู้ร่วมประชุมนาย
ปริญญา ต้องถูก shift ขึ้นไปข้างบนและรายชื่อ “นายอภิชาติ” ผิด มีสระอิด้วย ขอบคุณครับ
ประธาน : ประเด็นที่ 1 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2559 ครั้งที่ 1 ให้
เปลี่ยนเป็น รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 (ต่อเนื่อง)
นายชูชาติ ธรรมเจริญ : ไม่ใช่ ท่านบอกว่าประชุมใหญ่สามัญต่อเนื่องประจาปี 2559
ประธาน : ok ตามนั้น และหมายเลข 16 เป็น 17 ผู้เข้าร่วมประชุมหมายเลข 2 เป็น
เลข 16 ถูกต้องนะ การบันทึกการประชุมเป็นไปตามที่อยู่ในเอกสารถึงหน้า 24 บอกว่าจากการทักท้วงของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์จะบันทึกไว้ตรงไหนดี จะทาอย่างไรให้ปรากฏว่าบันทึกเช่นนี้ต้องเปลี่ยน
นายทวี กาญจนภู : การทักท้วงต่อเนื่องกับวิสามัญ ต้องไปทักท้วงครั้งต่อไปเพราะ
กรมส่งเสริมทักท้วงมาในเดือน พ.ค.แต่นี่เป็นการประชุมในเดือน มี.ค.ต้องไปปรากฏในรายงานการประชุม มิ.ย.
ประธาน : ขอให้ อาจารย์ชูชาติ นาเสนอก่อน
นายชูชาติ ธรรมเจริญ : ผมเห็นสอดคล้องกับคุณทวี เพราะเราทราบทีหลัง เพียงแต่
เวลาเขียนรายงานการประชุมข้อเสียเราคือ 3-4 ครั้ง มาสรุปครั้งเดียว บางคนไม่ได้เข้าประชุมทุกครั้งก็เลื่อนไป
การประชุมครั้งต่อไปรายงานต้องเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง ขอความกรุณาเลขาฯ รายชื่อคุณอภิชาติ ตกสระอิทุกที่
ขอบคุณครับ
ประธาน : ผมสรุปอีกที หน้า 21 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ (ต่อเนื่อง) ประจาปี
2559 ถูกต้องไหม ภายในนั้น อาจารย์ชูชาติ ได้ติง ก็มีการบันทึกเรียบร้อย ข้อความ ok ใช่ไหม
นายชูชาติ ธรรมเจริญ : ok ครับ
ประธาน : อภิชาติ ต้องใส่สระอิ และหมายเลข 2 กลายเป็น 16 หน้า 21 ถูกต้องนะ
ครับ และหน้าอื่นๆ หน้า 24 ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหม คือรับรองนะครับ รับรองตามที่แก้ไข กรุณายกมือ ต่อไป
หน้า 27

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจาปี 2559 ครั้งที่ 1
ทั้งนี้ ได้มีหนังสือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ทักท้วงเรื่องการใช้ชื่อการประชุมใหญ่สามัญ (ต่อเนื่อง) ไม่ถูกต้อง
มาหลังจากการประชุมไปแล้ว จึงมีความจาเป็นต้องบันทึกรายงานการประชุมตามความเป็นจริง และก็แก้ไขตาม
กรมส่งเสริมสหกรณ์ทักท้วงมา คือการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจาปี 2559 ครั้งที่ 1
1.3 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2559 ครั้งที่ 2
เลขานุการ : 1.3 รายงานประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2559 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่
ย.และขยั
รายชื่อบรายชื
อาจารย์
ปริญญาขึปริ้นญมาต่
อท้้นามาต
ยเลขาฯ
ตามที่ อาจารย์
ูชาติ เสนอ
16 มิ.ย.
2559 บและขยั
่อ อาจารย
ญาขึ
อทายเลขาฯ
ตามที่ ชอาจารย
ชูชาติ เสนอ
ประธาน : และเลื่อนคุณพิภพเป็นเลข 3 ถูกไหม หน้า 27 แก้ 3 ที่ หมายเลข 16
ข้อความเดิมเปลี่ยนเป็น 17 หมายเลข 3 เปลี่ยนเป็น 16 หมายเลข 4 เป็นเลข 3
นายชูชาติ ธรรมเจริญ : หน้า 27 ผู้มาประชุมหมายเลข 3 หมายเลข 4 หมายเลข 6
หมายเลข 10-12 และหมายเลข 14 มิสามารถปรากฏเป็นกรรมการได้ เพราะขัดกับข้อบังคับข้อ 43 วรรคท้าย
กรุณาบันทึกให้ถูกต้องด้วย ท่านเป็นสมาชิกแต่ไม่ได้เป็นกรรมการแล้ว ถึงแม้คาตัดสิน 3 ฉบับมาทีหลัง แต่ท่าน
นี่เปนการประชุ
วันทีมิ่.ย.16ท่มิา.นประชุ
ย. ทานประชุ
มกันนเองวั
นที่ 30-31
รักษาการณ์ได้แค่วันที่ 29 พ.ค. 2559
แต่นี่เป็แต
นการประชุ
มวันทีม่ 16
มกันเองวั
ที่ 30-31
พ.ค. 2พ.ค.
มิ.ย.2 มิ.ย.
และ 15 มิ.ย. ถ้าความเป็นจริง 15 มิ.ย. ผลการประชุมของท่านถ้านามาใช้กับวันที่ 16 ผมเคยเกริ่นว่าการ
ประชุมวันที่ 16 เป็นการประชุมที่มิชอบด้วยกฎหมาย ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป ตอนนี้เราจะรับรอง
รายงานการประชุมต้องบันทึกให้ถูกต้องเพราะจะเป็นประวัติศาสตร์เรื่องที่เกิดแล้วเราแก้ไขไม่ได้ แต่เราต้องทา
ความจริงให้ปรากฏและถูกต้อง ผมหวังว่าการบันทึกรายงานต้องบันทึกตามข้อเท็จจริงและจะเป็น
ประวัติศาสตร์ ผมมั่นใจและหวังว่าสมาชิกทุกคนคงจะสานต่อเจตนารมณ์ที่จะทาให้สหกรณ์เรายิ่งใหญ่ตลอดไป
นายทวี กาญจนภู : เพื่อให้ต่อเนื่องคือในความเห็นผมคือเห็นแย้งกับ อาจารย์ชูชาติ
ว่าให้บันทึกรายงานการประชุมไปเช่นนี้ว่ามี อาจารย์วิสนศักดิ์ คุณวิศิษฐ์ คุณวินัย อาจารย์ทิลดิสร์ คุณศิริศักดิ์
คุณณรงค์ ซึ่งไม่มีบทบาทในหน้าที่กรรมการชุดนี้ก็ยังปรากฏอยู่ในการประชุมครั้งนี้ คือให้ปรากฏชื่อในการ
ประชุมครั้งนี้ต่อไป เพียงแต่บันทึกในรายงานการประชุมใหญ่วันนี้ว่ามีการประชุมทั้งวันที่ 16 มิ.ย. มีกรรมการ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้าประชุมด้วย 7 ท่าน แต่รายงานการประชุมไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไข เนื่องจาก
วันนั้นกรรมการทั้ง 7 ยังทาหน้าที่อยู่โดยความเป็นจริงและโดยสามัญสานึกของแต่ละคน ณ ขณะนั้นคือยังเป็น
กรรมการอยู่ ณ วันที่ 16 มิ.ย. ไม่เห็นด้วยกับการที่จะแก้ไข แต่ให้บันทึกว่าวันที่ 16 มีกรรมการไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะกรรมการ
เลขานุการ : เข้าใจอารมณ์แล้ว ผมเห็นด้วยว่าที่เลขาจะบันทึกเป็นหลักฐานใน 7 คน
นี้ เข้าประชุมในฐานะที่ตอนนั้นเราเข้าใจเป็นเช่นนั้น ไม่ต้องบันทึกว่าขณะนั้นเราก็ไม่ทราบ ไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ ขณะที่วันนั้นเราก็มีการประชุม ท่าน อาจารย์ชูชาติก็ท้วงติงแล้วแต่ไม่เห็นควรว่าต้องบันทึก
พูดหยาบๆ 7 คนนี้มันไม่ชอบด้วยกฎหมาย มันสะใจใช่ไหม เพื่อให้ลักษณะการประชุมจะได้เป็นหลักฐานใช่
ไหม เมื่อกี้บอกองค์กรต้องเดินหน้า ผมเห็นด้วยว่าให้บันทึกแบบนี้ไว้ไปตามก่อน กฎหมายที่เขาแจ้งมาต้อง
แก้ไขข้อบกพร่องก็ทาตามที่นายทะเบียนส่งมาแค่นั้น ไม่ต้องมีหลักฐานจะต้องบันทึก 7 คนนี้บกพร่อง ณ วัน
นั้น เราไม่ทราบ เราก็ดาเนินการด้วยความสุจริต เพื่อให้องค์กรประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2 ดาเนินไปด้วยและ
มีผู้ท้วงติงท่านใดว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ว่าไปตามข้อกฎหมายแต่ขอให้บันทึกอย่างนี้จะดีกว่าหรือไม่
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นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ผมชื่อพอพันธ์ วัรัชจิตพันธ์ธ หมายเลข 263228 ท่านเลขา
พูดอย่างนี้เป็นการยอมรับว่ากระทาผิด
เลขานุการ : ผมพูดไป ณ วันนั้น เรายังไม่ทราบ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ไม่ทราบไม่ได้
เลขานุการ : ฟังผมก่อน ณ วันนั้น เราก็มีการประชุมแบบนี้ ทุกคนก็ดาเนินการไป มี
การท้วงติงแต่สุดท้ายที่ประชุมก็ให้ดาเนินการ เข้าใจความผิดพลาดว่ารักษาการเกิน 150 วัน เราก็ไม่ได้ท้วงติง
เราดาเนินการต่อ แต่ไม่ใช่บอกว่าผมรับผิด เรามาทราบวันที่ 8 พ.ย. ที่หนังสือนายทะเบียนกลับมาที่เราว่าให้
เพิกถอน
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : จะบอกไม่ทราบไม่ได้ มีการแก้ว่าได้แต่งตั้งรักษาการ
เมื่อรู้ว่าทาไม่ได้และมีการแต่งตั้งรักษาการเหรัญญิกไว้ก่อน และจะไม่ทราบเหรอทั้งหมด 7 คน คือทางานไม่ได้
แล้วและไปแต่งตั้งเหรัญญิก ในที่นี้ต้องใส่ชื่อคุณเริงศักดิ์ รองประธานกรรมการและรักษาการเหรัญญิกด้วยก็ได้
แต่งตั้งไว้แล้ว เป็นการยอมรับว่าทาไปโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
เลขานุการ : อาจารย์ไปดาเนินการแจ้งไปฟ้องนายทะเบียน
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : อย่าแก้ตัวไปเรื่องอื่น มันแก้ไม่ได้นะครับ เพราะถ้าไม่ทา
ตามกฎหมายอย่ามาแก้ตัวว่าไม่ทราบ ทาไมบางรายรู้ว่าเขาทาไม่ได้ และมีหนังสือแต่งตั้ง เราสงสัยว่าการ
แต่งตั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อไร มาถึงตรงนี้ยังไม่รู้อีก กรรมการปัจจุบันทุกท่านท่านต้องท้วงติงไม่ใช่ร่วมกัน ปล่อยให้
รายงานการประชุมออกมาอย่างนี้และไม่มีหมายเหตุอะไรเลย เป็นอดีตทั้งนั้นไม่ควรมีชื่อในนี้ กรรมการชุด
ปัจจุบันต้องรับผิดชอบ แต่ชุดที่ทาผิดทั้งหมดยิ่งเห็นชัดว่าทาผิดจะว่าละเลยหรืออย่างไรก็แล้วแต่ ทาไมบางคน
รู้ว่ารักษาการเหรัญญิกเตรียมไว้ก่อนได้ มันมีพิรุธ สวัสดีครับ
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ : ดิฉัน นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ เลข
ประจาตัวสมาชิกสมาชิก 214137 เมื่อกี้เลขาบอกว่าไม่ทราบว่าหมดหน้าที่ในกรรมการชุดก่อน เคยเป็นลูก
ศิษย์ อาจารย์สวัสดิ์ ที่สอนวิชาสหกรณ์และเน้นหนักหนาว่ากฎหมายสหกรณ์ กรรมการทุกคนต้องรู้ แสดงว่า
กรรมการไม่ได้ศึกษาเลย วันนั้นกรมที่เป็นเจ้าหน้าที่ออกกฎหมายเองก็ไม่ได้ทักท้วง ถามว่าใครรับผิดชอบ คุณ
มาทาหน้าที่นี้ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่รู้ไม่เห็น ถามว่ากรรมการคุณทางานกันไม่ต่ากว่า 10 ปี กฎหมายแค่นี้
ทาไมไม่รู้
เลขานุการ : ขอเข้าประเด็น อย่าด่าผ่านไมค์ อย่าด่าแบบผู้ดีกันเลยพูดกันตรงๆ
พลาดก็แก้ไขแค่นั้นไม่ได้เสียหาย อย่าด่าผ่านไมค์แบบผู้ดีประเภทไม่ศึกษาข้อมูล ไม่ทาอะไรเลย
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ : จริงหรือเปล่าที่คุณไม่ศึกษาข้อมูล
เลขานุการ : พลาดก็ขอโทษและดาเนินการต่อ อย่าด่าแบบผู้ดี
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ : ขอโทษสักคาไหม
เลขานุการ : ก็ขอโทษนี่ไงครับ
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ : พูดเป็นทางการสิคะ
เลขานุการ : ท่านสมาชิกครับ ผมในฐานะเลขา บันทึกรายงานการประชุมและไม่
เข้าใจข้อกฎหมายทั้งหมด มันผิดพลาดไปบ้าง ขอโทษนะครับ ได้ไหม คนเรามีข้อผิดพลาดกันได้ แก้ไขได้ใช่
ไหม จะเป็นจะตายเหรอ
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นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ : ใช่ค่ะ จะเป็นจะตาย เพราะสหกรณ์นี้เป็นหมื่น
ล้าน คุณอาสาเข้ามาบริหารแต่ไม่เคยศึกษาว่ามีกฎหมายอะไรให้ทาได้กับทาไม่ได้ ถึงได้พลาดกันขนาดนี้
เลขานุการ : ท่านก็เคยเป็นก็เข้าใจ มาเป็นกัน
นายบุญชอบ มีนาภา : ขออนุญาตเข้าวาระ คือในการรับรองรายงานการประชุม
ผมขอคงไว้ตามเดิมดังที่คุณทวีว่าเพราะนี้เป็นข้อกฎหมายเพราะมีคาวินิจฉัยของกรมกลับมาแล้วทั้ง 3 ฉบับ จะ
พูดต่อไปว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในเมื่อไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ถือว่าเป็นผิดหมด การประชุมใหญ่วันที่ 16 ถือ
ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เลขานุการ : วันนั้นเราบันทึกแต่กรมตอบกลับมาแล้วขอเพิกถอนแค่งบประมาณ แต่
วาระอื่นๆ กรมไม่ได้ท้วงติงว่าทาผิด กรมให้แก้ไขข้อบกพร่องในสิ่งจาเป็นเอกสารทางการเงิน แก้ไขให้ถูกต้อง
แต่วาระอื่นๆ กรมไม่ได้ท้วงติงในลักษณะไม่ถูกต้องแต่กรมให้ยกเลิกมติแค่จัดสรรงบประมาณ เพราะกรรมการ
พวกนี้หมดวาระเกิน 150 วัน เราก็ปฏิบัติตามที่นายทะเบียนแจ้งมาให้แก้ไขข้อบกพร่อง พี่ชอบคงเข้าใจที่ผม
พูด
นายบุญชอบ มีนาภา : ผมเข้าใจดีด้วย เพราะกฎหมายที่ออกมา การประชุมที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น 4 ครั้ง แต่การวินิจฉัยของกรมหยิบมา 3 ครั้ง วันที่ 15 หายไปไหน
เลขานุการ : ท่านท้วงติงกลับมาว่ากรรมการที่เข้าประชุมวันที่ 30-31 และ 2 มิ.ย.
และ 15 มิ.ย. กรรมการ 7 ท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่การดาเนินการผมคลาด เรามีกรรมการ 8 ท่าน
สามารถครบองค์ประชุมของกรรมการดาเนินการได้ นายทะเบียนก็เลยวินิจฉัยมาว่าไม่ชอบที่กฎหมายที่เอาไป
นาเสนอที่ประชุมใหญ่ในเรื่องวาระงบประมาณเท่านั้น
นายบุญชอบ มีนาภา : ไม่ใช่ การประชุมของคณะกรรมการดาเนินการไม่ชอบด้วย
กฎหมายทั้ง 4 ครั้ง ผลของมันคือจะเอามาดาเนินการต่อไม่ได้ นั่นคือข้อกฎหมาย
เลขานุการ : จะแย้งนายทะเบียนอย่างไร ท่านท้วงติงเรื่องงบประมาณ
นายบุญชอบ มีนาภา : ไม่เป็นไร อันนี้ต่างคนต่างทาหน้าที่ ผมขอไม่รับรอง
เลขานุการ : ผมขอถามที่ประชุมไม่รับรองก็ไม่ แก้ไขก็แก้ไข
นายบุญชอบ มีนาภา : เพราะต้องการให้คงไว้ตามวาระวันที่ 16 เพราะเป็นข้อ
กฎหมายที่จะฟ้องร้องกันต่อ
เลขานุการ : พี่ชอบไม่เห็นชอบตรงนี้ ในวาระที่ 1.3 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ
ประจาปีครั้งที่ 2 นาเสนอดังนี้ ขอแก้ไขตามที่ อาจารย์ชูชาติแนะนาคือขยับ อาจารย์ปริญญาขึ้นมา ขอเพิ่มเติม
ท่านอภิชาติ เติมสระอิ ตามนี้ รับรองรายงานการประชุมตามนี้ถูกต้องไหม ไม่ต้องเพิ่มคาว่ากรรมการไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายเพราะวันนั้นไม่มีการพูดในที่ประชุม เข้าใจนะครับ
นางสาวบุษยมาศ หนูชม : ในการจดรายงานการประชุมใหญ่ ถ้าสมาชิกทุกคน
รวมถึงกรรมการเป็นสมาชิกด้วย เราไม่ต้องแจงก็ได้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกัน เรื่องนายทะเบียนก็นาย
ทะเบียนไป หนังสือฉบับนั้นดิฉันไม่เห็น แต่วันนี้ถ้าแนะนาในเรื่องการจดรายงานการประชุม การประชุมใหญ่
คือสมาชิกทุกคน ในการจดรายชื่อผู้มาประชุมก็สามารถจดได้ สมาชิกที่ลงลายมือชื่อทั้งหมดกี่คน ไม่ต้องแยก
คณะกรรมการหรือหยั่งเสียง เช่น จดว่ามีสมาชิกสหกรณ์ฯ อีก 1,684 คน บวกกรรมการอีก 15 คน เป็น
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1,699 คน ก็จดได้เลยว่ามาประชุมทั้งหมด 1,699 คน จาก 11,566 คน จะได้ไม่ต้องวิเคราะห์กรรรมการชุดนั้น
วันนั้นวันนี้ถูกหรือไม่ แต่ ณ วันนั้นทุกคนเป็นสมาชิก
เลขานุการ : ในทางปฏิบัติใช่ไหม ชุดต่อไปรับข้อเสนอแนะไป ไม่ต้องลงประธาน
รองประธาน จะเป็นปัญหากันอีก
นายวิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง : ผมนายวิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง ท่าน อาจารย์พอพันธ์ ขอเรียน
ปรึกษา คือผมอยู่ 1 ใน 7 แต่ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้ง หน้า 24 วรรคสุดท้ายที่บอกว่าผลการนับสมาชิก 134
คน ประธานกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งได้เสนอตาแหน่งรองประธานกรรมการนายวิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง เพื่อให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 92 กรณีของผมมีผลสมบูรณ์หรือยัง
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : น่าจะสมบูรณ์
นายวิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง : ผมก็ 1 ใน 7 ดูจากรายงานการประชุม ถ้าทางกฎหมายผม
ถูกรับรองโดยถูกต้องแล้วในการหยั่งเสียงเลือกตั้งเพราะมีองค์ประชุมครบเกิน 100 ขึ้นไป และลงคะแนนเสียง
ให้ผมวันนั้น 92 คน ผลสมบูรณ์หรือยัง ในเรื่องการเป็นกรรมการสหกรณ์คนต่อไป
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : คงไม่ได้เจาะจงท่านวิสนศักดิ์ ผมขอถามผู้แทนกรม
ส่งเสริมว่าการประชุมจะไม่ระบุประธานในที่ประชุมเหรอ และเมื่อกี้ก็รับแล้วว่าไม่รู้ ฉะนั้นปล่อยไว้อย่างนี้เหรอ
ไม่ต้องแก้ เพียงแต่เข้าใจว่ามีอะไรผิดปกติและดาเนินการต่อกันเอง รับแล้วว่าไม่รู้และมีอย่างนี้จริงๆ มี
กรรมการที่เป็นอดีตไปแล้วมาจริงๆ เรารายงานการประชุมรายงานตามความจริง ท่านเลขาก็บอกว่ากลุ่มนี้เข้า
มาเป็นกรรมการอยู่ ณ วันนั้นก็ยังเป็นกรรมการ แปลกประหลาดมาก ผมว่าจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะดูว่า
ทาไมท่านหลงลืม
เลขานุการ : เอาแค่นี้ไหม อย่าเหน็บด่าอีก ขอโทษ ผิดพลาดได้เราก็ขอโทษแล้ว จบ
อาจารย์ไปเถียงกับผมหน้าศาล เอาเรื่องนี้บันทึกรายงานการประชุมว่าจะพูด
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ก็นี่บันทึกอย่างนี้เพราะความเข้าใจของกรรมการ ณ
ขณะนั้นเป็นอย่างนี้ และได้บันทึกไว้อย่างนี้ ก็ปล่อยไว้ เราจะพูดเองว่ามีอะไรผิดปกติ จริงๆ คาสั่งของนาย
ทะเบียนบอกว่าเอกสารอะไรที่ผิดก็ทาให้ถูกต้อง ทาไมไม่ทา
ประธาน : ทาแล้ว
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ทาอย่างไร
ประธาน : ก็ผ่านไปแล้วตามที่เขาท้วงติงและก็มาทา
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : มีเอกสารที่ผิดอีกเยอะ วาระการประชุมวิสามัญครั้งที่ 3
ผมมีคาถามจะถามเยอะ ท่านพูดว่ามีวิธีการจดรายงานการประชุม 3 วิธี แต่ไม่ได้ยินวิธีที่ 2 บอกว่ามี 3 วิธี ผม
ก็ไม่เคยเรียนมาวิธีย่อความ 3 วิธี อยากรู้ไว้ประดับสมอง
เลขานุการ : มาเอาเอกสารจากผมไปเลยไหม หรือเข้า Google ว่าเทคนิคการเขียน
รายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเช่นไร
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ใช่ แต่ไม่ใช่แก้เปลี่ยนแปลง ตัดตอน มันต้องสมบูรณ์
ในเนื้อหา
เลขานุการ : มาเอาเอกสารจากผมไปและไปอ่านก็ได้ว่าวิธีการบันทึกเป็นอย่างไร
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ผมหาเองได้ ขอบคุณมาก
เลขานุการ : ก็ทางเดียวกันจุดประสงค์เพื่อบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้อง
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ประธาน : หน้า 24 ที่ อาจารย์วิสนศักดิ์ ได้ชี้แจงเขียนในการประชุมอยู่แล้ว ต่อไป
1.3 ทางกรมมีวิธีเสนอแนะว่าผู้มาประชุม แต่มันต้องมีสาคัญอันหนึ่งคือ 1.นายสวัสดิ์ ประธานกรรมการเป็น
ประธานที่ประชุม ต้องเขียนอันนี้ก่อนใช่ไหม ที่เหลือสมมติจับรวมคือสมาชิกทั้งหมด ใส่ในยอด 1,684 รวมอีก
14 คน เป็น 1,698 และชื่อตรงนี้ไม่มีปรากฏ มีผู้ท้วง 2 ท่าน คุณทวีกับ อาจารย์พอพันธ์ บอกให้คงไว้อย่างเดิม
ตกลงที่ประชุมยืนตามที่เขียนจะเปลี่ยนเฉพาะนายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ เบอร์ 16 เป็น 17
นายชูชาติ ธรรมเจริญ : เพื่อไม่ให้เสียเวลายกมือ ผมขอถอนความคิดว่าไม่มีปัญหา
อะไร แก้ไขแค่เลื่อน อาจารย์ปริญญา ขึ้นไป ท่านผู้แทนกรมโปรดฟังคาแนะนาของท่านที่ประชุมรับฟังแต่ผม
รับไม่ได้ ผมว่า format ของการเขียนของเราถูกต้อง สิ่งที่กรมควรแนะนา สิ่งที่กรมควรทา กรมไม่ทา แต่สิ่งที่
กรมแนะนาคนที่แล้วแนะนาประชุมใหญ่ต่อเนื่องได้ ผลเป็นอย่างไร คดีอยู่ที่ ป.ป.ท. ตัวนายทะเบียนในฐานะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่ตอบข้อคาถามเราเลย เราส่งไปมากกว่า 40 ฉบับ เรายื่นเรื่องไปให้ ป.ป.ช.
ดาเนินการกับนายทะเบียน 2 ฉบับ ภายในสัปดาห์หน้าจะเพิ่มอีก 1 ฉบับ โปรดนาความนี้ไปสู่ท่านอธิบดีตในี๋ใน
ฐานะนายทะเบียนด้วย ท่านเป็นนายทะเบียนที่ดีที่สุด เพราะประสบการณ์สูง ท่านผ่านอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์มาแล้ว และมาดารงตาแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่านอาจจะไม่ถนัดสหกรณ์ออมทรัพย์ ผม
สังเกตตั้งแต่ผู้อานวยการฝ่ายนิติการและกฎหมาย เชิญผมไปให้ถ้อยคาก่อนจะมี 3 คาสั่งรวดลงวันที่ 8 พ.ย.ที่
ออกมา ไม่ได้ใส่ใจสหกรณ์ออมทรัพย์ สนใจแต่เรื่องการส่งเสริมการเกษตร ผมไม่ทราบว่าอะไร สหกรณ์ใหญ่ๆ
เข้าใจกฎหมายสหกรณ์ดีกว่าตัวอธิบดีเองหรือไม่อย่างไร นี่เป็นเรื่องที่สงสัย ผมไปฟ้องท่านสวัสดิ์ก็รู้ ผมไม่มี
เรื่องส่วนตัวกับท่าน ศาลพิพากษาว่าผมไม่มีสิทธิ์ฟ้องคนที่จะฟ้องได้คือนายทะเบียน แต่นายทะเบียนไม่ทา
หน้าที่ ผมก็ต้องไปหา ป.ป.ช.เพื่อรักษาสิทธิ์ของผม ผิดคือผิด ถูกคือถูก ผมอยากให้ทุกคนยอมรับหน้าที่ของ
ตัวเองคืออะไร ท่านไม่ผิดพลาดเพราะไม่ได้ทาอะไร ถ้าผิดพลาดท่านบอกว่าขอโทษทาผิดแล้ว ผมจะพยายาม
ไม่ทาผิดอีกแค่นี้ผมก็พอใจแล้ว ผมไม่ต้องการเท้าความหรอก ขอบคุณ
ประธาน : รับรองรายงานการประชุม สรุปหน้า 27 ตามที่ปรากฏเปลี่ยนแปลงแก้ไข
3 ที่ เลขที่ 3 นายปริญญาเป็น 16 ข้างบนเลข 16 เป็น 17 และเลข 4 เป็น 3 แก้ไขแค่นี้และ อภิชาติ ใส่สระอิ
ทุกตัว ใครเห็นชอบยกมือขึ้น ส่วนใหญ่เห็นชอบ ข้อความข้างใน
นายทวี กาญจนภู : ในรายงานนี้ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นชอบยกมือด้วย
ประธาน : ผู้ไม่เห็นชอบยกมือครับ
ประธาน : มีไหม เจ้าหน้าที่นับหน่อย ส่วนใหญ่จะน้อยกว่ารับรองนะครับ
ไม่เห็นชอบน่าจะมีประมาณ 10 เสียงได้ ผมนับคร่าวๆ
นายทวี กาญจนภู : นับยอดด้วยครับ บันทึกยอดด้วย
ประธาน : นับกันใหม่ เจ้าหน้าที่นับใหม่ ผู้เห็นชอบยกมือขึ้น
เจ้าหน้าที่ : เห็นด้วย 219 คะแนน
ประธาน : คนที่ไม่เห็นชอบยกมือ
เจ้าหน้าที่ : ไม่เห็นด้วย 6
ประธาน : ที่เหลืองดออกเสียงเราไม่ได้นับทั้งหมด ส่วนใหญ่เห็นชอบ ต่อไปหน้า
28 – 38 เห็นสมควรแก้ไขหน้าไหนกรุณายกมือและอภิปราย
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นายสุวิทย์ มานะทัต : เลขประจาตัว 270618 วาระที่ 2 หน้า 33 ที่เลขาแก้คาว่า
สมาชิกอุไรวรรณ ผมคิดว่าคงมีนามสกุลด้วยเพื่อความกระจ่างและชัดเจน
ประธาน : เติมนามสกุลของท่านด้วย เพราะชื่ออาจจะซ้ากันได้ มีอีกไหมถ้าไม่มี
หน้า 32-38 ใครเห็นชอบกรุณายกมือ ใครไม่เห็นชอบยกมือ ไม่มี เป็นเอกฉันท์ ระเบียบวาระที่ 1.4 รายงาน
ประชุมใหญ่วิสามัญประจาปีครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธ.ค.หน้า 41-45
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2559
ครั้งที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ไม่เห็นชอบ 6 เสียง
1.4 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2559 ครั้งที่ 3
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมสนใจทั้งหมด ผมอัดเทปไว้ถอดมาประมาณ 35 หน้า
เลขาเก่งมากย่อเหลือ 3 หน้า ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ เรามีการพูดกันมากมายประเด็น
เยอะมากแต่ไม่มี มีแต่บอกว่าสมาชิกได้อภิปราย...2 บรรทัด นายสิทธิพร นักวิชาการสหกรณ์ตอบยาว ต่อไป
สมาชิกหน้า 43 ได้อภิปราย 1 บรรทัดและนายสิทธิพรขอชี้แจงต่อไปอีกยาวและสมาชิกอภิปรายอีก 3 บรรทัด
นายสิทธิพรขอเรียนต่ออีก เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างนี้ ไม่มีอภิปรายและบรรยายโดยคุณสิทธิพร ไม่ใช่อย่างนี้
เลย จะฟังเทปที่ผมอัดไหม ท่านอ่าน Google ใหม่วิธีการย่อความ ผมว่าผิดปกติ
เลขานุการ : อย่าด่าๆ อีกแล้ว เอาแบบผู้ดีๆ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ผมพูดความจริง อย่าย้อนสิ พยายามเลี่ยงประเด็น ที่พูด
กันวันนั้นมีหลายประเด็น คาสั่ง 3 คาสั่งสาคัญมากเป็นประวัติศาสตร์ของจุฬาฯ เราไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์นั้น
มาก่อน ประธานมาแถลงเรื่องทาสัตยาบันก็อภิปรายเยอะแยะว่าทาได้หรือไม่ได้ เรื่องแต่งตั้งรักษาการ
เหรัญญิก เราก็ถามแต่งตั้งอย่างไร ไมมีใครรู้เรื่องเลย การศึกษาความเสียหายจากการดาเนินการตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการก็ไม่มีสรุปความเสียหาย ผมเสนอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขตาม
คาสั่งของนายทะเบียนด้วยว่าทาถูกต้องหรือเปล่า เรื่องที่ 5 คือเรายังพูดกันว่าจะนาเรื่องปรึกษาหารือกับนาย
ทะเบียนเพื่อแก้ไขได้ถูกต้องและดาเนินการต่อไป ไม่มีเลย ผมไม่เข้าใจว่าทาไมหายไป เรายังพูดเรื่องประกัน
ชีวิต การใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกไปทาประกันซึ่งสมาชิกไม่เคยรับทราบข้อมูลเลยหลายปี อันนี้เราก็
สงสัย เราคุยกันและมีคาตอบยาว ท่านประธานเป็นผู้ตอบ เรื่องที่ 6 มีการซักถามการทาลายเอกสารบัญชี
จานวนมหาศาล ทาได้อย่างไรขัดต่อระเบียบการเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์ทาได้อย่างไรก็ไม่ตอบ
ทั้งหมดมี 6 ประเด็นสาคัญที่พูดถึงแต่ไมได้มีการบันทึกไว้ในย่อความของท่าน ผมคิดว่าการย่อความมันตัดออก
เกือบหมดเลย สิ่งที่สาคัญคือในที่ประชุมวันนั้นการแก้ไขต้องได้รับการอนุมัติการตรวจสอบถูกต้องจะเป็นการ
ส่งขอคาวินิจฉัยจากกรมส่งเสริมหรือนายทะเบียนหรือตั้งกรรมการตรวจอีกรอบ กรรมการอิสระที่มาดูว่าเราทา
ตามที่นายทะเบียนระบุหรือเปล่า เพราะเป็นการทาเอกสารขึ้นมาเยอะแยะ นิติกรรมทั้งหลายที่ใช้เอกสารต่างๆ
เราสงสัยว่าทาอย่างไร เมื่อกี้ก็เห็นตัวอย่างท่านไม่ได้แก้เอกสารและส่งเข้ามาให้รับรอง มันง่ายไปหน่อยนะ
อยากรู้ว่าทาไปหรือเปล่า ทาแค่ไหน เราจะได้มั่นใจว่าได้ทาตามคาสั่งนายทะเบียนเต็มที่ถูกต้องแล้ว ขอบคุณ
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เลขานุการ : ประเด็นวันนั้นที่เราจดเป็นเรื่องงบประมาณที่ต้องแก้ไข ที่ท่านถามเรื่อง
ทาลายเอกสารก็อยู่ในส่วนหนึ่ง ท่านก็ทาหนังสือไปถึงสหกรณ์แล้ว ลงชื่อ 2 ท่าน ถูกต้องไหม เราก็มีการเชิญ
มาคุยเพื่อความเข้าใจของสมาชิก เราไม่ได้มีเจตนาจะปกปิด ไม่มีอะไรที่เราตรวจสอบไม่ได้ เราก็ได้เชิญท่านเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อชี้แจงข้อสงสัยเพราะเอกสารบางอย่างเราได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายแล้ว
เขาบอกว่าเป็นเอกสารภายในยังไม่ควรให้สมาชิก ถ้าจะทราบก็ผ่านผู้ตรวจสอบกิจการรายงานที่ประชุมใหญ่
เข้าใจว่าความเป็นห่วงของท่านด้วยวิกฤตที่ อาจารย์จารูญ พูดตอนนี้เราเป็นวิกฤต มุมมองในแนวคิดกรรมการ
ชุดนี้ไม่โปร่งใสอะไรเลย ก็ตรวจสอบเยอะ ยินดีครับ เข้ามาทา
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ท่านพูดอย่างนี้หลายครั้งแล้ว พูดอย่างนี้ต่อหน้าศาลและ
บอกว่าจะเอาคาพิพากษาให้ ตอนแรกบอกยังไม่รับปากและรับปากว่าจะให้ เรื่องมงคลเศรษฐีตกลงเราก็ยังไม่
ทราบว่าไปถึงไหน คาพิพากษาไม่เคยส่งให้
เลขานุการ : เอาเรื่องเอกสารก่อน เราปรึกษากฎหมายว่าเอกสารตรงนี้ให้ได้หรือไม่
ท่านก็ไปฟังศาลทุกครั้ง ขอบคุณที่ท่านเป็นห่วงในกิจการ ผมถามแล้วท่านจบท่านไม่เป็นกรรมการเช่นเดียวกัน
ผมก็จบ ทาแล้วโดนด่าก็ไม่ต้องกลับมาดีที่สุด
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ท่านบอกจะไม่เล่นการเมืองอีก ผมก็งง นี่เป็นเล่น
การเมืองเหรอ อาสาสมัครมาบริหารสหกรณ์ เป็นการเล่นการเมืองเหรอ ท่านเป็นนักการเมืองเหรอ
เลขานุการ : ครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : เชิญเล่นต่อไป ผมจะไม่เลือกท่านแน่นอน ขอบคุณ
เลขานุการ : ผมเลิกเล่นแล้ว ไม่ต้องเลือกผมหรอก ผมไปสอนหนังสือสบายใจ สอน
ให้เด็กออมดีกว่ามาสอนผู้ใหญ่และโดนด่า กลับไปสอนนักเรียนดีกว่า มีความสุข ทากิจกรรมอื่นมีความสุข เป็น
ความรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้เราโดนตาหนิ ถามว่าถ้าท่านอภิปรายผมขอชื่นชม อาจารย์จารูญ ผมขอชื่นชม ท่าน
อภิปรายแต่ไม่มีความประสงค์จะเข้ามาเป็นกรรมการ กรรมการบางท่านก็รู้ว่าทาอะไรอยู่ เคยเป็นกรรมการ
ผมก็มีเอกสารท่านอยู่ ฉะนั้นเข้ามาด้วยความโปร่งใสเถอะของเราทุกคน ok นะ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : พูดอย่างนี้เหมือนผมต้องการเข้ามาบริหาร ขอให้พูดดีๆ
ถ้าจะปรักปราผมก็พูดมาเลย
เลขานุการ : ขอโทษ ผมชมอาจารย์ อาจารย์บอกผมหน้าศาลมีนบุรีว่าที่ผมเข้ามา
ตรวจสอบและผมไม่เข้ามาเป็นกรรมการ ผมชมอาจารย์ว่าพูดจริงและผมกาลังจะทาตาม จบเลขาผมก็จบ ไม่
กลับมาแล้ว เพราะกลับมาแล้วทาแล้ว... ผมชมอาจารย์ครับว่าไปที่ศาลผมก็ไปในฐานะเลขา ขอกลับมาวาระ
เราดีกว่า รับรองไหมในเอกสารตรงนี้ ในประเด็นที่อาจารย์ทามาที่ตกหล่น อาจารย์ได้ทาหนังสือส่วนตัวมา
สหกรณ์กาลังตอบไปส่วนหนึ่งว่าอันไหนได้ อันไหนไม่ได้ คณะกรรมการชุดใหม่ท่านมีความสนิทสนมมาก
อาจจะขอเอกสารได้มากกว่าหรือไม่ผมไม่ทราบ แต่ชุดนี้หมดวาระวันนี้เที่ยงคืนก็จบ และมอบให้วาระอื่น ไม่มี
อะไรซ่อนเร้น สบายใจ โปร่งใส ขอบคุณ รับรองรายงานการประชุมไหม รับรองนะครับ ผมขอดาเนินการแทน
ประธานก่อน ประธานไปห้องน้า ใครรับรองรายงานการประชุมยกมือ บันทึกว่าเสียงส่วนใหญ่นะครับ ใครไม่
รับรอง
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นายบุญชอบ มีนาภา : ผมไม่รับรอง เพราะอันนี้เป็นข้อกฎหมายต่อไป ขอให้ลง
รายงานการประชุมว่าที่มีสมาชิกรับรองหรือเห็นชอบต่อวาระตั้งแต่วันที่ 1 มา เพราะอย่างไรผมก็ไม่เห็นชอบ
เพราะเขียนไม่ตรงกับความจริง ในรายงานการประชุมไม่เป็นไปตามความจริง มันรับรองไม่ได้
เลขานุการ : ไม่รับรองไม่เป็นไร เอกสารอยู่ที่ผม ทั้งแฟ้ม ถอดเทป ลองฟังดูว่ามันไม่
น่าจะมีที่ประชุมที่พูดกันภาษานี้ออกมา
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ช่วยตอบคาถามผมด้วยที่ 6 ประเด็นที่ผมเสนอไปทาไม
ไม่มรี ายงานในรายงานการประชุม ที่บอกว่าต้องไปปรึกษากับนายทะเบียนว่าได้แก้ไขถูกต้องหรือเปล่า ทาไมไม่
พูดถึง
เลขานุการ : วันนั้นที่ประชุมไม่ได้มีการแต่งตั้ง
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ท่านประธานพูดเองตอนสุดท้ายว่าต้องเอาไปปรึกษา
เพราะยังไม่จบสิ้น การแก้ไขยังไม่เสร็จ ท่านประธานพูดเอง เราทาแล้วเราต้องไปปรึกษาได้อย่างไรก็มา
ดาเนินการ ถ้าไม่ผ่านก็ต้องแก้ไขต่อ นี่เป็นความจริงที่พูดกันวันนั้น ท่านอ่านข้ามไปหรือเปล่า นี่สาคัญมาก
ไม่ใช่ว่าเราจะรับสัตยาบันทันที ในนี้เท่ากับเรายอมรับที่ประธานแถลงมาเรื่องรับสัตยาบัน คนที่ทาผิดแล้วบอก
ว่าไม่เป็นไรให้สัตยาบันและถูก เราบอกว่าสัตยาบันมันใช้ไม่ได้ ทาไมท่านไม่รายงาน ท่านกลบเกลื่อนไปหมด
สมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมจะไม่รู้ว่าเราถามอะไรหลายอย่างแต่ตอบไม่ได้ ขอความกรุณาทาให้ถูกต้อง สรุป
ประเด็น สรุปข้อสาคัญที่เรามีการอภิปรายกันในรายงานการประชุมด้วย ไม่อย่างนั้นจะมีฉบับของอาจารย์ที่ทา
ไว้ขอเอามาแจกกันนะครับ
เลขานุการ : ของใคร ที่เอามาแจกอีก ผมอัดเทปไว้ ท่านจะบันทึกแทนผม ผมสรุป
มาตามนี้เสนอที่ประชุมแบบนี้ ที่ประชุมจะรับรองไหม
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ผมบอกสมาชิกทุกท่านว่าอ่านดูเลยและจะรู้ว่าการสรุป
มันย่อจนไม่มีประเด็นสาคัญเหลืออยู่
เลขานุการ : ผมก็เสนอจะแก้ไขก็แก้สิ แก้มาจะแก้ให้
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ท่านพูดกับผมหลายครั้งว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ไม่เคยได้
เลขานุการ : เอาประเด็นนี้ก่อน จะแก้ไขอย่างไรในรายงานการประชุม 1.4
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : มันไม่ตรงกับความจริงและไม่มีการอภิปรายเสร็จแล้ว
ตัวแทนนายทะเบียนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมและอภิปรายต่อและตัวแทนมาเพิ่มเติม ไม่มี ท่านดูเลย ไม่อย่างนั้นผม
จะบอกว่าเป็นรายงานเท็จ
เลขานุการ : ให้แก้ไขอย่างไร ให้จดใหม่และนาเสนอใหม่หรือไม่ หรือผมแก้ไขเสร็จ
แล้วให้อาจารย์ดูและที่ประชุมมอบเลยให้ อาจารย์พอพันธ์รับรองแล้วผ่าน
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ไม่ต้อง ผมไม่สาคัญขนาดนั้น เพียงแต่ทาให้ถูกต้องก็พอ
เลขานุการ : มันจะไปไม่ได้ ถ้าอาจารย์บอกจะแก้ไขตกประเด็นอะไรไปก็แก้ไข แต่ที่
ประชุมไม่มีใครทราบ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ลองเปิดเทปว่ามีประเด็นอะไรบ้าง รายละเอียดในเทปก็
บอกหมดว่าเราพูดอะไรบ้าง
เลขานุการ : ผมถามว่าพิมพ์มาแบบนี้อะไรตกหล่น
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นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : เยอะแยะ
เลขานุการ : ท่านแก้ไขตรงนี้ให้ผมได้ไหมว่าผมตกหล่นอย่างไร
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : หน้าที่ของเลขา บอกว่าเก่งมากเรื่องย่อความ
เลขานุการ : ฉันจะทาอย่างไร หน้าที่เลขาก็นาเสนอ ช่วยเลขาได้อย่างไร ที่ประชุม
มอบหมายว่าให้ผมปรึกษาอาจารย์พอพันธ์ ถูกใจ ถูกต้อง รับรองเลยเอาไหม
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ขอให้เลขาทาให้ตรงกับความจริงเท่านั้นเอง อย่าเป็น
รายงานเท็จ
เลขานุการ : ตอนนี้ประเด็นที่ผมสรุปนาเสนอเป็นแบบนี้
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : เป็นรายงานเท็จ ผมว่าอย่างนี้ ถ้าเปรียบเทียบกับเทปที่
ถอดออกมามันไม่ตรงกันเยอะ
เลขานุการ : จะแก้อย่างไร
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ก็ทาให้ตรง
เลขานุการ : ตรงใจท่าน ตรงใจสมาชิก ตรงตามเอกสาร
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ไม่ต้องตรงใจผม ตรงใจกับความจริง
เลขานุการ : ก็นี่เถียงกันไปมา เวลาไปถอดเทปฟังโอ้โห้ เอาใหม่ตอนนี้อาจารย์จะ
แก้ไขรายงานการประชุมอย่างไร
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ให้เพิ่มประเด็นให้ตรงความจริงที่มีการอภิปรายกันในที่
ประชุม ไม่ใช่เป็นขั้นตอนที่เสนอตามย่อความนั้น
เลขานุการ : ผมขอคุยกับอาจารย์ก่อนจะได้จบ วาระอื่นจะได้มีมา
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ขอโทษสมาชิกทุกท่านแต่นี่เป็นการทาหลอกพวกเรา เรา
ยอมได้เหรอ
เลขานุการ : ไม่ใช่ จะแก้อย่างไรให้ถูกต้องแต่เวลามันไม่มีเมื่อนาเสนอ ไม่ถูกต้อง
แก้ไข แก้ไขอย่างไร พี่ทวี พี่ถาวรหยุดก่อน ผมขออนุญาตเป็นประธานที่ประชุมแทนประธานก่อน
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : เป็นครูใช่ไหม นักเรียนส่งรายงานมา ส่งย่อความมาบอก
ใช้ไม่ได้ทามาใหม่
เลขานุการ : ถามว่าจะแก้อย่างไร จะนาเสนอที่ประชุมใหญ่อย่างไร
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : แก้ให้ตรงความจริง
เลขานุการ : ใครจะรับรอง
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : เรามีหลักฐานถอดเทปอยู่
เลขานุการ : ใครจะมาประชุมวันนี้ รับ 400 มาอีกเหรอ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ส่งให้กรรมการชุดต่อไปก็ได้ เขาจัดการแจกจ่ายหรือ
อย่างไร
เลขานุการ : ก็เสนอแบบนี้ก็จบ เสนอเป็นความคิดให้ชุดใหม่รับรอง
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : คุณก็คิดบ้างสิ เป็นเลขาเป็นกรรมการทาอะไรเยอะแยะ
เลขานุการ : สมองน้อย ok
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นายทวี กาญจนภู : ที่ประชุมต้องเข้าใจทั้งหมดถอดเทปแล้ว 35 หน้า เหลือมา
5 หน้า ไม่ว่าอย่างไรก็ตามใครบอกที่ประชุมวันนี้ว่าจะแก้อะไร มันไม่ได้ มันจะเสียเวลาถึงเย็น เมื่อกี้ อาจารย์
อธิรัตน์ก็พูดมาแล้วจะรับไปแก้ก็ให้รับไปและให้กรรมการชุดหน้ามารับรอง วันนี้คือยังไม่รับรองชุดนี้ จบ
เพราะ 35 หน้า ที่ประชุมต้องเข้าใจ ตรงนี้ให้ อาจารย์อธิรัตน์ รับไปแล้ว และให้ชุดหน้าที่รับรอง ถ้าให้
อาจารย์พอพันธ์บอกว่าแก้อะไร มันเป็นไปไมได้
เลขานุการ : ผมนาเสนอว่าการแก้ตรงนี้ไม่มีใครรู้ มี อาจารย์พอพันธ์ที่อัดเทปและ
ผมก็มีเทป ก็มาแก้กัน 2 คน และที่ประชุมใหญ่ก็มอบไปเลย 2 คน ถ้ารับรองกัน จบ อาจารย์มาประชุมก็เอา
เบี้ยประชุมไป ผมไม่เอาก็ได้ มาประชุมกัน 2 คน ว่าแก้ไขตามที่ประชุมใหญ่มอบอานาจว่า รศ.พอพันธ์ กับ
อาจารย์อธิรัตน์ อดีตเลขามาแก้ไขรายงานประชุม 1.4 ให้ถูกต้องตามเอกสารที่จดจากเทป แค่นี้ก็จบ ประเด็น
จะให้แก้ตรงไหน จะให้ชุดใหม่เขาก็ไม่รู้ ผู้แทนผมก็ไม่แน่ใจมารับรองชุดหน้าได้หรือไม่ ผมขอเป็นความรู้ด้วย
นางสุณีย์ คามา : ตัวแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ การรับรองรายงานการประชุมต้อง
รับรองจากที่ประชุมใหญ่ ไม่ใช่ให้คณะกรรมการรับรองกันเอง วันนี้ต้องตกลงกันว่าจะรับรองอย่างไร ต้อง
รับรองในที่ประชุมใหญ่ ขอบคุณ
เลขานุการ : ผมกับ อาจารย์พอพันธ์ ก็เข้าใจกันคลาดเคลื่อน
นายทวี กาญจนภู : กรรมการชุดไหนไม่เป็นไร เพียงแต่รับรองที่ประชุมใหญ่เท่านั้นเอง
เลขานุการ : ชุดหน้ารับรองได้ไหม ได้ ok มีทางออก คุณถาวร
นายถาวร สุขพอดี : จะขอแก้ไขอะไรขอให้เสนอความเห็นไป ไม่ใช้ดันทุรังเอกสารเยอะแยะ
ต้องแก้ให้พอทามาคุณก็ไม่พอใจ คุณจะขอแก้ไขอะไรขอให้สมาชิกขอเสนอที่ประชุมเสียเลย ถ้าเอกสารเยอะแยะยืดยาว
คิดว่าไม่ไหววันนี้ก็สรุปว่า ok ขอมติที่ประชุมว่าจะทาอย่างไร ไม่ใช่ดันทุรังจะเอาอย่างนี้ เอาชนะให้ได้ มันยืดเยื้อหลาย
หนเมื่อปีที่แล้วประชุมไม่รู้กี่หนเพราะอย่างนี้ คือชนะเขาแค่นี้ ขอให้สมาชิกสหกรณ์คิดในทางสร้างสรรค์
ติเพื่อก่อและช่วยกันดูว่าอันไหนไม่ถูกก็แก้ไข พูดกันดีๆ ไม่ใช่เอาทิฐิมา ที่เอาไปจนฟ้องศาลข้างนอกผมก็ไม่เคยเห็นมีมา
ก่อน ผมอยู่สหกรณ์มา 40 กว่าปี อ่อนใจกับสมาชิกรุ่นหลังๆ ความคิดสร้างสรรค์มันน้อยลง มีแต่เอาจับผิดจับถูกกัน จะ
เอาชนะให้ได้ ผมอยากฝากที่ประชุมขอให้คิดช่วยกันดูแลสหกรณ์ให้ดี อย่าเอาเรื่องทิฐิมาหักล้างกันจนทะเลาะกันและ
เรื่องถึงโรงถึงศาล มันไม่สวย ผมขอแค่นี้
เลขานุการ : ขอบคุณครับ วาระนี้ผมยังเป็นประธานเพราะเป็นเรื่องรับรองรายงาน
การประชุม ผมขอถามที่ประชุม
นายทวี กาญจนภู : สืบเนื่องจากรายงานการประชุมนี้เสนอไปแล้ว จะขอถามผู้แทน
พื้นที่ 1 สืบเนื่องจากการประชุมวันที่ 1 ธ.ค.ตกลงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้แก้ไขเสร็จสิ้นส่งงานพื้นที่ 1 ไป
เรียบร้อยแล้วหรือยัง
เลขานุการ : เขามาตรวจแล้ว วันที่ 7-8 มาตรวจเอกสารแล้วว่าแก้ไขเอกสารถูกต้อง
สมบูรณ์ไหม
นายทวี กาญจนภู : ขอทราบจากปาก
เลขานุการ : เขาไม่ได้มาเอง ณ วันนี้ เขายังทารายงาน
นายทวี กาญจนภู : พื้นที่ 1 มาแล้วไม่ใช่เหรอ
เลขานุการ : ไม่ใช่ ยังอยู่ในขั้นตอนตรวจแล้วกลับไปรายงาน
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นายทวี กาญจนภู : อยากทราบจากปากว่าอยู่ในขั้นตอนไหน
เลขานุการ : เขาจะตอบได้อย่างไร ขอให้เขาตอบเป็นเอกสารมา ที่ท่านทาหนังสือไป
ร้องเรียนนายทะเบียน เขาก็มาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องผ่านมาเขาจะมาตรวจวันไหนเราก็เตรียมเอกสารให้
นายทวี กาญจนภู : ตกลงทางสหกรณ์ส่งงานเรียบร้อยหรือยัง
เลขานุการ : ส่งครับ เขาก็เข้ามาตรวจ ท่านก็รอฟังไม่ต้องมาถามในที่ประชุมใหญ่
มันคนละวาระ ไปบีบให้เขาตอบเดี๋ยวไม่ถูกใจก็แฮ่อีก จบนะ วาระนี้รับรองรายงานการประชุมหรือให้ไปแก้ไข
ประเด็นที่ 1 รับรองรายงานประชุมวิสามัญประจาปี 2559 ครั้งที่ 3 ใครรับรองยกมือ
นายทวี กาญจนภู : ก็เมื่อกี้ตกลงแล้วคือกลับไปแก้ไข
เลขานุการ : ประเด็นใหญ่เสนอที่ประชุมใหญ่ ฟังก่อน อานาจที่ประชุมใหญ่
กรรมการนาเสนอ ถ้าท่านไม่เห็นชอบก็ไม่เห็นชอบ ถ้าจะให้แก้ไขก็มีมติต่อท้ายว่ามอบให้ไปทาอะไร มันเป็นไป
ตามวาระ ใครรับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจาปี 2559 ครั้งที่ 3 ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่นับ
นายจุมพล พูลภัทรชีวิน : ผมว่ามีความเข้าใจผิดบางอย่างฟังเสียงข้างหลังพอดีผม
นั่งข้างๆ ท่านประธานถามว่ารับรองรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ก็ให้ยกมือ ข้างหลังเขาบอกรับรองเพื่ อให้
ไปแก้ไข เพราะฉะนั้นมติควรเป็นมติที่ชัดเจน ถ้าประธานตั้งมติว่าจะรับรองรายงานประชุมครั้งนี้หรือไม่ สมมติ
ยกผ่านก็แสดงว่ารับรองโดยไม่มีการแก้ไขใช่หรือไม่
เลขานุการ : ขอบคุณว่าที่ประธาน
นายจุมพล พูลภัทรชีวิน : ต้องตั้งให้ชัดเจนว่ารับรองโดยมีการแก้ไขตามที่สมาชิก
เสนออย่างน้อย 6 เรื่อง ที่ อาจารย์พอพันธ์เสนอ เปิดเทปและฟังดูได้ว่า 6 เรื่องนั้นมีเรื่องอะไร ถ้ามติถามแบบ
นี้จะชัดเจน รับรองโดยมีการแก้ไขตามที่สมาชิกเสนอหรือระบุชื่อ อย่างน้อย 6 เรื่อง ที่ อาจารย์พอพันธ์เสนอ
อย่างนี้จะรับรองไหม คนที่ยกมือรับรองก็หมายถึงรับรองรายงานการประชุมแต่ขอให้แก้ไข อย่างนี้มติชัดเจน
เลขานุการ : เมือ่ กี้ถามไปไม่มีประเด็นตรงนี้
ประธาน : ประเด็นอยู่ที่เมื่อกี้ถามที่ประชุมว่ารับรองโดยไม่มีแก้ไขหรือรับรองโดยมี
การแก้ไข ผมฟังอย่างนี้ถูกไหม ยกมือกันหรือยัง หรือยังไม่ถาม จะถามกันใหม่ใช่ไหม
เลขานุการ : คืนเวทีให้ประธาน
นายทวี กาญจนภู : ผมว่าประเด็นที่ถกกันช่วงแรกคือไม่รับรองและให้มีการแก้ไข
จะเมื่อไรก็อีกเรื่องเท่าที่จับความได้ มีประเด็นนี้ด้วยไม่ใช่รับรองและไปแก้ไข คือยังไม่รับรองและแก้ไข
ประธาน : ถ้าไม่รับรองต้องเสนอใหม่
นายทวี กาญจนภู : เสนอแต่แรกแล้วนี่คือประเด็นที่คุยกัน
ประธาน : รับรองโดยมีการแก้ไข แก้ไขไปตาม อาจารย์พอพันธ์ ได้เสนอแนะ
ถ้ารับรองโดยไม่มีแก้ไขก็ตามที่ระบุนี้ ถ้ารับรองโดยมีการแก้ไข แก้ไขไปตาม อาจารย์พอพันธ์ ก็บรรจุได้แปลว่า
ต้องเขียนใหม่ตามที่มีประเด็นที่เสนอแนะ ถ้าไม่รับรองต้องเขียนใหม่และมาเสนอที่ประชุมอีกที ถูกต้องไหม
ถามประเด็นที่ 1 รับรองการประชุม 1.4 โดยไม่มีแก้ไข กรุณายกมือขึ้น นับคะแนน
เจ้าหน้าที่ : 29 ค่ะ
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ประธาน : ต่อไปจะถามว่าไม่รับรองเด็ดขาดหรือรับรองโดยมีการแก้ไขตาม อาจารย์
พอพันธ์ เสนอ ถามว่ารับรองโดยมีการแก้ไขตามประเด็นที่ อาจารย์พอพันธ์ ได้นาเสนอ ถ้าเห็นด้วยยกมือ เกิน
ครึ่งนะ ok ตกลงวาระนี้ผ่านได้แต่ต้องไปแก้ไข เลขากับ อาจารย์พอพันธ์ ok ไหม
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ไม่ใช่หน้าที่
ประธาน : จะให้ทาอย่างไร เขียนให้อาจารย์อ่านหรืออย่างไร อย่างนั้นก็ไม่จบ
เลขานุการ : ใครจะตรวจ ใครจะรับรอง
ประธาน : ถือว่า อาจารย์พอพันธ์ นาเสนอที่ประชุม ได้ยินว่า 6 ประเด็น
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : คือสมาชิกบางท่านอาจจะเข้าใจผมผิด ผมอาจจะเหมือน
สมาชิกหลายคน ไว้ใจสหกรณ์และปล่อยให้ดาเนินการไปและไม่เคยมายุ่งตลอด เพิ่งจะมาประชุมหลังๆ เห็นว่า
เหมือนมีอะไรที่ควรปรับปรุงหรือสอดส่องให้เข้มข้นมากขึ้น ระเบียบสหกรณ์ผมว่ามีข้อบกพร่องเยอะแยะและ
ควรแก้ไข ผมพบสิ่งที่ผิดปกติหลายอย่าง ผมทาหนังสือร้องเรียนแต่ไม่ได้ความร่วมมือ ผมร้องเรียนไปที่นาย
ทะเบียนด้วย เพราะทาไป 10 ฉบับไม่เคยได้รับ เพียงแต่ให้มาพบๆ มาคุยด้วย ผมไม่อยากยุ่งอะไรเป็นหน้าที่
ของกรรมการ ผมเสนอมา 6 ข้อ ท่านอื่นอาจจะเห็นว่ามีข้ออื่นที่ผมตกประเด็นไปก็ได้ แต่จะบอกว่าที่ผมเสนอ
6 ข้อพอแล้ว ถ้าทามาแล้วจะให้ผมช่วยเช็คมันครบตามที่บันทึกในเทปหรือเปล่า ผมก็ยินดี ขอบคุณครับ
ประธาน : จะได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น รับรองโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเพิ่ม
ประเด็นบันทึกการประชุมตามที่ อาจารย์พอพันธ์ ได้นาเสนอ เลขานุการก็ประสานกับ อาจารย์พอพันธ์ แม้จะ
พ้นหน้าที่แล้วก็ตาม แต่ภารกิจต้องต่อเนื่องให้เสร็จสิ้นและบันทึกการประชุมจะได้มีปรากฏในคราวต่อไป จบ
ระเบียบวาระที่ 1 ต่อไประเบียบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารให้ครบประเด็นที่สมาชิก
สอบถาม และรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2559 ครั้งที่ 3 โดยมอบหมายให้เลขานุการเพิ่มเติม
เอกสารให้สมบูรณ์ โดยประสานงานกับ นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผู้สอบถามในประเด็นต่างๆ และตรวจสอบ
เนื้อหาบันทึกได้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรายงานกิจการประจาปี 2559
ประธาน : ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ สมาชิกเพิ่มขึ้น 313 ราย จากเดิม 15,646
ราย เพิ่มเป็น 15,959 ราย และสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,844 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น 607 ล้านบาท
ผลมาจากการจัดสรรกาไรสุทธิ ทาให้สหกรณ์เรามั่นคงยิ่งขึ้น ทุนสารอง 2,266 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.55%
เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์เพิ่มขึ้น 773 ล้านบาท เงินรับฝากประจาเพิ่มขึ้น 424 ล้านบาท เงินให้สมาชิก
กู้ยืมตลอดปี จานวน 4,626 ล้านบาท สมาชิกชาระคืน 4,370 ล้านบาท ให้สหกรณ์อื่นกู้เพิ่มขึ้น 506 ล้านบาท
ส่วนรายละเอียดอื่นอยู่ในรายงานกิจการประจาปี 2559 ให้ดูได้ในหน้า 47-72 จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ผมชื่อพอพันธ์ ผมจะเรียนถามคือที่แสดงรายการการ
ใช้จ่าย เราก็ทางบประมาณ
ประธาน : ไม่ใช่งบ อันนี้ใช้ทุนสะสมตามข้อบังคับ ไม่ได้ใช้งบประมาณ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : คือเวลาเราทางบประมาณเราต้องขอให้ที่ประชุมใหญ่
รับรองงบประมาณและทราบว่าเอาเงินไปใช้อะไร
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ประธาน : คนละประเด็น สาหรับทุนทั้งหลายมีระเบียบการใช้ทุนโดยไม่ต้องผ่าน
งบประมาณ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : แต่ผมอยากเสนอให้สมาชิกทราบว่าเงินทุนหลายๆ ร้อย
ล้านบาท ควรจะมีการแสดงเหมือนบัญชีชัดเจน เข้าใจว่าเงินเข้าออกอย่างไร มาจากไหน ไปทางไหน
ประธาน : มีครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : เช่น การนาเงินส่วนหนึ่งจากกองทุนสวัสดิการสมาชิกไป
ประกันชีวิตกลุ่มให้สมาชิก 10,000 กว่าคน เราไม่เคยทราบมาเลยตั้งแต่ปี 2552 เราเช็คกับ คปพ.แล้ว เขา
บอกว่าเป็นการประกันคนละ 500,000 เป็นการประกันเกินความรับผิดชอบของสหกรณ์ ส่วนเกินไม่ทราบว่า
จะพิจารณาอย่างไร แต่เขาบอกว่าผู้ได้รับการค้าประกันควรมีสิทธิ์ในเงินสินไหมทั้งก้อน ไปหักไม่ได้ นี่เป็น
คาอธิบาย ประเด็นที่ 2 คือเราทาประกันแล้ว บริษัทประกันจะต้องแจ้งสมาชิกทุกรายเป็นเอกสารให้ทราบว่ามี
การประกันชีวิตให้คุณ ถ้าในทางปฏิบัติเขาบอกว่าอาจจะส่งให้กับผู้ทาประกันคือตัวสหกรณ์เป็นเอกสารและนา
แจกจ่ายให้สมาชิกทุกราย แต่เราไม่เคยเห็น เราจะไม่รู้ว่ามีการนาเงินไปทาประกันชีวิตเกินมากจานวนหนึ่ง
สินไหมที่ตัดไว้ลงอย่างไร จ่ายบริษัทประกันเท่าไร เราไม่เคยทราบ ผมเสนอว่าต่อไปเราควรเพิ่มการรายงานให้
ชัดเจนมากขึ้น กองทุนทั้งหลายที่ใช้เงินควรมีรายละเอียดชัดเจนกว่าที่เป็นมา ผมตามเพราะเห็นว่าเป็น
เงินกองทุนใหญ่มาก ขอบคุณ
ประธาน : ที่ประกันชีวิตให้สมาชิกทุกคนไม่ใช่รายบุคคล เราประกันชีวิตกลุ่ม ใช้ทุน
สวัสดิการสมาชิก พอได้มาก็เข้ากองทุนนั้น มีปัญหาในทางปฏิบัติคืออาจจะกาไรบ้าง ขาดทุนบ้างอยู่ที่สมาชิก
ตายมากหรือน้อย ถ้าตายน้อยบริษัทก็ได้กาไร ถ้าตายมากสหกรณ์ก็ได้กาไร คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ยัง
ไม่สิ้นสุดจะสิ้นสุดวันนี้ได้มีมติแล้วเลิกทาอย่างนี้จะได้จบเรื่องนี้ อย่าไปคิดว่ากองทุนจะโตหรือเล็กลง เพราะเรา
จ่ายตามระเบียบของสวัสดิการ เราประกันเป็นกลุ่ม เรามีมติปีนี้แล้วว่าไม่ทา แต่กรรมการชุดใหม่จะทาหรือ
อย่างไรก็สุดแล้วแต่ งบการเงินไม่ได้แอบซ่อน ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบเหมือนกัน มีเงินเข้า-ออก เดี๋ยวถึง
วาระของสอบบัญชี บริษัท NHK คงจะชี้ให้ดูได้ว่าอยู่ตรงไหน มีกระแสเงินเข้าออกงบที่ 3 ก็รู้ได้ว่ากองทุน
ออกไปเท่าไร ลดเท่าไร เพิ่มเท่าไร เงินสดในมือต้นปีเท่าไร ปลายปีมีเท่าไร รู้หมดไม่มีอะไรปิดบัง ถ้าอ่านบัญชี
ออกก็จะรู้ได้ ถ้าอ่านไม่ออกคงลาบากที่จะเข้าใจ ขอเน้นว่าคณะกรรมการชุดที่กาลังจะพ้นไปได้มีมติแล้วจะไม่
ทาประกันชีวิตกลุ่มอย่างที่เคยทามาก่อน
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ที่ผมเสนอคือให้เสนอรายละเอียดที่อ่านได้เข้าใจมากขึ้น
ผมก็เรียนบัญชีมาแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น ค่าเบี้ยประกันไม่เคยพูดถึง ไม่เคยมีในรายงาน ไม่ได้แสดง
รายละเอียด บอกว่ายกมาต้นปีเท่าไร ปลายปีเหลือเท่าไร และเอาไปช่วยใคร แต่รายละเอียดการใช้จ่ายควรทา
ให้ชัดเจนและครบถ้วนหมดจะได้ติดตามได้ง่ายว่าเอาไปใช้อะไร
ประธาน : มันมีแต่ไม่ได้แจงให้เห็นในเอกสารนี้ ไม่ได้แอบซ่อนที่ไหนอยู่ในทุน
สวัสดิการ รายละเอียดมีหมด สมาชิกมีเข้า-ออก คนเข้ามาก็เพิ่มขึ้น เบี้ยสินไหมก็เพิ่ม ตายไปก็ลบออกเราก็
ไม่ได้จ่ายบริษัทประกัน รับทราบแล้วนะครับผมได้ผ่านวาระนี้ไป สิ่งที่พูดมันจะปรากฏในปีถัดไปยกเว้นกลับมา
ทบทวนทาใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง รับทราบการรับสมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกสมทบ และสมาชิกลาออก
จากสหกรณ์ในระหว่างปี 2559
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกสมทบ และ

สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ
- สมาชิก

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 จานวน 11,570 ราย

- สมาชิกเพิ่มขึ้น

จานวน

335 ราย

จานวน

277 ราย

- สมาชิกพ้นสภาพตามข้อบังคับ 10 เช่น ตาย
ลาออก อายุไม่ถึง 10 ปี
- เหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จานวน 11,628 ราย

- สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 จานวน
- สมาชิกสมทบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน

1 พระองค์
4,330 ราย

รวมจานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 15,959 ราย
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง พิจารณางบดุลและรายงานประจาปี 2559 แสดงผลงานของสหกรณ์
ประธาน : ได้มอบหมายให้ นางฐนิตนันท์ วีรณรงค์กร ผู้สอบบัญชี บริษัท
เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด เพื่อชี้แจงการตรวจพิจารณางบดุลและรายงานประจาปี 2559 ให้สมาชิกในที่ประชุม
รับทราบ
นางฐนิตนันท์ วีรณรงค์กร ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด ได้รับ
การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บัดนี้การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยปรากฏในรายงาน
การสอบบัญชีในเอกสารหน้า 77-109 รายละเอียดของงบการเงินขอให้นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอีกท่านเป็นผู้สรุปให้ฟัง
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ขอแก้ไขเอกสารในหน้า 80 ย่อหน้าที่ 2 จาก “ข้อ 4 และข้อ 9”
เป็น ข้อ 4 และข้อ 8 และบรรทัดที่ 5 จาก “ปัจจุบันสหกรณ์สหกรณ์” ให้ตัดสหกรณ์ออก 1 คา เพราะพิมพ์ซ้า
ย่อหน้า 3 ข้อ 5 เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด จานวน 83.76 บาท แก้เป็น 83.76 ล้านบาท
“ข้อ 7 เงินให้กแู้ ก่สหกรณ์อื่นได้รวมเงินให้กู้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด จานวน 1,316.52 ล้านบาท”
หน้า 79 คือรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของสหกรณ์ ภาระหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
คือ งบการเงินที่จัดทาเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนหรือไม่ หน้า 79 มี 6 วรรค เป็นรายงานการสอบบัญชี
แบบมาตรฐานกาหนดโดยนายทะเบียนสหกรณ์ วรรคแรกเรื่องขอบเขตการตรวจสอบงบการเงิน มี 3 งบ คือ
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งบแสดงฐานะการเงินเดิมเรียกว่างบดุล งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด วรรคสอง ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ แต่คณะกรรมการของทุกสหกรณ์จะให้ผู้สอบบัญชีอ่านให้สมาชิกฟังเพื่อความรวดเร็วให้เข้าใจได้
ชัดเจน วรรคสาม เรื่องความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี วรรคสี่ เริ่มต้นคาว่า “การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธี
การตรวจสอบ” เป็นเรื่องของวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ใช้รายงานเข้าใจและเชื่อมั่นว่าผู้สอบฯ ปฏิบัติงานอย่างมี
มาตรฐานทั่วไปที่รับรองหมายถึงมาตรฐานเพื่อให้ผู้ใช้รายงานเข้าใจและเชื่อมั่นว่าผู้สอบฯ ปฏิบัติงานอย่างมี
มาตรฐานทั่วไปที่รับรองหมายถึงมาตรฐานของสภาวิชาชีพบัญชีรวมทั้งระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
วรรคห้า เรื่องความเชื่อมั่นว่าตัวเองรวบรวมหลักฐานเพียงพอจะให้ความเห็น วรรคหก ความเห็น คือผู้สอบฯ มี
ความเห็นว่างบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ถูกต้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ หน้า 80 ไม่ใช่
เงื่อนไขของรายงานเป็นการเน้นข้อมูลหรือเหตุการณ์ ผมเชื่อว่าสมาชิกสนใจเรื่องการฝากเงินในสหกรณ์อื่น ผู้สอบฯ
ก็ตอบสนองโดยการนาหมายเหตุประกอบงบการเงินมาให้เห็นชัดเจนเป็นข้อสังเกต 4 ย่อหน้า
ย่อหน้าแรก ผู้สอบฯ ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 เป็นการพูดเรื่อง
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จากัด ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 มี 215 ล้านบาทเศษ เป็น
คงเหลือของเงินฝากเดิม 200 ล้าน และมีดอกเบี้ยที่ถูกรับรู้เข้าไปในงบการเงินอีก 15 ล้าน และหยุดการรับรู้
เมื่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จากัด ผิดนัดชาระหนี้ สหกรณ์ได้ทาการฟ้องร้อง และสมาชิกได้ถาม
ความคืบหน้า ผู้สอบฯ ดูเรื่อง คาพิพากษา ตัวผมนอกจากเป็นผู้สอบฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายด้วย โดยมี
คาพิพากษาของศาลไปยังสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จากัด ให้ชาระเงินคืน คงไม่มีอะไรซับซ้อน เพราะ
เราฝากเงินเขา เขาต้องคืนเงินเรา การที่เน้นในรายงานผู้สอบฯ เพื่อให้ทราบความแน่นอนในการได้รับเงินคืน
ซึง่ ขึ้นอยู่กับผลของการบังคับคดี
ย่อหน้าถัดมาเป็นเรื่องหมายเหตุข้อ 4 และ 9 เงินฝากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ
จากัด รวมต้นเงินและดอกเบี้ยในงบการเงิน 969 ล้านบาท ไม่สามารถชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย สหกรณ์ได้
ฟ้องสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จากัด เป็นจาเลยต่อศาล จังหวัดมีนบุรี ตามคดีหมายเลขดาที่ 871/2559
ลงวันที่ 3 มิ.ย.59 เรื่องบังคับจานองหลักประกัน จานวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 1,063 ล้านเศษ เราฟ้องไปตามสิ่งที่
เรียกร้อง แต่ทางบัญชียังบันทึกในจานวนที่ 969 ล้านบาทรวมดอกเบี้ย เพราะบัญชีจะไม่รับรู้ถ้าไม่มีความแน่นอน
จะต่ากว่าทุนทรัพย์ที่เราฟ้อง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา สหกรณ์มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 99.91
ล้านบาท ผมข้ามค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จากัด ทีต่ ั้งไว้ 65.48 ล้านบาท
เมื่อปีที่แล้วสหกรณ์ได้นาหุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จากัด มาหักออกและตั้งไว้ 10 ล้าน ผู้สอบฯ แจ้งว่าหุ้นของ
บริษัทสหประกันชีวิต จากัด สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ไม่มีสิทธิ์ใดๆ เหนือหุ้นนั้น ไม่ควรนามาหัก ของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จากัด ก็เลยตั้งค่าเผื่อไว้สะสมโดยการแนะนาของผู้สอบฯ ร้อยละ 25 คือ 1 ใน 4
ของเงินที่เราฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จากัด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณเคหสถาน
นพเก้ารวมใจ จากัด เราตั้งไว้ 99.91 ล้านบาท แม้ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องการดาเนินงานและการจ่ายเงินคืน
แต่มีสัญญาที่จานองไว้เต็มจานวนเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีการคุ้มครอง แต่ผู้สอบฯ ก็ยังแนะนาให้
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ ส่วนการฟ้องร้องอาจจะขึ้นอยู่กับการบังคับคดีและขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการ
แก้ไขปัญหาของสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จากัด ฉะนั้นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันนี้ 99.91 ล้าน
บาท ถ้าเราไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในอนาคตถ้ามีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นก็จะกระทบกาไรในปีนั้นๆ ซึง่
เป็นไปตามความระมัดระวังในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชี
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ย่อหน้าถัดมาเรื่องเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด จานวน 83.76 ล้านบาท
สาหรับยอดเงินฝากเป็นดอกเบี้ยเดิมของเงินให้กู้ที่กระบวนการของการฟื้นฟูกิจการได้โยกไปที่เงินฝาก สหกรณ์
มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจานวนแล้ว และสหกรณ์ได้รับเงินคืนตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับปัจจุบัน
ย่อหน้าถัดมาเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นได้รวมเงินให้กู้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
จากัด จานวน 1,316 ล้านบาทเศษ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 บอกว่าคาว่าเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
รวมเงินให้กู้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ด้วย ซึ่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด อยู่ระหว่างการ
ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ ฉบับที่ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งเห็นชอบด้วย ซึง่ กาหนดให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จากัด ชาระหนี้เงินกู้คืนแก่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2571 ผู้สอบฯ ก็จะตามเรื่อง
นี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ก็ชาระหนี้ตามที่ตกลงกัน และยังไม่มีการผิดนัด ส่วนท้ายของหน้านี้
ผู้สอบฯ ได้ย้าอีกว่าที่เน้นมาทั้งหมดไม่ได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เพราะสหกรณ์ปฏิบัติตาม
ระเบียบนายทะเบียนรวมทั้งคาแนะนาของผู้สอบฯ เวลาตรวจสอบก็จะให้คาแนะนาแก่สหกรณ์ในการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
หน้า 81-82 งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ที่เรียกว่าสินทรัพย์ มีทั้งหมด 40,083
ล้านบาทเศษ จริงๆ ท่านมีสินทรัพย์ 3 รายการ ที่รวมกันถึงร้อยละ 99 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ขออธิบายว่าเงิน
ของสมาชิกคณะกรรมการได้นาไปลงทุนอะไร เรามีเงินฝากธนาคาร สหกรณ์ นี่กลุ่มหนึ่ง เรามีเงินให้กู้แก่
สมาชิกและสหกรณ์อื่นนี่อีกกลุ่มหนึ่ง เรามีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตัวเลขจะใกล้เคียงกัน เงินฝาก 2,354
ล้านบาทเศษ รวม 2 บรรทัดแรกคือเงินสดและเงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น ไม่รวมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จากัด เพราะได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจานวน เงินลงทุนในหลักทรัพย์มี 19,229 ล้านบาทเศษ
เงินให้กู้มี 18,122 ล้านบาทเศษ สหกรณ์นาเงินท่านไปลงทุนคือไปลงทุนในหลักทรัพย์มากที่สุดและกู้ยืมทั้ง
สมาชิกและสหกรณ์อื่นในจานวนที่ใกล้เคียงกัน เหลือบางส่วนดารงสภาพคล่องโดยการฝากธนาคารและฝาก
สหกรณ์อื่น ท้ายหน้า 81 หนี้สินและทุน เป็นสิ่งที่บอกที่มาของเงินทุนดาเนินงาน สินทรัพย์บอกถึงการใช้ไปของ
เงินทุนดาเนินงาน ปรากฏหนี้สินหมุนเวียน 22,000 ล้านบาทเศษ มีหนี้สิน 2 รายการ คือเงินกู้ยืมระยะสั้น
8,309 ล้านบาทเศษ เงินรับฝาก 14,451 ล้านบาทเศษ
หน้า 82 ทุนเรือนหุ้น 13,080 ล้านบาทเศษ ทุนสารอง 2,266 ล้านบาทเศษ เป็นที่มา
ของเงินทุนดาเนินงาน เรียกว่าทุนของสหกรณ์ หน้า 83 งบกาไรขาดทุน ประกอบด้วย 4 ส่วนคือรายได้หักด้วย
ต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายหักด้วยค่าใช้จ่ายดาเนินงานเป็นกาไรสุทธิ ด้านบนจะปรากฏรายได้คือ 1,696 ล้านบาทเศษ
หักต้นทุนเงินที่เรียกว่าดอกเบี้ยจ่าย 563 ล้านบาทเศษ หักหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ 5 ล้านบาทเศษ เป็น
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิคือกาไรขั้นต้น 1,127 ล้านบาทเศษ รายได้อื่น 790,000 หัก
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 28 ล้านบาทเศษ
หน้า 84 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เป็นยอดรวม 39 ล้านบาทเศษ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ยอดรวม 18 ล้านเศษ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายตัดจ่ายและค่าเสื่อมราคา รายจ่ายส่วนใหญ่
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ไม่ได้จ่ายเป็นเงินเป็นการทยอยรับรู้รายจ่ายทางบัญชีเท่านั้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิกท้ายหน้า 84 ต่อเนื่องไป
หน้า 85 ยอดรวม 4.6 ล้านบาทเศษ เป็นเรื่องค่าสัมมนา ค่าพิมพ์หนังสือ ต้นหน้า 85 หัวข้อค่าใช้จ่าย
ดาเนินงานอื่น มีหลายรายการ เป็นค่าใช้จ่ายที่สหกรณ์ขอเป็นงบประมาณรายจ่ายและจ่ายตามจริง ผู้สอบฯ
จะตรวจว่ามีหลักฐานการบันทึกบัญชีหรือไม่ การแสดงรายการในงบการเงินถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
หน้า 86 ค่าใช้จ่ายดาเนินงานของสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 212 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 12.53 ของรายได้
ปีที่แล้วก็ร้อยละ 12 แต่ปีนี้มีรายการค่าใช้จ่ายดาเนินงานท้ายๆ หน้า 86 จะเห็นหนี้สงสัยจะสูญ เงินฝาก
สหกรณ์อื่นกับหนี้สงสัยจะสูญ ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นจะเห็น 85 ล้านบาท และ 53 ล้านบาท ตามลาดับ
มีตัวเลขลดลงของเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด บางส่วนตั้งเพิ่ม บางส่วนลดลงหมายถึงเขา
ชาระหนี้ให้สหกรณ์ หนี้สงสัยจะสูญลดลงถือเป็นรายได้ สาหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
20 ล้านบาทเศษ แต่ตั้งเพิ่มของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จากัด กับสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ
จากัด 85 ล้านบาท และตั้งดอกเบี้ยค้างรับของเงินฝากนพเก้า 54 ล้านบาทเศษ และมีการลดลงของสหกรณ์
การเกษตรหนองจอก จากัด 600,000 ก็เห็นตัวเลขหนี้สงสัยจะสูญอยู่ท้ายๆ
หน้า 89 งบกระแสเงินสด ทุกปีที่สมาชิกดูจะเห็นหัวข้อเรื่องในงบกระแสเงินสดคือ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน จากกิจกรรมลงทุนและการจัดหาเงิน จากการดาเนินงานจะเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การใช้จ่ายเงินหรือรับเงิน การให้กู้ยืม การรับชาระหนี้ หักกลบลบกัน
เป็นหลัก ส่วนกิจกรรมลงทุนเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนสุทธิของสหกรณ์ คือการซื้อหุ้นกู้หรือหุ้นทุน
ของรัฐวิสาหกิจหรือซื้อครุภัณฑ์ เราใช้เงินหรือรับเงินมามากกว่ากัน ส่วนกิจกรรมการจัดหาเงินเป็นเรื่องการ
ระดมเงินกู้ยืมจากภายนอก ระดมเงินฝาก ระดมหุ้นจากสมาชิก การกู้เงินและจ่ายคืนเงินกู้ การรับฝากต้องจาก
สมาชิกหักการถอนเงินจากสมาชิก การเพิ่มหุ้นหักสมาชิกลาออก สุทธิเป็นเงินเท่าไร พูดว่าเงินสดในงบกระแส
เงินสดขอให้นึกถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร สหกรณ์ เวลาพูดในงบกระแสดเงินสดจะเรียกรวมกันเงินสด
ยอดรวมกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน หน้า 91 ตัวเลขเป็น -59 ล้านบาทเศษ เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
-536 ล้านเศษ ถ้าเราอยากเห็นกาไรหรือผลการดาเนินงานเยอะๆ กระแสเงินสดในกิจกรรมนี้ต้องเป็นลบ
เยอะๆ คือคนกู้เยอะ คือใช้เงินเยอะนั่นเอง ตัวเลขต้องเป็นลบจะดีมาก ปีนี้เราใช้เงินไป 59 ล้านบาทเศษ ปีที่
แล้วใช้ไป 536 ล้านบาทเศษ แสดงว่าปีนี้มีการกู้ยืมเพิ่มแต่คนที่ส่งชาระให้สหกรณ์ก็เยอะ ทาให้เงินสดสุทธิที่ใช้
ไปหรือให้กู้ 59 ล้านบาทเศษ น้อยกว่าปีที่แล้ว อันนี้ก็บอกแนวโน้มด้านสินเชื่อของสหกรณ์ บรรทัดสุดท้ายเงิน
สดที่เราใช้ในกิจกรรมลงทุน คือรับเงินคืนกับลงทุนเพิ่ม ปีนี้ใช้ไป 2,232 ล้านบาท ปีที่แล้วใช้ไป 1,844 ล้าน
บาท สหกรณ์หันไปลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อเอาเงินที่มีหาผลประโยชน์ตอบแทน จะเห็นภาพการลงทุนใน
หลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้น การลงทุนในหลักทรัพย์ จะมีข้อกาหนดพระราชบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 กาหนดกรอบการลงทุน จะจากัดแค่หุ้นกู้ พันธบัตร การลงทุนในหุ้นทุนของรัฐวิสาหกิจ
หน้า 92 บรรทัด 4 เรื่องการระดมเงินของสหกรณ์ในกิจกรรมจัดหาเงิน ระดมเงินมาได้
สุทธิ 2,180 ล้านบาทเศษ ปีที่แล้ว 2,157 ล้านบาทเศษ ถ้ามองในภาพรวมได้เงินมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
2,180 ล้านบาทเศษ ย้อนไปหน้า 91 ใช้ในกิจกรรมลงทุน 2,232 ล้านบาท และใช้ไปเรื่องการดาเนินงานคือ
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สินเชื่อ 59 ล้านบาท เงินสดของสหกรณ์ที่ใช้ไปมากกว่าได้มา 111 ล้านบาทเศษ จึงไม่เป็นปัญหาอะไรสาหรับ
เรื่องสภาพคล่อง เพราะสหกรณ์ยังมีเงินสด เงินฝากธนาคารเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปี 31 ธ.ค.59 ถึง 2,354 ล้าน
บาท สภาพคล่องเยอะ การดูงบกระแสเงินเพียงให้เห็นเงินในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้นาเรียน
หน้า 93 เป็นต้นไปเป็นหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อที่ 4 หน้า 95 ตัวเลขที่พูดใน
รายงานของผู้สอบฯ เป็นการเน้นข้อมูลและเหตุการณ์จะอยู่ในหมายเหตุข้อนี้ คือเงินฝากสหกรณ์อื่นที่ประสบ
ปัญหาด้านการดาเนินงาน ผู้สอบฯ จะแนะนาให้เปิดเผยในงบการเงินเรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแต่ละ
ราย ต้นปีมีเท่าไร ตั้งเพิ่มระหว่างปีเท่าไร และยกไปสิ้นปีเท่าไร เพื่อให้สมาชิกได้ดูจากหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้ออื่นๆ รายละเอียดตามเอกสารหน้า 77-109
ประธาน : มีใครสอบถามเรื่องใดไหม เชิญครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : เลขประจาตัวสมาชิก 263228 ได้รับความรู้มาก อธิบาย
ประกอบเป็นประโยชน์มากซึ่งสมาชิกจะได้เอาไปวิเคราะห์ ปีที่ผ่านมาเรื่องมงคลเศรษฐี ผู้ตรวจสอบบัญชีแจ้ง
ว่ามีแนวโน้มว่ามงคลเศรษฐีจะยอมชาระเงินเป็นหุ้นสามัญบริษัท สหประกันชีวิต 190 ล้านบาท จึงหักค่าสงสัย
จะสูญเพียง 25.478 ล้านบาทเศษรวมดอกเบี้ย ปัญหาคือผมเห็นในรายงานเป็นหุ้นบริษัทสหประกันชีวิต ถือ
โดยบริษัทสหประกันชีวิต ผมไม่เข้าใจหุ้นนี้ไม่ได้อยู่ในมือเรา คาดว่าจะได้ผลสุดท้ายไม่ได้ 190 ล้าน คือต้อง
ฟ้องร้องกัน ผมไม่เข้าใจวิธีการรายงานทางบัญชีรายงานสิ่งที่คาดว่าได้หรือไม่ คาดว่าจะได้ 190 ล้าน แต่ผล
ไม่ใช่ ไม่ได้เลย ต้องฟ้องเต็มจานวน ปรากฏว่ากรรมการทั้งหลายหลุดหมด บอกลายเซ็นปลอม ดูแล้วมันไม่ได้
พยายามโยนความผิดไปให้นายศุภชัย เขาจะอุทธรณ์ ผมพยายามติดต่อไปศาลเพื่อขอทราบความคืบหน้า ที่
สงสัยมากคืออ้างว่า “คาดว่าจะ” ลงบัญชีได้เหรอครับ ทางหลักบัญชีมันต้องเกิดจริง และ 190 ล้าน ใช้ราคา
อะไร ผมตรวจดูมูลค่าหุ้น book value 190 แต่ market value เหลือ 5 บาท แทนที่ 10 บาท มันครึ่งหนึ่ง
หายไปแต่จะมาชดเชยก็ไม่ถูก ไม่ควรใช้มูลค่า book value ที่สงสัยมากคืออ้างได้อย่างไรคาดว่าจะได้ ไม่ทราบ
ว่าจะถูกต้องตามหลักบัญชีหรือเปล่า ขอบคุณ
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ : ขอบคุณที่ถาม ท่านถามรายงานของผู้สอบฯ ปีที่แล้ว NHK
มาเป็นผู้สอบฯ ปีนี้ปีแรกแต่ผมขออธิบายอย่างที่เรียน ปีนี้ผู้สอบฯ ได้แนะนาให้เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับ
มงคลเศรษฐีไปแล้วร้อยละ 25 คือ 1 ใน 4 ของเงินที่เราฝากเขาและผู้สอบฯ ไม่ยินยอมให้สหกรณ์นาหุ้น
สหประกันชีวิตมาหักออกจากการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถามว่าการคาดการณ์ในทางบัญชีเกิดผลอย่างไรไหม การ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญล้วนเป็นการคาดการณ์ ใช้คาว่าหลักความระมัดระวังโดยดูในเรื่องหลักฐานที่มี เหตุผลต่างๆ
ผลทางคดีความและนามาพิจารณาว่าจะเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าไร ปีนี้มงคลเศรษฐีผู้สอบฯ ไม่ให้หักอะไรทั้งสิ้น
คือตั้งร้อยละ 25 ของเงินที่ฝากไว้ การที่เรานาหุ้นมาหักหรือไม่ขึ้นกับดุลยพินิจคณะกรรมการแต่ละรุ่นแต่ละปี
คาถามที่ถามเป็นของปีที่แล้ว ปีนี้คงไม่มีเหตุการณ์นั้น ขอบคุณครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล : ผมจรูญ มหิทธาฟองกุล ขอต่อเนื่องผู้สอบฯ ตอบชัดแจ้ง
ดี เมื่อกี้เขาพูดถึงปีที่แล้ว ผมอยากให้ท่านคาดเดาปีหน้าดีกว่า เราจะมีหนี้สงสัยจะสูญประมาณเท่าไร เพราะ
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ตัวนี้ทาให้เงินปันผลของเราหด ผมเชื่อว่าประธานกรรมการคนใหม่จะได้วางแผนปีหน้าต้องทาอะไร ท่านลอง
ประมาณการเอาแบบ 25% ออกมาแล้วประมาณเท่าไรในความคาดเดาของท่าน
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ : ให้ประธานตอบเรื่องหุ้นประกันชีวิตก่อน
ประธาน : บริษัทนั้นตอนนี้เป็นมหาชนแล้ว ดาเนินการของบริษัท สหประกันชีวิต
ได้ผลดีเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีการปันผลไม่เหมือนสหกรณ์ เขามีขาดทุนสะสมยังไม่มีกาไรเพิ่ม เขายังไม่มีจ่ายปันผล
เป็นเวลาหลายปีแล้ว ผมเคยเป็นผู้บริหารสหประกันชีวิต 1 ปี ปีที่ 4 ของการก่อตั้ง ตอนนั้นกาไรเฉพาะปีมีแต่มี
หลักแสน พอถูกขาดทุนสะสมก็ทาให้ขาดทุนน้อยลงเล็กน้อยและทามาเรื่อยๆ จนบัดนี้ ผลประกอบการก็ดีขึ้น
แต่เขาไม่เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพราะอยากให้เป็นบริษัทของสหกรณ์ทั่วไปทั้ง 7 ประเภท ไม่ใช่ออมทรัพย์
อย่างเดียว เขารักษาทุนการดาเนินการเป็นของสหกรณ์ทั้งสิ้น เดิมเขาไม่ได้ให้สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์มา
ประกันชีวิต ประกันสินเชื่อกับบริษัทนี้ ตอนนี้เขาได้ทาออกมาในออมทรัพย์ มีประกันสินเชื่อ ประกันต่างๆ มี
เงินมากกว่าเพราะในกระบวนการสหกรณ์สายเกษตรมีสินทรัพย์แค่ 20% ของเงินทั้งหมด แต่สายออมทรัพย์มี
80% ของเงินทั้งหมด กรรมการดาเนินการชุดปัจจุบันที่ทาการอยู่เขาหันมา focus ในเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์
มากขึ้น ผลประกอบการก็ดีขึ้น เราไปรับเบี้ยประกันมา เขาต้องทาสารองไว้เพราะถ้าต้องจ่ายสินไหมจะไม่มี
จ่ายให้ เขาจาเป็นต้องมีเงินสารองไว้ สารองก็มีมากขึ้นและเขาคาดคะเนว่าอีก 1-2 ปี เขาจะทากาไรได้ ผม
เรียนให้ทราบคร่าวๆ มีบริษัทอื่นๆ อยากซื้อบริษัทสหประกันชีวิต เพราะมี loyalty cost คือเขาเปิดบริษัท
ประกันชีวิตเพิ่มไม่ได้ แต่จะมาซื้อใบอนุญาตพูดง่ายๆ เขาก็มาทา deal diligence เขาทาแล้วหุ้นมันเกิน 10
บาท ไม่ใช่ 5 บาท แต่คณะกรรมการที่บริหารจัดการไม่อยากให้อยู่ในมือของนักลงทุนอื่น อยากให้อยู่ใน
สหกรณ์อย่างที่เป็น แต่มูลค่าเขาเกิน 10 บาท แต่เกินเท่าไรไม่ทราบ ผมไม่อยากพูดมากนอกจากท่านจะหา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทสหประกันชีวิตเพิ่มขึ้น ผู้สอบบัญชีจะเพิ่มเติมอะไรเชิญครับ
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ : ขอตอบคาถามสมาชิกเรื่องการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ภายใต้
ข้อมูล ณ วันนี้ การเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีร้อยละ 25 คือ น่าจะเพียงพอ
สาหรับความเสี่ยง ทาไมสหกรณ์หรือบริษัทต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คือสิทธิ์เรียกร้องของเราด้อยลง ถาม
ว่าทาไมต้องทา ถ้าหากเราไม่ทยอยรับรู้ผลขาดทุนหรือความเสียหาย ปีใดเกิดความเสียหายชัดเจนท่านจะ
ขาดทุนในงบกาไรขาดทุนทันที 200 ล้าน อาจจะไม่ได้เงินปันผลเลยหรือน้อยมาก วิธีการบัญชีทุกๆ สหกรณ์
เขาจะทยอยตั้งไว้ ซึ่งต้องทาเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชี เหตุผลที่ 2 คือถ้าเราไม่ตั้งหนี้สงสัยจะสูญ
คณะกรรมการอาจจะถูกนายทะเบียนแจ้งข้อบกพร่องตามมาตรา 22 ฐานที่งบการเงินไม่ถูกต้อง
คณะกรรมการหรือสหกรณ์จะถูกสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องฐานะงบการเงินแสดงรายการที่ไม่ถูกต้อง คือการ
ประมาณว่าสิ่งที่เรียกร้องของเราคือเงินฝากมันสูงเกินจริง นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง
ในปีหน้าเราจะเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอีกไหม อาจจะไม่ต้องเผื่อเลยหรืออาจจะได้รับเงิน
คืนทั้งหมดถ้าหากว่าเราสามารถบังคับคดีกับมงคลเศรษฐี ยิ่งเราได้ยินว่าเขามีหุ้นของสหประกันชีวิตแต่เราต้อง
ใช้สิทธิ์ทางศาลในการบังคับคดี ได้มาแล้วอาจจะลดหนี้สงสัยจะสูญที่เคยตั้งไว้กับสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น ปีนี้
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เราได้มา 20 ล้าน กลับคืนเป็นกาไรให้สมาชิกด้วยซ้าไป ขึ้นกับวิธีการหรือผลการบังคับคดีของสหกรณ์
ขอบคุณครับ
ประธาน : คงตั้งเท่าเดิม ถ้าเสียหายเพิ่มขึ้นก็ตั้งเพิ่มแน่นอน ตั้ง 25 ปีต่อไปก็ 25 ก็
เหลืออีก 75 อย่างเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเราตั้งดอกเบี้ยค้างรับ 5 ปี เราได้รับมาแล้วครึ่งปี 10 ล้านเศษ อีกครึ่ง
ปีก็ 10 ล้าน ปีที่แล้วเราตั้งเผื่อไว้เมื่อได้มาก็กลายเป็นกาไร 10.8 ล้าน โดยประมาณ มัน 104 ล้าน 5 ปี ตั้งไว้
เพื่อความไม่ประมาท ถ้าได้มาก็เป็นกาไรปีนั้นไป
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : พอพันธ์ เลขที่ 263228 การตัดหนี้สงสัยจะสูญมีระเบียบ
ใช่ไหม ผมไม่ทราบว่าเราใช้ตรงนี้หรือเปล่า เพราะในรายงานประกอบการประชุมใหญ่มีว่าการจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนี้เป็นอย่างไร ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้นไป 15 เพิ่มเป็น 20% 50% 100% โดยมี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในนี้ ผมไม่ทราบว่าเราใช้ตามนี้หรือใช้การประเมิน ประเด็นที่ 2 เรื่องหุ้นจะโอนมา หุ้นไม่
อยู่ในมือเรา เราจะทวงมาหรืออะไรผมไม่ทราบทาได้ไหม ผมได้พยายามติดตามไปศาลทุกนัดทั้งมงคลเศรษฐี
และนพเกล้า มงคลเศรษฐีคุยกับประธานกรรมการตรวจสอบแล้วบอกว่าไม่มีทาง ต้องขออนุญาตสมาชิกเขา
คงทวงกันยากมาก หุ้นของมงคลเศรษฐีบอกว่ามันมี deal diligence ได้เท่านี้ๆ ต้องเอามาประกอบการ
พิจารณา ไม่ใช่ได้ยินมาอย่างนั้น เพราะที่ผมได้ตัวเลขมาไปขอที่กระทรวงพาณิชย์ ต้องเอาหลักฐานเท่าที่หาได้
จากทางการ มงคลเศรษฐีเขาอุทธรณ์อยู่ ผมไม่ทราบอีกนานเท่าไร ถ้าเราไม่ดาเนินการตามระเบียบผลคือเรา
จะหลอกสมาชิกว่ามีกาไรสูงโดยไม่คิดความเสี่ยงในการเจอเหตุการณ์หนี้สูญจานวนมากทันทีทันใด อันที่ 2
ของนพเกล้า ผมไป 2 รอบ เลื่อน 2 รอบ กรรมการของนพเกล้าตาสีตาสาทั้งนั้น มาศาลไม่รู้เรื่องอะไรเลย เป็น
กรรมการระดับพันล้าน อย่าลืมนพเกล้ากู้เงินที่อื่นหรือรับฝากเงินที่อื่นจานวนมหาศาล ทุนตามบัญชีเหลือ 30
กว่าล้าน ผมว่าการประเมินความเสี่ยงต้องดูข้อมูลที่เป็นลูกหนี้เราด้วย เพราะดูแล้วไม่น่าจะมีโอกาสเลย เขาก็
ขอเลื่อน ครั้งแรกบอกว่าจะมีนักลงทุนจากสิงคโปร์หรือฮ่องกงจะเอามหาศาลมา ขอเลื่อนไป 2-3 เดือน ไปอีก
ทีอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่านักลงทุนมาแล้วมาตรวจดูอะไรและบอกว่าไม่กล้าปล่อย เพราะรัฐบาลเราไม่เป็น
ประชาธิปไตย เหมือนบอกว่าต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนถึงจะอย่างนั้นอย่างนี้ ฟังดูแล้วคล้ายกัน และทรัพย์สิน
ที่ค้ากับเรา ถ้าตรวจดูตอนแรกมี 10 กว่าล้าน ตามมูลค่าประเมินของกรมที่ดิน ทาอย่างไรแบบไหนไม่ทราบ
เพิ่มเป็น 800-900 ล้าน ผมว่าอัศจรรย์จริงๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าทางสหกรณ์ของเราควรจะปรึกษาผู้
ตรวจสอบบัญชีให้ชัดเจนและประเมินให้ใกล้เคียงความจริงด้วย ท่านดูหรือถามทนายสหกรณ์ก็ได้ว่าเขาเป็น
อย่างไร ทนายบอกโครงการใหญ่โตแต่โทรติดต่อบริษัทยังไม่ได้ ทาอะไรอยู่ติดต่อไม่ได้ นี่เป็นความเสี่ยงที่แอบ
แฝงอยู่ ทุกคนก็นั่งสบายๆ ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงได้เงินคืน ถ้าไม่ได้คืนเป็นพันล้านนะ โดยเฉพาะนพเกล้า เราไม่
ต้องการเห็นเหตุการณ์ที่ซ้ารอยแบบนี้อีก อย่านิ่งนอนใจมีอะไรคอยติดตาม ผมติดตามกับกรรมการ ผมเขียน
จดหมายถามก็เรียนให้ทราบว่าไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ ขอบคุณครับ
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นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ : ขอเพิ่มเติม คงเป็นการคาดเดาจากผู้สอบฯ ไม่ผิดว่า
สมาชิกให้ความสนใจกับเงินฝากโดยเฉพาะมงคลเศรษฐีกับเคหะนพเกล้า แต่ข้อมูลที่ได้อภิปรายมักจะย้อนไปปี
2558 คือเรื่องหุ้นของสหประกันชีวิต อย่างที่เรียนแล้วปีนี้ผู้สอบฯ ไม่ได้ให้เอามาหักแม้แต่บาทเดียวให้เผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไว้ร้อยละ 25 คือ 1 ใน 4 และทยอยตั้งทุกปีจนกว่าจะเต็มจานวน คงเพียงพอตามหลักความ
ระมัดระวัง ถามว่าการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมันเหมือนการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ไหม ไม่ เพราะระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ปี 2544 ใช้บังคับเฉพาะเงินให้กู้แก่สมาชิกหรือเงิน
ให้กู้แก่สหกรณ์อื่น หรือบังคับกับมูลหนี้ที่เป็นหนี้เดิมมาจากหนี้เงินกู้ การตั้งค่าเผื่อต้องเรียกว่าค่าเผื่อเงินฝาก
สงสัยจะสูญ ตั้งตามระเบียบนายทะเบียนว่าด้วยการบัญชี 2542 คือการประมาณการโดยการดูจากสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ สมาชิกเองยังรู้สึกว่าเราต้องเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ เราต้องเผื่อเต็มจานวนไหม วันนี้ไม่มีข้อบ่งชี้
ขนาดนั้นว่าเงินที่เราฝากมงคลเศรษฐีจะสูญทั้งหมด ผู้สอบฯ ว่าเมื่อมันยังไม่มีความแน่นอนขนาดเงินเราจะสูญ
ทั้งหมดขอให้ทยอยเผื่อปีละ 25% ก็หมดในระยะเวลา 5 ปี แต่ถ้าก่อนหน้านั้นผลการบังคับคดีเป็นคุณกับเรา
สหกรณ์จะได้กาไรกลับคืนมาในรูปของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกินความต้องการคล้ายกับของคลองจั่น
ส่วนของนพเกล้าผมประชุมกับคณะกรรมการรวมทั้งนางฐนิตนันท์ อย่างน้อย 4-5 รอบ หาข้อสรุปเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ขอดูทรัพย์สินสุทธิของนพเกล้า ขอดูคาพิพากษา คาฟ้อง สัญญาจานอง ที่มาของมูลค่าทรัพย์สินที่เรา
จดจานองคือบริษัทที่ประเมินโครงการของนพเกล้าว่าที่มาของการจดจานอง คือผู้สอบฯ คงดูได้เพียงท่านเซ็น
สัญญาจานองกันไว้คุ้มหนี้หรือไม่ และมีคนที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างเป็นอิสระหรือไม่ ตอนที่เผื่อหนี้สงสัย
จะสูญของนพเกล้าฯ ยังให้สหกรณ์หักหลักทรัพย์ที่จานองได้ร้อยละ 50 และตั้งค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ
ไม่ใช่หักเต็มจานวนที่จานอง หักได้แค่ครึ่งเดียว เพราะเพื่อไม่ให้ประมาท อันนี้คงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดใหม่จะต้องสร้างประสิทธิภาพในการเรียกเงินของสหกรณ์ที่ฝากไว้ทั้ง 2 ราย คืนมา ขอให้สมาชิกคิดแยก
ระหว่างหลักวิธีการบัญชีกับปัญหาการดาเนินงานของสหกรณ์ ไม่ถึงกับเป็นเนื้อเดียวกัน การบัญชีก็ว่าไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนฯ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการดาเนินงานของสหกรณ์ การฟ้องร้องต่างๆ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ขอบคุณ
ประธาน : คงพอเข้าใจว่ามงคลเศรษฐีเราไม่ได้เอา 190 ล้าน เป็นหุ้นจะกี่บาทก็
แล้วแต่ เอา 25% ของยอดนั้นคือยอด 200 ล้าน ได้ตัดหนี้สงสัยจะสูญไป 4 ปี ก็ครบถ้วน ถ้าเราฟ้องร้องชนะ
คดีและเอาหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นมาได้ส่วนหนึ่งหรือเขาจะใช้อะไรก็แล้วแต่เขาเป็นเรื่องอนาคต เราตั้งไปแล้วถ้า
ได้มากกว่าก็เป็นกาไร มีท่านใดจะสอบถามเรื่องงบ 3 งบ ไหม
นายจารูญ ณ ระนอง : ผมจารูญ ณ ระนอง รู้สึกเห็นใจฝ่ายตรวจสอบได้พยายาม
เต็มที่ในการสร้างความมั่นคงให้สหกรณ์เรา ขอขอบคุณกรรมการชุดเก่าที่พยายามเหมือนกันในการไม่ให้คน
ของเราตื่นตระหนกในความเสียหายที่จะเกิด การตั้งเผื่อหนี้แค่ 25% เพื่อจรรโลงไม่ให้คนตื่นตระหนก ผมเห็น
ใจแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วควรจะถือโอกาสนี้ให้สมาชิกเราได้รู้ว่ากรรมการที่อาสาเข้าไปต้องมีความรับผิดชอบอย่าง
ยิ่งในการออกเงินกู้ต่างๆ หรือฝากที่ไหนก็ตาม ถ้าให้ดีควรมองย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหาย เกิด
เมื่อไรและขอให้คนที่ได้ทาตรงนั้นได้สังวรณ์ ได้ตระหนักว่าเราได้ก้าวพลาดไปแล้วและต่อไปขอให้อย่าพลาดอีก
ขอบคุณ
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ประธาน : ผมเรียนสมาชิกให้เข้าใจ เมื่อเหตุการณ์ที่เราให้สหกรณ์ประเภทอื่นไม่ใช่
ออมทรัพย์ มี 7 ประเภท และ 6 ประเภทที่เหลือเป็นสหกรณ์เหมือนกัน แต่ไม่หัก ณ ที่จ่ายเหมือนออมทรัพย์
เรา มีต้นสังกัดและหัก ณ ที่จ่ายได้ ระหว่างปีที่ผ่านมาการให้สินเชื่อกับสหกรณ์อื่นๆ เราเว้นแล้วและให้เฉพาะ
สหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยกันแต่ก็ดูเหมือนกันว่ามีหนี้สินมากมายก็ไม่ให้ เราพิถีพิถันตรงนี้ เงินมีจะให้แต่เลิกจะให้
สินเชื่อกับสหกรณ์ประเภทอื่นแล้ว เว้นแต่ให้ไปแล้วก็ติดตามหนี้สิน สหกรณ์ที่ให้ไปดีๆ ก็มีอยู่ เขาชาระหนี้ได้
ตามกาหนด ไม่ผิดนัดการชาระหนี้ แต่จะไม่ให้เพิ่มเติมอีก และเก็บหนี้สินคืนมา ไปฝากก็ดู ก็ต้องมีหลักประกัน
การฝากเงินปกติไม่มีหลักประกัน แต่เราฝากแบบมีหลักประกัน หลักประกันอยู่ที่การประเมินราคาหลักทรัพย์
ที่ประกันประเมินได้ถูกต้องหรือเปล่า แม้ฝากประเภทออมทรัพย์ด้วยกันก็ตามเราต้องฝากเป็นประเภทออม
ทรัพย์ เราสามารถถอนมาเดือนละ 10 ล้านได้ พอครบ 12 เดือนก็ได้ครบ แต่ถ้าฝากประจาเป็นก้อน 120 ล้าน
ได้เฉพาะดอกเบี้ย พอสิ้นปีจะขอเงินต้นคืนก็ไม่ได้ เขาขอให้ฝากต่ออีก นี่เป็นปัญหา เราก็เปลี่ยนวิธีการฝากเป็น
ออมทรัพย์และให้เราทยอยถอนคืนทีละ 1 ใน 12 ถ้า 12 เดือน ถ้า 24 เดือนก็หาร 24 อย่างนี้ก็ระมัดระวังของ
คณะกรรมการชุดที่ผ่านไปได้ทาอย่างนั้น กราบเรียนให้ทราบ อะไรที่ไม่ดีเป็นปัญหาเราก็ปรับปรุงแก้ไขก็ได้
ปรับปรุงแก้ไขระหว่างปีแล้ว กราบเรียนให้ทราบจะได้สบายใจ ถ้าชุดใหม่จะทาแบบชุดเก่าที่ทาก็เป็นสิ่งที่ดีควร
ทา หนี้สงสัยจะสูญมันน้อยลงเรื่อยๆ ถ้าได้คืนมาก็เป็นผลกาไร หนี้สงสัยจะสูญเฉพาะเงินฝากไม่มีกฎตายตัว
สาหรับเงินกู้มันชัดเจน ถ้าเขาผิดนัดชาระหนี้เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน เราก็ตัด เข้าใจไม่ผิดคือ 30% ถ้า
เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ก็ตัด 50% ถ้าเกิน 1 ปี ต้องตัด 100% นี่เป็นกฎที่กาหนดไว้เราก็ดาเนินการตามนั้น
ทั้งหมดสาหรับเงินกู้ ที่ประชุมมีอะไรซักถามอีกไหม
ิ วิไลวรรณ เลขประจาตัวสมาชิก
นางสาววรรณิตา วิไลวรรณ : ดิฉัน น.ส.วรรณตา
293040 สังกัดสานักงานการทะเบียน ขอเรียนถามด้วยความห่วงใย ถ้าดูหน้า 80 ข้อ 5 ที่บอกว่าเงินฝาก
สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจานวน พอมาดูหน้า 96 บอกว่าตามแผนการชาระหนี้ของสหกรณ์จะ
ชาระปีละ 2 ครั้ง คือ มิ.ย.กับ ธ.ค. และมีการชาระงวดแรกแล้ว 30 มิ.ย.59 จานวน 20 กว่าล้าน สงสัยว่างวดที่
2 เดือน ธ.ค.ได้ชาระมาแล้วหรือยัง เพราะปิดบัญชี ณ 31 ธ.ค.59
ประธาน : เขาจ่าย 6 เดือน/ครั้ง ตอน มิ.ย.เขาจ่ายมาแล้ว 10.4 ล้าน และ พ.ย.จ่าย
อีก 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
นางสาววรรณิตา วิไลวรรณ : ค่ะ อีกข้อหนึ่งจานวน 20 ล้านกว่า บรรทัดนี้กับตั้ง
เพิ่มในปี 59 ที่มีวงเล็บ บรรทัดเงินต้นตัวเลขเดียวกันไหมคะ
ประธาน : หน้าไหน
นางสาววรรณิตา วิไลวรรณ : หน้าเดียวกัน 96 ตั้งเพิ่มในปี 2559 ควรเป็นตัวเลข
เดียวกันไหมคะ
ประธาน : ปีละ 20.9
นางสาววรรณิตา วิไลวรรณ : ตัวเลขข้างหลังไม่ตรงกัน 20,941,424.46 บาท
ตรงคอลัมน์ตั้งเพิ่มในปี 59 20,941,424.66
ประธาน : มีค่าเผื่อยกมาในต้นเงินนั้น ผู้สอบบัญชีช่วยหน่อย
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ : น่าจะพิมพ์เศษทศนิยมคลาดเคลื่อน ต้องเป็นตัวเลขเดียวกัน
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นางสาววรรณิตา วิไลวรรณ : ต้องเป็นตัวเลขเดียวกันใช่ไหม ขอให้แก้ด้วย
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ : ตัวเลขที่เป็นตัวหนังสือที่ผิด ที่เขียนว่าสหกรณ์ได้รับ
ชาระมาแล้ว 20,941,424.46 ต้องเป็น .66 แค่นั้น ตัวเลขที่คานวณถูกหมด
นางสาววรรณิตา วิไลวรรณ : ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วย
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ : ทศนิยมผิดไป 20 สต.
ประธาน : มีตรงไหนอีกไหม ทั้ง 3 งบ ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบกับงบการเงิน
3 งบ ตามที่นาเสนอ กรุณายกมือขึ้น ใครไม่เห็นชอบ ไม่มี ถือว่าเอกฉันท์
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเห็นชอบโดยเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง พิจารณารายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนตรี ช่วยชู ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประจาปี 2559 นาเสนอต่อที่ประชุม
นายมนตรี ช่วยชู : ผมนายมนตรี ช่วยชู ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประจาปี 2559 ขอเรียนเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการตั้งแต่หน้า 111 ผมได้นาทีมงานมาตรวจทั้งปี ทุก
เดือนและจัดทารายงานทุกเดือนและรายงานข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเป็นประจาทุกเดือน ทีมงานจะเข้ามา
อย่างน้อยเดือนละ 5-10 คน รายงานตามเอกสารส่วนแรกคือวัตถุประสงค์การตรวจสอบ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดคือตรวจทุกด้าน เช่น หน้า 1 ข้อ 1.1 ตรวจด้าน compass audit
คือตรวจด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ นโยบายและมติที่ประชุมต่างๆ 1.2 ตรวจด้าน
financial ดูด้านการเงินการบัญชี ดูการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบนาย
ทะเบียน รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ ส่วนที่ 3 เป็น operational audit หรือ
management audit คือตรวจการบริหารงานหรือการดาเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพไหม โดยเน้น
เรื่องการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ข้อ 2 ขอบเขตการตรวจสอบ เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 58 ของ
สหกรณ์ที่มีทั้งหมด 6 ข้อ ขออนุญาตไม่เรียนรายละเอียด ต่อมาหน้า 112 ผลการดาเนินงานข้อ 3 3.1 การ
บริหารงานทั่วไป เมื่อดูภาพรวมจะเห็นว่าสหกรณ์มีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะด้านระบบงาน ด้านบุคลากร
ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ โครงสร้างองค์กร ทุกอย่างวางอย่างดี การดาเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดต่างๆ ขอไปเร็วๆ เช่น ข้อ 3.2 สมาชิกสหกรณ์ ท่านประธานได้เรียนให้ทราบแล้ว เรื่องผลการ
ตรวจสอบจะเรียนว่าเกี่ยวกับการตรวจสอบในการรับสมาชิก การให้ออกจากการเป็นสมาชิก อันนี้ถูกต้องตาม
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 3.3 การเงินการบัญชี เป็นไปตามระเบียบ รัดกุมและปลอดภัย รวมทั้งการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ได้ข้อมูลที่ช่วยในการบริหารได้รวดเร็ว 3.4 การเงิน การรับจ่าย การเก็บรักษาเงิน ทุกอย่าง
รัดกุมปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบ การเข้ามาตรวจทุกครั้งจะมีการตรวจนับเงินสดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 3.5 เงิน
สด เงินฝากธนาคาร ยังคงเหลือ ขอผ่าน 3.5.2 เงินฝากในกองทุนส่วนบุคคล เป็นเงินที่เราจ้าง บล. และ บลจ.
บริหารในรูป private fund และกองทุนส่วนบุคคล เงินนี้ก็เป็นเงินที่รอสาหรับลงทุนต่อไป 3.6 เงินฝาก
สหกรณ์อื่น คล้ายการให้กู้อย่างหนึ่งเป็นการฝากเพื่อลงทุน ได้รับผลตอบแทนมา มียอดรวมปีนี้ลดลงเล็กน้อย
รายละเอียดก็ได้รับรายงานไปแล้วเรื่องมงคลเศรษฐีหรือนพเกล้ารวมใจ 3.7 เงินลงทุนของสหกรณ์ มียอดรวม
19,229 ล้านบาทเศษ สูงกว่าปีที่แล้ว 2,000 กว่าล้าน หรือร้อยละ 11.63 เรื่องการลงทุนทุกอย่างถูกต้องตรง
ตาม พ.ร.บ.2542 มาตรา 62 และประกาศ คพช. ที่เกี่ยวกับการนาเงินทุนของสหกรณ์ไปลงทุน
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หน้า 116 การให้กู้ยืมเงิน ให้สมาชิกกู้ยืมตอนนี้ยอดเพิ่มขึ้น 259 ล้านบาท กรณี
ให้สหกรณ์อื่นกู้เพิ่มขึ้นเป็น 12,276 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้น 752 ล้านบาทเศษ ข้อ 3.9 หน้า 117 การกู้ยืมเงิน
สหกรณ์ได้รับวงเงินที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไว้ 14,600 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวดคือ 31 ธ.ค. สหกรณ์
มีหนี้คงค้าง 8,309 ล้านบาทเศษ สูงกว่าปีที่แล้ว 19.21% ข้อ 3.10 การรับฝากเงิน มีการรับฝากเงินจาก
สมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิมปีที่แล้ว เพิ่มเป็น 14,451 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้น 1,094 ล้านบาทเศษ หรือร้อยละ 8.2
ทุนเรือนหุ้นก็เพิ่มขึ้น 607 ล้านบาท เป็น 13,080 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.87
ผลประกอบการเปรียบเทียบประมาณการที่เราตั้งไว้ปีที่แล้ว กรณีรายได้ตั้งไว้ 1,620
ล้าน ทาได้สูงกว่าประมาณการ 77 ล้านบาทเศษ หรือร้อยละ 4.78 ค่าใช้จ่ายตั้งไว้ 720 ล้าน มีการจ่ายจริง
เกินกว่าประมาณการแต่ไม่เกินงบประมาณ คือ 61 ล้านบาทเศษ สูงกว่าประมาณการ 8.54 หักลบกันเป็นกาไร
กาไรของปีนี้ 915 ล้านบาทเศษ สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 15 ล้านบาทเศษ หรือร้อยละ 1.77 เทียบกับ
ปีที่แล้ว กาไรเพิ่มร้อยละ 37 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 17.73 ข้อ 5 ผลการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ
ได้รับงบประมาณจากที่ประชุมอนุมัติ 111 ล้านบาทเศษ ใช้ไป 85 ล้านบาทเศษ เหลือ 26 ล้านบาทเศษ หรือ
ร้อยละ 23.33 กรณีการใช้จ่ายตามงบประมาณ เนื่องจากรายการเยอะมากในการบริหารงานอาจจะมีบาง
รายการที่ตั้งไว้แล้วคลาดเคลื่อน มีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ 14 รายการ ในหน้า 119 ที่ประชุมได้อนุมัติว่า
กรณีไม่เกินวงเงินใหญ่ในวงเงินย่อยสามารถถัวจ่ายได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ไม่สามารถถัวจ่ายได้
สรุปผลการตรวจสอบเป็นเพียงบางส่วน จริงๆ แล้วได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย
วาจาส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องการลืมเซ็นชื่อเพราะบางทีต้องให้เลขาฯ เหรัญญิกหรือประธานอนุมัติ
หรือรับทราบ บางคณะกรรมการบางท่านยังไม่มา ผมเข้าไปตรวจก่อนก็ยังเซ็นไม่ครบ เป็นต้น สามารถสรุป
คร่าวๆ ลาดับที่ 1 เกี่ยวกับการเงินการบัญชี มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นชื่อไม่ครบและไม่ประทับตรา
จ่ายแล้วว่ารายการนี้ไม่ให้กลับมาหมุนเวียนเบิกซ้าได้ ข้อ 2 เกี่ยวกับเรื่องสัญญาเงินกู้จะตรวจค่อนข้างมาก การ
คานวณเงินกู้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ สิ่งที่พบมากคือเรื่องเอกสารหลักฐาน สาเนาบัตรประชาชนหมดอายุ
บ้างหรือเซ็นชื่อไม่ครบ รายละเอียดอยู่ในหน้า 120-121 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประธาน : มีผู้ใดจะสอบถามบ้าง เชิญครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ผมพอพันธ์ เลขประจาตัว 263228 ขอเรียนถามผู้ตรวจ
สอบกิจการว่าตรวจสอบรวมไปถึงประสิทธิภาพการทางานและการเซ็นชื่อขาดตก เรียนถามว่าเซ็นชื่อเกินเจอ
เยอะไหม เพราะผมเจอ เซ็น 3 คน มีทั้งเหรัญญิกและรักษาการเหรัญญิกเซ็นซ้ากันและไม่ตรงกับคู่ฉบับที่อยู่
กับลูกค้าหรือที่อื่น ผมอยากขอความเห็นว่าท่านตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ เพราะการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง
ตามคาสั่งทาให้ถูกต้อง เพราะผมพบว่ามีความผิดและเกรงว่าจะเป็นเอกสารที่ใช้ไม่ได้ ผมไม่ทราบเรื่อง
กฎหมายคือมีทั้งเหรัญญิกและรักษาการเหรัญญิกเซ็นในฉบับเดียวกันเยอะมากและมีเลขาฯ เซ็นซ้าอีก 3 ชื่อใน
เอกสารใบเดียว นอกจากนี้เผลอไปถึงวันที่ 15-16 คือหลังจากนั้นอีกก็มีช่วยดูหน่อย เพราะมันเซ็นจนเพลิน
และดูเรื่องประสิทธิภาพจริงๆ การให้ประมูลคอมพิวเตอร์ ผู้ชนะการประมูลมาขอเปลี่ยน spec และอนุมัติและ
บอกว่าวางเงินมัดจาแล้วแต่หลักฐานแสดงมาหลังจากนั้นอีก 2 อาทิตย์ เหตุการณ์แบบนี้เป็นการกระทาผิด
กฎหมายและก็ผู้กระทาคิดว่าคงไม่เป็นไร เพราะบริหารมานานแล้วคงคุ้นเคยกับระบบอย่างนี้ อยากให้ผู้ตรวจ
สอบให้ความเชื่อมั่น การใช้เงินให้มีประสิทธิภาพ ดูรายงานที่คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเสนอไป มี
สัมมนาปีหนึ่ง 80-90 ครั้ง เฉพาะส่งไปอบรม คนขับรถยังส่งไปอบรมเรื่องกฎหมาย ผู้บริหารคนเดียวอบรม
เกือบ 20 ครั้ง ระดับผู้บริหารอบรมมากหน่อยผมเข้าใจแต่ 20 ครั้ง/ปี เดือนละ 2-3 ครั้ง ไม่ค่อยอยู่ทางาน ผม
หวังว่าผู้ตรวจสอบกิจการคงจะดูแลให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ให้ประโยชน์แก่สหกรณ์ด้วย ถือว่าทาเพื่อสมาชิกด้วย
ขอบคุณ
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นายมนตรี ช่วยชู : ขอบคุณสาหรับข้อแนะนา กรณีคณะกรรมการบางท่านไปข้าง
นอกหลายครั้งมาก แต่ที่ไปไม่ใช่การอบรมทั้งหมด ส่วนใหญ่ไปสัมมนา ไปงานต่างๆ ในเครือข่ายต้องไปเป็น
ตัวแทนสหกรณ์จะมีเยอะมาก นอกจากไปเพื่อสร้างสัมพันธ์แล้วส่วนหนึ่งไปทาเกี่ยวกับ connection เพื่อหา
ลูกค้า ทุกสหกรณ์ที่ให้กู้เงินจะเป็นลักษณะนี้หมด ไม่ใช่ไปอบรม อบรมก็อาจจะมีบ้างแต่ระดับนี้ไปสัมมนาเพื่อ
หาลูกค้าหรือเครือข่าย เรื่องเอกสารที่เซ็นเกิน ส่วนใหญ่เป็นแบบฟอร์มและมีช่องว่าใครเซ็นและมีตาแหน่งไว้
ถ้าเซ็นขาดจะท้วงแต่เซ็นเกินไม่เห็น อาจจะเป็นเอกสารที่ไม่ใช่เป็นแบบฟอร์มสาเร็จรูป อาจจะเป็นจดหมาย
หรือเอกสารเรื่องทั่วไปและมีการเสนอต่อไป ขอบคุณครับ
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ : ดิฉัน ศุพัชรณันท์ เลขประจาตัวสมาชิก 214137
ดิฉันเป็นหนึ่งในกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ งบสัมมนากับงบอบรมแยกกันที่จะส่งคนไป connection กับ
สหกรณ์ลูกหนี้เป็นงบการปล่อยเงินกู้ งบสัมมนาอบรมคือการเพิ่มพูนความรู้ ถ้าเอา 2 หมวดมารวมกันมันก็
ไม่ใช่แล้ว เพราะหมวดนี้เป็นหมวดการพัฒนาบุคคล อีกหมวดเหมือนงบการตลาดรบกวนดูด้วย และทราบว่ามี
การทาลายเอกสารในปี 2559 ปกติเราจะทาลายเอกสารเมื่อสิ้นสุดปีแล้ว เราจะไม่ทาลายเอกสารในระหว่างปี
ขอให้มีการสอบสวนด้วย
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : เรื่องการตรวจสอบกิจการมีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งว่า
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี่คือตามกฎหมาย ผมอยู่ในคณะกรรมการ
ตรวจสอบงบประมาณ พบว่าวิธีการตั้งงบประมาณกับหลักการที่กาหนดไว้ในกฎหมาย มันไม่สอดคล้องกัน
อยากถามว่าท่านมีอิสระหรืออานาจแค่ไหนที่ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบคือท่านทาอย่างมืออาชีพและมีการ
บันทึกหรือไม่ว่าสิ่งที่ได้พบเห็นหรือเสนอ ตักเตือน มีหลักฐานอย่างนี้ปรากฏไหม เพราะท่านบอกว่า
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.2542 และ พ.ร.บ.สหกรณ์ปี 2553 คณะกรรมการ
ตรวจสอบงบประมาณเข้ามาปีเดียวพบอะไรต่างๆ หลายอย่าง งบเลือกตั้งถูกตรวจสอบอย่างรุนแรง ท่านมี
หน้าที่ทาต้องทาตามกฎหมายไม่ใช่ลักษณะฮั้วๆ ผมฝากไว้ว่าท่านตรวจสอบมาหลายปีพบบ้างไหม ขณะที่
กรรมการงบประมาณเข้ามาปีเดียวพบหลายอย่าง เราอยากให้สหกรณ์เราโปร่งใสในการตรวจสอบเพื่อให้
สหกรณ์มั่นคง ผู้บริหารจะเปลี่ยนแปลงก็แล้วแต่เจตนารมณ์ของสมาชิก ขอบคุณครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : พวกเราทารายงานคณะกรรมการกลั่นกรอง เราได้ศึกษา
รายละเอียดและพบข้อบกพร่องหลายอย่าง สิ่งที่เมื่อกี้ อาจารย์ปริญญา พูดเรื่องหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
กิจการ เราเป็นการจ้าง ผู้จ้างย่อมมีอิทธิพลเหนือผู้รับจ้าง ธุรกิจที่ก้าวหน้าทั่วไป จะมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งในนั้น มีคนที่คอยดูแล ไม่ใช่รายงานตรงไปคณะกรรมการดาเนินการ เขาจะทาอะไรก็
เงียบที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นจริงๆ เรื่องค่าใช้จ่ายก็มีการเอาใจเจ้าหน้าที่ผมว่าเกินเลยไป มีค่าอาหารกลางวันทุก
คนๆ ละ 70 แปลกประหลาดมาก เงินเดือนก็สูงอยู่แล้วยังมารับค่าอาหารกลางวัน พวกเราเป็นข้าราชการไม่
เคยได้รับสวัสดิการขนาดนี้ ตัดสูทให้ 2 ชุด/ปี ถ้าสูทเดิมยังใช้ได้ก็เก็บเงินไว้ ทาไมมีเหตุการณ์อย่างนี้ คือการใช้
เงินฟุ่มเฟือยเกินความจาเป็นและไม่นึกถึงพวกเรากว่าจะได้ดอกเบี้ย 1- 2 บาท ต้องรอเป็นปีเหมือนกัน ขอ
ความกรุณาสมาชิกเข้าใจส่วนนี้ด้วยและในอนาคตเราควรแก้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้มี
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ดาเนินการเหมือนธุรกิจที่ก้าวหน้าในตลาดหลักทรัพย์หรือตามมาตรฐานสากล ไม่ใช่
โดยคณะกรรมการ 15 คน และมีคนรู้เรื่อง 2-3 คน รู้บ้างไม่รู้บ้าง ในรายงานผมอ่านแล้วบอกว่าเราสามารถพัก
การประชุมได้ เพิ่งรู้ ที่อื่นพักการประชุมเป็นอาทิตย์ได้และมาประชุมต่อ เรียกว่าพักการประชุม ท่านยังไม่
ทราบเลย กรรมการ 15 คน ผมเรียนให้ทราบตรงๆ มีใครรู้เรื่องสหกรณ์ รู้เรื่องการบริหารจัดการ เรื่องการ
ปล่อยกู้ การเงิน มันเป็นการธนาคารแบบหนึ่งแต่ไม่มีความรู้ ให้คนไม่กี่คนที่คุมทุกอย่างและกรรมการที่เข้ามา
เป็นพวกยกมือเท่านั้น ท่านเป็นผู้ตรวจสอบต้องรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อทาให้การตรวจสอบได้ผลจริง
และเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์จุฬาฯ ที่เสียเงินจ้างท่านมา ขอบคุณครับ
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ประธาน : ผมอยากเรียนว่าการเลือกกรรมการเข้ามาบริหารจัดการ ไม่เคยกาหนด
คุณสมบัติต้องมีความรู้นั้นนี้ ใครสมัครเข้ามาสมาชิกเป็นผู้เลือก ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมท่านก็อย่าเลือกเข้ามา
ในเรื่องสหกรณ์ 1 คน 1 เสียง และมีสิทธิ์เป็นกรรมการได้ไม่ว่ามีความรู้แค่ไหนอย่างไร อยู่ที่สมาชิกจะเลือก
หรือไม่เลือก ผมไปดูงานที่แวนคูเวอร์ ใครจะสมัครเป็นกรรมการต้องผ่านหลักสูตร 1,2,3,4 ถ้าไม่ผ่านมี
certificate แล้ว สมัครกรรมการไม่ได้ แต่ในประเทศไทยไม่มีกฎเกณฑ์นี้ ในกฎหมายก็ไม่ได้กาหนด ใครสมัคร
ก็ได้ ใครจะเลือกใครก็ได้ จะบอกว่ามีความรู้ 2-3 ท่าน แต่ที่เหลือไม่รู้มายกมือแค่นั้น ผมว่าไม่น่าจะติติงอย่างนี้
จริงๆ พวกท่านเป็นคนเลือกกรรมการ เพราะกฎกติกาบ้านเราไม่มี ขอเรียนว่าที่แคนาดา แวนคูเวอร์ เขา
เรียกว่า Credit Union สมาชิกคนใดที่รับเลือกมาเป็นกรรมการและมีความรู้ ภายใน 3 เดือน ต้องไปศึกษา
อบรม ถ้าไม่ผ่านหลักสูตรก็พ้นจากกรรมการ ถ้าจะทาอย่างนี้สาหรับประเทศไทยก็ดี เพราะสหกรณ์เราเกิดมา
100 ปีแล้ว ยังไม่เคยพัฒนาสิ่งเหล่านี้
การตรวจสอบกิจการผมไม่คิดว่าสหกรณ์เป็นผู้จ้างและผู้สอบกิจการเป็นลูกจ้างและ
ต้องเกรงใจ ผมไม่เห็นท่านเกรงใจอะไร ท่านก็ทาออกมาโปร่งใสและส่งรายงาน อะไรผิดก็ว่าผิดก็ติติงมา
คณะกรรมการก็ต้องทาให้ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องก็แก้ไขให้ถูกต้อง ในหน้า 119-121 ตรงนั้นคือสิ่งที่ติติง และฝ่าย
จัดการก็ปฏิบัติทาให้ถูกต้อง ถ้าติติงแล้วไม่ทาท่านก็เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ว่าไม่ทาให้ถูกต้อง ผมคิดว่าที่ประชุม
ใหญ่เป็นผู้เลือกท่านทาหน้าที่ให้สมาชิก ไม่ใช่ทาเพื่อเอาใจกรรมการ ผมยืนยันได้ ผมรู้จัก ดร.มนตรี เป็นอย่างดี
ท่านมีความซื่อสัตย์สุจริต ทาอะไรตรงไปตรงมา ไม่เห็นแก่หน้าใคร ผมเรียนด้วยความเคารพ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ขอแชร์ให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ คือสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาเราเป็นนิติบุคคลเอกชน สิ่งใดถ้าไม่มีกฎหมายห้ามเป็นเรื่องทาได้ ข้อบังคับของเราอย่างที่ประธานไปดูงาน
แคนาดาสามารถมาทากับข้อบังคับเราได้ ถามว่าทาไมทาไม่ได้ เราต้องประชุมและสร้างข้อบังคับและนาไปจด
ทะเบียน ตราบใดข้อบังคับไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ เป็นเรื่องทาได้ ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าเรามีความเห็น
เหมือนท่านประธานไปดูงานที่แคนาดา ผมเรียนว่าในทางกฎหมายเราสามารถทาข้อบังคับที่ผ่านที่ประชุมใหญ่
เสนอให้นายทะเบียนรับรองก็สามารถเป็นข้อบังคับที่ใช้กับของเราได้ จะมีหลักสูตร 1,2,3 ผมเชื่อว่าเป็นเรื่อง
ทาได้เพราะอยู่ในวิสัยที่ไม่มีกฎหมายห้าม เอกชนทาได้หมด ถ้าเป็นรัฐไม่มีกฎหมายให้อานาจ ทาไม่ได้ ขอบคุณ
ครับ
ประธาน : ท่านคิดว่าง่ายแต่ที่จริงไม่ง่าย ไปจากัดสิทธิ์ของบุคคลที่เป็นสมาชิก อันนี้
ระดับชาติพยายามแก้ไขกฎหมายใหญ่ให้เป็นอย่างที่กราบเรียนให้ทราบ เป็นไปไม่ได้ นี่ 100 ปีแล้ว ของการมี
สหกรณ์ในประเทศไทย เขาอยากพัฒนาตรงนี้ก็ไม่ได้เสียที ถกแถลงกันไม่รู้กี่ปีมาแล้วก็ไม่ผ่านที่ประชุมใหญ่ ไป
จากัดสิทธิ์คนนั้นคนนี้เขาก็สมัครไม่ได้ สมมติสมัครตาแหน่งเหรัญญิกต้องจบปริญญาตรี ต้องมีความรู้ทางบัญชี
ใส่ลงไป เสร็จแน่ เป็นไปไม่ได้ นี่เป็นการจากัดสิทธิ์บุคคล มันไม่ได้ทาง่ายและระดับชาติก็พยายามแก้ไข
ปรับปรุงก็ทาไมได้ ผมอยู่ในกระบวนการสหกรณ์มา 20-30 ปีแล้ว รับทราบเรื่องเหล่านี้ อยากแก้ไขแต่ทาไม่ได้
นี่เป็นข้อคิดต้องให้ทางการดาเนินการหรือกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือกรมตรวจสอบบัญชีในเรื่องการสอบบัญชียัง
มีปัญหาในทางปฏิบัติ ใครจะเป็นผู้สอบบัญชี ตัวบุคคลไม่ใช่นิติบุคคล ต้องมีข้อจากัดว่าถ้าเคยเป็นกรรมการมา
ปีที่แล้ว ต้องเว้นไปอย่างน้อย 1 ปี ถึงจะมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการได้ กลายเป็นอดีตกรรมการเป็นผู้สอบก็จะมี
การแก้แค้นกัน ตรวจเป็นคนๆ เมื่อก่อนกรรมการมี 15 คน ผู้ตรวจสอบก็ 15 คน มีหลายอย่างที่ทาออกมาแล้ว
ไม่สาเร็จ มีข้อจากัดในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ผมถามมติเลยใครเห็นชอบกับการตรวจสอบบัญชีกิจการที่นาเสนอ
กรุณายกมือขึ้น ใครไม่เห็นชอบ ไม่มี เป็นเอกฉันท์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2559
ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุม มีเอกสารด่วนที่สุด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง กาหนดอัตราค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
พ.ศ.2560 อ้างถึง กฎกระทรวง กาหนดอัตราค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 โดยมี
สาระสาคัญข้างใน คือ “ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้จัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์ใน
อัตราร้อยละหนึ่งของกาไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท” โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ เมื่อกฎกระทรวงได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ วันเริ่มต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารในหน้าที่ 124-125 จะมีการแก้ไข ให้เปลี่ยนเป็นเอกสารแนบที่แจกใหม่ สิ่งที่
แตกต่างในหนังสือ 58,178,970.35 บาท แต่ในเอกสารที่แจกใหม่เพิ่มมา 20,000 บาท เป็น 58,198,970.35 เพื่อ
จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ทาไมเป็นอย่างนั้น ดูรายละเอียดด้านใน เงินปันผลเราคิดจัดสรรตามปกติจะได้ 5.34%
บวกด้วย 0.46 มาจากเงินทุนรักษาเงินปันผลที่เพิ่มมาอีก 58,198,970.35 บาท เพิ่ม 20,000 บาท เงินปันผลรวม
แล้วต้องได้ 5.80 เงินที่จ่ายค่าบารุงต้องมาจากกาไรจริงๆ 915,955,428.81 บาท เงินปันผลจะลดไป 20,000 บาท
ดูในเล่ม 677 ล้าน และ 766 ในเล่ม แต่นี่เป็น 746 ผมบอกตัวที่ต่างกัน หายไป 20,000 ไปไหน ไปไว้ข้อ 3 เพื่อให้
ปันผลได้ 5.80 ต้องเอาทุนรักษาปันผลเพิ่มมาอีก 20,000 จะได้ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ร้อยละของกาไรสุทธิหรือของ
อะไรไม่เปลี่ยนแปลง และเฉลี่ยคืนก็ไม่เปลี่ยนแปลงตามที่เสนอแนะกันในที่ประชุมสมาชิกนอกรอบ ได้ร้อยละ 50
สาหรับคนที่กู้ร้อยละ 5% เป็นร้อยละ 50 ปีที่แล้วร้อยละ 45 จะคืนไป 2.50 บาท เหลือดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ 2.50
บาท ข้อ 5 -10 เท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเฉพาะยอดตามที่เสนอ คณะกรรมการได้เสนอให้มีการ
เปลี่ยนแปลงค่าบารุงสันนิบาต เป็น30,000.-บาท ส่วนอื่นก็ไม่เปลี่ยนแปลงคงเดิม
ประธาน ได้นาเสนอว่าการจัดสรรกาไรสุทธิปี นี้ต้องอนุมัติใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
จานวน 58,198,970.35 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติใช้ทุนรักษาระดับเงินปันผล จานวน 58,198,970.35
บาท ตามที่นาเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
เมื่ออนุมัติใช้ทุนรักษาระดับเงินปันผล จานวน 58,198,970.35 บาท แล้ว จึงขอมติที่ประชุม
จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2559 ตามที่ประธานฯ
นาเสนอ
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง พิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ
ประธาน : ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ มี 3 ราย คือ 1.นาง
วัฒนา แอบโคกสูง 2.นายสมชีพ แก้วทอง 3.นายบุญมี จาปาวงศ์ เหตุผลที่ตัดหนี้สงสัยจะสูญ สหกรณ์ได้ตั้ง
เรื่องบังคับคดียึดทรัพย์ ขายทอดตลาดทาอะไรต่างๆ ครบแล้ว หนี้สินที่ค้างเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี จาเป็นต้อง
ตัดหนี้สูญแล้วทั้ง 3 ราย รวมแล้ว 892,221.78 บาท
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ขอแสดงข้อสังเกตหนี้ 3 ราย เป็นหนี้ที่มีสัญญาจานอง
ประกันการชาระหนี้ทุกราย ปกติอสังหาฯ ที่นามาประกันการชาระหนี้โดยหลักทั่วไปราคาส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น
ประธาน : ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น แปลว่าอะไร
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ราคาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ทั่วไปราคาจะเพิ่มขึ้น
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มีข้อสังเกตแต่ละรายที่ขอกู้ไป หลักทรัพย์ที่นามาใช้ประกันการชาระหนี้ แต่ละรายเวลาขายทอดตลาดหลังจาก
คดีครบ 10 ปี แต่ละรายอาจจะใช้หนี้มา 2-3 ปี ฉะนั้นที่ดินที่เรายึดเป็นสัญญาจานองมากกว่า 10 ปี เวลา
บังคับขายทอดตลาดทาไมได้ราคาที่ต่ากว่าราคาค้าประกันไว้ในวงเงิน อยากให้ข้อสังเกตในการปล่อยกู้พิเศษใน
คราวต่อไปควรคิดเรื่องหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันการชาระหนี้มันด้อยกว่าราคาหนี้ ณ ขณะที่กู้หรือไม่ โดยทั่วไป
เจ้าหนี้ผู้ชนะคดีคือสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา วันที่ศาลตัดสินจะมีคาบังคับคือให้ลูกหนี้ชาระหนี้ พอครบ 30 วัน
หรือติดหมายศาลก็จะได้อีก 15 วันเป็น 45 วัน หลัง 45 วัน ถ้าลูกหนี้ไม่ดาเนินการชาระหนี้ เจ้าหนี้จะต้องไป
ขอคาบังคับให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นาไปยึดทรัพย์ เจ้าหนี้มีสิทธิ์ยึดไม่ใช่เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่จานอง
ทรัพย์อื่นด้วย ในระยะเวลาต่างๆ ที่ศาลตัดสิน เราต้องสืบว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอะไรบ้าง กรณีนี้ทุกรายที่ผมดู
ราคาอสังหาฯ ที่ขายได้ต่ากว่าราคาที่ค้าประกันไว้ทุกราย เกิดอะไรขึ้น ประเมินราคาหลักทรัพย์ต่ากว่าและให้กู้
ในราคาสูงกว่าหรือกรณีที่เคยเกิดต้มยากุ้งที่เอาอสังหาฯ ที่เป็นป่าเขาและตีราคาสูงๆ และปล่อยกู้ไป อันนี้เป็น
ข้อสังเกตไม่ใช่ข้อกล่าวหา ขอบคุณครับ
ประธาน : การประเมินราคาหลักทรัพย์ เราไม่ได้ใช้บริษัทไหนมาประเมิน กรรมการ
เป็นผู้ประเมินและหลักทรัพย์ที่มีถมเรียบร้อย มีน้า ไฟ และมีบ้านบนที่ดินนั้น ประเมินราคาจากกรมที่ดิน
ประเมิน สมมติ ตรว.ละ 10,000 คณะกรรมการเห็นว่าราคาที่ถมแล้วมีน้า ไฟ เรียบร้อยและมีสิ่งปลูกสร้างก็
ประเมินเป็น 1.7 เท่า 10,000 ก็เป็น 17,000 และเราให้ 70% ของ 1.7 เท่า 17,000 ก็เหลือ 11,900 เอา
0.7x1.7 จะได้ 1.19 นั่นคือวิธีปฏิบัติของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬามาดึกดาบรรพ์ ตอนที่บังคับจานองขาย
ทอดตลาด ครั้งแรกไม่มีใครเอา เขาต้องลดราคาอีก 10% และประมูลใหม่ขายทอดตลาดอีกก็ไม่มีใครเอา ลด
ไปกี่ครั้งก็ตาม เมื่อก่อนละได้ถึง 50% บัดนี้มีกฎเกณฑ์ว่าลดเกิน 70% จากราคาที่ตั้งครั้งแรกไม่ได้ การ
ประเมินและขายทอดตลาดที่ อาจารย์ปริญญาว่าทาไมถูกกว่าเดิม ก็ไม่มีใครซื้อราคาก็ตกไปจน 70% ถึงจะมี
การซื้อได้ ราคาก็แตกต่างไป กราบเรียนให้ทราบ ตรงนี้ที่ตั้งข้อสังเกตว่าทาไมถูกกว่าเดิมและที่พูดต้มยากุ้ง
อะไร เมื่อก่อนมันมีที่ท่าแล้ง มีการขายมา 1 แปลง แบ่ง 4 คน เวลาแบ่งก็ตัด 4 คนข้างในออกไม่ได้ เขาก็เจาะ
ช่องออกให้มีถนนเข้าไปและให้ 2 แปลงออกได้ ถ้าตัดอย่างนี้ข้างในไม่ติดถนนก็ตาย นี่เป็นเรื่องอดีตแล้วอย่า
เอามาเป็นสาระ เอาประเด็นที่ทาใหม่และเป็นอย่างนี้ ราคาประเมินไม่เคยต่ากว่า 70%
หัวหน้าฝ่ายนิติกรบอกผมว่าสมาชิกต่างจังหวัด สืบแล้วไม่พบทรัพย์อื่นที่จะมาบังคับ
นอกจากทรัพย์ที่อยู่กับเรา เขาทาจนที่สุดแล้วไม่ได้อะไรก็ได้เท่าที่มี ทาให้หนี้สูญไปส่วนหนึ่งในรายที่มี
นายบุญชอบ มีนาภา : ผมไม่มีอคติอะไรกับอาจารย์และคณะกรรมการ ผมทาเพื่อ
สหกรณ์ เพื่อภาพพจน์ของสหกรณ์ เพื่อองค์กรของจุฬา สิ่งที่ทาไม่ถูกเราก็ติติง ผมพยายามติติงมาตลอดแต่
ไม่ได้รับตอบสนอง ท่านพูดเมื่อกี้ว่าได้ติดตามหนี้สิน ไม่มีหลักทรัพย์ให้ยึด ผมยกตัวอย่างคราวที่แล้วท่านเสนอ
ในวาระ 7 มี 9 คน มีคนหนึ่งทางานคณะสหเวช ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินท่านบอกว่าหาลูกหนี้ไม่พบได้อย่างไรและมา
ขอตัดหนี้สูญ ท่านรู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่มีหลักทรัพย์ เงินเดือนเขามี นี่ชัดเจนยังอยู่ในนี้ ผมร้องไปที่กรมแล้ว คิด
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ว่าท่านจะให้คาตอบวันนี้ว่ากรมว่าอย่างไร เรื่องนายสมศักดิ์ โชคศิริ ท่านตัดหนี้สูญไปคราวที่แล้วที่ประชุม
อนุมัติ ผมขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ ตามอานาจมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติบอกว่ามติกรรมการมติที่
ประชุมใหญ่ สามารถเพิกถอนได้โดยนายทะเบียน เพราะคนยังทางานอยู่คณะสหเวชและไม่ใช่รายเดียว ที่ผม
รู้จักมีรายเดียวและรายอื่นๆ ล่ะ ในกระบวนการเร่งรัดหนี้สินหรือตามหนี้สิน ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขและหาผู้รู้
ผมเองก็เชื่อมั่นในท่านเพราะท่านมีที่ปรึกษาเป็นรองอัยการ เวลาไปสัมมนาท่านก็เชิญไปพูดเรื่องหนี้สิน การ
ทวงหนี้ แต่ทาไมเวลานี้ถ้าดูรายงานหนี้สูญ 112 ราย ท่านทยอยขอทีละ 3 ราย 5 ราย 9 ราย ปีที่แล้ว 9 ราย
แต่มีรายหนึ่งยังทางานอยู่คณะสหเวช ผมอยากให้ปรับปรุง เวลานี้หนี้สินที่เก็บไม่ได้ตัดหนี้สูญไปแล้ว โฉนดอยู่
ทีเ่ ราถูกครอบครองปรปักษ์ไปแล้วกี่ราย ท่านได้ตรวจสอบไหม เพราะผมสนใจที่หลังตลาดไท ดูแล้วหาที่ไม่เจอ
บ้านเต็มไปหมดแสดงว่าเขาครอบครองไปหมดแล้ว เราจะแก้ปัญหาอย่างไร ผมว่ากระบวนการนี้ต้องคิดใหม่
ทาใหม่ได้แล้ว ขอบคุณครับ
ประธาน : ผมให้หัวหน้าฝ่ายนิติกรชี้แจง ผมเอารายงานกิจการปีที่แล้วมาด้วยที่
เกี่ยวกับการตัดหนี้สูญที่เอ่ยนามว่านายสมศักดิ์ โชคศิริ เป็นผู้กพู้ ิเศษอยู่คณะแพทย์ หนี้คงเหลือ 249,916.39
บาท ที่อยู่ ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม ที่เอ่ยตลาดไท มันไม่มีในนี้ทั้ง 9 ราย และศาลพิพากษา 29 พ.ย.
44 ขายทรัพย์ได้ 70,000 บาท เมื่อ 21 มี.ค.56 ศาลพิพากษาแล้วเกิน 10 ปี เรียนให้ทราบ สาหรับครั้งนี้ให้
หัวหน้านิติกร
เลขานุการ : ขอชี้แจงแทนหัวหน้านิติกร เราได้รับหนังสือจากสานักงานส่งเสริมพื้นที่
กรณีตัดหนี้สูญของนายสมศักดิ์ โชคศิริ อย่างที่มีผู้ร้องเรียนที่กรม เราได้ตอบกรมเรียบร้อยแล้วว่าเรา
ดาเนินการอะไรบ้าง คณะกรรมการโดยอนุกรรมการติดตามเร่งรัดหนี้สินมอบหมายให้กรรมการเราได้ไปเจรจา
กับลูกหนี้ ตอนนี้สืบมาแล้วว่ามีเงินเดือนแต่หลักทรัพย์ยังไม่มี มีเงินเดือนประจา เราไม่ได้นิ่งนอนใจขณะที่ท่าน
ได้ดาเนินการสอบถามมาไปที่กรม กรมมีหนังสือถึงเรา ลงวันที่ 4 พ.ย. เราก็ตอบกรมไปแล้วว่าเราดาเนินการ
อย่างไรบ้าง เอกสารมีอยู่
ประธาน : คือตัดหนี้สูญไปแล้วไม่ได้หมายความว่ายังตามไม่ได้ ถ้าตามได้ก็เป็นผลดีที่
จะกาไรเพิ่มขึ้น ขอเรียนให้ทราบ
นายบุญชอบ มีนาภา : ผมเข้าใจ เพราะในแง่กฎหมายแล้วหนี้เงินกู้หรือหนี้สินมัน
ต้องไม่สลายไปแน่นอน แต่ปัญหาที่ตอบมาไม่ใช่ ผมถามขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ของคราวที่แล้วว่า
อนุมัติผิด แต่ไม่มีคาตอบกลับไปบอกให้กรรมการไปติดต่อนายสมศักดิ์ เพื่ออะไร เพื่อให้มาใช้หนี้ ไม่ใช่
วัตถุประสงค์ที่ถาม ที่ถามต้องเพิกถอนตรงนี้ก่อนที่มติลงไปแล้วใช้ไม่ได้
ประธาน : ที่ประชุมอนุมัติไปแล้ว
นายบุญชอบ มีนาภา : ก็ผมขอให้เพิกถอน
ประธาน : ก็ต้องเอาเสียงส่วนใหญ่เข้าว่า
นายบุญชอบ มีนาภา : ท่านถามหรือยัง ท่านจะอนุมัติเองเหรอ
ประธาน : ไม่ใช่
นายบุญชอบ มีนาภา : ต้องให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
ประธาน : ถูกต้อง แต่คราวที่แล้วอนุมัติไป 9 รายแล้ว ไม่ได้บอกยกเว้นรายที่ 6
นายบุญชอบ มีนาภา : ผมคัดค้านแล้ว
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ประธาน : แต่ที่ประชุมส่วนใหญ่เขาเห็นชอบ
นายบุญชอบ มีนาภา : ผมขอเพิกถอนตามสิทธิ์ผม ตามข้อกฎหมายพระราชบัญญัติ
ข้อ 20 ผมก็ทาตามกฎหมาย
ประธาน : เข้าใจ แต่ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอย่างไรก็เป็นเช่นนั้น แต่ตัดหนี้สูญไม่ใช่
ว่าสูญไปเลย
นายบุญชอบ มีนาภา : ไม่ใช่ความหมายนั้น ความหมายต้องให้เพิกถอนเหมือน
เพิกถอนงบประมาณ
ประธาน : ถ้าที่ประชุมมีมติเช่นนั้นผมก็ทาตามนั้น ที่ประชุมอนุมัติทั้ง 9 ราย ก็ต้อง
จบตามนั้น ที่ประชุมใหญ่เขามีมติอย่างนั้นก็ต้องเอาเสียงส่วนใหญ่
นายบุญชอบ มีนาภา : ท่านอ่านข้อ 20 ให้ละเอียดนิดหนึ่ง ให้เลขาฯ อ่านก็ได้
เลขานุการ : ท่านมีก็อ่านไปเลย
นายบุญชอบ มีนาภา : ไม่มี ไม่ได้เอามา
เลขานุการ : และจะอ้างให้ดูกันอย่างไรล่ะ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : พระราชบัญญัติ เขาเรียกมาตราไม่ใช่ข้อ มาตรา 20 ถ้า
ที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ลงมติอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายข้อบังคับระเบียบ
หรือคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งยับยั้งหรือ
เพิกถอนมตินั้นได้
ประธาน : ใช่ แต่ที่ประชุมใหญ่เขาพิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญไปแล้ว มันผิดอะไร
ท่านก็แย้งได้แต่ที่ประชุมมีมติเช่นที่ว่าก็ต้องจบไป ในเมื่อมีข้อสังเกตเกิดขึ้นเราก็ไปไล่ตามต่อ ไม่ใช่นิ่งเฉย ต้อง
เป็นเช่นนั้น
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ผมขอชี้แจงครับ โดยผลของกฎหมายการบังคับคดี การ
บังคับลูกหนี้ผู้แพ้คดีให้ชาระหนี้ต้องกระทาภายใน 10 ปี ถ้าพ้น 10 ปีไปแล้วทาไม่ได้ ขอบคุณครับ
ประธาน : มันเกิน 10 ปีหมดแล้ว ข้างหลังเชิญ
นายโกศล สังขดิษฐ์ : ผม โกศล สังขดิษฐ์ จากจิตวิทยา ผมเห็นสมาชิกพูดเรื่องการ
ค้างชาระหนี้และเอ่ยชื่อ เอ่ยคณะ ผมขอเรียนว่าสิ่งเหล่านี้อย่าพูดได้ไหม ผมอยากให้เกียรติทุกคนสาหรับ
สมาชิก ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งภายในที่เราจะมาพูดกันภายนอก
ประธาน : ผมไม่รู้จะว่าอย่างไร สิ่งที่ควรทา ไม่ควรทา ผมก็ไม่ก้าวล่วงสิทธิ์เขาไม่ได้
นายโกศล สังขดิษฐ์ : ในความรู้สึกผมคือไม่ค่อยดี ในนี้อาจจะมีมากกว่าที่เอ่ยมาก็
ได้ คงไม่ใช่คนเดียว ท่านในฐานะประธานควรเบรกได้เรื่องเหล่านี้
ประธาน : เขาฟังผมไหมล่ะ ขนาดผมพูดไม่เสร็จยังจะแซงขึ้นมา
นายโกศล สังขดิษฐ์ : ท่านเป็นประธานแล้วไม่ฟังก็เดินลงเลยครับ ขอบคุณครับ
เลขานุการ : ไม่เดินลงก็ให้เขาออก
ประธาน : ให้ไล่ออกจากที่ประชุมใช่ไหม ท่านมีสิทธิ์เสรีภาพเกินขอบเขต เชิญครับ
นายบุญชอบ มีนาภา : นี่เป็นข้อเท็จจริงและเกิดความเสียหายกับสหกรณ์ คนที่ทา
ความเสียหายแก่สหกรณ์เราควรปิดชื่อใช่ไหม
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ประธาน : ไม่ทราบ ไม่รู้จะพูดอย่างไรกับท่านแล้ว เชิญ อาจารย์นิพนธ์
นายนิพนธ์ กิติกุล : ผม นิพนธ์ สมาชิกเลขที่ 142732 ถือโอกาสติดตามข้อเสนอที่
เคยเสนอไว้คราวก่อนว่าแต่เดิมคณะกรรมการตีราคาผิดพลาดอย่างไร พวกเราอยากลงโทษกรรมการนั้นด้วย
ไม่อยากซ้าเติมหรอกแต่รุ่นใหม่จะต้องไม่ให้เกิดผิดพลาดอย่างนั้น สิ่งที่ผมเสนอเพิ่มเติมคือการประมูลหรือการ
ขายทอดตลาด พวกเราไม่ทราบ บางคนอาจจะอยู่ใกล้ที่ดินนั้นและอยากได้ ผมพูดไว้คราวที่แล้ว อยากได้ก็
อาจจะอยากประมูลแต่ไม่รู้ว่าที่ดินอยู่ตรงไหน เวลาเรารับจานองสมาชิกเราจะให้เขาเขียนแผนผังว่าที่ไหน เรา
อย่าประกาศเพียงว่าจะประมูลที่ดินหมายเลขนั้นนี้ อาเภอนั้นนี้และไม่รู้อยู่ตรงไหน อยากให้มีแผนที่ด้วย ผม
เคยเสนอว่าให้ทาเรื่องติดบอร์ดให้ทราบว่ามีที่จะขายทอดตลาดกี่แปลง อยู่ตรงไหน พวกเราอยู่ใกล้ๆ ก็อาจจะ
ไปซื้อและมาผ่อนกับสหกรณ์ก็ได้ ช่วยอานวยความสะดวกว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ก็อีกเรื่อง แต่ที่ผมเสนอคืออยาก
ให้รู้
ประธาน : ให้สมาชิกได้รับทราบอาจจะไปซื้อ
นายนิพนธ์ กิติกุล : ซื้อและได้ราคาที่ดีกว่าขายทอดตลาดครั้งที่ 3 และเหลือต่า
กว่า 70% แล้วถึงจะขายได้ เราต้องมาตัดหนี้สูญกันประจา ถ้าพวกเรารู้ว่าอยู่ตรงไหนและอยากได้ก็อาจจะซื้อ
ได้ในราคาสูงกว่า ผมขอเสนอเรื่องนี้เป็นการติดตามเรื่องที่เคยเสนอไว้ แต่เราลงแค่ขายทอดตลาดที่ไหน ไม่
ทราบรายละเอียดเลย ขอบคุณครับ
ประธาน : เป็นข้อเสนอแนะที่ดี กรรมการชุดใหม่ได้เอาไปปฏิบัติ เรื่องการเอ่ยนาม
บางอย่างผมไม่รู้ท่านพูดเรื่องอะไร ตลาดไท มันไม่มีตลาดไทในนี้ ช่างมัน เอ่ยอะไรก็ได้แต่ต้องมีข้อเท็จจริงและ
ถ้าทาไม่ถูกต้อง ท่านก็ฟ้องร้องได้เลย
นายบุญชอบ มีนาภา : ผมพูดนี่ข้อจริงหมด ไม่มีเท็จ
ประธาน : ผมไม่ได้ว่าท่านพูดเท็จ
นายบุญชอบ มีนาภา : ท่านเปิดในนี้ไม่มี แต่ในอดีตมันมี ผมสนใจที่แปลงนี้ ปรากฏ
ว่าไปดูแล้ว ผมขอจากคุณเฉลิมพร ขอดูแผนที่ไปอย่างไรตลาดไท ที่เต็มหมดไม่มีทางเข้า ไม่มีช่องว่างให้ดู
เพราะในจานองที่เปล่า ผมถึงบอกว่าเราต้องตรวจสอบที่อยู่ในโฉนดสหกรณ์ที่ตัดหนี้สูญไปแล้วมีกี่ราย ตอนนี้
อยู่ที่ไหนตรวจสอบด้วย ฝากกรรมการชุดใหม่ด้วย
ประธาน : รับข้อเสนอแนะแต่ไม่ผิดมาตรา 20 เพราะที่ประชุมตัดหนี้สงสัยสูญไป
แล้ว 9 รายก็จบไป วันนี้มี 3 ราย ท่านจะไม่ตัดหนี้สงสัยจะสูญรายไหนบ้างหรือทั้ง 3 ราย จะได้ถามที่ประชุม
ถ้าใครเห็นด้วยพิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญทั้ง 3 ราย คือ 1.นางวัฒนา แอบโคกสูง 2.นายสมชีพ แก้วทอง 3.นาย
บุญมี จาปาวงศ์ ถ้าเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น
เจ้าหน้าที่ : 69 ค่ะ
ประธาน : ใครไม่เห็นชอบให้อนุมติทั้ง 3 ราย ยกมือขึ้น
เจ้าหน้าที่ : 91 ค่ะ
ประธาน : มี 3 ราย รายที่ 1 ไม่อนุมัติ ใครไม่เห็นชอบที่จะไม่อนุมัติรายที่ 1 ยกมือ
นายทวี กาจนภู : ผมว่ามติที่ประชุมคือไม่อนุมัติทั้ง 3 รายแล้ว
ประธาน : ไม่อนุมัติก็คงอยู่แต่ทาอะไรไม่ได้แล้วนอกจากติดตามว่ารายไหนจะได้
เพิ่มขึ้นแต่พิพากษาเกิน 10 ปีหมดแล้ว ก็ค้างไว้ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก ไม่อนุมัติตัดหนี้สูญจานวน 3 ราย โดยมี
ข้อเสนอแนะว่ากรณีมีการขายทอดตลาดสินทรัพย์ของสมาชิกที่ถูกบังคับคดี เห็นควรติดประกาศมีรายละเอียด
แผนที่ไปดูหลักทรัพย์ให้ชัดเจน ติดประกาศที่สหกรณ์ให้ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ และขอให้กระบวนการเร่งรัด
หนี้สินหรือติดตามหนี้สินต้องมีการปรับปรุงแก้ไข มีการติดตามกันอย่างจริงจัง มีการตรวจสอบโฉนดที่อยู่กับ
สหกรณ์ ในกรณีที่ตัดหนี้สูญไปแล้ว มีจานวนมากน้อยเพียงใด โดยฝากคณะกรรมการชุดใหม่ดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดาเนินงานของสหกรณ์ ประจาปี 2560
ประธาน : ต่อไประเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ประจาปี 2560 มีเอกสารประกอบในนี้เป็นข้อๆ รายละเอียดมีประกอบทุกข้อ ให้ไล่เป็น
หมวดหรืออย่างไร หมวดที่ 1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่มี 16 รายการ มีเอกสารประกอบในหน้า 134 ข้อ
1.1 -1.16 ถามเป็นหมวดได้ไหมเพราะเอกสารมีประกอบทุกรายการ
นายบุญชอบ มีนาภา : งบประมาณผ่านหรือไม่ผ่านก็มีสิทธิ์ใช้อยู่แล้ว เพราะท่าน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้งบประมาณ งบประมาณใหม่สาหรับคณะกรรมการชุดใหม่ ผมอยากให้มีคณะกรรมการกลั่นกรอง
มาดูแลให้รอบคอบอีกครั้งเพื่อจะได้ละเอียดและประสานกับกรรมกรรชุดใหม่ ผมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการ
ขึน้ มากลั่นกรอง
ประธาน : ถ้าไม่อนุมัติก็ต้องใช้เวลาประชุมใหญ่วิสามัญอีกครั้ง และจะยืดเยื้อไปนาน
จะเป็นปัญหาเพราะใช้งบประมาณได้ไม่เกิน 20% และงบพัฒนาใช้ไม่ได้เลยทาได้แค่เงินเดือนต้องจ่ายไป เรียน
ให้รับทราบก่อน มันก็เป็นปัญหาต้องประชุมใหญ่วิสามัญ ผมไม่ทราบว่าการประชุมใหญ่วิสามัญต้องใช้เงินอีก
เท่าไร
นายบุญชอบ มีนาภา : ไม่เป็นไรครับ
ประธาน : ไม่ใช่ไม่เป็นไร เงินของเราใช้เท่าไรก็ได้เหรอตามสบาย กราบเรียนก่อนนะ
ครับ เพราะในนี้ไม่มีรายละเอียดประกอบก่อนพูด คราวนี้มีรายละเอียดประกอบก็ยังไม่เอาอีก ผมไม่รู้จะทาวิธี
ไหนแล้ว และสิ่งที่ทากรรมการกลั่นกรองชุดที่แล้วที่มีข้อสังเกต กรรมการชุดนี้ไม่ได้ละเลยก็เอาข้อสังเกตมา
พิจารณาและตัดแต่งไปทุกอย่างที่มี ไม่ใช่อยากทาอะไรก็ทา อย่าลืมประธานพ้นหน้าที่แต่กรรมการที่อยู่ต่ออีกปี
เขาก็รู้เรื่องพวกนี้แล้วและโปร่งใส ไม่ใช่จะหมกเม็ดโน่นนี่นั่น ไม่มี มีกรรมการกลั่นกรองเดี๋ยวก็มีกรรมการดู
กรรมการกลั่นกรองอีก
นายบุญชอบ มีนาภา : ไม่เป็นไร
ประธาน : ไม่ใช่ไม่เป็นไร ถามสมาชิกก่อนจะเอาอย่างไร
นายบุญชอบ มีนาภา : ผมเสนอ คราวที่แล้วกรรมการไม่มีงบประมาณจนเดือน 11
นัดประชุมอนุมัติงบประมาณเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ใช้มาแล้ว 11 เดือน ก็ยังใช้ได้
ประธาน : ใช้ได้แล้วดีไหม สิ่งที่พัฒนาไม่ได้ ท่านจะถอยหลังเข้าคลองเหรอ เขาใช้
ประมาณเดือนครึ่ง ประมาณ 20% แล้ว นี่ก็เดือนครึ่งแล้วท่านจะให้ต่อไป 2-3 เดือนเหรอ มันก็ไม่ถูกเรื่อง
กรรมการชุดใหม่เขาจะใช้อะไรได้ต้องมาดูอีก อะไรใช้ได้ ไม่ได้ routine ก็ใช้ได้
นายบุญชอบ มีนาภา : ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาคงจะได้รวดเร็ว
ประธาน : ต้องประชุมใหญ่วิสามัญอีก
นายบุญชอบ มีนาภา : ต้องประชุมอยู่แล้ว
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ประธาน : งบประมาณที่ใช้คราวที่แล้วใช้ไปเท่าไร ทราบไหม กรรมการกลั่นกรองใช้
ไปเท่าไร เอาข้อเท็จจริงมาดู
นายบุญชอบ มีนาภา : อย่าให้พูดเรื่องที่ท่าน ไม่อยากพูดนะ แต่จริงๆ เราก็ทาได้
ไม่ใช่เหรอ ให้คณะกลั่นกรองขึ้นมาและดูแลเพื่อให้กรรมการชุดใหม่ใช้ก็ทาได้
ประธาน : อย่างนั้นบอกว่าให้กรรมการกลั่นกรองพิจารณาและเห็นชอบไปเลยได้
ไหม ไม่ต้องเอาเข้าที่ประชุมใหญ่อีก มีเงื่อนไขไว้ได้ไหม
นายบุญชอบ มีนาภา : ขอถามอดีตประธานกลั่นกรอง อาจารย์พอพันธ์ ว่าจะรับ
ไหม
ประธาน : ก็เพื่อไม่ต้องมาทาตรงนี้อีก กลั่นกรองด้วยความเหมาะสมแล้ว ท่านก็ตั้ง
คนที่เหมาะสมไปดูแล้วจะตัดตรงไหนก็มีสิทธิ์ทาการให้เป็นไปตามนั้นได้ไหม อย่างนี้เป็นไปได้ไหม
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ผมอ้างระเบียบข้อบังคับได้เพื่อไม่ให้เสียเวลา ข้อบังคับ
สหกรณ์จุฬาข้อ 47 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ ในข้อย่อยที่ 23 จัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของสหกรณ์เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติ ถ้าในปีใดที่ประชุมใหญ่ยังมิได้อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีก็ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายปีก่อนไปพลาง นี่คือข้อบังคับ
ประธาน : ก็ 20%
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ถ้าจะมีแขวนงบประมาณและจัดทา มิได้มี
คณะกรรมการมาดูเป็นเรื่องทาได้เพราะข้อบังคับบอกว่าถ้าปีใดที่ประชุมยังมิได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายให้ใช้
งบประมาณรายจ่ายปีก่อนไปพลาง ไม่มี 20% ขอบคุณครับ
ประธาน : 20% เป็นทางปฏิบัติโดยทั่วไป เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นั่งตรงไหน
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ผม พอพันธ์ วัชจิตพันธ์ เลขที่ 263228 เรื่องการใช้ 20%
ท่านยืนยันว่าต้องเป็นเกณฑ์กาหนดไว้ จาได้ว่าครั้งที่แล้วประชุมวิสามัญ ผมถามว่างบประมาณก็มาพิจารณา
ใหม่แล้ว ทาไมไม่พิจารณาว่าเราใช้เกิน 20% จะได้ทาให้ถูกต้อง ที่ประชุมใหญ่จะพิจารณาว่าอนุโลมแต่ท่าน
บอกไม่จาเป็นแล้ว จบแล้ว ฉะนั้นท่านจะยึด 20% ก็ให้ยึดไปตลอด อย่ายึดเฉพาะบางกรณี
ประธาน : ที่ดาเนินการมาตลอดเป็นเช่นนั้นตั้งแต่ปีที่แล้วกว่าจะเรียบร้อยมีหลาย
เรื่อง ผมเรียนอย่างนี้ที่ประชุมอนุมัติโดยมีเงื่อนไขให้กรรมการกลั่นกรองพิจารณาและออกมาเช่นใดก็ให้เป็น
เช่นนั้น ได้ไหม
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ผมคิดว่าถ้าที่ประชุมอนุมัติงบประมาณแล้วไม่จาเป็นต้อง
กลั่นกรองก็ได้ ถือว่าเป็นโอกาสให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบ
กิจการ ร่วมกันจะได้ดูประสิทธิภาพในการใช้เงินและความถูกต้องในการใช้เงินตามงบประมาณที่ขอ
คณะกรรมการตรวจสอบในอนาคตจะเป็นคณะกรรมการที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้สมาชิก คณะกรรมการจะคอย
ติดตามไปและเมื่อที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการจะได้ไม่มีปัญหา
ประธาน : เข้าใจประเด็นท่านแล้ว คืออนุมัติตามที่นาเสนอแต่การจะใช้ต้องใช้ให้
ถูกต้อง ไม่ใช่อนุมัติ 100 และต้องใช้ให้หมด 100 จะใช้ 80-90 ประหยัดใช้เชิงที่ถูกต้อง คือไม่มีทางใช้เกิน นี่
เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ใช้น้อยกว่าไม่ว่า เพราะงบปีที่แล้วตั้งไว้ 111 ล้าน ใช้ไม่ถึง ไม่ใช่ตั้งใจใช้ตามที่ได้อนุมัติมา
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ไม่มีธุรกิจไหนตั้งงบเกิน 30%-40% เราตั้งเกินตลอดเวลา
ทาให้รู้สึกว่าเราสามารถใช้ได้และมีเหตุผลที่จะใช้ได้ อ้างได้ตลอดมันก็ไม่ควร การมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ป้องกันไม่ให้เกิดกรณีอ้างเหตุผลที่ไม่น่าพิจารณา ผมคิดว่านี่เป็นการพัฒนาระบบเรามีการตรวจสอบเป็น
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มาตรฐานมากขึ้น ขอให้ตั้งผู้มีความรู้ด้านบัญชี ด้านการจัดการที่เป็นประโยชน์ ขอให้กรรมการช่วยพิจารณาตั้ง
ส่วนผมคิดว่าถ้าจะผ่านงบประมาณก็ผ่านไป แต่ควรมีคณะกรรมการที่ดาเนินการติดตามและสรุปได้ รวมถึง
การตรวจตราการใช้เงินในหมวดต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานและเปรียบเทียบ
ประธาน : ที่ท่านพูดผมพอสรุปได้ว่าการตั้งงบประมาณตามที่คณะกรรมการชุด
ปัจจุบันตั้งให้อนุมัติตามที่นาเสนอแต่การใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพดี ต้องมีคณะกรรมการอีกชุดใช่ไหม
ชุดที่ว่าจัดตั้งโดยคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งบวกกับของเก่าหรือจะให้ที่ประชุมใหญ่ตั้งวันนี้ เสนอเลยจะ
มีกี่คน ขอถามที่ประชุมเอาอย่างนั้นไหม จะมีกี่คน นี่ก็เป็นการทาวิธีใหม่อาจจะทาให้สภาพดีขึ้นจากเดิม
งบประมาณที่ตั้งไม่ใช่จะใช้จนหมดแต่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งกรรมการเข้าไปช่วยกากับดูแลในการใช้
งบประมาณ ผมไม่เรียกกลั่นกรอง ตั้งวันนี้ได้ไหม เอากี่ท่านดี ลองเสนอมา
นายจารูญ ณ ระนอง : เห็นคล้ายกันมาก แต่มีความต่างตรงที่การพิจารณา
งบประมาณตรงนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมและโต้แย้งงบประมาณที่ตั้งบางส่วนได้ตามความ
เหมาะสม ผลสุดท้ายต้องขอมติว่างบประมาณที่ตั้งไว้จะผ่านที่ประชุมหรือไม่ เมื่อผ่านแล้วการบริหารจัดการ
งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อควบคุมกากับตรวจสอบเป็น
เรื่องดี ชื่อเสียงของสหกรณ์แม้เราจะเป็นนิติบุคคลแต่ก็บวกกับมหาวิทยาลัย ผมอยากให้ฝ่ายบริหารของจุฬาฯ
กรรมการจะกี่คนที่มาจากมหาวิทยาลัย เขาต้องตั้งจากบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมกากับและติดตาม
ตรวจสอบ ผมคิดว่า 9 คน เป็นเลขที่ดี อาจจะ 6 จากที่นี่ 3 จากมหาวิทยาลัยหรือ 7:2 ก็สุดแท้แต่ ขอบคุณ
ประธาน : ท่านคิดว่าในงบประมาณที่นาเสนอต้องอภิปรายแต่ละข้อว่าเห็นด้วย
หรือไม่ก่อนใช่ไหม ไม่รู้นะคงยืดยาว แต่ที่ตั้งไม่ใช่ไม่มีหลักเกณฑ์ แต่หลักเกณฑ์เราอาจจะไม่ตรงกับของท่านก็
ได้ คืออนุมัติงบประมาณตามที่นาเสนอที่ประชุมใหญ่ตั้งคณะกรรมการกากับดูแลตรวจสอบการใช้งบประมาณ
การตั้งผมคิดว่าต้องตั้งจากที่ประชุมใหญ่ดีกว่า และบอกว่าโควตา 9 คน จาก 6 คนที่นี่ 3 คนที่โน่น และใครจะ
ส่ง 3 คนนั้นมาเพราะการบริหารจัดการเป็นเรื่องของสมาชิก สมาชิกน่าจะเป็นคนนาเสนอมากกว่า อย่าเอา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาเกี่ยวข้องเป็นนิติบุคคลต่างกัน กราบเรียนตรงนี้ ขอให้ที่ประชุมใหญ่เป็นคนตั้งดีกว่าใน
ความเห็นผม คิดว่าน่าจะไม่ขัดข้อง กรรมการชุดใหม่คงยินดีเพราะอยากทางานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ผมขอเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่แล้วที่มีคณะกรรมการ
กลั่นกรอง เพราะเราเห็นว่างบประมาณมี.
ประธาน : มันเป็นอดีตไปแล้ว
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ถึงตั้งกรรมการกลั่นกรอง พอตั้งขึ้นมาก็คือทาให้ต้องมี
ประชุมวิสามัญเพิ่ม เพราะงบประมาณไม่ได้อนุมัติในที่ประชุมสามัญครั้งแรก ถ้าเราตรวจรายละเอียดทุก
รายการก็จะใช้เวลาเยอะ เราไม่มีเวลาจะตรวจละเอียดยิบขนาดนั้น ใครคิดว่ามีข้อไหนควรเสนอว่าควร
ปรับปรุงก็เสนอ แต่ถ้าเป็นแต่ละรายการคงไม่ไหว ผมคิดว่าคณะกรรมการกากับการใช้งบประมาณก็เป็น
ประโยชน์ ขอความคิดเห็นเพื่อนสมาชิกว่าเราจะใช้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเรายังไม่ได้ติดต่อว่าเขาจะให้ไหม
อย่างไรก็ตามถ้าได้คณะกรรมการชุดแรกจะครบหรือไม่ครบ 9 คน ก็ดาเนินการไปก่อนและถ้ามีการประชุม
ใหญ่ครั้งต่อไปก็ทาให้เป็นระบบถาวรมากขึ้น
ประธาน น่าจะสรุปได้
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นายจิตปภัสส ใจอารีย์ : ผม จิตปภัสส ใจอารีย์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผมได้จุด
ประกายความคิดแต่เบื้องต้นว่าควรมีกรรมการอีกชุดมาช่วยดูแล ที่มาของกรรมการ สมมติเราเลือกในที่ประชุม
นี้ก็มาจากสายเดียวกัน การตรวจสอบ คาว่าตรวจสอบผมหมายถึงคณะที่ได้รับเลือกตั้งมาและคณะที่จะชี้คน
นั้นคนนี้
ประธาน : กราบเรียนว่าที่ประชุมแห่งนี้ชี้ครับ
นายจิตปภัสส ใจอารีย์ : ผมอยากเสนอว่าครั้งนี้ขอให้เป็นเฉพาะกาล ครั้งหน้าให้เอา
ผู้ลงสมัครที่ได้อันดับ 2 คือคู่นี้เขาไม่ฮั้วกันแน่ รับประกันได้ เพราะเขาอยู่คนละทาง เอาอันดับ 2 ขึ้นมาจะได้ไม่
ต้องเลือกซ้าซ้อน จะได้มาช่วยกันดูแล ถ้าเราจะเอาครั้งนี้อันดับ 2 ขึ้นมาก็จะยิ่งดี ไม่ต้องทาอะไรอีกมากมาย
ขอบคุณครับ
ประธาน : เอาเป็นว่านี่เป็นการทดลองการทาการที่เป็นนิมิตหมายใหม่ งบประมาณ
ก็อนุมัติตามที่กรรมการที่นาเสนอมาทุกประเด็น และขอที่ประชุมตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการใช้
งบประมาณ
นายจารูญ ณ ระนอง : กากับตรวจสอบไปเลยครับ เพราะเขาช่วยตรวจสอบให้ด้วย
กากับตรวจสอบมีอานาจ ให้กากับตรวจสอบดูแล
ประธาน : พูดคาให้ชัดเจน กากับดูแล
นายจารูญ ณ ระนอง : และตรวจสอบ audit committee
นายสาลี เหลาชัย : ผมสาลี เหลาชัย หมายเลขสมาชิก 331748 เรื่อง
คณะกรรมการเป็นเรื่องใหม่ที่ทุกคนจะลง เมื่อกี้เลือกตั้งกรรมการแล้ว 15 ท่าน เหมือนไม่มีอะไรมาทางานและ
มาตั้งกรรมการเพิ่มเข้าไปอีก ท่านจะทางานอย่างไร ผมติดใจว่าขึ้นมาตาแหน่งอะไร ทาหน้าที่อะไร ขอบเขต
การทางานตรงไหน เทียบเท่าคณะกรรมการที่เลือกไป 15 ท่านหรือเปล่า งบประมาณเอามาจากไหน เงินเดือน
เท่าไร ประชุมเท่าไร ต้องกาหนดให้ชัดเจน ไม่ใช่ตอนนี้ใช้ไป 3 ล้านแล้วนะท่านประธาน มันไม่ได้ การเอาคน
มาทางานต้องมีงบประมาณและเงินนี่ของสมาชิกเดี๋ยวกรรมการคณะนั้นคณะนี้ เหมือนเราไม่เคยมีผลงานอะไร
มา ดูประวัติศาสตร์แล้วเราเติบโตมาทั่วประเทศ ผมขึ้นมาให้กรอบว่าคณะกรรมการที่จะขึ้นมามีหน้าที่อะไรว่า
ไป ประกอบด้วยใครบ้าง ทาหน้าที่อะไร งบประมาณจะเป็นรายเดือนหรือเป็นค่าเบี้ยประชุม ท่านที่จะขึ้นมา
ถือว่ามาดูแล ผมยอมรับแต่ทุกอย่างเป็นข้อใหม่ต้องวางกรอบให้สมาชิกเห็นชัดเจนและทางานตามที่จะมาช่วย
สหกรณ์เราให้มั่นคงยั่งยืนต่อไป ขอบคุณครับ
ประธาน : คนที่มา 9 ท่าน ได้มาโดยต้องใช้สมอง ความรู้ความสามารถ ต้องมีเบี้ย
ประชุม มีค่าตอบแทน ใครจะมาทาโดยไม่รับค่าตอบแทนเป็นไปไม่ได้ รายจ่ายนี้จะตั้งไว้ตรงไหนดี ต้องมี
งบประมาณก่อนหนึ่ง ค่าใช้จ่ายเรื่องหยั่งเสียงเลือกตั้งมันมีอยู่ เราตั้งหมวดในหมวดที่ 4 เป็น 4.35 เป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการที่ว่า X ตัวนี้ ให้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเหมือนกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง นั่นให้
1 ล้าน นี่คงไม่ตั้ง 1 ล้าน จะตั้งกี่แสนก็สุดแท้แต่ มีกรรมการ 9 ท่าน ก็ถัวเฉลี่ยได้ ประชุมเดือนละครั้งก็ 12
ครั้ง พอไหม และในการประชุมอย่างกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งมี 11 ท่าน ใช้เบี้ยประชุมเต็มที่ 20,600 บาท
9 ท่านคงไม่ถึง 20,000 แต่ maximum 20,000 x12 เดือนละครั้งเหมือนกรรมการดาเนินการประชุมเดือนละ
ครั้ง เอา 12 คูณก็ 240,000 บาท เป็นงบตั้งไว้ให้คณะกรรมการชุดนี้ จะมีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณและตั้งงบประมาณเพิ่มมาอีกข้อ 4.35 เป็นเงิน 240,000 บาท ท่านก็รู้ตั้งไว้เท่านี้
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แต่ไม่ได้ใช้หมด กรรมการอานวยการประชุมกันครั้งหนึ่งใช้ 20,600 ใน rate เดียวกัน ถ้าใช้ rate กรรมการ
ดาเนินการเบี้ยประชุม 1,200 บาท ไม่มีค่าพาหนะ เพราะกรรมการดาเนินการก็ 1,200 ทางนี้ 9 ท่าน ก็
10,800 x 12 ก็ประมาณ 130,000 บาท เป็นงบประมาณเพื่อกรรมการชุดนี้ เห็นชอบไหม
นางสุนีย์ คามา : นี่คือเรามาพิจารณาอานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับ
ข้อ 41 เราจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของเราที่เห็นชอบจากที่ประชุมแล้วใช่ไหม ถ้าสมาชิกจะเสนอ
คณะกรรมการก็ต้องมาแก้ไขข้อบังคับก่อน พอมาอ่านข้อบังคับไม่มีเรื่องการพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองหรือติดตามผลงานของคณะกรรมการ อันนี้อานาจเขาให้ไว้ว่าตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้งผู้
ตรวจสอบกิจการเพื่อมาทาหน้าที่ติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับหรือไม่ ข้อบังคับเราให้อานาจเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ไม่ให้อานาจจะต้องตั้งคณะกรรมการติดตามตรง
นี้ ไม่มี ถ้าสมาชิกเห็นว่าจะดาเนินการต้องแก้ไขข้อบังคับก่อนและใช้ในโอกาสหน้า เมื่อกี้มีสมาชิกให้ข้อสังเกต
ว่าน่าจะเอาคณะกรรมการจากฝ่ายที่มีความรู้เรื่องบัญชี น่าจะเป็นเรื่องการคัดสรรคณะกรรมการว่าเราต้อง
กาหนดจากที่ประชุมและแก้ไขข้อบังคับก่อน คือทุกอย่างทาได้หมดแต่ต้องแก้ไขข้อบังคับ เราต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับข้อนี้
ประธาน : ผมเห็นทางออกอยู่ คณะกรรมการดาเนินการตั้งคณะทางานได้ ตั้ง
อนุกรรมการก็ได้ ขอให้นาเสนอที่ประชุมใหญ่ว่าจะตั้งใครบ้างและกรรมการดาเนินการก็ใช้อานาจของท่านตั้ง
คณะทางานกากับดูแลและตรวจสอบการใช้งบประมาณ ผมโยนเข้าไปกรรมการดาเนินการให้ทาตรงนี้ก็ไม่ต้อง
แก้ไขข้อบังคับ เพราะสามารถตั้งคณะทางานได้แต่คณะทางานไม่ใช่ตั้งกันเองในกรรมการ 15 ท่าน แต่ขอคา
เสนอแนะจากที่ประชุมใหญ่ว่าจัดตั้งใครบ้าง เอาบุคคลเหล่านี้ไปตั้งได้ ไม่ต้องแก้ไขข้อบังคับ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ท่านประธาน มีความเห็นแย้งกับที่ผู้แทนเสนอ ในข้อ
41 อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น นี่เป็นปัญหาภายใน
ของสหกรณ์เรา เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้งข้อต่อไปนี้ นอกเหนือจากรวมมันมีอยู่แล้ว เวลานี้สมาชิก
เราคิดว่าเรื่องการใช้งบประมาณอาจจะเป็นปัญหาของเรา รวมทั้งข้อต่อไปนี้ที่อ้างข้อต่างๆ มันเป็นเพียงส่วน
หนึ่ง
ประธาน : เดี๋ยวจะเรื่องยาวไป กราบเรียนว่าในข้อบังคับไม่ต้องเปลี่ยนแต่ให้
กรรมการดาเนินการรับสิ่งที่เรานาเสนอนี้ไปตั้งคณะทางานหรืออนุกรรมการว่าเป็นกรรมการที่ทาหน้าที่ จะตั้ง
คณะทางานอะไรก็ได้เพราะในข้อบังคับกาหนดว่าสามารถตั้งกรรมการต่างๆ ได้ ข้อ 47 จัดตั้งคณะกรรมการ
ต่างๆ ได้ ตั้งอนุกรรมการก็ได้ ตั้งคณะทางานก็ได้ที่มาทาหน้าที่อะไรก็กาหนดหน้าที่ เมื่อทาแล้วก็ไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน ไม่จาเป็น
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : เวลานี้เราอย่าสับสน อานาจของที่ประชุมใหญ่กับ
อานาจของคณะกรรมการดาเนินการมันคนละข้อ ที่เรากาลังพิจารณาคืออานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ตาม
ข้อ 41 บอกว่ามีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งรวมทั้งด้วยและไม่รวมที่บอกว่าเป็น
ปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ ต้องตีความว่าซึ่งก่อนหน้าที่รวมมีอานาจอยู่แล้ว กรณีของผมที่ประชุม
ใหญ่เคยแต่งตั้งเป็นประธานคณะศึกษาธุรกรรมและนิติสัมพันธ์คลองจั่น ผมก็มาจากที่ประชุมใหญ่ เราเคยทา
มาแล้ว เรื่องนี้ไม่ได้ขัดกับข้อ 41 แต่อย่างใด เรียนให้ท่านทราบ เพราะถ้าไปใช้อานาจหน้าที่กรรมการ
ดาเนินการข้อ 47 กลายเป็นว่าความอิสระ เขาแต่งตั้งเรา เราไม่อิสระ

56

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561

ประธาน : เข้าใจแล้ว จะได้ดาเนินการได้แล้ว อาจารย์จารูญ มีประเด็นอะไรอีก
นายจารูญ ณ ระนอง : คงยุติ ว่าจริงๆ แล้วที่ประชุมแห่งนี้สามารถมีมติได้ มติจะตั้ง
อนุกรรมการหรือกรรมการก็สุดแท้แต่จะเรียกว่าเป็นกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณสหกรณ์
ประธาน : กากับดูแลและตรวจสอบ
นายจารูญ ณ ระนอง : จะใส่กากับดูแลด้วยก็ได้ ถ้าตรวจสอบมันก็คลุมเหมือนกัน
ประธาน : กากับดูแลและตรวจสอบ
นายจารูญ ณ ระนอง : ok สามารถตั้งได้ ประธานคนต่อไปก็อยู่ ท่านก็เข้าใจว่า
ปกติงานองค์กรใหญ่ๆ จะมีตรวจสอบภายใน แต่สหกรณ์เรายังไม่เคยมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ฉะนั้น
มีเหตุออกจากที่ประชุมแห่งนี้ว่าขอให้มีตรงนี้ ผมคิดว่ากรรมการชุดใหม่ yes อย่างเดียว ขอบคุณครับ
ประธาน : ตรวจสอบภายในมันอีกเรื่องหนึ่งอย่าพูดเดี๋ยวจะยาวไป
นางสาวบุษยมาส หนูชม : ขออนุญาตอีกครั้ง ในข้อบังคับข้อ 41 อานาจที่ประชุม
ใหญ่ว่ามีอานาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น ถ้ามีปัญหาก็สามารถวินิจฉัย ส่วนการตรวจสอบ
กรรมการข้อบังคับข้อ 41(5) ได้บอกว่าให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เป็นอานาจของที่ประชุมใหญ่
และมีกฎระเบียบชัดเจน ถ้าหากจะแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นมาทาหน้าที่ควบคู่กับผู้ตรวจสอบกิจการนั้น ไม่มี
บทบัญญัติใดให้อานาจไว้ ถ้าตั้งมาแล้วเขาทางานไม่ได้ก็จะมีประเด็นว่าทาในฐานะอะไร ในฐานะที่เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการเสนอมาแล้วที่ประชุมใหญ่มีหน้าที่อนุมัติหรือไม่ ถ้าไม่ก็สรรหามาใหม่ จะเป็น
คณะนิติบุคคลหรือบุคคลตรงนี้ระเบียบนายทะเบียนเปิดให้ ถ้าเห็นว่าคณะนิติบุคคลที่คณะกรรมการสรรหามา
ไม่มีประสิทธิภาพ ท่านจะสมัครกันเองก็ได้แต่ขอให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ตรงนี้ขอยืนยันว่า
อานาจที่ประชุมใหญ่ให้รวมถึงอานาจคณะกรรมการด้วย กรรมการก็ต้องให้สิทธิ์อานาจการบริหารพอสมควร
ไม่อย่างนั้นสหกรณ์จะดาเนินการต่อไปไม่ได้ ขอบคุณค่ะ
ประธาน : เราไม่ได้ตั้งผู้ตรวจสอบกิจการซ้อนกัน คนละเรื่องกัน นี่กากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเดียว ไม่ได้เอาทั้งหมด การบริหารจัดการก็เป็นเรื่องคณะกรรมการ
ดาเนินการก็ทาไปตามข้อบังคับที่กาหนด นี่ไม่ได้ซ้าซ้อนกับผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 41(5) ไม่ใช่อย่าง
นั้น อันนี้กากับดูแลและตรวจสอบการใช้งบประมาณ
เลขานุการ : เราไปตั้งในวาระอื่นๆ ได้หรือไม่ ในการที่ประชุมใหญ่เป็นข้อเสนอแนะ
จะได้ไม่ผิดข้อบังคับ ไม่ต้องมาวินิจฉัยแต่ที่ประชุมใหญ่ไปเสนอในวาระอื่นๆ ว่าเห็นควรว่าจะมีคณะกรรมการ
ชุดนี้ งบประมาณก็งบประมาณไป เพราะจะได้ไม่ขัดในข้อที่ท่านว่า จะมีสานักตรวจกิจการของเราที่ต้องอนุมัติ
จากที่ประชุมด้วย แต่จะเป็นอย่างไรขอเสนอในวาระอื่นๆ ได้หรือไม่ จะได้ไม่ผิดข้อบังคับตามที่ผู้แทนแนะนา
ประธาน : เรียนท่านเลขาว่าเรื่องอื่นๆ เป็นเรื่องเพื่อเสนอแนะมิได้พิจารณา นี่
พิจารณาในเรื่องงบประมาณที่เราเห็นว่าสมควรจะให้มีคณะกรรมการ 9 ท่าน เลือกจากที่ประชุมใหญ่ทาหน้าที่
กากับดูแลและตรวจสอบการใช้งบประมาณ ที่ประชุมก็เสนอเลยจะได้เอาไปดาเนินการได้ ผมก็เติมว่าท่านต้อง
มีการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายดาเนินการอื่น เติมข้อ 4.34 เป็น 4.35 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการ
กากับดูแลและตรวจสอบการใช้งบประมาณ คิดสูตรกรรมการดาเนินการก็เบี้ยประชุม 1,200/ครั้ง เท่า
กรรมการดาเนินการ 9 คนก็ 12x9 =10,800 x12 จริงๆ มัน 10 เดือนเท่านั้น ก็ให้ 12 จะได้ประมาณ
130,000
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นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ผมขอชี้แจงกับผู้แทนของกรมตรวจ กรณีที่
คณะกรรมการที่เราพิจารณาตามอานาจที่ประชุมใหญ่ข้อ 41 ทาเพียง function เดียว เหมือนการเลือกตั้ง
กรรมการหยั่งเสียง ประธานศึกษาธุรกรรมคลองจั่นก็ function เดียว นั่นคือปัญหาภายใน ผมคิดว่าความเห็น
ที่ผู้แทนน่าจะยังไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
เหรัญญิก : ผมขอเสนอ จะอย่างไรก็ตามถ้าแต่งตั้งกรรมการหรือคณะทางานได้ เรื่อง
งบประมาณผมอยากให้ดูหน้า 132 ถ้าไม่ตัดจากนี้ไปจะมีงบหนึ่ง ผมขอเสนอว่ามีสมาชิกเคยร้องเรียนในหมวด
ที่ 4 ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่นในหัวข้อ 4.24 จะมีค่าสนับสนุนการกีฬาของมหาวิทยาลัย ย้อนมา 5-6 ปี เราให้
การสนับสนุน 200,000-300,000 ที่ผ่านมามีสมาชิกร้องเรียนว่าบริจาคเยอะเกินไปเป็น 890,000 แยกไปให้
ศูนย์กีฬา มีจุฬาฯ มี 78 หน่วยงาน ถ้าให้ศูนย์กีฬาหน่วยเดียวตามที่สมาชิกร้องเรียนมา ถ้าเอางบนี้มากระจาย
ให้คณะทางานเพื่อให้ความสบายใจแก่สมาชิก ในขณะที่สหกรณ์จุฬาฯ กาลังวิกฤตและกาลังจะเดินทางที่ดี ผม
ว่าเอางบนี้ 800,000 มาแบ่ง ถ้าไม่ตัดงบประมาณในข้อ 4.24 ศูนย์กีฬาได้รับสนับสนุนแต่ละปี 890,000 เข้าใจ
ว่าเอาไปให้นักกีฬาคนละ 1,700 แต่คนที่เป็นนักกีฬาแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้ ตรงนี้มีปัญหา เราจะเอางบนี้มา
ไหม ข้อ 4.24 เราจะกระจายงบนี้มาได้ไหม
ประธาน : เราจะเปิดประเด็นใหม่แล้วเอาประเด็นนี้ก่อน 4.24 ตั้งไป 890,000 จะใช้
ไม่หมดก็ไม่มีใครห้าม ผมว่าคนละประเด็น วันนี้ผมอยากเติมคณะกรรมการที่ตั้งใหม่เป็นข้อ 4.35 เหมือนล้อกับ
ค่าใช้จ่ายกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ผมคิดว่า 9 ท่าน ใช้เบี้ยประชุม 1,200 ก็ 10,800/ครั้ง และมี 10 เดือนใน
ปีนี้ ผมให้ 12 ครั้ง 130,000 กรรมการนี้มีหน้าที่กากับดูแลและตรวจสอบการใช้งบประมาณ กรรมการ
ดาเนินการไม่ใช่ไม่มีกฎเกณฑ์ก็ดูการกลั่นกรองของท่าน จะตัดหรือเติมอะไรก็ทาให้เหมาะสม แต่ไม่มีใครมา
ดูแลตรวจสอบวิธีการที่ท่านว่าเครื่องแต่งกายให้คนละ 2 ชุด/ปี ถ้ามาใหม่เราให้ 3 ชุด สุดแท้จะพิจารณาว่าคน
เก่าให้ 1 ชุด คนใหม่ 2 ชุด ในรายละเอียดปลีกย่อยมีอีกเยอะ เพื่อให้การทดลองปฏิบัติในปีนี้เป็นสิ่งที่ดีและ
เหมาะสม ขอเสนอว่าผมขอตั้งงบประมาณเพิ่มในข้อ 4.35 ในหน้า 133 เรียกว่าค่าใช้จ่ายคณะกรรมการกากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้งบประมาณ ที่ประชุมแห่งนี้ก็เสนอเลยดีไหม
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ขอเสริม จากประสบการณ์ที่เป็นกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณ เรามีปัญหา ท่านบอกว่าให้แต่ค่าเบี้ยประชุม กรรมการชุดอื่นท่านได้ค่าพาหนะด้วย เราทาหนังสือ
ไป ท่านไม่อนุมัติก็งง
ประธาน : ก็ดาเนินการต้องได้ค่าพาหนะกัน เราไม่เอา คนเกษียณแล้วต้องมีค่า
พาหนะ เราก็ไม่เอาจากกรรมการดาเนินการอย่างนั้น
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ท่านเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานไมได้ คนอื่นมีระเบียบมี
การกระทาหรือคณะกรรมการเลือกตั้งก็มีกันหมด ท่านจะมากาหนดตรงนี้ไม่ได้ ประการที่ 2 การรายงานต้อง
รายงานต่อที่ประชุมใหญ่ ท่านไม่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการกลั่นกรองมารายงานต่อที่ประชุมใหญ่เลย ทาไปก็
ไม่มีผลเท่าไร
ประธาน : ก็จบแล้วเอาข้างหน้าให้ดี ไปข้างหน้าดีกว่าอย่างย้อนหลังเลย
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ขอให้ตั้งเป็นกรรมการเฉพาะกิจ มีค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
เท่าที่จาเป็น จะตั้งเพดานเท่าไรก็เชิญ คิดว่าการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลานานมาก ควรให้ค่าตอบแทนด้วย
ความเหมาะสม
ประธาน : เสนอสิครับ ให้ค่าพาหนะ 400 ใช่ไหม
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นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ค่าพาหนะควรให้
ประธาน : สาหรับคนเกษียณ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : คนที่ทางานในนี้เขามาอยู่แล้ว
ประธาน : ก็ไม่มีค่าพาหนะใช่ไหม
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : แต่ผู้เกษียณต้องลาบาก
ประธาน : คนที่ทางานไม่ให้ใช่ไหม จะให้คนที่เกษียณไปแล้ว 400
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : เพราะกรรมการชุดอื่นก็เป็นอย่างที่ท่านเสนอก็ถูกแล้ว
ขอให้เป็นกรรมการเฉพาะกิจ สรรหาได้ 9 คนแล้ว ปีถัดไปที่ประชุมใหญ่ขอให้สมัครมา ใครอยากเป็นกรรมการ
ชุดนี้เสนอมาและมาเลือก 9 คน
ประธาน : เอาปีนี้ก่อน
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : เราทาเพื่อตั้งเป็นมาตรฐานที่จะดาเนินการต่อไปใน
อนาคต ผมคิดว่ากระบวนการนี้บางท่านยังไม่เข้าใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบหรือกากับดูแลต่างๆ มันคือ
อะไร ปัจจุบันบริษัทหลายแห่งเขาต้องการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรก็ตั้งกรรมการตรวจสอบ ถ้าดูธุรกิจทั่วไป
audit committee เขารู้จักกันหมด ผมสงสัยว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์จะบังคับไม่ให้เราทาดีกว่ากฎหมายที่
กาหนด ทาไมจะไม่ยอมให้เราทา เราไม่ได้ตัดผู้ตรวจสอบกิจการออก เราเป็นคณะกรรมการมาช่วยดูแล ที่
สหกรณ์อื่นเขามีบุคลากรที่เป็นสมาชิกสมัครเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบกิจการเป็นทีมไม่ใช่คนเดียวจ้างมา
เลย ไม่มี บางแห่งไม่เอา การตรวจคนเดียวไม่สามารถทาให้เกิดประสิทธิภาพได้และจ้างมา
ประธาน : มีค่าพาหนะสาหรับคนที่ไม่ได้ทางานในจุฬาฯ 400 บาท เบี้ยประชุม
กรรมการดาเนินการ 1,200 อนุกรรมการหรือคณะทางาน 600 ผมเรียนว่าค่าใช้จ่ายกรรมการหยั่งเสียง
เลือกตั้ง ประธาน 2,000 กรรมการ 1,500 ไม่รู้ท่านจะเอาอย่างไร เบี้ยประชุมก็ต้องกาหนด ประธานและ
กรรมการอื่นก็ราคาเดียวกัน
นายณรงค์ เพชรสุก : case นี้น่าจะสรุปได้แล้ว ผม ณรงค์ เพชรสุข 390783 น่าจะ
สรุปแล้ว ให้ดีที่สุดคือแก้ไขข้อบังคับก่อนและใช้ในปีถัดไป ผมว่าก็ ok ถ้ามาเริ่มรายละเอียดจะเอาใคร เมื่อไร
จะจบ ผมว่าให้แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องไม่ขัดต่อกรมส่งเสริมและเริ่มสรรหากันโดยวิธีอะไร อาจจะเลือกตั้ง เปิด
วิสามัญหรือเลือกตั้งใหม่กรรมการกากับดูแลตรวจสอบอะไรก็เปิดมาเป็นกิจจะลักษณะ อย่างนี้ไม่จบแน่
ความเห็นส่วนตัวผมคือต้องมีกรรมการคนนอก ไม่ใช่เอากรรมการที่มีส่วนได้เสียตรงนี้ อาจจะเป็นกรมส่งเสริม
หรือใครก็ได้มาเป็นตัวแทนให้คาปรึกษาให้ถูกต้องตามกฎหมาย แก้ข้อบังคับก่อนอย่าปล่อยให้เป็นแบบนี้
ขอบคุณครับ
ประธาน : น่าจะเป็นได้แต่ผมหาทางออกให้อยู่แล้ว ก็ทาครั้งนี้ไปเลยไม่เสียหายอะไร
ถ้าจะให้ถูกต้อง 100% ก็ว่ากันอีกทีปีนี้จะได้ทาไปได้ ค่าใช้จ่ายต้องมีให้เขา จากนี้ไป 10 เดือน ผมให้ 12 หรือ
ท่านว่าน้อยไปต้อง 15 ครั้งหรืออย่างไรก็กาหนดมา เดือนแรกต้องจูนกันให้เข้าใจก่อนว่าต้องทาอะไร อาจจะ
พิเศษมา 1-2 ครั้ง และ มี.ค. เม.ย. ไปก็ 10 เดือน อีก 2 ครั้งเป็น 12 ครั้ง ได้ไหม คิดคร่าวๆ และตั้งค่าใช้จ่าย
ให้เขา ที่กรรมการชุดนี้ข้อ 4.35 ผมคิดคร่าวๆ 130,000 หรือจะเอา 150,000 เพราะอย่างไรก็ต้องดูแลตัวเอง
ด้วยว่าจะใช้เกินไม่ได้ ดีไหม ผมจะได้สรุปและทาตอนนี้
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นายณัฐวุฒิ อวนทะเล : ผม ณัฐวุฒิ อวนทะเล สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์ บัญชีจุฬา
ฯ เป็นสมาชิก 30 กว่าปีแล้ว ตอนนี้เกษียณแล้ว ถามว่าอีกไม่นานท่านก็เกษียณเหมือนกัน สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ เป็นของเราทุกคน ถ้าเราทาสิ่งไหนก็แล้วแต่เป็นการบริหารจัดการที่ถูกต้องและเป็นธรรมต้องมองลูกใน
ครอบครัวเราก่อน จะหาว่าผมใจแคบ ไม่ใช่ ถ้าผมได้เป็นรองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ของเรา หลายปี
ที่ผ่านมาสอบตก เมื่อกี้อาจารย์ ดร.พอพันธ์ พูดเรื่องผู้ที่มาประชุม ท่านพูดถูกต้องแล้วที่ให้ค่าพาหนะ 400 ผม
ได้ตรงนั้น ผมเคยเสนอว่าถ้าอยากให้คนในที่ประชุมมี มีรางวัล 10,000 ถ้านับ 1,2,3 ไม่อยู่คือสละสิทธิ์
ประธาน : ไม่ตรงประเด็น
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล : ที่ผมพูดคนที่เกษียณราชการมันมีลิมิต แต่ผมไม่พูด
เปอร์เซ็นต์เพราะบริหารการจัดการท่านใช้เปอร์เซ็นต์แน่นอน แต่ถ้าสมาชิกเรามากขึ้นเงินก็ต้องมากขึ้น ไม่ใช่
สมาชิกมากขึ้นเงินน้อยลงก็บริหารไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิผล วันนี้ผมจะพูดเรื่องคนที่เกษียณ
ราชการ คนทางาน 10 ปีขึ้นไป ให้ 8,400
ประธาน : คนละเรื่อง
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล : ไม่ใช่ แล้วแต่ท่านผมไม่ได้มัดมือชกให้ท่านพิจารณาบริหาร
ต่อไป ถ้าเป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไปให้ 10,000 บาท ไม่ใช่คนละเรื่อง ถ้าทางาน 30 ปีขึ้นไป ให้ 15,000 จนตาย
เลย ได้ไหม ผมเสนอเฉยๆ แล้วแต่สมาชิกเห็นด้วยเพราะทุกคนต้องเกษียณไม่ใช่ผมคนเดียว แล้วแต่
คณะกรรมการจะบริหาร ขอบคุณครับ
ประธาน : ผมตั้งเพิ่มงบประมาณในข้อ 4.35 เป็นค่าใช้จ่ายคณะกรรมการกากับดูแล
และตรวจสอบการใช้งบประมาณ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เบี้ยประชุม 1,200 ค่าพาหนะ 400 รวมแล้ว
1,600 x 9 คน ประชุมต่อครั้งใช้เงิน 14,400 ให้ประชุม 12 ครั้ง ทีแรกต้องจูนก่อน 2 ครั้ง และอีก 10 เดือนๆ
ละครั้ง x 12 ได้ 172,800 เอาเลขกลมๆ ก็ 180,000 ผมเชื่อใจกรรมการชุดนี้ใช้ไม่ถึงหรอก ขอให้ที่ประชุม
เลือกตั้งคณะกรรมการที่ว่า เสนอเลยครับ
สมาชิก : อาจารย์พอพันธ์ คนที่ 1
ประธาน : เห็นด้วยไหมยกมือ รับรอง ต่อไป 2
นายบุญชอบ มีนาภา : ขอเสนอทั้งชุดที่เป็นคณะกรรมกรกลั่นกรอง เพราะทุกคน
รู้อยู่แล้ว
ประธาน : เอาคนที่อยู่ที่นี่ ถ้าไปเสนอคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี้ เขาบอกไม่รับก็เกิดปัญหาอีก
เขาต้องสมัครใจด้วย เอาทีละคน อาจารย์พอพันธ์ 1 คนแล้ว คนที่ 2
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ผมเสนอ อาจารย์ชูชาติ ธรรมเจริญ
ประธาน : สมาชิกรับรองไหม ยกมือ โอเค คนที่ 3
สมาชิก : เสนอ นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี
ประธาน : รับรองไหมยกมือ คนที่ 3 แล้ว
นายภัทรภณ ติดตารัมย์ : คนที่ 4 ขอเสนอคุณวิเชียร ปลื้มคิด
ประธาน : ยกมือรับรองท่านครับ
สมาชิก : เสนอ น.ส.อุ่นเรือน เทพธาดา
ประธาน : คนที่ 5 ใครรับรองยกมือ โอเค คนที่ 6
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นายชูชาติ ธรรมเจริญ : เสนอ อาจารย์ปริญญา ผ่องผุดพันธ์
ประธาน : คนรับรองยกมือ คนที่ 7
นายพรสิทธิ์ ฤทธิ์สาเร็จ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเสนอคุณธงชัย เกาะด่าน ถ้าสมาชิก
เห็นด้วยยกมือครับ
ประธาน : ผมถามเอง ธงชัย เกาะด่าน เจ้าตัวรับใช่ไหม ที่ประชุมรับรองไหม ยกมือ
โอเค คนที่ 8
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล : เสนอคุณทวี กาญจนภู
ประธาน : เจ้าตัวรับไหม รับ โอเค ที่ประชุมรับรองไหม คนสุดท้ายคนที่ 9
ประธาน : เบอร์ 3 เสนอก่อน
นายศิริศักดิ์ สีคาภา : จากคณะพาณิชย์ ขอเสนอคุณสุวิทย์ มานะทัต
ประธาน : เจ้าตัวรับไหม รับนะ ที่ประชุมรับรองไหม ยกมือ ครบ 9 ท่านแล้ว เชิญ
เลขาฯ
เลขานุการ : อ่านชื่อตามนี้ ท่านที่ 1 อาจารย์พอพันธ์ 2. อาจารย์ชูชาติ 3. คุณ
สุพัตรา 4.คุณวิเชียร 5.คุณอุ่นเรือน 6.อาจารย์ปริญญา 7.คุณธงชัย เกาะด่าน 8.คุณทวี กาญจนภู 9.คุณสุวิทย์
มานะทัต
ประธาน : ไปเลือกประธาน รองประธาน เลขาฯ กันเองครับ หน้าที่กากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และเติมในหน้า 133 ข้อ 4.35 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการกากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้งบประมาณ 180,000 บาท งบประมาณเสนอตามที่คณะกรรมการเสนอทุกข้อและดูกันเองว่าจะกากับ
ดูแลกันอย่างไร ดูหน้า 133 ตั้งไว้ 111,940,000 กว่า ใช้จริง 85,800,000 บาท เหลือ 26 ล้านเศษ ปีนี้ตั้ง 101
ล้าน ไม่ได้หวังว่าจะใช้หมดจะใช้เท่าไรก็สุดแท้ด้วยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ ถือว่าที่ประชุมให้ความ
ไว้วางใจคณะกรรมการที่ทาหน้าที่ในปีนี้เป็นปีแรก ใครเห็นชอบกรุณายกมือ อนุมัติงบประมาณและนัด
คณะกรรมการที่ว่านี้
การประมาณการรายได้ รายจ่าย หน้า 152 มีประมาณการรายได้ มีใครประมาณ
การช่วยผมบ้างคือ ประธานกรรมการ เหรัญญิก ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายบัญชี เอามาทั้งหมดและถัวเฉลี่ยปัดเศษ
จะพบว่าประมาณการรายได้ 1,770 ล้าน ประมาณการรายจ่าย 790 ล้าน ข้อ 2.3 ไม่เหมือนปีก่อน มีค่าใช้จ่าย
อื่น 100 ล้าน เพราะมีพวก NPL เกิดขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายบริหาร
คิดว่าไม่น่าเกิน 100 ล้าน หักลบออกมาประมาณรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 980 ล้าน การตั้งตรงนี้ไม่ใช่ตั้งเกิน
เหตุ ปีก่อน 778 ล้าน ดาเนินการตั้งไว้ 900 ได้ทาการได้ 915 ปีนี้ตั้งไว้ได้ 980 ผมจะเรียนให้ทราบ เดือนนี้
คณะกรรมการที่ทาการเอา 980 หารด้วย 12 ออกมาต่อเดือน 81.67 ประมาณ 82 ล้าน แต่เดือน ม.ค. ได้
101 ล้าน เกินเป้าไปประมาณ 19 ล้าน ไม่น่าหนักใจ 980 น่าจะทาได้ แจ้งให้ทราบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณตามที่เสนอ พร้อมเห็นชอบเพิ่มงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้งบประมาณ ตามที่ประธานนาเสนอและเห็นชอบให้
ตั้งคณะกรรมการดังกล่าวตามรายชื่อโดยคณะกรรมการดังกล่าวไปดาเนินการเลือกประธาน รองประธาน
เลขานุการ ทาหน้าที่ดังกล่าวต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี 2561
ประธาน : ต่อไประเบียบวาระที่ 10 การเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการหยั่ง
เสียงเลือกตั้งและเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วยปี 2561 ให้ที่ประชุมเสนอใครจะเป็นประธานกรรมการ
ดาเนินการหยั่งเสียงปี 61 ขอให้ที่ประชุมเสนอ
นายภัทรพณ ติดตารัมย์ : ผม นายภัทรพณ ติดตารัมย์ เลขที่สมาชิก 390309 จาก
คณะครุศาสตร์ ขอเสนอ น.ส.ศุพัชราณันท์ เจริญจิตต์ เป็นประธานหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ประธาน : เจ้าตัวรับไหม รับ โอเค ที่ประชุมรับรองยกมือ ok ท่านที่ 2 เสนอใคร
นายสาลี เหลาชัย : ผมนายสาลี เหลาชัย 331748 ขอเสนอ อาจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน
ประธาน : ที่ประชุมรับรองยกมือ 2 ท่านแล้ว มีใครเสนอใครอีก
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ผมเสนอ อาจารย์จารูญ ณ ระนอง
นายจารูญ ณ ระนอง : ผมขอปฏิเสธ เพราะผมมีภารกิจ
ประธาน : เจ้าตัวไม่รับ มีอีกไหม ไม่มี ตกลงมีเสนอ 2 ท่าน คือ 1.น.ส.ศุพัชรนันท์
เจริญจิตต์ 2.อาจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน ใครเห็นชอบเลือกเบอร์ 1 เป็นประธานหยั่งเสียงเลือกตั้งยกมือขึ้น
เจ้าหน้าที่ : คุณศุพัชรณันท์ ได้ 140 คะแนน
ประธาน : ใครเห็นชอบเลือกเบอร์ 2 อาจารย์ปิยะ เป็นประธานฯ กรุณายกมือขึ้น
เจ้าหน้าที่ : ได้ 131 คะแนน
ประธาน : ตกลงเบอร์ 1 คุณศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ เป็นประธานกรรมการหยั่งเสียง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ เป็น ประธาน
กรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี 2561
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง การกาหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจกู้ยืม
ประธานฯ เสนอว่าตามข้อบังคับ สหกรณ์ ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
ข้อ 29 ได้กาหนดให้ที่ประชุมใหญ่กาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมได้ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อบังคับ ข้อ 29
“วงเงินกู้ยืม ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมสาหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จาเป็นและ
สมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน
กู้ยืมสาหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสาหรับปีก่อนไปพลาง”
ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ให้กาหนดวงเงินกู้ยืมไว้
เป็นจานวน 14,600,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยล้านบาทถ้วน)
สาหรับในปี 2560 คณะกรรมการดาเนินการ ใคร่เสนอขออนุมัติกาหนดวงเงินกู้ยืม
ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจกู้ยืมได้ในวงเงิน 15,300,000,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยล้านบาทถ้วน)
ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบในการดาเนินกิจการให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของ
การให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวาง และเพื่อให้การบริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกาหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจกู้ยืม
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ได้ในวงเงิน 15,300,000,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
นาเสนอ
ประธานฯ ได้นาเสนอให้มีการเลื่อนวาระที่ 13 เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบกิจการ ประจาปี
2560 มานาเสนอก่อน เนื่องจาก ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2560 มี
บริษัทผู้เสนอราคาบริการตรวจบัญชี จานวน 4 รายคือ
1. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
2. บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จากัด
3. บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด
4. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จากัด
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560 มีผู้เสนอบริหารตรวจสอบกิจการ จานวน 2 ราย
1. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
2. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จากัด
ซึ่งถ้าที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีในระเบียบวาระที่ 12 เป็น รายที่ 1 หรือรายที่ 4 จะ
ทาให้ระเบียบวาระที่ 13 จะมีบริษัทเดียวที่ได้รับเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยไม่ต้องพิจารณาเลือก
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 13 การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจาปี 2560 เป็นระเบียบวาระที่ 12
ระเบียบวาระที่ 13

เรื่อง การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้นาเสนอที่เรื่องการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560 ได้รับหนังสือ
เสนอราคาบริการตรวจสอบกิจการ จานวน 2 ราย ดังนี้
1. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
โดย ดร.มนตรี ช่วยชู
2. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จากัด
โดย นางวรกร แช่มเมืองปัก
นายศิริศักดิ์ สีคาภา : ขอเสนอเบอร์ 1
ประธาน : มีใครเสนอเบอร์ 2
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ : ผมขอเสนอ เบอร์ 2 วรกร
ประธาน : ใครเห็นด้วยเลือก บริษัทมนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย เบอร์ 1 กรุณายกมือ
เจ้าหน้าที่ : ได้ 121 คะแนน
ประธาน : ใครเห็นชอบเบอร์ 2 บริษัทวรกรและสุชาดาสอบบัญชี กรุณายกมือ
เจ้าหน้าที่ ได้ 147 คะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากเลือก บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี
จากัด โดย นางวรกร แช่มเมืองปัก เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
ประจาปี 2560
ระเบียบวาระที่ 12

เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2560
ประธานกรรมการ เสนอ มีผู้เสนอราคาบริการตรวจบัญชี ประจาปี 2560 รวม 4 ราย
เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ดังนี้
1. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
โดย ดร.มนตรี ช่วยชู
2. บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จากัด
โดย นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์
3. บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด
โดย นางสาวอมรรัตน์ พฤทธิ์รัตนมณี
4. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จากัด
โดย นางวรกร แช่มเมืองปัก
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2560 รวม 3 ราย ดังนี้

ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี

1. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
โดย ดร.มนตรี ช่วยชู
2. บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จากัด
โดย นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์
3. บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด
โดย นางสาวอมรรัตน์ พฤทธิ์รัตนมณี
เนื่องจาก รายที่ 4 บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จากัด โดย นางวรกร แช่มเมืองปัก
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560
ประธาน : ขอมติที่ประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2560
นายสุวิทย์ มานะทัต : เลขประจาตัวสมาชิก 270618 สังกัดสานักงานวิทยทรัพยากร
เสนอ บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ประธาน : เบอร์ 2 ใช่ไหม จะเสนอใครอีก เบอร์ 1 และ 3 มีไหม ไม่มี ก็เบอร์ 2
บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจาปี 2560 กรุณายกมือ มีใครไม่เห็นด้วยไหม ไม่
มี เป็นเอกฉันท์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จากัด
โดย นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 10136 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ประจาปี 2560 โดยกาหนดค่าตอบแทน เป็นเงิน จานวน
260,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี
ระเบียบวาระที่ 14

เรื่อง การลงทุนของสหกรณ์
ประธานฯ เสนอเรื่องการลงทุนของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ ได้อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10 (7) ประกอบมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงออกประกาศกาหนดการนาเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุน
อย่างอื่น ไว้ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร
เป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับเงินฝากที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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(6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่
ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
และอยู่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4 การนาเงินไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสารองของสหกรณ์ และ
ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาเนินการได้
ฯลฯ
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีทุนสารอง
2,266,538,434.60 บาท ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย คณะกรรมการดาเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการดาเนินการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ นาเงินไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสารองของสหกรณ์
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาเนินการได้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ นาเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตาม ข้อ 3(7) ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน ด้วย
ระเบียบวาระที่ 15

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้แจ้งให้สมาชิกผู้ที่จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา

สหกรณ์ได้
นายโกศล สังขดิษฐ์ : เลขประจาตัวสมาชิก 360621 จากจิตวิทยา มีเรื่องที่จะ
นาเสนอที่ประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจาปีทุกครั้งจะเป็นวันศุกร์ ทาไมเราไม่ใช้วันเสาร์ เราจะมีค่ารถให้
ค่าพาหนะคนละ 1,000 ทั้งวัน ตั้งแต่เช้าถึงเย็น เห็นไหมทุกท่านมีภาระหน้าที่ แม้ประชุมครึ่งวันสมาชิกก็ไม่
สามารถมาประชุมได้ บางท่านต้องไปรับลูก คิดว่าถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรามาวันเสาร์ได้ไหม สมาชิก
ปัจจุบันมี 15,570 คน คานวณว่า 1,000 บาท ไม่เกิน 13 ล้าน
ประธาน : เอามาจากไหน วันนี้มีสมาชิกมาลงทะเบียนเท่าไร เอาตัวเลขที่เป็นจริง
ปัจจุบันวันราชการมี 3,726 ท่าน ปิดลงทะเบียน 17.00 น. มีค่าพาหนะ 1,000 บาท จะใช้เงิน 3,726,000
บาท
นายโกศล สังขดิษฐ์ : ถ้าเป็นวันเสาร์ผมคิดว่าต้องมากกว่านี้ นี่คือข้อเสนอผม
แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นชอบ
ประธาน : เสนอแนะและจดไว้ให้กรรมการดาเนินการชุดถัดไปได้พิจารณา ท่าน
เสนอให้ประชุมวันเสาร์ ตั้งแต่เช้า และมีค่าพาหนะให้ 1,000 บาท
นายโกศล สังขดิษฐ์ : จะเสาร์หรืออาทิตย์ก็ได้
ประธาน : ท่านเสนอมาจะได้บันทึกไว้
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นายโกศล สังขดิษฐ์ : วันเสาร์ครับ
ประธาน : เป็นข้อเสนอแนะของท่านจดไว้ให้เรียบร้อย ข้อ 2 เรื่องอื่นๆ ไม่มี ก็มีเรื่อง
เดียว 15.1 ได้ประชุมไปทุกวาระแล้ว ผมขอปิดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ณ บัดนี้ ผมในนามประธาน
ขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้ดาเนินการและให้การสนับสนุนสหกรณ์ของเราได้ดีตลอดมา สิ่งใดที่ผมทาพลาด
ไปขอประทานอภัยด้วย ไม่มีเจตนาจะให้เสียหาย ขอบคุณครับ
ประธานฯ ได้รับข้อเสนอเพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ไปพิจารณา เมื่อไม่มี
สมาชิกเสนอข้อคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะอื่นใดอีก ประธานจึงปิดประชุม และขอขอบคุณสมาชิกที่ให้การ
สนับสนุนการบริหารสหกรณ์ด้วยดีตลอดมา
เลิกประชุมเวลา 21.00 น.
นายสวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
ประธานที
ระชุม
นายสวั
สดิ์ ่ปแสงบางปลา
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

นายอธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล
เลขานุการ
ผูนายอธิ
้จดรายงานการประชุ
ม สกุล
รัตน บุญสมบูรณ
เลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2560
ครั้งที่ 1

68

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561

ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจาปี 2560 ครั้งที่ 1
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม 117 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-----------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล
พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ
.....................
รองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์
อ่วมเพ็ง
รองประธานกรรมการ .....................
รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์
มั่นใจตน
รองประธานกรรมการ .....................
นายอุดม
โชคศิริ
เหรัญญิก
.....................
อาจารย์สุวัฒน์
กลิ่นเกษร
กรรมการ
.....................
นายอุลเวงค์
มติมาลังกรณ์ กรรมการ
.....................
นายประนอม
สุขจิตร
กรรมการ
.....................
นางอนุวงศ์
นุ่มลืมคิด
กรรมการ
.....................
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์
รุ่งเรืองกิจไกร กรรมการ
.....................
นางอังคณา
พวงเงิน
กรรมการ
.....................
นายลับแล
ณ บางช้าง
กรรมการ
.....................
นางพรรณี
สระสม
กรรมการ
.....................
นายอภิชา
เดียขุนทด
กรรมการ
.....................
นายณรงค์
เพชรสุก
เลขานุการ
.....................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
อีกจานวน 443 คน
(จากสมาชิกทั้งหมด 11,494 คน)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวจิราพรรณ
ยางเงิน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2. นางสาวปัต
เรียบร้อย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. นางสุนีย์
คามา
นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
4. นางสาวบุษยมาศ
หนูชม
นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
5. นายสิรวิชญ์
ไพศาสตร์
ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จากัด
6. นางสาวโชติมา
รักรุ่งเรือง
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ
บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จากัด
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์
1. สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด จานวน 6 คน
(จากสมาชิกสมทบทั้งหมด 4,388 คน)
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
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กิจการที่ประชุม
เลขานุการ กราบสวัสดีสมาชิกทุกๆ ท่านครับ วันนี้ใกล้เวลาที่จะเริ่มประชุมใหญ่วิสามัญ
ประจาปี 2560 ครั้งที่ 1 ฝากเจ้าหน้าที่เช็คองค์ประชุมนิดหนึ่งนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ท่านแล้ว ฝากเจ้าหน้าที่
ส่งสัญญาณนิดนะครับ ถ้าองค์ประชุมครบ 100 ท่าน วันนี้การประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2560 ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 117 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มีกรรมการ 4 ท่าน
มีประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน รองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง พอดี
ท่านติดธุระพบแพทย์ อีกสักครู่จะเข้ามา รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ มั่นใจตน รองประธานกรรมการ นายอุดม
โชคศิริ เหรัญญิก และกระผมนายณรงค์ เพชรสุก เลขานุการ และมีผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาว
จิราพรรณ ยางเงิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี นางสาวปัต เรียบร้อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และผู้แทนจาก
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เป็นผู้ดูแลกากับรับผิดชอบดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ของเรา
นางสุนีย์ คามา นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ นางสาวบุษยมาศ หนูชม นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการอีก 1
ท่านครับ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประจาปี 2560 นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ กาลังเดินทางมา เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญขี จากัด ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประจาปี 2560 คือ
นางสาวโชติมา รักรุ่งเรือง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของบริษัทวรกรและสุชาดาสอบบัญชี จากัด และผู้จัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ คือนายเฉลิมพร เศรษฐี เป็นนิติกรประจาสหกรณ์ของเราครับ ครั้งนี้ก็ครบองค์ประชุมแล้ว เราขอ
เปิดประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2560 ครั้งที่ 1 เรียนเชิญท่านประธานครับ
ประธาน สวัสดีนะครับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เคารพรักทุกท่าน วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี
เป็นอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาสมาพบปะเจอและแลกเปลี่ยนพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน การประชุมใหญ่วิสามัญ
วันนี้เกิดขึ้นเพราะมีสมาชิกจานวนหนึ่งได้รวมตัวและได้ลงลายมือชื่อ 300 กว่าราย ขอให้มีการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ
ประจาปี นี่ก็เป็นครั้งแรกของชุดที่ 57 คือชุดผมที่นั่งบนนี้นะครับ ก็เป็นครั้งแรกของพวกเรา โดยส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่า
หากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบการดาเนินของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จะเป็น
นิมิตหมายที่ดีมากๆ อยากให้สมาชิกทุกท่านได้แสดงความเป็นเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์ของท่านให้เต็มที่ พวกเราใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนมาทาหน้าที่บริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ คณะกรรมการดาเนินการทั้ง 15 คน พร้อมจะนา
ข้อมูลข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ จากสมาชิกเพื่อที่จะมาบริหารจัดการและดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ให้บังเกิดผลสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์แล้วก็ภายใต้ข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
อยากจะให้คามั่นสัญญาว่าคณะกรรมการชุดนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจทางานเต็มความสามารถเพื่อที่จะทาให้สหกรณ์ของเรามี
ความมั่นคงและเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ ท่ามกลางปัญหาใหม่ๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้น ปัจจุบันเรามีเกณฑ์ที่ทาง
กรมส่งเสริมได้ออกมานะครับ
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ ท่านเปิดประชุมหรือยังครับ
ประธาน ยังครับ เกริ่นนิดหนึ่งครับ
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ไม่ได้เรื่องเลยครับ ไม่ได้เรื่องครับ ท่านเลขาไม่มีสิทธิ์ที่
จะบอกว่าเปิดประชุมนะครับ ถ้าท่านเคารพกฎหมายท่านต้องทากฎหมายอย่างเคร่งครัด ท่านพูดมาเมื่อกี้นี้ว่าการ
ประชุมวันนี้เพราะว่าสมาชิกร้องขอ ผมถามว่าท่านเปิดประชุมหรือยัง กรุณาทาตามขั้นตอนด้วยครับ ขอบคุณครับ
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ประธาน ตกลงสมาชิกมาครบแล้วนะครับ ที่ผมพูดเกริ่นไปเมื่อสักครู่เกริ่นรอสมาชิก ถ้าครบก็
ขออนุญาตเปิดประชุมครับ
นายชูชาติ ธรรมเจริญ เมื่อท่านเปิดประชุมแล้ว ผมขอใช้สิทธิ์ในฐานะที่ลงชื่อ
เมื่อผมขอเปิดประชุมวาระการประชุมต้องเป็นตามที่ผมนาเสนอมิใช่ที่ท่านแจ้งให้สมาชิกรับทราบ เพราะการประชุม
ใหญ่วิสามัญมาได้ 3 ทาง ทางที่ 1 กรรมการขอเปิด ท่านทาได้เสมอ ทางที่ 2 ปรากฏว่านายทะเบียนสั่งให้เปิด
ทางที่ 3 คือสมาชิกขอเปิด วันนี้สมาชิกขอเปิด เพราะฉะนั้นท่านได้สละสิทธิ์การขอเปิดแล้ว ไม่สามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงวาระที่สมาชิกขอยื่นได้ มีปัญหาถามคุณสุนีย์ คามา ได้ครับ ขอบคุณครับ
ประธาน ผู้แทนจากกรมจะชี้แจงตรงนี้ไหมครับ เชิญเลยนะครับ เมื่อกี้สมาชิกเขาถ้าผมฟัง
ไม่ผิดอยากให้ทางตัวแทนของกรมได้อธิบายส่วนนี้เล็กน้อยเรื่องวาระการประชุม มีไมโครโฟนตรงนั้นไหมหรือเชิญ
ขึ้นมาข้างบน เราจัดที่ข้างบนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ทางสมาชิกได้ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าโดยปกติคณะกรรมการ
ไม่สมควรที่จะเปลี่ยนแปลงวาระที่สมาชิกนาเสนอให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี ทางกรมจะมีคาอธิบายหรือ
ชี้แจงอะไรส่วนนี้ไหมครับ ในส่วนของคณะกรรมการดาเนินการเองเราได้รับหนังสือจากสมาชิกที่จะขอเปิดประชุม
ใหญ่วิสามัญประจาปีนะครับและได้เห็นวาระทั้งหมดที่สมาชิกได้นาเสนอมา เพียงแต่ในการทางานของคณะกรรมการ
ดาเนินการ
นายทวี กาญจนภู ท่านประธานครับขอนิดเดียว นาทีเดียว ขอขยายความที่ท่านอาจารย์ชูชาติ
พูดเมื่อกี้ว่าในวันที่ 2 พฤษภาคม คณะกรรมการมีมติไม่เปิดวิสามัญนะครับ คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ได้ลงมติเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ว่ามีมติไม่เปิดวิสามัญ เพราะฉะนั้นทางสมาชิกรวมตัวกัน
กว่าเกือบ 400 คน ได้ลงชื่อกันขอให้ทางสหกรณ์เปิดประชุมวิสามัญโดยใช้สิทธิ์ของสมาชิก เพราะฉะนั้นในเบื้องต้น
สิทธิของกรรมการหมดสิทธิ์แล้วนะครับ
ประธาน ผมเข้าใจ ผมกาลังจะอธิบายสั้นๆ เพียงว่าการทางานของคณะกรรมการดาเนินการ
เราทางานเป็นคณะกรรมการเมื่อเราได้รับหนังสือจากสมาชิก กรรมการก็ได้มีการพิจารณากันที่ส่วนนี้และก็มติของ
กรรมการที่ออกมาเสียงส่วนใหญ่
นายสุวิทย์ มานะทัต เลขประจาตัวสมาชิก 270618 ขออนุญาตครับท่านประธาน ตอนนี้ท่าน
กาลังถามพื้นที่ 1 ต้องการที่จะได้รับคาตอบจากพื้นที่ 1 เพราะฉะนั้นสิทธิ์ของท่านอย่างที่สมาชิกกล่าวเมื่อสักครู่ว่า
ท่านหมดสิทธิ์แล้วครับ ขอคาตอบจากพื้นที่ 1 ครับ
นางสุนีย์ คามา ผู้แทนจาก สานักงานส่งเริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ขออนุญาตนะคะ
ตามมาตรา 55 คือการประชุมใหญ่วิสามัญ เราทาได้ 2 กรณี คือสมาชิกร้องขอหรือไม่ก็คณะกรรมการเห็นสมควร
อันนี้ก็คือดูจากหนังสือมีสมาชิกร้องขอมาก็ทาหนังสือมาถึงคณะกรรมการเพื่อให้เปิดการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการก็เอาวาระที่สมาชิกร้องขอมาและเอามาพิจารณาว่ามีเหตุอันสมควรก็จะตั้งเป็นวาระตามนี้ค่ะ ก็
สามารถที่จะดาเนินการได้ค่ะ เพราะประชุมใหญ่วิสามัญมีได้ 2 กรณี เราสามารถทาได้พร้อมกันทั้ง 2 กรณี ไม่ใช่ว่า
จะตัดสิทธิ์ของคณะกรรมการไปเลยเสียทีเดียว
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เลขประจาตัวสมาชิก 142284 จริงๆ แล้วท่านตั้งหัวข้อ
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มาให้เรา 4 วาระด้วยกัน ดังนั้นถ้าหากว่าเพื่อให้เป็นที่สนใจของสมาชิกก็เลื่อนหรือเปลี่ยนวาระการประชุมเอา
หมายเลข 3 หมายเลข 4 ก็จะเข้าวาระตามที่ผู้ลงชื่อร้องขอ ส่วนวาระที่ 1 นะครับ ผมมองว่ารู้สึกประธานกรรมการ
จะทาอะไรผิดหรือเปล่า การแก้ไขข้อบังคับต้องส่งเอกสารถึงมือสมาชิก 1 สัปดาห์นะครับ ผมเพิ่งได้เมื่อวานนี้เอง
ผมอุตส่าห์ตีรถจากสุพรรณฯ มาที่บ้าน นอนเมื่อคืน ได้เมื่อวาน ถ้าตามเกณฑ์แล้วสมาชิกเหมือนเพิ่งจะเห็นเนื้อหาที่
ท่านแก้ไขข้อบังคับ ถ้าอย่างนั้นแล้วถามผู้แทนเลยครับแก้ไม่ได้ จริงๆ ผมก็ไม่อยากให้ท่านแก้ เพราะเดี๋ยวผมเสนอให้
ท่านแก้อีกเยอะเลยครับ เมื่อกี้ท่านประธานบอกเองนะ ผมตั้งใจทางานจริงใจ เดี๋ยวผมชงให้ครับเยอะเลย ขอให้ท่าน
ทาเถอะครับ นะเยอะแยะเลยครับ นะ เอาวาระ ขอเสนอนะครับเลื่อนวาระ 3 วาระ 4 ขึ้นมาเป็นอันดับแรก ส่วน
รับรองรายงานการประชุมสุดท้ายเลยครับ ผมเชื่อครับว่าพอถึงตอนนั้นกลับหมดครับ ผมเสนออย่างนี้ครับ
ประธาน เชิญอีกท่านที่ยกมือขึ้นมาต่อเนื่องใช่ไหมครับ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ เลขประจาสมาชิก 171853 ผมคิดว่าถ้าคณะกรรมการ
เคยมีมติไม่เปิดประชุมวิสามัญ สิทธิ์อันชอบธรรมตรงนั้นของคณะกรรมการย่อมด้อยกว่าสิทธิ์ที่คณะกรรมการเสนอ
ขึ้นมา เพราะฉะนั้นวาระควรจะจัดให้เป็นวาระของที่สมาชิกเสนอ ส่วนท่านจะเพิ่มเติมอะไรของท่านเป็นเรื่องของท่าน
มันทาได้ มันสามารถผสมผนวกกันเข้าไปได้ แต่ว่าท่านจะเอาของท่านขึ้นก่อนนั้นมันไม่สง่าครับ อันนี้ผมเสนอว่าควร
จะเอาวาระตามที่สมาชิกเขาลงชื่อเป็นหลักและส่วนท่านจะเพิ่มเติมอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ทีนี้ผมมีความเห็นแย้ง
นะครับ มีความเห็นแย้งกับท่านสมาชิกที่บอกว่าวาระรับรองรายงานการประชุมขอให้ไปไว้ท้าย สาหรับผมในฐานะที่ได้
เข้าร่วมประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เห็นว่าในวาระวันนั้นมีมติจากที่ประชุมใหญ่ซึ่งดาเนินการภายใต้กรอบ
วัตถุประสงค์ของที่ประชุมใหญ่เป็นกิจการภายในของเรา เราเสนอตั้งกรรมการติดตาม ดูแลตรวจสอบการใช้
งบประมาณนะครับ ไม่ใช่กากับ ติดตาม ดูแลการใช้ เพราะอะไร เพราะว่าเรามีความสงสัยในการบริหารจัดการของ
เราที่ผ่านมาว่ามิได้มีความโปร่งใสหรือเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ อย่างไร นั้นเป็นกิจการภายในของเรา
นะครับ แต่ต่อมาได้มีคาเพิกถอนจากสานักพื้นที่ 1 เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ ผมถือว่ามติที่ประชุมใหญ่นี่กรรมการ
ดาเนินการต้องเคารพเพราะเป็นมติที่มาจากมวลสมาชิก ท่านจะปล่อยให้คนใครก็ตามที่ก้าวล่วงเข้ามาในกิจการ
ภายในของสหกรณ์เรานะครับ ทาไม่ได้ครับ ผมคิดว่าวาระนี้เป็นวาระที่สาคัญและผมได้ตรวจสอบการทางานของ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมแล้วด้วย ตอนนี้ได้ร่วมกับ อาจารย์ชูชาติ ขอพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารตรวจสอบอยู่ว่า
เมื่อท่านได้เข้ามาร่วมประชุมแล้วท่านได้นาเสนอเรื่องนี้อย่างไร และมาออกเป็นมติเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ซึ่งเราทา
ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของเรานะครับ ฉะนั้นเรื่องรับรองรายงานการประชุมผมคิดว่าถ้าสมาชิกที่เข้าชื่อเห็นว่า
วาระนี้เป็นวาระสาคัญก็ให้เรียงตามลาดับอันนี้ต่อไปนะครับ ส่วนรายละเอียดผมจะพูดถึงอีกทีว่ามติที่ประชุมใหญ่
วันนั้นถูกต้อง อานาจหน้าที่ถูกต้องแล้วนะครับ แต่การเพิกถอนนั้นมิอาจทาได้เพราะว่ามิได้มีอานาจหน้าที่นะครับ
เดี๋ยวผมจะได้ชี้แจงว่ามีระเบียบว่าด้วยการทางานของเจ้าหน้าที่ว่าด้วยอานาจของเจ้าหน้าที่ว่าอะไรทาได้ อะไรทา
ไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ
ประธาน ครับ ขออนุญาต
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ ผมยังยืนยันนะครับ ศักดิ์และสิทธิ์ของ
สมาชิกมีนะครับ สหกรณ์ออมทรัพย์นั้นสมาชิกใหญ่ที่สุดครับ วาระที่ 1 ของท่าน ท่านสามารถเปิดประชุมวิสามัญ
เมื่อไรก็ได้และท่านจะรีบแก้ข้อบังคับข้อเดียว ท่านดูให้หมดว่ามันมีปัญหาอะไร ทาเมื่อไรก็ได้ ทาทั้งอาทิตย์ก็ได้
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ไม่แปลก ท่านสามารถจะทาได้แต่สิ่งที่แปลกและเราถูกหลอกมาตลอดก็คือวาระอื่นๆ ตามหนังสือสรุปคาวินิจฉัยและ
การตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ ซึ่งเป็นหนังสือของกรมส่งเสริมสหกรณ์เอง การ
ประชุมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสามัญหรือวิสามัญต้องมีวาระอื่นๆ วัตถุประสงค์เพื่ออะไร เพื่อที่สมาชิกจะได้ตรวจสอบการ
ทางานของผู้บริหารสหกรณ์ ซึ่งเขาเลือกไป เพราะฉะนั้นท่านจะมาตัดสิทธิ์แบบที่อดีตประธานทั้งหลายเคยหลอกลวง
สมาชิกมาแล้วตลอด ไม่ใช่ บัดนี้ความจริงปรากฏแล้ว ผมยืนยันว่าท่านได้สละสิทธิ์การเปิด เพราะฉะนั้นต้องทาตาม
สิทธิ์ที่ผมร้องขอ 366 สมาชิกที่ลงชื่อไป ผมยืนยันว่าต้องจัดระเบียบวาระ 1,2,3,4 ตามที่เราต้องการ อย่าเสียเวลา
เลยครับ ดาเนินงานต่อไปถ้าจริงใจที่จะทาให้สหกรณ์เราดีขึ้น สิ่งที่สมาชิกต้องการคืออะไรครับ clean the slate
ครับ ท่านพูดตลอดเวลาว่า อาจารย์สวัสดิ์ ทาอะไรเป็นเรื่องส่วนตัว ท่านพูดจริงครึ่งเดียวครับ ครึ่งหนึ่งคืออะไรครับ
ครึ่งหนึ่งที่ท่านไม่พูด ในขณะที่ อาจารย์สวัสดิ์ ทานั้น อาจารย์สวัสดิ์ ดารงตาแหน่งประธานสหกรณ์ สมาชิกสงสัยว่า
กรรมการ 14 คนที่เหลือมีส่วนร่วมรู้เห็นกับ อาจารย์สวัสดิ์ ไหม เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีส่วนรู้เห็นไหม ปฏิบัติการ
ดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เมื่อไร เอาเงินสหกรณ์ไปใช้หรือไม่ อย่างไร ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน ซึ่งเป็นเรื่องที่โปร่งใสนะครับ
ถ้าตรวจสอบแล้ว อาจารย์สวัสดิ์ ผิดคนเดียว ไม่มีปัญหา ท่านไม่ต้องกินปูนร้อนท้องครับ ตารวจท่านก็ตั้งข้อสังเกต
แล้วครับว่าคนเดียวทาไม่ได้ ข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงผมขอยืนยันต่อที่นี่ว่าผมส่งให้ท่านฐิติราช หาญหนองพิทักษ์ ไป
เรียบร้อยแล้วครับ ไม่ต้องกลัวหรอกครับ ท่านมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือแล้วครับ และท่านก็จะทยอยเรียกพวกท่านไป
ให้ปากคาทีละคนๆ ตามอัธยาศัย ขอบคุณครับ
ประธาน ขออนุญาตตรงนี้สั้นๆ นิดเดียว เพราะว่าเมื่อสักครู่ตอนเริ่มต้นผมตั้งใจจะอธิบายให้
สมาชิกได้เข้าใจว่าทาไมวาระมันจึงออกมาเป็นเช่นนี้ ขออนุญาตผมพูดนิดเดียวสั้นๆ อย่าเพิ่งขัดจังหวะ หลังจากนั้น
เราจะมาเข้าสู่วาระของเราว่าตกลงเราจะกลับไปใช้วาระที่สมาชิกที่เสนอมาหรือไม่ อันนั้นจะเป็นมติของที่ประชุมได้
และเราจะดาเนินการตามนั้น ที่ผมพูดตอนต้นเพราะว่าอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับว่าเราทางานในรูปของ
คณะกรรมการ ดังนั้นการที่มติออกมาอย่างที่ท่านได้เห็นวาระมันออกมาอย่างที่ท่านเห็น มันเป็นมติของเสียงส่วน
ใหญ่มันออกมาเช่นนั้นมันก็ออกมาเช่นนี้แหละ เพราะฉะนั้นท่านก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้กระทั่งโจมตี
การทางานของคณะกรรมการได้เต็มที่ ผมในฐานะประธาน ผมก็รับเต็มที่เช่นเดียวกันแต่ชี้แจงเพื่อให้เข้าใจว่าการ
ทางานของเราเป็นการทางานในรูปของคณะกรรมการ เมื่อกรรมการเสียงส่วนใหญ่มีมติออกมาอย่างนี้ ถูกผิดก็เป็น
อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวก็ว่ากันได้ มันก็เลยออกมาเป็นเช่นนี้ล่ะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสั้นๆ ที่จะอธิบาย ส่วนเรื่อง
ของการแก้ไขข้อบังคับเราบังเอิญไปติดกับดักอยู่กับการทางานของเราเอง เนื่องจากเราได้รับหนังสือจากผู้อานวยการ
เขต 1 ซึง่ ดูแลเราบอกว่าเราให้คาปรึกษาเราว่าเราไม่สามารถที่จะตั้งกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นใดได้
ยกเว้นคณะกรรมการเงินกู้ เนื่องจากว่าในข้อบังคับของเราไม่มีเขียนไว้ อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทาให้เราอยากจะทาให้
การทางานของสหกรณ์ออมทรัพย์ดาเนินต่อไป ด้วยความคล่องตัวเราก็เลยพูดคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะขอให้มี
ไหนๆ จะมีการประชุมใหญ่วิสามัญแล้วก็ขอให้มีการแก้ไขข้อบังคับข้อนี้ข้อเดียวเพื่อจะเติมข้อความลงไปว่าเรา
สามารถจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาได้ เพื่อให้งานมันดาเนินต่อไป อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทาไมจึงมีวาระนี้เข้ามาและที่
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กรรมการได้เอาไปใส่เป็นวาระแรกก็เพราะว่าการจะเปลี่ยนแปลงข้อบังคับจาเป็นจะต้องอาศัยเสียง 2 ใน 3 ของ
สมาชิกจึงจะเป็นผล และหลังจากนั้นจึงจะส่งให้ทางกรม นี่คือเบื้องหลังที่มานะครับ ไม่ได้บอกว่าอะไรถูกอะไรผิด
เพื่อให้การประชุมของเรามันดาเนินต่อไปได้ด้วยดีผมก็อยากจะปรึกษากับสมาชิกโดยเฉพาะท่านที่ได้ยื่นหนังสือขอให้
เปิดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งนี้ขึ้นมา หากท่านต้องการที่จะให้กลับไปใช้วาระเดิมที่ท่านได้นาเสนอมาก็ขอเสียงรับรอง
ครับและเราจะได้ดาเนินการต่อไป เพราะผมถือว่าที่ประชุมใหญ่มีอานาจเหนือคณะกรรมการดาเนินการ
เพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะทาได้เต็มที่และท่านเห็นว่าจะกลับไปใช้ท่านก็เสนอและขอเสียงรับรองและไม่
จาเป็นต้องลงมติก็ได้ถ้าเสียงมันมากพอ เชิญครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ เลขประจาตัวสมาชิก 263228 ที่ท่านแทรกวาระนี้
ขึ้นมาสมาชิกบางท่านก็บอกว่ามันเป็นการกระทาไม่ได้นะครับเพราะให้เวลาน้อยเกินไปและไม่มีรายละเอียดให้
สมาชิกล่วงหน้าที่ต้องไตร่ตรองอย่างระมัดระวัง ทีนี้ผมจะเรียนให้ความรู้สึกผมนะ ผมคิดว่าคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
นี้มีวิสัยทัศน์สั้นและแคบมาก เพราะว่าเรามีข้อบังคับที่เก่าแก่และมีปัญหาหลายๆ เรื่องเลยนะไม่ใช่เรื่องนี้โดยเฉพาะ
ท่านมาเจาะจงเฉพาะเรื่องนี้ทาไมไม่ตั้งกรรมการขึ้นมาสังคายนาข้อบังคับหรือระเบียบของเราให้หมดเลย มีประเด็น
ต่างๆ เช่น เราไม่มีระเบียบการเอาเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์อื่นทาให้เราเสียหายเยอะแยะเลย ไม่มีระเบียบข้อบังคับ
หลายๆ ข้อนะครับที่ทาให้เราอยู่ในฐานะกาลปัจจุบันมีการฉ้อโกง มีประธานที่สามารถทาอะไรก็ได้ไม่มีใครยับยั้งได้
เลยนะครับ เพราะฉะนั้นมันต้องมีกลุ่มคนเข้ามาช่วยกันดูให้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่ว่ามานั่งคุยกันเป็นเรื่องๆ ไม่รู้ว่า
จะต้องประชุมกันอีกกี่รอบถึงจะได้แก้ไขระเบียบข้อบังคับให้ทันสมัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับ เพราะฉะนั้น
ตรงนี้ผมคิดว่าไม่ควรอย่างยิ่งเลยที่จะมาพูดกันถึงตรงนี้ และประเด็นที่ 2 ที่ท่านบอกว่าพิจารณาตั้งคณะกรรมการ
พวกนี้นะครับ สามารถมีอานาจได้นี่นะครับ กรรมการดาเนินการนี่ผมอ่านดูแล้วเหมือนเป็นการยึดอานาจจากที่
ประชุมใหญ่นะครับ เพราะว่าท่านสามารถตั้ง ถอดถอนคณะกรรมการอื่น อันนี้ต้องคิดว่าบางส่วนเป็นหน้าที่ของที่
ประชุมใหญ่ ท่านเขียนอย่างนี้ก็เท่ากับยึดอานาจเลยนะครับ และอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าสาเหตุที่ต้องเสนออันนี้
เป็นเพราะว่ามีหนังสือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มา ซึ่งเป็นหนังสืออะไรก็ไม่ทราบ ท่านก็ถามไปแล้วแต่ท่านก็ไม่ถามว่า
เป็นคาสั่งหรือเปล่า ให้วินิจฉัยมาเป็นคาสั่งและจะได้ดาเนินการท่านไม่ได้ทา ท่านไปขอคาเสนอแนะเหมือนเด็ก
อนุบาลขอว่าเราควรจะทาอย่างไรดี อันนี้มันไม่ใช่ ต้องแสดงความถูกต้องแสดงความสามารถในการบริหารสหกรณ์ที่
มีชื่อและใหญ่โตขนาดนี้จะทาอะไรต้องทาหนังสือไปขอคาแนะนาว่าเราควรจะทาอย่างไรดี อันนี้มันไม่ไหวนะครับ
หาทางออกเองไม่ได้เหรอไง เมื่อวานนี้ผมและเพื่อนๆ ได้ไปคุยกับ ผอ.พื้นที่เขต 11 และสั่งมาเลยนะครับว่าให้
คุณสุนีย์จะต้องบอกต่อที่ประชุมวันนี้ว่า อันนั้นไม่ใช่เป็นคาสั่ง ทาอะไรไม่ได้เราต้องส่งหนังสือไปขอถามว่าเป็นคาสั่งจริง
หรือเปล่าถึงจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตาม เรายังมีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามโดยการทาคาร้องหรือทักท้วงตอบกลับไปได้
แต่นี่ท่านไม่ได้ทาอะไรเลย เขาส่งมาบอกว่าแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ ท่านก็ลุยเลยนะครับ ให้ชะลอการทา
หน้าที่ของคณะกรรมการไม่จ่ายเบี้ยประชุมอะไรต่างๆ และที่ปรากฏที่ตลกมากก็คือว่าหนังสือที่แจ้งมานี่บอกว่าไม่
สามารถจะตั้งกรรมการอนุกรรมการคณะทางานอะไรได้เลยทั้งสิ้น เราเป็นสหกรณ์มา 50 กว่าปี มีกรรมการเยอะแยะ
มีอนุกรรมการเยอะแยะ ทาอะไรไม่ได้เลย ผิดมาหมดเลยหรือไงนะครับ ขอให้ท่านใช้ความกล้าหาญและสติปัญญาใน
การคิดวิเคราะห์ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธาน ผมขออนุญาตสั้นๆ
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นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธาน นิดเดียว เมื่อวานผมเป็นคนหนึ่งที่ไปพบ
คุณณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อานวยการเขต 1 ผมพูดกับท่านชัดเจน ท่านพูดชัดเจนว่าการประชุมใหญ่วิสามัญวันนี้เมื่อ
ท่านบอกว่าเป็นไปตามที่สมาชิกร้องขอให้เปิดต้องทาทุกอย่างตามที่สมาชิกร้องขอ คุณสุนีย์ คามา ก็นั่งอยู่ที่นั้น เดี๋ยว
วันนี้ผมจะโทรไปเดี๋ยวนี้ว่าคุณณรงค์พล พัฒนศรี พูดจริงหรือไม่ คุณสุนีย์ คามา ทาหน้าที่แห่งตนหรือไม่ เพื่อนผมไป
หลายคนนะ อัดเทปมาทั้งหมดด้วย เพราะฉะนั้นคุณก็ไปแก้ตัวกับ ผอ.คุณแล้วกัน ถ้าท่านไม่ทาตามที่สมาชิกร้องขอ
ท่านผิดกฎหมายแน่นอน ขอบคุณครับ
ประธาน ผมขออนุญาตพูดสั้นๆ นิดเดียวและจะดาเนินการต่อนะครับ พูดไปสักครู่ว่าการ
ทางานของเราคณะกรรมการอยู่ในรูปของคณะกรรมการครับ เมื่อเสียงส่วนใหญ่มีมติไปทางหนึ่งทางใด เราก็ทาไป
ตามนั้นอันนี้ก็เป็นคาอธิบายแบบสั้นที่สุดนะครับ ผมอยากจะกลับมาสู่เรื่องการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งนี้ ก็อยากจะ
ถามเป็นมติของพวกเราว่าตกลงถ้าจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะกลับไปใช้วาระตามที่ผู้นาเสนอเขาเสนอเรื่องของ
วิสามัญประจาปี ตกลงไหมครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ เรื่องแก้ไขข้อบังคับโดยเฉพาะเรื่อง
ที่มาตั้งกรรมการตรงนี้ ผมอยากจะสอนผู้แทนส่งเสริมหน่อยครับ ท่านเคยอยู่บริษัทมหาชนไหม เคยเห็นบริษัทที่เขา
เรียกว่า good governance ไหม เขาต้องมี internal audit สิ่งที่จุฬาฯ เราทาเราแต่งตั้งกรรมการตรงนี้นะ เป็น
สิทธิโดยชอบธรรมครับไม่ต้องให้ท่านทา พวกท่านยังไม่รู้จักเลย ISO9000 00 เขามีอย่างนี้ทั้งนั้นครับ และทาไมท่าน
มาบอกว่าที่นี่ทาไม่ได้ ผมกาลังจะบอกนะครับตั้งได้จะใช้ชื่ออะไรก็ตามแต่ที่สาคัญคือขอบเขตอานาจหน้าที่ครับ ตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองจริงๆ ไม่ต้องกลั่นกรองแล้วงบประมาณผ่านที่ประชุมแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้เขาไป
ตรวจ เขาสงสัยไม่ใช่ตรวจทุกรายการนะครับ และจริงๆ ไม่ใช่แค่นี้ ผมเสนอมาตั้งแต่ อาจารย์สวัสดิ์ แล้วครับ
internal audit ครับ แต่สวัสดิ์ แสงบางปลา เห็นด้วยทุกครั้งแต่ไม่ทา ท่านประธานฟังด้วยนะครับ ผมกาลังบอกว่า
สวัสดิ์ แสงบางปลา เห็นด้วยทุกครั้งแต่ไม่ทาครับ และข้อบังคับอย่างที่หลายท่านอภิปราย ผมยกตัวอย่างเลยสวัสดิ์
แสงบางปลา อยู่มาสร้างชื่อดีนะครับ 30 กว่าปี แต่มาตายตอนจบ และตายอะไรล่ะ อยู่นานไปครับท่านสมาชิก
ข้อบังคับเราต้องแก้แล้วครับ ไม่ต้องรอสหกรณ์ ประธานกรรมการนี่นะต้องมีวาระดารงตาแหน่งรวมแล้วไม่เกิน 4
วาระเท่านั้นเองคือ 8 ปี ประธานาธิบดีสหรัฐเขายัง 8 ปีเอง คุณเป็นใคร อยู่ตั้ง 30 ปี นี่ล่ะครับแก่เกินไปเลยสร้าง
อานาจครับ ประเดี๋ยวรอวาระสวัสดิ์ก่อนครับถึงค่อยพูด เพราะฉะนั้นเชื่อผมเถอะครับ เข้าวาระตามเขาไม่ต้องขอ
หรอกครับ แพ้เขาแน่
นายทวี กาญจนภู สมาชิกสหกรณ์ครับ ผมว่าเข้าวาระเลยตามที่ท่าน อาจารย์จรูญ พูดนะ
ครับ ไม่ใช่เรื่องต้องมาโหวต ไม่มีสิทธิ์โหวตแล้วนะครับท่านประธาน ท่านประธานไม่มีสิทธิ์เสนอการโหวตเรื่องวาระนี้
แล้วนะครับ หมดสิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดาเนินการตามวาระที่กลุ่มสมาชิกนาเสนอครับ เรื่องอื่นๆ นั้นแล้วก็ไป
เป็นวาระอื่นๆ ก็ไปอยู่ในวาระอื่นๆ ไป เรื่องอื่นๆ ก็ไปอยู่ในวาระอื่นๆ ไป เพราะฉะนั้นไม่ควรจะเสียเวลากับตรงนี้อีก
แล้วนะครับ
นายธีระพร วีระถาวร อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย 8 สมัย ขณะนี้เป็น
ข้าราชการเกษียณนะครับ แต่เป็นกรรมการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตและเป็นกรรมการตรวจสอบนะครับ
เป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการตรวจสอบ คือเวลาประชุม เนื่องจากผ่านที่ประชุมใหญ่มาหลายแห่ง
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การประชุมจะเรียบร้อยก็ต่อเมื่อประธานยึดตามข้อบังคับ ฉะนั้นได้ฟังมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วจริงๆ มันควรจะหมด
วาระที่ 1 ตามสมาชิกเสนอไปแล้วถ้าดาเนินตามข้อบังคับนะครับ ผมคิดว่าข้อบังคับนี้เป็นเรื่องสาคัญ เรื่องที่เราสนใจ
ก็คือวาระที่ 1 รับรองในการที่ตั้งกรรมการตามที่ประชุมเสนอซึ่งทางที่ประชุมใหญ่ก็ควรจะมีสิทธิ์ เพราะว่าเราเป็น
สหกรณ์แห่งแรกที่มีชื่อเสียงและได้ดาเนินการมาอย่างไม่มีปัญหา จนกระทั่งเราไม่ได้มีการมาทบทวนข้อบังคับ
บางอย่างที่เราควรจะทบทวนตลอดเพราะมันอาจจะล้าสมัยบางข้อ ฉะนั้นจึงเห็นด้วยกับสมาชิกหลายท่านที่บอกว่า
วันนี้จริงๆ เราอยากทราบว่าในวาระที่ 2 ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์นะครับที่ตามข่าวจริงๆ แล้วกรรมการ
สหกรณ์ตามยุคต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติการปล่อยเงินกู้อย่างรอบคอบและถูกต้องหรือไม่ เพราะความเสียหายที่
เกิดขึ้นตามเอกสารที่ทางสหกรณ์ส่งมาประมาณ 3,000 กว่าล้านนะครับ แต่ที่ยังไม่ทราบก็ยังไม่รู้อีกเท่าไร และเป็น
หนี้สินที่จะต้องติดตามนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะได้มาแน่หรือเปล่า ที่ดินที่ค้าประกันจริงๆ เราให้เงินกู้เขา เขาก็ให้ที่ดิน
มาค้าประกัน ไม่ใช่เรานาไปฝากนะครับ ผมจะต้องใช้คาพูดใหม่นะครับ อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะทราบว่าต่อไปจะทา
อย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นและโดยเฉพาะผู้ที่มีชื่อในข่าวทั้งหลายเพราะว่าถ้าเราไม่ทาอะไร ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมมันก็จะเกิด
ความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยด้วย ผมก็หวังว่าการประชุมวันนี้ก็ขอให้ท่านประธานกรุณาดาเนินการตามระเบียบของ
การประชุมวิสามัญนะครับ ซึ่งตรงนี้ตามสมาชิกก็พูดแล้วก็ถูกต้องจากการฟังความนะครับ ผมก็ขอให้ไล่ตามแผ่นนี้นะ
ครับ 1,2,3 มันจะได้เสร็จรวดเร็วนะครับ ขอบคุณ
ประธาน ตัวแทนกรมต้องการจะอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับและหลังจากนั้นเราจะกลับเข้า
สู่วาระของเราครับ เชิญครับ
นางสุนีย์ คามา ขออนุญาตนะคะ ตอนนี้ก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราก็ตอนนี้นายทะเบียน
ก็มีคาสั่งมาแล้ว 2 คาสั่งก็คือคาสั่งให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ของเราแก้ไขข้อบกพร่อง
นะคะที่ว่าเราไปลงทุนตรงนี้ ตอนนี้มันติดตรงที่ว่าข้อบังคับของเราไม่ได้กาหนดว่าให้ตั้งคณะกรรมการอื่นได้ ก็เลยมี
ความจาเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อบังคับเพื่อที่จะให้มีคณะกรรมการมาตรวจสอบคณะกรรมการที่ไปลงทุนค่ะว่ามาสอบ
ทานตรงนี้คือมีคาสั่งของนายทะเบียนว่าให้รายงานนายทะเบียนด้วยว่าคณะกรรมการได้ดาเนินการไปถึงไหนแล้วก็
คือเพื่อที่จะตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง ตรงนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนะคะ ก็
คือที่เมื่อกี้ท่านบอกว่าบริษัทเขาตั้งได้คือณีย์ไม่เคยทาบริษัทเคยทาแต่สหกรณ์ เราก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของเรา
และข้อบังคับของเราก็จะต้องอยู่ใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์นะคะ เรื่องการตั้งบริษัทอันนี้ณีย์ไม่ทราบจริงๆ นะเพราะไม่เคย
อยู่บริษัท ถ้าเราเป็นสหกรณ์เราก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์เรา ข้อบังคับของเราก็คืออย่างที่เคยพูดไว้แล้ว
ว่ามันผ่านมติที่ประชุมสมาชิกทุกท่านแล้ว และตอนนี้ถ้าเราจะถือข้อบังคับอันเก่าอันนี้คือเราต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
ข้อบังคับของเราจะเขียนไว้ละเอียดมากเลย อานาจของใครมีทาอะไรได้บ้างในเมื่อเรายังไม่แก้ไขเราก็ต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับในเมื่อณีย์เป็นคนของสหกรณ์ ณีย์ก็ต้องปฏิบัติตามสหกรณ์ตามข้อบังคับตัวนี้นะคะ จะเอาบอกว่าเป็นพวก
บริษัทอะไรพวกนั้นไม่ทราบจริงๆ ค่ะ ขอโทษค่ะ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตมีความเห็นแย้งกับ
ผู้แทนนะครับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นนิติบุคคลเอกชน ถ้าไม่มีกฎหมายห้าม ทาได้ทุกประการภายใต้กรอบ
วัตถุประสงค์แต่หน่วยงานของรัฐถ้าไม่มีกฎหมายให้อานาจทาไม่ได้นี่คือหลักของกฎหมาย ทีนี้ผมจะชี้ให้เห็นว่าจาก
เอกสารที่ผมไปให้ทางพื้นที่ 1 รับรองมานะครับ ระเบียบกรมส่งเสริมว่าด้วยอานาจหน้าที่การส่งเสริมกากับและดูแล
ของข้าราชการ เพราะฉะนั้นในข้อที่ 3 ระบุไว้เลยนะครับ ในฐานะที่ดารงตาแหน่งสหกรณ์นะครับ มีหน้าที่ดูแลกากับ

76

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561

ส่งเสริมให้การสนับสนุนช่วยเหลือและแนะนา แต่ห้ามมิให้เป็นผู้กระทาการหรือก้าวล่วงเข้ามาใช้อานาจกระทาการ
ของสหกรณ์ เพราะฉะนั้นกิจการใดๆ ก็ตามของสหกรณ์เรา ถ้าเราทาภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของเราถือว่ากระทา
โดยชอบ เราต้องการให้เกิดธรรมาภิบาลก็เป็นเรื่องทาได้เพราะเราเป็นนิติบุคคลเอกชน กฎหมายไม่ห้าม ทาได้ แต่
เวลานี้กาลังสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่มีหน้าที่กากับมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการส่งเสริมว่าด้วยอานาจ
หน้าที่ปี 2544 เรากาลังตรวจสอบการทางานของท่านอยู่ เวลานี้เราได้ขอข้อมูลข่าวสารแล้วและทางสานักงานพื้นที่
1 ไม่ให้ เราได้ยื่นไปที่สานักนายกฯ แล้วโดย อาจารย์ชูชาติ เป็นผู้ยื่นไปเพื่อให้รู้ว่าท่านกระทาการฝ่าฝืนระเบียบของ
ท่านเองปี 2544 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์กัน เพราะฉะนั้นเราเป็นนิติบุคคลเอกชนถ้าไม่มีกฎหมายใดห้าม เรา
ทาภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ผมในฐานะที่เป็นกฎหมายยืนยันได้เลยครับว่าทาได้ครับ
ประธาน ตกลง นะครับ
นายสุวิทย์ มานะทัต ขอโทษครับ ผมขอความกรุณาคุณสุนีย์ครับ กรุณาใช้คาพูดที่เหมาะสม
หน่อยครับ อย่าใช้คาว่านีย์ๆ ผมไม่ใช่เพื่อนคุณครับ สมาชิกก็ไม่ใช่เพื่อนคุณครับ ขอให้พูดเป็นทางการครับ คุณสุนีย์ก็
สุนีย์ครับ ขอเรียนด้วยความเคารพครับ
นางสุนีย์ คามา ขอโทษค่ะ
ประธาน ตกลงนะครับ ผมว่าถ้าเช่นนั้นเราจะกลับไปเริ่มจากสิ่งที่สมาชิกได้นาเสนอวาระของ
การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 นะครับ วาระก็จะเรียงตามลาดับดังต่อไปนี้นะครับ นี่ใช้ของเดิมเลยและใช้ถ้อยคา
เดิมนะครับ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 วาระที่ 2
เรื่องการตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่สหกรณ์กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา วาระที่ 3
เรื่องความคืบหน้าทางคดีและความรับผิดชอบกรณีการนาเงินไปให้กู้และการนาเงินไปฝากแก่ 3 สหกรณ์ 1 ชุมนุม
และ 1 บริษัทและ (รายชื่อ) มาทั้งหมดและก็วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ตกลงเราจะไล่ไปตามที่สมาชิกเสนอมาแบบนี้นะ
ครับจะได้เข้าใจตรงกันและเราจะได้เริ่มต้นที่วาระที่ 1 คือรับรองรายงานการประชุม ก่อนจะรับรองรายงานการ
ประชุมผมก็เพิ่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าขอแก้ไขข้อความให้ถูกต้องบางหน้า ขอสมาชิกถ้ามีหนังสือเอกสาร
ประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญได้กรุณาพลิกไปที่หน้า 34 ครับ เจอไหมหน้า 34 ตรงกลาง “ที่ประชุมพิจารณา
แล้ว” เจอข้อความนี้ไหม ตัวหนาๆ ตัวใหญ่ๆ หน่อย “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ...” ไปเรื่อยๆ นั่นก็เป็นย่อหน้าที่ 1
และดูย่อหน้าที่ 2 “และได้ชี้แจง” ก็จะขอตัดข้อความ 2 บรรทัดนี้ออกไปเลยเพราะว่าให้เหลือเฉพาะมติ และได้ชี้แจง
เรื่องการประมาณการ อันนี้อยู่ในตอนต้นที่มีการอภิปรายไปเรียบร้อย ก็จะตัด 2 บรรทัดนี้ออกไปนะครับ ไปที่หน้า
41 ตรงกลางๆ เช่นเดียวกัน มีวันที่ที่พิมพ์ผิด เจอไหมครับตรงกลางๆ หน้า “28 มิ.ย.” ก็ขอแก้เป็น “25 มิ.ย.” หน้า
43 ตอนท้ายๆ “ผลที่เกิดกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ” บรรทัดย่อหน้าถัดมา “สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นเจ้าหนี้
บุริมสิทธิ์จานองที่ดินจานวน 218 ไร่เศษ อยู่ระหว่างการรอการชาระบัญชี ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย” คาว่า
“ล้มละลาย” ก็ตัดทิ้งครับ หน้า 43 มีอีกที่หนึ่งวันที่ผิด ตรงกลางๆ เช่นเดียวกันค่อนมาทางท้ายนิดหนึ่ง “วันที่ 28
มิ.ย.” ก็แก้เป็น “29 มิ.ย.2560” เท่าที่ตรวจพบเจอมีเท่านี้นะครับ ถ้าท่านเจอที่ไหนก็แจ้งได้นะครับ เราจะไป
ปรับแก้ให้ถูกต้อง
นายทวี กาญจนภู แจ้งเลยครับ ของหน้า 43 วันที่ 27 นะครับ “ทั้งนี้สหกรณ์” ตกลงเป็น
สหกรณ์อมทรัพย์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครับ 27 พ.ย. ครับ
ประธาน ไม่รู้ตั้งใจเขียนหรือเปล่า ก็ดีครับ ตกลงนะครับ เชิญสมาชิกเลยครับ
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ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
ประธาน เชิญอาจารย์พงษ์ศักดิ์
นายพงศ์ศักดิ์ กรรณล้วน เลขประจาตัวสมาชิก 161059 อยากให้
ท่านประธานช่วยดูที่หน้า 20 ครับ ตรง 2.4 วรรคที่ว่าที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอมาตรงท้ายเลยครับ “โดยมอบหมาย
ให้เลขานุการเพิ่มเติมเอกสารให้สมบูรณ์โดยประสานงานกับนายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผู้สอบถามในประเด็นต่างๆ และ
ตรวจสอบเนื้อหาบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป” ตรง “ครบถ้วนถูกต้องต่อไป” มันน่าจะต้องอยู่ในรายงานการ
ประชุมด้วยส่วนตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีส่วนตรงนี้ซึ่งเป็นสาระของตรงนี้เลยครับ แล้วจะ
รับรองอย่างไรเพราะว่าอ่านก็ไม่เจอ เพราะต่อมาก็วาระ 3 แล้ว ตรงตรวจสอบเนื้อหา บันทึก บังเอิญวันนี้ท่าน
อาจารย์พอพันธ์ อยู่ อันนี้อาจารย์ได้ตรวจสอบหรือยังครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ขอบคุณครับ ผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ทาไมถึงไม่ควรจะรับรองรายงานการประชุมใหญ่ทั้งหมดนี้นะครับ ประการแรกเลยจาได้ว่าเรามีการประชุมกันวันนั้น
แล้วก็ท่านเลขานุการคนที่แล้วครับบอกว่าท่านได้ค้นพบการบันทึกรายงานการประชุม 3 แบบ แบบแรกคือจดทุก
คาพูดนะครับ และแบบที่ 3 คือจับใจความนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าแบบที่ 2 คืออะไรนะครับ ท่านเลยใช้แบบที่ 3 ครับ
และแบบที่ 3 ปรากฏว่ามันย่อมากๆ นะครับ ผมได้ทาหนังสือขอถอดเทปนี่ของการประชุมวิสามัญครั้งที่ 3 มา และที่
บอกว่ายังไม่ทราบว่ามาบรรจุอยู่ในนี้เพราะไม่ได้มีการติดต่อผมแต่ผมได้เอกสารถอดเทปมาแล้วครับ ผมเชื่อว่า
กรรมการชุดที่แล้วและเลขานุการมีความพยายามที่จะปิดบังความจริงนะครับ ความจริงอะไรเหรอ เราถามอยู่
ตลอดเวลาว่าการที่เหรัญญิกที่หมดอานาจไปแล้วมาทาหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อีก 2 อาทิตย์กว่านะครับ และก็มี
รักษาการเหรัญญิกโผล่เข้ามาร่วมกันด้วยนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไร เราจี้ไปจี้มาก็บอกว่ามีคาสั่งตั้งเหรัญญิกแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ผิดแต่ผมไปตรวจดูนะครับ คาสั่งเหรัญญิกนี่มันผิดปกติมากๆ เลยครับ ประการแรกซึ่งผมได้เป็น
ประธานติดตาม ดูแล ตรวจสอบงบประมาณที่บอกว่าจะถูกยุบนะครับ โดยหนังสือฉบับหนึ่งซึ่งไม่ใช่คาสั่งมาจากกรม
ส่งเสริมพื้นที่ 1 ให้ยุบกรรมการชุดของเราซะเพราะไม่มีอานาจซึ่งผมคัดค้านมากเลย ผมทาหน้าที่อันนั้นแค่ไม่นานผม
ก็เข้าไปเจอเอกสารคาสั่งอันนี้ คาสั่งแต่งตั้งรักษาการเหรัญญิก วันที่ 30 พ.ค. แปลกประหลาดมาก เป็นคาสั่งฉบับ
เดียวที่ไม่มีผู้บริหารหัวหน้าส่วนทั้งหลายลงนามรับทราบเลยสักคนเลยนะครับ ผมไปสอบถามทุกท่าน ทุกท่านบอกจา
ไม่ได้ จาไม่ได้เลยนะครับ และคาสั่งนั้นตอนแรกผมก็ถามว่ามีการทาทะเบียนคาสั่งไหม บอกว่าตอนนี้เราใช้ Excel
ผมว่าไม่ได้ดูเป็นเล่มสิ มันลงไปแล้วมันจะแก้ยากหน่อยดูเป็นเล่ม ผลสุดท้ายได้มาผมก็ดูคาสั่งทั้งหลายแหล่ในปี 2559
พบว่ามีครบถ้วนหมด คาสั่งอื่นๆ แต่งตั้งรักษาการเหรัญญิก รักษาการอะไรก็แล้วแต่มีหัวหน้าส่วนเซ็นรับทราบ
ทุกคาสั่งยกเว้นคาสั่งนี้คาสั่งเดียว และในสมุดบันทึกคาสั่งนี้ สมุดควบคุมคาสั่งนี้รายการวันนั้นเอาลิควิดเปเปอร์ลบ
ออกเลยทั้งบรรทัด และเขียนทับลงไปใหม่อันนี้จะไม่ให้ผมเข้าใจว่าเป็นการทาขึ้นมาแทนคาสั่งเดิมซึ่งอะไรก็ไม่ทราบ
หรือเปล่า และผมก็มาตรวจดูที่ถอดเทปในที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ 3 ผมได้เทปมา ขอบคุณท่านประธานที่กรุณาให้มา
ผมก็ได้อ่านแล้วและก็พยายามจะดูว่ามันตรงอย่างไรบ้าง นี่ถอดเทปมา 30 กว่าหน้า แต่ในรายงานการประชุม
เหลืออยู่ 2 หน้ามั้ง เหลือ 5 หน้า รวมรายชื่อยาวเฟื้อยด้วยนะ 5 หน้านะครับ และก็มีแบบนี้ครับ ตัวแทนจาก
กรมส่งเสริมมีบอกว่าประชุมคณะกรรมการดาเนินการมีบันทึกข้อเท็จจริงและอาศัยมติใด อานาจใดที่ตั้งรองประธาน
ทาหน้าที่ทาการแทนเหรัญญิกก็คงต้องไปตรวจสอบกันเพิ่มเติมก่อน ไม่ทราบว่าทางกรรมการจะมีข้อมูลหรือไม่ เรามี
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การประชุมแต่งตั้งเมื่อไร อย่างไร ก็คงต้องไปดูมตินั้นอีกทีหนึ่ง ใช้อ้างอิงในเรื่องของอานาจในส่วนไหน ท่านประธาน
สวัสดิ์ในขณะนั้นตอบทันทีเลยว่าอันนี้มีคาสั่งมีมติแต่งตั้งครับโดยคณะกรรมการดาเนินการ ผมยังไม่เห็นมติเลย
ไม่ทราบประชุมครั้งไหนที่มีมติอันนี้ออกมา ไม่มีเลยนะครับ ผมตรวจแล้วยังไม่เจอถ้าเจอช่วยบอกด้วยนะครับ และ
ท่านประธานสวัสดิ์นะครับ นายสวัสดิ์เผลอตอบมา 3 ครั้ง เป็นการยอมรับว่าปล่อยปละละเลยให้ทาหน้าที่ผิด
กฎหมายไป ท่านตอบว่าครั้งแรกบอกว่าตรงนี้ก็มีความเข้าใจว่าเมื่อยังไม่มีกรรมการมารับตาแหน่งแทนคนเดิมก็ต้อง
ให้คนเดิมทาหน้าที่ไปลักษณะเข้าใจอย่างนั้น ครั้งที่ 2 ก็ตอบอีกว่าเข้าใจว่าถ้ายังไม่มีคนที่มาแทนที่คนเก่าก็ทาหน้าที่
ไปได้ ครั้งที่ 3 ก็ตอบอีกว่ามีประเด็นเรื่อง 150 วัน และยังไม่ได้กรรมการชุดใหม่มาแทนก็ให้คนเดิมได้ทาการไปก่อน
นี่ทาผิดและยอมรับสารภาพแล้วนะครับ เพราะฉะนั้น 100% ผมเชื่อว่าเป็นเอกสารปลอมคาสั่งขึ้นมา
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ ช่วยควบคุมการประชุมหน่อยครับ
คือถ้าท่านสมาชิกท่านนี้จะทักท้วงว่ารายงานการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของเขาไม่ถูกต้องก็บอกนะครับและแก้ไข
คือขอให้สรุปสั้นๆ หน่อยครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ครับ ผมจะสรุปสั้น คือผมกาลังพยายามแสดง
หลักฐานให้เห็นว่ามีการทาผิดปกติ ในรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 2 ผมฟังจากเทป มีคนส่งมาให้ผม พบว่ามี
การถกเถียงกันเยอะมากเลย เรื่องรายชื่อกรรมการที่ทาหน้าที่กรรมการดาเนินการซึ่งมีคนที่หมดวาระไปแล้ว มี list
ชื่ออยู่และถกเถียงกันมากมายนะครับ ถ้าท่านจะขอให้กรรมการชุดนี้ทารายงานขึ้นมาใหม่ให้สมบูรณ์จะพบว่ามีการ
อธิบายโดยเลขานุการว่าก็เรายังไม่ทราบตอนนั้นว่าทาไม่ได้ อันนี้ก็ถือสรุปหลักฐานที่ผมได้มาทั้งหมดว่าการกระทา
ดังกล่าว การแต่งตั้งรักษาการเหรัญญิกนี่น่าสงสัยอย่างยิ่งเลยนะครับและผมขอให้ท่านประธานช่วยไปสอบสวนให้ได้
ข้อเท็จจริงออกมาเลยนะครับ เพราะผมเชื่อว่ามันมีการกระทาที่ผิดแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นจากรายงาน
การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2 ที่ตัดตอนพวกนี้ออกไปหมดเลยนะครับ ถือว่าใช้ไม่ได้ ส่วนครั้งที่ 3 วิสามัญครั้งที่ 3
ไม่ได้มาคุยกับผมเลยว่าให้ช่วยดูหน่อยจะออกมาเหลือแค่นี้อะไรอย่างนี้ ไมได้มาคุยกับผม ผมก็เลยไม่ทราบว่าท่านทา
อะไรและจะให้ผมทาอะไร เพราะฉะนั้นจากเหตุผลและหลักฐานที่ผมเสนอมานี่ผมไม่เชื่อว่ารายงานการประชุมนี่
สมบูรณ์ ผมขอถอดเทปการประชุมที่ผ่านมาที่กลายเป็นรายงานการประชุมที่เสนอให้รับรองในครั้งนี้ด้วยครับ
ขอบพระคุณครับ
ประธาน ผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด อาจารย์พอพันธ์ ไม่รับรองรายงาน
การประชุมครั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ได้อธิบายแต่ที่ผมฟังคล้ายๆ กับว่าเฉพาะข้อ 2.4 ใช่ ไม่ใช่
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมไม่ไว้ใจทั้งหมดเพราะเป็นผลงานของเลขานุการ
ซึ่งมีพฤติกรรมที่ผมไม่ไว้วางใจครับ
ประธาน ทั้งหมดเลยนะ ไม่ใช่แค่ 2.4 และก็จะขอให้เอาถอดเทปรายงานการประชุมครั้งนั้น
ทั้งหมดตีพิมพ์ออกมาเลย ใช่ ไม่ใช่ ตกลงไหมครับ ตกลงเอาตามนี้นะครับ แต่เท่าที่ผมทราบ อาจารย์พอพันธ์ก็ได้
ฉบับที่ถอดเทปไปแล้วใช่ไหมครับ เพียงแต่เราจะเอามาตีพิมพ์
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมเป็นคนขอเองครับ ฉบับที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
ครั้งที่ 3 ผมเป็นคนขอเองและได้จากท่านประธานมาฉบับเดียว เพราะฉะนั้นการประชุมที่จะรับรองวันนี้ผมไม่มีข้อมูล
อะไรเลยนะครับ ไม่มีก่อนหน้านี้
ประธาน เอาอีกครั้งหนึ่ง อย่างนั้นอาจารย์อยากได้ตรงไหนผมจะได้สั่งการให้เขาทาให้ถูกต้อง
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นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ก็ถอดเทปที่ประชุมใหญ่วิสามัญ 1,2 มาด้วย
ประธาน ประชุมใหญ่วิสามัญ 1,2 ไม่ใช่เฉพาะครั้งที่ 3
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ครั้งที่ 3 ผมได้มาแล้วที่ท่านให้ผมมาแล้ว
ประธาน ตกลง 1,2 ยังไม่ได้
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ครับ
ประธาน ขอให้เจ้าหน้าที่ถอดเทป 1,2 ส่งให้ อาจารย์พอพันธ์ด้วยนะครับ เชิญ อาจารย์พงศ์ศักดิ์
นายพงศ์ศักดิ์ กรรณล้วน เรียนท่านประธานครับ ผมว่ามันมีสาระที่หายไป
อย่างรุนแรง เพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านประธานถอนเรื่องวาระนี้ออกไปก่อนและค่อยนาเสนอใหม่ เพราะเราก็ไม่รู้
วันนั้นก็ประชุมตั้งเยอะ ถอดมาแล้วเหลือ 3 บรรทัดอย่างนี้ และเนื้อหาไม่มีเลยและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าในนั้นคือ
อะไร ถูกไหมครับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายงานฉบับนี้ ผมอยากให้ท่านประธานถอนออกไปก่อนแล้วกันและไปทาให้มัน
ครบถ้วนเพราะตรงนี้เห็นชัดเลยว่ามันหายไปทั้งรายงานเลย เพราะพอบอกว่ารายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ 2559
ครั้งที่ 3 ก็เสนอเสร็จก็พิจารณาเสร็จและก็หายไปเลยทั้งท่อน ซึ่งวันนั้นก็ประชุมเยอะครับ ไม่ใช่ประชุมน้อยๆ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ ท่านก็ขอมติที่ประชุมเลยว่าจะถอน
หรือไม่ถอน ถ้ามติที่ประชุมบอกว่าให้ถอนออกยกมือชนะก็จบ แต่ถ้ามติบอกว่าต้องการให้ประชุมต่อเรียงหน้าท่านก็
ประชุมและก็รับรองรายงานการประชุมเรียงหน้าเท่านั้นล่ะครับ จบ ขอมติเลยดีกว่าครับ
ประธาน ครับ ขอบคุณครับ ผมกาลังพลิกดูรายงานการประชุมอย่างรวดเร็วว่าสมมติเราถอน
ออกไปมันจะมีประเด็นอื่นที่ทาให้เราทางานติดขัดอะไรหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น ผมกาลังดูอย่าง
รวดเร็วครับเท่านั้นเองครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะถอนก็ไม่มีปัญหานะครับและค่อยเอาไปใส่ในการประชุมครั้งหน้า
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ท่านประธานขออนุญาตครับ วาระนี้เป็นวาระที่
สาคัญเนื่องจากคราวที่แล้วเราประชุมกันจะมีรายละเอียดกันเยอะแยะเลย และเอาฉบับย่อมานี่มันขาดสาระสาคัญ
และสาระสาคัญนี่เป็นสาระที่มีผลทางกฎหมายซึ่งอาจจะต้องไปผูกพันทางกฎหมายก็คือว่าอาจจะมีเรื่องของความรับ
ผิดการละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นผมขอให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน เนื่องจากมีผลทางกฎหมายที่
เรายังตรวจสอบขอ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารอยู่ว่าคาสั่ง บอกว่าไม่ใช่คาสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ทั้งที่เราเป็นนิติ
บุคคลเอกชนนี่นะครับ ทาได้ทุกอย่างภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของเราตรงนี้มันมีผลผูกพันทางกฎหมายและมี
ผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาทั้ง 9 คน เรากาลังดูว่าเรื่องนี้นะครับถ้ามีการใช้อานาจหน้าที่ทางกฎหมายโดยไม่
ชอบจะเข้าข่ายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ครับ ขอบคุณครับ
ประธาน ตกลง นะครับ ขอมตินะครับว่าจะเพิกถอนวาระนี้ออกไปนะครับ ใครเห็นด้วยยกมือ
ขึ้นครับ ก็ส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ต้องนับ ก็ถอนวาระนี้ออกไปนะครับ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ ประจาปี 2559
ออกไปก่อน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่สหกรณ์กรณี รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ความคืบหน้าทางคดี และความรับผิดชอบกรณีนาเงินไปให้กู้ และการนาเงินไปฝากแก่
3 สหกรณ์ 1 ชุมนุม และ 1 บริษัท
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ประธาน ท่านสมาชิกจะนาเสนอเลยไหมครับ เชิญครับ
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ เป็นที่รับรู้กันแล้วผมไม่อยากพูดซ้าและ
ก็ประหยัดเวลาด้วย ผมขอเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบประจาสภามหาวิทยาลัยเราเข้ามาทาหน้าที่ตรวจสอบ
เพราะเป็นคนกลาง เรื่องความจริงจะเป็นอย่างไรอย่างที่ผมตั้ง proposal ตั้งแต่ต้นแล้วว่า อาจารย์สวัสดิ์ ทาคนเดียว
14 คนกรรมการมีส่วนรู้ไหม เจ้าหน้าที่มีส่วนรู้ไหม เริ่มตั้งแต่เมื่อไร เอาเงินไปหรือไม่ อย่างไร เพราะฉะนั้นเมื่อคน
กลางมาตรวจสอบแล้วก็ผ่านท่านประธานจะเอามาที่ประชุมนี้ก็ได้และเผยแพร่ทั้งหมด ถ้าไม่มีปัญหาเลยคือ อาจารย์
สวัสดิ์ ทาคนเดียวทุกคน happy ความมั่นใจก็จะมาและจะเดินต่อไปได้ด้วยดี เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมขอเสนอเลยนะ
ครับว่าขอให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยคือคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นผู้
ตรวจสอบและจะได้ผ่านวาระนี้ไปเลย ขอบพระคุณครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ขออนุญาตครับ ผมอยากให้ในห้องนี้เสนอกรรมการเข้า
ไปสมทบครับ เพราะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย ผมไม่รู้ว่าเขาเคยรู้เรื่องสหกรณ์หรือเปล่า เพราะคนที่
จะตรวจสอบต้องรู้ลึก
เลขานุการ ขออนุญาตครับอาจารย์ วาระเพื่อเสนอพิจารณาไม่มีตรงนี้ เดี๋ยวต้องขอคาปรึกษา
จากกรมนิดหนึ่งว่าทาได้ไหมนะครับ เพราะไม่มี เราจะสรุปวาระการประชุมอย่างไร
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เดี๋ยวๆ จริงๆ การแต่งตั้งตรงนี้เป็นการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อขอข้อมูล เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเขาจะต้องรายงานคณะกรรมการดาเนินการครับ และคณะกรรมการ
ดาเนินการเป็นคนรวบรวมและเอามาพิจารณาเพราะคุณมีหน้าที่อย่างนั้น ส่วนที่เราตั้งกรรมการเหมือนที่ผมเรียกว่า
internal audit อันหนึ่งเพราะเราเห็นว่ามันเกิดความเสียหาย เราตั้งของเรา ทาไมจะไม่ได้ คุณมายุ่งอะไรกับผมนะ
แต่เมื่อเราตั้งแล้วเขาไม่ได้ใช้อานาจหน้าที่เกินขอบเขตครับ เขาต้องรายงานประธานกรรมการดาเนินการและนามา
เสนอสมาชิกเพื่อให้ความเห็นต่อไป เพราะมีเยอะเลยครับ ปี 55-56 ผมเห็นแล้วมันไม่ชอบมาพากลแน่ๆ มีทั้งฝาก มี
ทั้งกู้ติดๆ กันเลย ต้องเอาชื่อมาหมดตอนนี้ผมยังไม่รู้เลย ใครเป็นประธานปีนั้น ใครเป็นกรรมการปีนั้นและท่าน
ประธานออกข่าวเองนะ วันนั้นที่ผู้แทนกรมส่งเสริมไม่ใช่ประธานที่บอกว่ามีความเสียหายฟ้องร้องศาลเสร็จ อีกกี่ปี
ครับ นี่ยังสู้ศาลอุทธรณ์อยู่ และเดี๋ยวต่อด้วยศาลฎีกา ปัดโธ่อีก 10 ปีมั้ง และอย่างไรครับ ปีหน้าเราต้องตั้ง
งบประมาณหนี้สงสัยจะสูญเข้าไปอีกแล้วครับ อย่างน้อย 90 กว่าล้าน เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอครับ ทาได้ แต่ขอบเขต
และอานาจหน้าที่ไม่ก้าวก่ายกฎหมายครับ ผมบอกเลยนะเราไม่ได้ทาผิดกฎหมายและเรารู้ไม่ทาผิด พ.ร.บ.สหกรณ์
แต่นี่เป็นเรื่องภายในที่ตรวจสอบ เพราะข้อมูลตรงนี้สหกรณ์ออมทรัพย์มีครับ ข้อมูลข้างนอก อาจารย์ชูชาติบอกแล้ว
เดี๋ยวไปพวกกองปราบตรวจสอบ DSI พวกเราไม่มีแต่ภายในเรามีครับ เพื่ออะไรครับ ท่านประธานท่านทราบไหม
ครับ ท่านพลาดไป 2 เรื่อง ท่านทาดีแล้วที่รีบออกข่าวภายนอกนั่นคือสร้างภาพลักษณ์แต่วิกฤตครั้งนี้นะ เดิมวิกฤต
ของเรา 2,000-3,000 ล้าน ผมอยากบอกสมาชิกเลยนะครับไม่เท่าไรหรอกครับ ไม่ต้องกลัวครับ มาถอนเงินออก ฟัง
คนอื่นพูด ไม่เสียหายถึงขนาดนั้น ประเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแต่ตรงนี้ทาได้ ทาแล้วเราไม่ได้ก้าวก่ายครับ ไม่ได้ก้าวก่าย
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กรรมการดาเนินการ ตรวจสอบเสร็จแล้วนาเสนอเขาและเขามีหน้าที่นาเสนอสมาชิกอย่างนี้ทาไมต้องมาออก
ข้อบังคับ ตั้งได้ครับ เชื่อผมเถอะครับ
ประธาน ครับ ขอบคุณมากนะครับ
นายทวี กาญจนภู ขอพูดต่อท่านอาจารย์จรูญ ประเด็นแรกคือสนับสนุนท่าน อาจารย์จรูญ
ประเด็นที่ 2 คือ ณ ที่นี้เป็นการเปิดประชุมโดยสมาชิกเพื่อสมาชิก ท่านกรรมการไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปิดปากและ
ปิดบทบาทของสมาชิกและท่านกรรมการบนที่ประชุมนะครับ ตรงนี้ ณ วันนี้เป็นการเปิดโดยสมาชิก เพราะฉะนั้น
จะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ใช้สิทธิ์เต็มที่ ท่านกรรมการอย่าใช้สิทธิ์มาในการปิดปากและปิดบทบาทของสมาชิกนะ
ครับด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้นนะครับ อันนี้ขอเตือนไว้ ประเด็นถัดมาในเรื่องของกรณีสวัสดิ์ จริงๆ แล้วได้มีกลุ่มบุคลากร
มีบันทึกถึงสหกรณ์เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 11 ข้อด้วยกัน ถามถึงประเด็นเกี่ยวกับกรณีความเสียหายจาก อาจารย์สวัสดิ์ ที่
เกิดขึ้นทั้ง 11 ข้อ ตั้งแต่ตรวจสอบเรื่องจานวนสมาชิกที่เสียหาย จานวนเงิน หลักฐานต่างๆ ข้อมูลการใช้ทรัพยากร
การใช้ทรัพยากรในสหกรณ์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทรัพยากร ไม่ทราบใครปิดไมค์
ประธาน ไม่ทราบใครสะกิดสายอะไรหลุดไหม ข้างบนยังดังอยู่ มีตัวอื่นอีกไหมครับ
นายทวี กาญจนภู มาแล้ว คือการใช้ทรัพยากรส่วนตัวที่ อาจารย์ชูชาติ ได้พูดถึง ทรัพยากร
ตรงนี้หมายถึงบุคคล อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงินของสมาชิกเพื่อไป
เอื้อประโยชน์กับ อาจารย์สวัสดิ์ คาถามรวมทั้งกระบวนการขั้นตอนการทางานในสหกรณ์เอื้อประโยชน์ต่อ
อาจารย์สวัสดิ์ อย่างไร ถามทั้งหมด 11 ข้อด้วยกัน แต่จน ณ วันนี้ยังไม่ได้คาตอบจากทางท่านประธานเลยนะครับ
ไม่มีบันทึกตอบกลับมา ทวงถามไปแล้ว 1 ครั้ง และขอคาตอบภายในวันที่ 31 พฤษภาคม จน ณ วันนี้ก็ยังไม่ได้
คาตอบจากท่านประธานครับ และที่สาคัญก็คือเมื่อวันที่ 3 เมษายน ทางสหกรณ์มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องวาระการ
ตั้งประธานศึกษากรณีสวัสดิ์ ท่านทราบไหมสมาชิก ผลการประชุมเป็นอย่างไรครับ มีมติไม่ตั้งนะครับ มีมติไม่ตั้ง
ประธานศึกษากรณีสวัสดิ์ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสัยอย่างยิ่งว่าตกลงบทบาทของสหกรณ์ต่อกรณีนี้เป็นเช่น
ไร เปิดเผยโปร่งใสหรือปิดบังซ่อนเร้นนะครับ ตรงนี้ในฐานะกรรมการที่อยู่บนเวทีอย่ามาใช้สิทธิ์หรือวิธีการใดๆ มาปิด
ปากและปิดบทบาทของสมาชิกครับ
ประธาน ขออนุญาตอย่างนี้นะครับ คงจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับ ปิดปาก คงไม่
ปิดเพราะว่าผมและกรรมการชุดใหม่ที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาได้แค่ 3 เดือนเศษๆ เราเข้ามาพร้อมกับวิกฤตการณ์ต่างๆ
เกิดขึ้นมากมาย เพราะฉะนั้นเราต้องการข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นไม่ต้อง
ห่วงเรื่องจะปิดปากท่านนะครับ ขอให้เปิดปากกว้างๆ และก็เปิดเยอะๆ และที่สาคัญข้อมูลที่หนักแน่นตรงนั้นเป็นสิ่ง
ที่เราต้องการ สถานการณ์ตอนนี้ทางกรมส่งเสริมโดยนายทะเบียนได้มีคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดปัจจุบันตรวจสอบการดาเนินการของชุดก่อนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรณีของนพเก้า เราก็กาลังหา
ข้อมูลส่วนนี้อยู่ ส่วนเรื่องของ อาจารย์สวัสดิ์ เราก็ได้ทาเต็มที่เท่าที่เราจะทาได้แต่ขอความเห็นใจนิดหนึ่ง เราเพิ่งเข้า
มาครับโดยเฉพาะผมใหม่เอี่ยมอ่องเลย เพราะฉะนั้นก็จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ให้รอบ
ด้านมากที่สุดแต่ยืนยันว่าเราจะทาให้ดีที่สุดครับ เพราะฉะนั้นขอให้ไว้วางใจที่ส่วนนี้แต่อาจจะใช้เวลาพอควรอย่างที่
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ผมบอก ผมทาคนเดียวคงไม่ได้นะครับ เราทางานในรูปคณะกรรมการเมื่อเสียงส่วนใหญ่มีมติอย่างไรผมก็ต้องทาตาม
มติส่วนใหญ่ไปตามนั้น ขอให้เข้าใจในส่วนนี้ด้วย
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ครับ เข้าใจตรงนี้ครับ แต่ท่านประธานครับ ท่านบอก
แล้วท่านเข้ามาใหม่ผมก็เห็นท่านใหม่จริงๆ นะครับ 3 เดือนเอง เพราะว่าก่อนนี้ไม่เคยเห็นหน้าท่านเลย ผมไม่ว่านะ
ครับสมาชิกท่านใดเป็นประธานก็ดีแล้ว พวกเราในฐานะสมาชิกต้องการให้ สอ.จุฬาฯ อยู่ยั่งยืนยง ขอในนี้สิครับสุด
ยอดทั้งนั้นเลย อาจารย์ชูชาติ เมื่อกี้ก็เสนอแต่ในนี้มีเก๋าๆ เยอะครับ ท่าน 3 เดือนจะไปตั้งอะไรถูก และท่านจะไปถาม
อะไรเขา ผมถามท่านเถอะ ท่านเคยไปตรวจสอบการปล่อยกู้ชุดปัจจุบันไหม เขาทาอย่างไร มีวิธีการทั้งนั้นเลยครับ
และทุกอย่างมันมีวิธีการมีระเบียบ ส่วนการฝากเงินสมัยผมอยู่ไม่มีครับ ฝากเยอะๆ ท่านไม่เคยเข้า ผมถาม อาจารย์
สวัสดิ์ ตลอด ทาไมต้อง 1,200 ล้าน ทาไมต้อง 1,000 ล้าน บอกมีหลักทรัพย์ ไม่มีโกง เป็นอย่างไรครับ เปิดแนบและ
เมื่อกี้ท่านพูดนะครับ เรื่องของชุมนุมสหกรณ์ 550 ล้าน ผมกลัวนะครับ ไม่ทราบว่ามีคนนอกหรือเปล่า กลัวจะมี
วิกฤตอันที่ 2 เข้ามาอีก ตรวจไปตรวจมาเจออีกครับ วุ่นนะครับ
ประธาน ฉะนั้นเดี๋ยวไปอีกวาระหนึ่งครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ไม่ใช่ครับ เวลาท่านพูดท่านขอในนี้สิครับ เสนอใครที่
เคยผ่านงานมา เก๋า เข้ามาช่วยและเมื่อกี้เขาเสนอแล้วว่ากรรมการตรวจสอบจากสภา เห็นด้วยครับไม่ใช่ไม่เห็น แต่
ขอมีในนี้สมทบเข้าไป เพราะการซักการทางานเขารู้หมดครับ ท่านรู้หรือเปล่า ท่านไม่รู้
ประธาน คืออย่างนี้ครับ มหาวิทยาลัยและสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ต่างก็เป็นนิติบุคคล
เพราะฉะนั้นผมอาสาว่าผมจะไปเจรจากับทางมหาวิทยาลัยขอผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมาตรวจสอบเรื่อง
นี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้หรือไม่ และผมจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านสื่อต่างๆ ให้สมาชิกได้รับ
ทราบในตอนหลังนะครับ อาสาว่าจะไปติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยครับเรื่องนี้ ตามข้อเสนอที่ อาจารย์ชูชาติ พูดไว้
เมื่อสักครู่
นายธีระพร วีระถาวร เรื่องการตรวจสอบมันจะต้องมีความเป็นกลางโปร่งใส
นะครับ ผมก็ยังเห็นด้วยว่าควรจะใช้คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย เพราะคณะกรรมการชุดนั้นโดย
กฎหมายแล้วจะเป็นอิสระจากฝ่ายผู้บริหารแต่ผู้ตรวจสอบภายในนี่อยู่ใต้ผู้บริหารนะครับ ต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับ
ถึงแม้ว่าผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นเครื่องมือหนึ่งอยู่ในสานักตรวจสอบก็ตาม พอดีตัวเองทาเรื่องกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่ต้นก็จะทราบบทบาทตรงนี้ดี และทางกรรมการสหกรณ์เองไม่ว่าชุดไหนก็ตามก็จะรู้สึกว่าอันนี้เป็นธรรม
เหมือนกันเพราะได้คนกลางมาจริงๆ และสมาชิกก็จะรู้สึกสบายใจนะครับ ไม่ใช่เป็นพวกกรรมการมาตรวจสอบ
กันเองและเราก็ไม่ทราบว่ากรรมการแต่ละชุดองค์ประกอบเป็นชุดเก่า ชุดใหม่ เท่าไร เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
ผมก็คิดว่าอย่างไรผมก็ยืนยันว่าคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัยน่าจะเป็นชุดที่เหมาะสมที่สุดนะครับ
ในเรื่องนี้ ขอบคุณครับ
ประธาน ครับ ขอบคุณครับ เชิญท่านข้างหลังท่านสุภาพสตรีเมื่อสักครู่ ผมต้องขอโทษด้วยนะ
สายตาผมสั้น
นางรุ้งระวี นาวีเจริญ ไม่เป็นไรค่ะ
ประธาน มองไม่เห็นใคร
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นางรุ้งระวี นาวีเจริญ จากคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะ เป็นสมาชิกได้ประมาณ 10 ปีแล้วและก็เพิ่งได้มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมฟังในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่กาลังเริ่มเกิดวิกฤตต่างๆ นะ
คะ ในขณะที่มีกรรมการหลายๆ ท่านพยายามจะยกประเด็นว่าเราเป็นนิติบุคคล เราไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการ
ภายนอกได้ ตรงส่วนนี้ อาจารย์รุ้งระวีคิดว่าเราน่าจะทาได้นะคะ ประเด็นที่ 1 เพราะเราเป็นนิติบุคคล คงต้องกลับไป
ระเบียบของการดาเนินการว่ามีระเบียบอะไรบ้างที่เราจะต้องนาไปสู่การแก้ไขเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้เห็นภาพว่า
กรรมการชุดปัจจุบันนั้นช่วยเหลือและดาเนินการอย่างไรในช่วง 3 เดือนนะคะ ที่เป็นวิกฤตที่คณะกรรมการเข้ามา อัน
ที่ 2 ไม่เห็นด้วยค่ะที่ท่านประธานจะไปเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยมาช่วยดาเนินการในการตรวจสอบ เพราะ
มหาวิทยาลัยก็เป็นนิติบุคคล เราเป็นนิติบุคคล ดิฉันเชื่อว่ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกสภาหรือท่าน
อธิการบดีคงไม่ลงมาแตะในสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่นิติบุคคลจะมีเรื่องของระเบียบต่างๆ ที่
อาจจะทาให้เกิดการกระทบกระเทือนในเรื่องการจัดการศึกษาที่ไปพาดพิงอะไรต่างๆ ดังนั้น อาจารย์รุ้งระวีคิดว่า
น่าจะมีการตั้งสมาชิกซึ่งอาจจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบเข้าไปสมทบอีกชุดหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะไม่เช่นนั้นแล้วการตั้งคนนอกเข้ามาถ้าจะทาก็ต้องมองว่าใครที่สมควรเข้ามาโดยไม่ก่อให้เกิดความคลางแคลงใจ
ระหว่างในหมู่สมาชิกแต่ขณะเดียวกันการจะตั้งในหมู่สมาชิกเองเราก็ต้องเลือกด้วยว่ามิใช่เป็นคนที่เคยอยู่ภายใต้
อานาจของท่านประธานคนเดิมซึ่งได้ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตรงนี้นะคะ อีกอันหนึ่งดิฉันอยากจะถามฝากเอาไว้ใน
ประเด็นตรงนี้ค่ะว่า เราก็ทราบกันดีว่ามีสหกรณ์ที่ล้มระเนระนาดไป 3-4 สหกรณ์ ซึ่งดิฉันก็เคยทราบข้อมูลมาว่าท่าน
ประธานเคยแจ้งไปในที่ประชุมกับกรรมการชั้นดีไปเรียบร้อยแล้ว แต่สิ่งที่จะต้องตามสอบถามต่อมาว่าในการปล่อยกู้
ให้กับสมาชิกต่างๆ ซึ่งเรารู้กันว่าสหกรณ์เราไปปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์อื่นๆ ที่มีปัญหาอีกมีอีกกลุ่มหนึ่งที่กาลังมีปัญหา
อยากทราบว่าท่านประธานและคณะดาเนินการ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีการลงไปตรวจสอบสิ่งที่กาลังจะเกิดวิกฤตในอนาคต
ขึ้นอีกหรือไม่ ตรงนี้ดิฉันเป็นห่วงมากเนื่องจากว่าถ้ามันมีวิกฤตเกิดขึ้นอีกนั่นหมายความว่าเรากาลังจะเกิดโดมิโนใน
อนาคตข้างหน้า ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ ณ ปัจจุบันนี้แต่ในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็น 2 หรือ 3 ปี
หรือภายใน 1 ปีข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นก็ได้ เพราะอย่าลืมว่าการกู้ยืมเงิน เราไปฝากในสหกรณ์ต่างๆ ณ ปัจจุบันนี้มัน
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั้งสิ้นเลย ถ้าสมาชิกได้มีการตรวจสอบนะคะ ลองสังเกตดูสหกรณ์ ณ ปัจจุบันนี้ยืมเงินๆ ยืมเงิน
ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ อนาคตข้างหน้าอาจจะเกิดวิกฤตโดมิโนเกิดขึ้นก็ได้นะคะ ดิฉันอยากฝากว่าตั้งเถอะค่ะสมาชิกที่
เราเป็นสมาชิกด้วยกันต้องช่วยเหลือกันเองนะคะ ไม่เห็นด้วยที่จะเอาท่านนายกสภาหรือมหาวิทยาลัยมาดาเนินการ
ตรงนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ประธาน ขอบคุณสาหรับข้อเสนอแนะ
นายอุดม โชคศิริ เหรัญญิก คืออย่างนี้ครับขอเรียนชี้แจงนิดหนึ่ง คือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะตั้งมา
จริงๆ ตามข้อ 47 แต่งตั้งได้เลยตามอานาจหน้าที่ที่ผ่านมาแต่มาขณะนี้เราต้องเรียนสมาชิกตรงๆ การทางานของเรา
ของคณะกรรมการชุดนี้ 57 เกิดติดขัดเนื่องจากว่าเมื่อเกิดวิกฤตตรงนี้ในกรณี อาจารย์สวัสดิ์ หรืออะไรก็ตาม มันเป็น
ผลดีอย่างหนึ่งคือเราจะต้องมีนักตรวจสอบหรือนักอะไรก็ตามไม่ว่าจะกรมตรวจสอบกิจการอะไรก็ตามแต่ปัญหามัน
ติดที่ว่าเราแต่งตั้งยังไม่ได้นะครับ จริงๆ เราจะแต่งตั้งคือที่ผ่านมาเราแต่งตั้งเป็นข้อ 47 ตามข้อบังคับ อานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการและข้อ 41 คืออานาจของที่ประชุมใหญ่นี่คือหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่แต่จริงๆ ถ้าไม่ขัดกับกรม
ส่งเสริมที่เพิกถอนเรานะครับ เราแต่งตั้งได้เลยแต่ปัญหาเราติดขัดนี่ย้านะครับติดขัดการทางานของเราติดขัด เราจะ
เปลี่ยนแปลงระเบียบอะไรก็ตาม ณ ตอนนี้ยังไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อมีคาสั่ง ไม่ใช่คาสั่งครับ เมื่อมีพื้นที่กรมส่งเสริม
พื้นที่ออกแบบนี้มาผมว่าให้กรมส่งเสริมเป็นผู้ตอบตรงนี้ไหมครับ

84

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561

นายชูชาติ ธรรมเจริญ ขอประทานอภัย ผมไปพบคุณณรงค์พล 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
ไปกับ อาจารย์ปริญญา 2 คน ครั้งที่ 2 ไปกับพวก 5 คน ผมถามคุณณรงค์พลครั้งหลังสุดต่อหน้าคุณสุนีย์ คามา
ว่าจดหมาย 2 ฉบับที่ส่งมานี่ใช่คาสั่งไหม คุณณรงค์พลในฐานะผู้อานวยการเขต 1 ตอบว่าไม่ใช่คาสั่ง เพราะฉะนั้น
เมื่อไม่ใช่คาสั่งท่านจะไปยึดถือทาไม ท่านอย่าไปติดกับความคิดบ้าๆ บอๆ ท่านมีหน้าที่ต้องทาและการที่ท่าน
ลงมติ 11 คน ชะลอการทางาน ผมถามว่าท่านเอาอานาจที่ไหนมา เอาอานาจที่ไหนมาย้าอีกครั้ง 11 คนนั้นเป็น
จาเลยผมแน่นอน ถัดไปท่านประธานท่านเป็นนักประชาธิปไตย ท่านยอมรับเสียงข้างมาก เสียงข้างมากท่านรู้ดี
เพราะว่าในรายงานการประชุมเฉพาะส่วนที่ผมขอส่งมาให้ผมผิดพลาดหลายอย่าง ในส่วนที่ถูกต้องท่านบอกว่าเมื่อ
มติเสียงส่วนใหญ่ทาแบบนั้นท่านรู้ทั้งรู้ว่ามตินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านก็ยังชูมตินั้นอยู่และก็ยังทา ผมก็บอกได้คา
เดียวว่าเอเมน อนิจจาน่าเสียดาย น่าเสียดายมากๆ ไม่มีอะไรเหลือแล้วครับ practice ไม่มี ความถูกต้องไม่มี
ความชอบธรรมไม่มี ติดกับความคิดตัวเองและสหกรณ์เราจะไปข้างหน้าได้อย่างไร ท่านรู้นะครับว่าอะไรทาได้ อะไร
ทาไม่ได้ ไม่ต้องแก้ตัวหรอกครับฟังไม่ขึ้นคอยรับหมายศาลแล้วกันครับ ขอบคุณครับ
เหรัญญิก ครับ คืออย่างนี้ครับ อาจารย์ชูชาติ เราอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.42 เรื่องโครงสร้าง
ของสหกรณ์ เรายินดีให้ตรวจสอบ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล คือผมว่าท่านเลขาอย่าอ้าง
เหรัญญิก เรายินดีให้ตรวจสอบและโปร่งใส ณ ขณะนี้มีกรมพื้นที่อยู่นะครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ไม่ใช่แล้วครับ คือเขาอยู่ของเขา เราไม่ได้
ทาผิดกฎหมายนะครับ ผมอยากเสนออย่างนี้นะครับท่านประธานครับ ตั้งเลยครับ ตั้งโดยที่ไม่ต้องให้ค่าตอบแทน
เมื่อไม่มีค่าตอบแทน volunteer ครับ มีอะไรหรือเปล่ากรมส่งเสริม ผมทางานแต่คณะกรรมการต้องสนับสนุนและ
ให้อานาจ ที่ร้ายที่สุดผมจะบอกให้ตั้งแต่ อาจารย์พอพันธ์ คุณบุญชอบทางานถูกปิดข้อมูลข่าวสารครับ พอเขาได้
ข้อมูลอะไรมา บุญชอบต้องมานั่งโรเนียวแจกเราเหมือนเมื่อกี้ พอพันธ์ก็เหมือนกันเขามีข้อเสนอ ท่านประธานนี่ล่ะที่
ได้เป็นประธานนี่ก็เพราะเอาข้อมูลจาก อาจารย์พอพันธ์ มาใส่เข้าไปในโฆษณาสมาชิกเขาถึงเลือกครับ สุภาพสตรี
เชิญครับ
นางจุฑา มนัสไพบูลย์ ขออนุญาตนะคะเพราะเวลาเป็นของมีค่า อีกอย่าง
หนึ่งการเรียกประชุมวิสามัญอันนี้คือการที่สมาชิกทั้งหมดเป็นผู้มีอานาจสูงสุดนะคะ ขอเรียนกรมส่งเสริมด้วยว่าการ
ประชุมตรงนี้เรามีฉันทามติปกติต้องเรียนว่าเป็นสมาชิกมา 40 กว่าปี และเคยเป็นกรรมการสหกรณ์ในอดีตด้วยนะคะ
ดิฉันจุฑา มนัสไพบูลย์ ต้องเรียนว่าสมาชิกที่พวกเรามากันทุกวันนี้ทุกคนมีสิทธิ์ในการออกเสียงของสหกรณ์เพราะเรา
ต่างกับนิติบุคคลที่เป็นบริษัท เพราะบริษัทผู้ถือหุ้นมากออกเสียงมากแต่ของเรา นโยบายของสหกรณ์คือ 1 สมาชิกมี
1 เสียง เราไม่ได้บอกว่าคนรวยมีเสียงมากกว่าคนจน คนมีเงินฝากมากมีเสียงมาก ไม่ใช่ ทุกท่านที่มาตรงนี้เรา
อยากจะมาช่วยกรรมการชุดใหม่ ต้องเรียกว่ามีประสบการณ์มาแค่ 3 เดือน แต่สิ่งที่พวกเราหนักใจมาตั้งแต่ต้นคือ
พฤติกรรมของอดีตประธาน ดิฉันโดนอดีตประธานนั้นเรียกให้ไปซื้อหุ้น ท่านรู้ได้อย่างไรว่าดิฉันมีเงินฝากอยู่เท่าไร
อันนี้เป็นคาถามข้อที่ 1 ข้อที่ 2 บอกฝากสหกรณ์จิ๊บจ๊อยมาก ตอนนั้นดิฉันอยากทาบันทึกถึงท่านอธิการบดีว่ารู้
พฤติกรรมหรือไม่นะคะ แต่โดยวิสัยของคนจุฬาฯ เราจะไม่ค่อยรุนแรง นั่นก็คือการเกิดปัญหาซึ่งมันสะสมเนิ่นนาน
อันเนื่องมาจากข้อบังคับที่ไม่เอื้อต่อการทางานนั่นเอง ก็คือปล่อยให้สหกรณ์เราได้ประธานที่หาเสียงเลี้ยงเหล้า ดิฉัน
คราวหลังไม่เข้าประชุมเลยนะคะ เพราะคนที่มีความรู้ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้เนื่องจากเสียงไม่พอนะคะก็เกณฑ์
คนมาเลือกกรรมการนั่นเอง สิ่งที่อยากจะขอแก้ไขวันนี้ไม่อยากให้ทะเลาะกันนะคะ ขอให้ทุกท่านช่วยกัน สิ่งที่เราจะ

85

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561

เกิดขึ้นก็คือฉันทามติของวันนี้คือในข้อ 27 ขอให้เป็นการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบภายในจบเลย เป็นฉันทามติของ
วันนี้ค่ะ ขอให้ทุกท่านยกมือว่าจะแต่งตั้งหรือไม่และใครจะเป็นอาสาสมัคร จบ กรมส่งเสริมสหกรณ์อันนี้ต้องช่วยเรา
ส่งเสริมและช่วยพัฒนาเพราะท่านตรวจสอบแล้วท่านไม่เจอเสียทีนะคะ อีกสิ่งหนึ่งก็คือเมื่อพวกเรามีฉันทามติในที่
ประชุมวิสามัญไม่อย่างนั้นมันเสียเวลาพวกเรานะคะ เราเริ่มมาช่วยกันสรรหากรรมการอยากให้กรรมการต้องเป็น
นักบัญชีนะคะ เพราะถ้าเป็นหมอหรือเป็นคนอื่นๆ ก็ถูกหลอกได้เหมือนกันเพราะท่านเก่งเกินในด้านของท่าน
แต่พวกเศรษฐศาสตร์รู้สึกจะไม่มีใครยอมฝากนะคะ เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้เงินมากและอดีตประธานก็พูดต่อ
หน้าเจ้าหน้าที่และคนอื่นๆ ที่อยู่ในสหกรณ์ด้วย เป็นพฤติกรรมซึ่งขัดต่อจรรยาบรรณของการทางานเป็นอย่างยิ่ง
ดิฉันเชื่อมั่นในกรรมการชุดใหม่นะคะ ขอเชื่อมั่นในกรรมการชุดใหม่ว่าจะช่วยกันสะสางและแล้วสร้างสหกรณ์ ไม่ต้อง
ไปดีเด่นมาก ไม่ต้องส่งเสริมเป็นบุคคล สหกรณ์ตัวอย่างซึ่งอันนี้ก็ทาให้จุฬาฯ เสียหาย ค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินเรายัง
ไม่รู้เลยว่าเท่าไรที่เขียนไปว่า 350 ล้าน น่าจะมากกว่านั้น ส่วนค่าเสียหายที่ไม่ใช่เป็นตัวเงินตอนนี้ไปไหนไม่อยากบอก
เป็นสมาชิกสหกรณ์จุฬาฯ เพราะอายว่าคนเป็น ดร.ทั้งนั้นเลย เป็นรองศาสตราจารย์ เป็นศาสตราจารย์ โดนหลอก
ทั้งสิ้น เขาบอกทาไมโง่ขนาดนั้นเพราะอาจารย์จุฬาฯ บอกไม่ใช่ เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจ ยิ่งโง่เข้าไปอีกนะคะ เราไม่
อยากโง่ซ้าซ้อนนะคะ เพราะว่าดิฉันอยากจะขอให้กรมส่งเสริมช่วยเราในการที่ทาให้เราไปข้างหน้าได้ เพราะถ้า
ทะเลาะกันอย่างนี้ไปไม่ได้นะคะและเราอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล ขอบคุณค่ะ
ประธาน ขอกรมส่งเสริมตอบนิดหนึ่ง
นางสาวบุษยมาศ หนูชม นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ ผู้แทนจาก สานักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ขออนุญาตที่ประชุมนะคะในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งมาเป็นผู้เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้ ซึ่งอยากจะชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบที่ได้พูดมาว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องมีหน้าที่ในการกากับดูแลนั้น
ถูกต้องค่ะตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติสหกรณ์นะคะ (1) ได้บอกไว้ว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสามารถช่วยเหลือ
แนะนาและกากับดูแลให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์นี้ คือในความหมายของท่านหมายความ
ว่าท่านเป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเทียบเท่าบริษัทหรือที่ใดก็แล้วแต่ แต่ท่านมีกฎหมายของท่านเองคือพระราชบัญญัติ
สหกรณ์นะคะ เราต้องดาเนินการตามกฎหมายฉบับนี้นะคะ ซึ่งวันนี้จะเข้ามาชี้แจงและจะมาช่วยเหลือว่าทาอย่างไร
ท่านถึงจะเดินต่อไปได้นะคะ ประกอบกับมาตรา 20 บอกไว้ว่าถ้าที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการลงมติอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายข้อบังคับระเบียบหรือคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ให้นายทะเบียนสหกรณ์
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได้ ซึ่งถ้ามติใดก็แล้วแต่ที่นายทะเบียนหรือ
ผู้อานวยการได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นอันไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายทะเบียนก็อาจจะเพิกถอนซึ่งตรงนี้
ขอแจ้งไว้ให้ทราบ อย่าเพิ่งแย้งนะคะ อย่าเพิ่งแย้งค่ะ ขอพูดให้จบก่อนนะคะ ซึ่งตามที่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าท่านแรกที่
พูดมาคือ อาจารย์มยุรี ใช่ไหมคะ ถ้าฟังไม่ถนัดนะคะ ได้บอกแล้วว่าการแต่งตั้งนั้นทาได้หรือไม่ อาจารย์เข้าใจถูกต้อง
มากๆ ทาได้ค่ะ แต่อาจารย์ต้องแก้ไขข้อบังคับก่อนเพราะข้อบังคับเป็นกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะ
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกฎหมายทั่วไปรวมถึงสหกรณ์ทั่วไปใน กทม. ทั้งผู้สอบบัญชีเองหรือผู้ตรวจสอบเองจะทราบเลยว่า
ข้อบังคับของเราล้าสมัยมากนะคะ 300 600 กว่าแห่งใน กทม. หลายๆ แห่งเขาจะมีอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้หรือคณะกรรมการอื่น ซึ่งคณะกรรมการอื่นนั้นเขาจะมีข้อบัญญัติชัดเจน เช่น
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คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการศึกษาหรือคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ รวมถึง
คณะกรรมการอื่นซึ่งทุกอย่างเขาจะมีอานาจหน้าที่บอกไว้ว่าแต่ละคณะนี้ทาหน้าที่อะไรได้บ้าง หลังจากนั้นนะคะ
นางจุฑา มนัสไพบูลย์ ขอบคุณค่ะ ตรงนี้เราเข้าใจอย่างยิ่งนะคะ
นายบุญชอบ มีนาภา เราเข้าใจตั้งนานแล้ว
นางจุฑา มนัสไพบูลย์ และเราทางานสหกรณ์มาแล้วนะคะ
นายบุญชอบ มีนาภา เราใช้มา 50 ปีแล้วครับ
นางจุฑา มนัสไพบูลย์ ใช่ค่ะ
นางสาวบุษยมาศ หนูชม ก็ใช้ผิดมา 50 ปีค่ะ
นางจุฑา มนัสไพบูลย์ ท่านเป็นผู้กากับ
นายบุญชอบ มีนาภา คุณเป็นคนลุกขึ้นมาพูดวันนั้นว่าทาไม่ได้ คุณก้าวก่ายการดาเนินงานของ
สหกรณ์นะครับ
นางสาวบุษยมาศ หนูชม คาว่าก้าวก่ายนะคะ คาว่าก้าวก่ายหรือแทรกแซงนั้นหมายความว่า
ดิฉันเข้าไปนั่งประชุมคณะกรรมการแล้วบอกว่า
นายบุญชอบ มีนาภา ไม่ใช่ครับ ในที่ประชุมนี้
นางสาวบุษยมาศ หนูชม ดอกเบี้ยเท่านี้ทาไม่ได้นะประธาน ประธานต้องให้สมาชิกคนนั้น
เท่านั้นเท่านี้นั่นคือการแทรกแซงนะคะ
นางจุฑา มนัสไพบูลย์ ขออนุญาตนะคะเพราะว่า
นางสาวบุษยมาศ หนูชม ซึ่งตรงนี้ยืนยันว่าเราไม่ได้แทรกแซง เรามาช่วยแนะนากากับให้
เป็นไปตามกฎหมายและถ้าสิ่งใดที่เห็นว่าไม่ถูกต้องมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะแจ้งและถ้าเราไม่แจ้งท่านก็จะบอกเรา
อีกว่าเราละเว้นเราไม่กระทานะคะ
นางจุฑา มนัสไพบูลย์ ขออนุญาตนะคะ
นางสาวบุษยมาศ หนูชม อีกนิดหนึ่งค่ะขออีกนิดเดียวค่ะจะเลิกพูดแล้ว
นางจุฑา มนัสไพบูลย์ อันนี้เราทราบดี
ประธาน ขออนุญาตอย่างนี้นะครับขอพูดทีละคนนะครับ ให้เขาพูดจบและท่านอื่นก็ค่อยพูด
นางสาวบุษยมาศ หนูชม ขออีกนิดเดียวดิฉันได้กล่าวแล้วว่าขออีกนิดเดียวว่าในการประชุม
วันนี้นะคะ เป็นอานาจท่านก็เข้าใจถูกนะว่าเป็นอานาจของสมาชิก สมาชิกทาให้เกิดการประชุมใหญ่วิสามัญในวันนี้
นะคะ ถึงแม้ว่าคณะกรรมการจะมีมติแล้วว่าจะไม่มีการวิสามัญเพราะคณะกรรมการอาจจะวินิจฉัยแล้วว่าการประชุม
นั้นยังไม่เร่งด่วนแต่วันหนึ่งมีสมาชิกร้องขอ คณะกรรมการก็มาอาจจะทบทวนและนาเสนอวาระแทรกแซงเพิ่มเติมได้
ตรงนั้นเป็นอานาจของคณะกรรมการ การประชุมใหญ่ทุกครั้งไม่ว่าจะประชุมใหญ่วิสามัญหรือประชุมใหญ่ปกติเป็น
อานาจของสมาชิกถูกต้องแล้วแต่หน้าที่ในการควบคุมการประชุมต้องเป็นประธานนะคะ ตรงนี้ต้องให้คณะกรรมการ
ได้มีอานาจหน้าที่ในการควบคุมการประชุม ขอบคุณค่ะ
นางจุฑา มนัสไพบูลย์ ค่ะ ขอบคุณค่ะ เราทาตามนั้นแต่อยากจะขอเรียน
ท่านที่มาจากกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะว่าขณะนี้ท่านตีความตามตัวหนังสือหรือตามตัวบทกฎหมายแต่สิ่งที่สมาชิก
เขาจะรอไม่ได้เนื่องจากเขาเป็นเจ้าของเงิน เป็นเจ้าของแห่งความเสียหายเป็นคนที่เกิดความกังวลเพราะสมาชิก
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จานวนมากที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นเงินเกษียณก้อนสุดท้ายและเงินฝากก้อนสุดท้ายของเขาอยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ท่านไม่เคยฝากเงินกับเราสักบาทหนึ่ง ท่านพูดอย่างไรก็ได้และท่านจะยืดเวลาอย่างไรก็ได้ แต่การเรียกประชุม
วิสามัญนี้เพราะมันเดือดร้อนแล้วจึงขอเรียกนะคะ การประชุมวิสามัญไม่ใช่อยู่ๆ เราอยากจะมานะคะ ดูสมาชิกหลาย
ท่านนี่กว่าจะเดินทางมาเขาไม่อยากเสียเวลาถ้าไม่เดือดร้อนและไม่จาเป็น ในฐานะที่คุณมาจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มี
หน้าที่กากับดูแล ใช่ แต่ต้องช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์เพราะถ้าท่านกากับแล้วมันล้มแล้วล้มอีก
แบบสหกรณ์คลองจั่นและอีก 3-4 สหกรณ์ที่กาลังจะล้มระเนระนาดโดยเอาเงินสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ไปฝากไว้อยู่
นั่นด้วยนะคะ รวมถึงสหกรณ์ยูเนียนธนกิจซึ่งเป็นความคิดของอดีตท่านประธานของเราที่นี่ ดิฉันคิดว่าตรงนี้ความ
เดือดร้อนมันมาถึงตัวแล้ว เราเดือดร้อนกันมากแล้วมากพอแล้วนะคะ วันนี้ที่ประชุมวิสามัญเราไม่ได้แหกกฎนะคะ
เราขอเพิ่มกฎขอแก้ไขข้อบังคับว่าให้มีการแต่งตั้งใช่ไหมคะคือเรายังไม่ได้แก้แต่เราต้องขอทางานในการที่จะสะสาง
เพื่อจะขอทราบความเสียหายที่แท้จริงนะคะ เพราะถ้าหากว่าเรามัวแต่กลับมาแบบนี้และก็รอทีละขั้นตอนนะคะ
ดิฉันว่ามันจะเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์เพราะข่าวลือที่ออกไป ขนาดแบงค์ใหญ่ๆ ถ้าลือออกไปและทุกคนถอนเงิน
ก็เจ๊งนะคะหลายแบงค์เป็นแบบนั้น ฉะนั้นสหกรณ์ต้องระวังด้วยค่ะ
เหรัญญิก ขออนุญาตครับอาจารย์ ขอชี้แจงนิดหนึ่งคือข้อนี้ที่คณะกรรมการดาเนินงานที่ทามา
ติดขัดตรงนี้เพราะฉะนั้นเราถึงมีวาระการแก้ไขพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 47 อานาจหน้าที่และเราก็จะแต่งตั้งได้
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ เรื่องนั้นผ่านไปแล้วครับ ขออนุญาต ผมขอค้าน
ตัวแทนจากกรมส่งเสริมและผมขอให้คุณสุนีย์บอกมาชัดๆ เลยว่าเมื่อวานนี้ ผอ.พื้นที่เขต 1 ได้สั่งให้คุณสุนีย์มาบอก
ว่าอย่างไรนะครับ มันไม่ใช่เป็นคาสั่งเลยและก็จริงๆ แล้วขอโทษนะครับท่านตัวแทนอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าถ้าไม่ได้
เขียนไว้ ทาไม่ได้นี่นะครับ โอ้โหมันไม่ได้เขียนไว้เยอะแยะเลย ผมจะยกตัวอย่างนะครับ ระเบียบของสหกรณ์จะต้องมี
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน ระเบียบ
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาการยืมและการทาลายเอกสาร อันนี้กรรมการชุดที่แล้วนะครับทาลาย
เอกสารไปหลายสิบกล่องนะครับ มีเอกสารบัญชียังไม่ครบ 10 ปี ตามระเบียบนี่ทาลายไปหมดแล้วนะครับ ข้อ 6
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่มีระเบียบการเอาเงินไปฝากสหกรณ์อื่นและทามาได้อย่างไร อย่างนั้น
ต้องผิดหมดเลยพวกนั้นจับมาลงโทษให้หมดเลย ท่านตีความนี่เป็นข้าราชการแท้ๆ ท่านไม่เคยมีประสบการณ์ในธุรกิจ
ท่านมองเหมือนเราเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้กรมส่งเสริม อันนี้ใช้ไม่ได้เราเป็นนิติบุคคล เราตั้งขึ้นมาเราปฏิบัติตาม
ข้อบังคับหรือ พ.ร.บ.สหกรณ์ แต่อะไรที่ไม่ได้บังคับเรา เราไม่ได้เขียนบอกว่าเราทาไม่ได้ บอกว่าต้องมีคณะกรรมการ
เงินกู้ ขอโทษนะครับสหกรณ์ออมทรัพย์นี่ไม่มีคณะกรรมการเงินกู้ ไม่มีนะ และทาไมปล่อยให้ทาล่ะ เราไม่มี
คณะกรรมการเงินกู้ครับ ไปตรวจดูได้เลยเรามีหรือเปล่า เราไม่มี เพราะฉะนั้นท่านกาลังเพ้อเจ้อและพูดตีความตามใจ
ชอบเลยนี่นะครับ ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้และผมขอให้คุณสุนีย์ เดี๋ยวผมจบแล้วกรุณาแถลงเลยนะครับ เพราะว่าคุณ
สุนีย์มีพฤติกรรมโทรศัพท์มาหาผมตอนทุ่มกว่าๆ นะครับ และบอกว่าเบอร์โทรศัพท์นี้อย่าโทรนะเบอร์สามีนะครับ
จะมากล่อมผมเรื่องการกระทาผิดในการเอาเงินไปประกันชีวิตกลุ่มหมื่นกว่าคนนี่นะครับ ทามากี่ปี 8 ปี หรือ 10 ปี
ผมจาไม่ได้แต่ว่าไม่เคยแจ้งเลยและคุณตรวจอย่างไร คุณตรวจเจอหรือเปล่า เงินกองทุนที่จะต้องเก็บไว้นะครับ
เอาไปถลุงนี่ ตอนนี้จาก 700 กว่าล้านเหลือ 500 ล้าน มันหายไป 200 กว่าล้าน ภายในปีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้น
ตรงนี้ท่านตรวจภาษาอะไรขอโทษผมทาหนังสือประมาณ 8-9 ฉบับไปที่กรมส่งเสริม ยังไม่ก้าวหน้าเลย 2-3 ฉบับไปที่
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กรมตรวจสอบตรวจบัญชีสหกรณ์ก็ยังไม่ก้าวหน้าเลย พวกนี่นะบอกตรงๆ เลยนะอย่ามัวแต่แจกรางวัล แจกตาแหน่ง
นักสหกรณ์ดีเด่น ปราชญ์สหกรณ์ ต้องแจกตาแหน่งเปรตสหกรณ์บ้างแล้ว เพราะมันไม่ไหวแล้วและผมขอแนะนานะ
กรรมการชุดนี้นะ อย่ามาบอกว่ากลัวมากเลย ทาไม่ได้ คุณมีความกล้าหาญหน่อย คุณรับหน้าที่มาคุณต้องมีความ
กล้าหาญคิดว่าอะไรถูกก็ทา ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้สั่งมานะแต่เขาเขียนมาสะกิดเรานิดเดียวเรากลัวเลยเอาคลุมโปงเลย
บ้าเลยจริงๆ ขอโทษ นี่นะครับสหกรณ์ออมทรัพย์จะดาเนินการอย่างไรต่อไป โอ้โหนะ จึงเรียนมาโปรดให้คาแนะนา
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปที่ตั้งกรรมการกากับดูแลและตรวจสอบงบประมาณนี่นะครับ เขาบอกว่าจดหมายของ
เขาไม่ใช่เป็นคาสั่ง ไม่มีเลย และเราเขียนไปถามเขา 2 ฉบับ ในลักษณะว่าขอให้แนะนาว่าจะปฏิบัติต่อไปอย่างไร
ทาไมไม่ถามไปบอกว่าอันนี้เป็นคาวินิจฉัยและเป็นคาสั่งใช่หรือไม่ ถามตรงๆ สิครับ คุณถามอ้อมๆ และคุณก็มาทา
อะไรของคุณก็ไม่รู้ และเขาตอบมาตลกแปลกมากนะ “คณะกรรมการดาเนินการจัดแต่งตั้งกรรมการดาเนินสหกรณ์
หรือสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานไม่สามารถทาได้” เอาที่
ไหนมาเขียน คุณตีความและคุณก็เขียนลงไปเลย เมื่อวานนี้คุยกับท่าน ผอ. บอกว่าเขาจาเป็นจะต้องได้หนังสือจาก
ตรงนี้ถ้าถามมาว่ามันทาได้หรือไม่ได้ ผิดหรือไม่ผิดนะครับ มันยังไม่เป็นคาสั่งถ้าเขียนไปเขาต้องไปปรึกษาทาง
กฎหมาย เขาต้องดาเนินการก่อนจึงจะให้นายทะเบียนออกคาสั่งออกมาได้ เขาไม่ใช่นายทะเบียนเขาออกคาสั่งไม่ได้
เขาไม่ได้ปฏิบัติแทนนายทะเบียนในกรณีนี้เลย และคุณก็มาถึงนี่สั่งทาไม่ได้ๆ ผมถามนิดหนึ่งระเบียบ 6 อย่างที่เขียน
ไว้ตรงนี้นะ และมีระเบียบอื่นอีกเยอะแยะไปหมดมันใช้ไม่ได้หมดเลยสิสหกรณ์นี้เราน่าจะปิดไป 50 ปีมาแล้ว นะครับ
ขอความกรุณาคุณสุนีย์ช่วยตอบหน่อยครับ ขอบคุณครับ
นางสาวบุษยมาศ หนูชม ขออนุญาตตอบก่อนนะคะคือวันนี้มาไม่ได้บอกว่าทาไม่ได้หรือได้
ไม่ได้คือเป็นคาแนะนาของเรา เราคิดว่าอ่านจากข้อบังคับแล้วท่านไม่สามารถที่จะทาได้แต่ถ้าท่านคิดว่าท่านจะ
แต่งตั้งเหมือนคณะกรรมการครั้งที่แล้วท่านก็ดาเนินการประชุมต่อไปนะคะ อย่าถกกันไปกันมาให้เสียเวลา คือถ้า
ท่านคิดว่าจะทา ประธานว่าอย่างไรก็ทาไปและจดรายงานการประชุมให้ชัดเจนนะคะ พอถึงคราวที่จะต้องมีการ
รับรองก็รับรองมาก็เท่านั้นล่ะค่ะ คือถ้าเป็นไปตามนั้นเดี๋ยวนายทะเบียนจะวินิจฉัยเองว่าจากรายงานการประชุมที่ได้
ลงมติไปแล้วนั้นมีมติใดขัดหรือไม่ต่อกฎหมาย ตรงนั้นนายทะเบียนจะวินิจฉัยเองนะคะ แต่วันนี้มาเป็นแค่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและก็มีบางอย่างที่บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนากากับซึ่งตรงนี้เราได้แนะนาแล้ว แนะนาในส่วนที่คิด
ว่าจะถูกจับต้องนะคะ ซึ่งถ้าท่านไม่เห็นแย้งด้วย ไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ท่านดาเนินการประชุมตามปกติได้เลยค่ะ
นายวิชัย สุทธิมูล มาจากคณะวิทยาศาสตร์ ข้าราชการบานาญ ผมอยู่
วิทยาศาสตร์แต่พยายามจะหา solution นะครับ compromise ระหว่างของเรากับทางสหกรณ์ คือทางสหกรณ์ก็
ผมอ่านสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเพิกถอนมติ นี่มันพูดเลยว่าในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติการตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ซึ่งสามารถปฏิบัติได้อย่างที่ประชุมใหญ่เห็นควรแจ้งให้ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ต่อไปอันนั้นคือข้อบังคับใช่ไหมครับว่าควรทาอย่างนั้น ซึ่งมันก็ตรงกับที่เราต้องการคือสหกรณ์นี่เราจะเอา
ข้อเสนอแนะซึ่งได้จาก internal audit ที่เรากาลังจะตั้ง เราจะตั้ง internal audit เพื่อจะหาข้อเสนอแนะ เป็น
ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะก็จะส่งแจ้งให้ผู้ตรวจสอบกิจการใช่ไหมครับ ซึ่งมันก็ตรงกับที่คุณต้องการด้วย สหกรณ์
ด้วยทั้งส่งเสริมด้วย อันนี้มันเป็นทางออกที่ compromise ถูกต้องอยู่แล้วนะครับ คือเห็นด้วยว่าทางเราสามารถจะ
แต่งตั้ง internal audit และเอาข้อมูลที่ได้เป็นข้อเสนอแนะใช่ไหมเพราะมันมาจากที่ประชุมใหญ่แต่เราจะไม่ทาอะไร
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เราก็ต้องเสนอเอาข้อมูลนั้นเสนอไปให้ทางผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้ตัดสินใจอีกทีว่าข้อมูลที่เราเอาไปว่ามันถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งมันก็ตรงกับที่ทางสหกรณ์ข้อบังคับของสหกรณ์ด้วย สิ่งที่เราตั้งไปคือเราตั้ง
เป็นองค์กรทางานแต่ไม่มีอานาจหน้าที่ในการตัดสินใจว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จากข้อมูลที่หามาได้นะครับ อันนี้ไม่
ทราบว่าทางสหกรณ์เคลียร์ไหม ถ้าผมพูดอย่างนี้จะถูกไหมครับ ช่วยกรุณาตอบคือสิ่งที่เราตั้งกรรมการไม่ใช่เป็นผู้
ตัดสินใจหาข้อมูลได้และก็ตัดสินใจเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผิด เพียงแต่เอาข้อมูลเป็นข้อเสนอแนะจากที่ประชุมใหญ่
ต้องมาเสนอที่ประชุมใหญ่อีกทีหนึ่งกรรมการและเอาข้อเสนอแนะไปแจ้งกับผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ต่อไป ซึ่งทางคุณก็บอกให้เราอยู่แล้ว หาช่องตรงนี้อยู่แล้ว อย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ อย่างนี้ทาได้ไหมครับ
นางสาวบุษยมาศ หนูชม ตอบท่านสมาชิกว่าตรงนี้ที่ท่านพูดถูกต้องทุกอย่างเพียงแต่ว่า
ผู้ตรวจสอบกิจการนี่ทางสหกรณ์ได้เลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ก.พ. ซึ่งได้เลือกตั้งบริษัทวรกรและสุชาดาสอบบัญชี
อันนี้เป็นบริษัทผู้สอบนะคะ
นายวิชัย สุทธิมูล ถูกครับ เพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะที่จะตั้งกรรมการใหม่
หรือ internal audit
นางสาวบุษยมาศ หนูชม ซึ่งเรามีอยู่แล้วคือบริษัทวรกรและสุชาดาตรงนี้ค่ะ
นายวิชัย สุทธิมูล ใช่ แต่เราสามารถจะเอาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่ง
สามารถปฏิบัติได้จากที่ประชุมใหญ่ คือที่ประชุมใหญ่สามารถเอาข้อมูลนี้ไปเป็นข้อเสนอแนะให้ผู้ตรวจสอบอีกทีหนึ่ง
ผู้ตรวจสอบจะไม่มาเกี่ยวตรงนี้ เพียงแต่ทางเราที่ประชุมใหญ่เราเสนอข้อมูลตรงนี้ให้ผู้ตรวจสอบกิจการทาหน้าที่ต่อ
จากนี้อีกทีหนึ่ง ตอนนี้ทางออกแบบนี้ได้ไหมครับ
นางสาวบุษยมาศ หนูชม ได้ค่ะ โดยรูปแบบนิติบุคคลของท่านมีคณะกรรมการถูกต้องนะคะ
ดาเนินงานโดยคณะกรรมการถูกต้องและก็มีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งก็เป็นการควบคุมภายในอยู่แล้ว
นายวิชัย สุทธิมูล ถูกต้องครับ เห็นด้วยแต่คุณบอกเลยว่าทาได้จากที่ประชุม
ใหญ่เพียงแต่ที่ประชุมใหญ่ทาได้คือตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ซึ่งวิธีการหาข้อเสนอแนะก็ต้องมีกรรมการมีคนไป
หาตรงนี้มาใช่ไหมครับ ถึงจะเป็นข้อเสนอแนะให้เขาถ้าไม่มีตรงนี้และจะมีข้อเสนอแนะไปให้ผู้ตรวจสอบได้อย่างไร
เพราะผู้ตรวจสอบไม่ได้มาทางานตรงนี้ใช่ไหมครับ อันนี้มาจากที่ประชุมใหญ่ ผู้ตรวจสอบก็มาจากบริษัทของเขา เขา
ก็ต้องไปหามาเหมือนกัน ของเราก็ไปหามาเหมือนกันเพียงแต่เราไม่ได้...พอเราหามาแล้วเราก็ต้องให้เขาไปดูอีกทีหนึ่ง
ว่าถูกต้อง ไม่ถูกต้อง เขาก็ต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งคือเหมือนทาหน้าที่เป็น internal audit กับ audit โดยอานาจหน้าที่
ตรงนี้ ผมว่ามันก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเลยก็เป็นการเสริมทั้งคู่ ไม่ได้ผิดระเบียบนะครับ ขอบคุณมากครับ
ประธาน เอาอย่างนี้ไหมครับเพราะผมเห็นสมาชิกเริ่มเดินออกกันไปขึ้นเรื่อยๆ ครับ ข้อเสนอที่
ผมพอจะจับประเด็นได้ ณ ปัจจุบันก็มี 2-3 ลักษณะ ลักษณะแรกคือขอให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเข้า
มาช่วยในกรณีนี้อันที่ 1 อันที่ 2 ก็มีสมาชิกเสนอว่าให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์
ด้านสหกรณ์เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยและอันสุดท้ายก็คือขอให้ที่ประชุมใหญ่เสนอตั้งคณะกรรมการขึ้นมาและก็นาเสนอ
ให้คณะกรรมการดาเนินการอีกทีหนึ่ง สรุปเป็น 3 ช่องทางตรงนี้ ตกลงไหมครับ จะเอาอันหนึ่งอันใดเราก็มาลงมติกัน
น่าจะไปได้นะครับ
นายธีระพล เมฆอธิคม ท่านประธานครับ ผมไม่ใช้ทั้ง 3 อันนะครับ เพราะผมไม่เชื่อ
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ทั้ง 3 อัน อันที่ 1 คือถ้าของมหาวิทยาลัยผมว่าคงจะยากกับตรวจสอบภายใน เมื่อกี้สมาชิกจะกลับมาขอให้ใช้มาตรา
27 เพิ่มเข้าไป มันจบไปแล้วนะครับอย่าเอามันไปใช้อีก เพราะในนี้เขียนกากวมเขียนเพื่อให้อานาจกรรมการซึ่งกว้าง
มาก ผมรู้สึกว่าไม่สบายใจ รู้สึกว่ามันมีการแอบแฝงอยู่ การเขียนรายงานทั้งหมดที่ผมอ่านมานี้ไม่ชัดแจ้งเลย
กรรมการชี้แจงก็ไม่ชัดแจ้ง ที่ผ่านมาทั้งหมดขอให้ทาอะไรในที่ประชุมใหญ่ก็ไม่ทา ผมเห็นว่าอันนี้ผมไม่เชื่อเพราะ 27
ใช้ไม่ได้ ที่ทางกรมส่งเสริมบอกว่าให้ทาอันนี้คือการมอบอานาจให้คณะกรรมการไปทาแต่ในที่ประชุมใหญ่ไม่ใช่
คณะกรรมการเอาไปทา ให้คนอื่นทา ผมให้เอา big three big 4 big 3 ก็ได้ของผู้สอบภายในเอามาตรวจครับ ผมไม่
เชื่อในขณะนี้ ผมไม่เชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะมาทาให้เพราะมหาวิทยาลัยมีภารกิจ แต่ผมคิดว่ากรรมการที่สอบมาแล้ว
ตั้งโดยคุณบุญชอบ ตั้งโดยคณะกรรมการเองใช้ไม่ได้ครับ ผมไม่เชื่อ เขียนมาอย่างนี้รายงานการประชุมมามันมีหลาย
อย่างทีผ่ ิด ผมดีใจที่สมาชิกได้มีการลงมติว่าไม่รับไปแล้ว ตรงนั้นมันยุ่งยาวมากเลยครับ มีอะไรซ่อนอยู่นี่เยอะ
เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าถ้าจะให้เป็นทางออกอันหนึ่งก็คือว่ามติข้อที่ 4 ให้ไปเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่ กกต.ยอมรับ
และเอามาตรวจ เขาบอกทาไม่ได้มติที่ประชุมไม่ได้บอกว่าให้ไปทาร่างข้อบังคับแต่ให้ไปตั้งบริษัทไปหามาและ
ตรวจสอบเลยครับ และผมอยากจะขอให้ที่ประชุมนี้ให้อานาจและขอให้กรรมการให้อานาจกับกรรมการชุดนี้ตรวจ
พนักงานเอกสารแม้กระทั่งกรรมการทุกคน คนเก่าคนใหม่ตรวจให้หมด โปร่งใสแสดงให้หมดครับ เราจะเป็นตัวอย่าง
ให้สหกรณ์อื่นนะครับ คุณค่า มูลค่าสังคมของจุฬาฯ นี่สูงมากนะครับ อย่าทาเป็นเล่นนะครับ ไม่ได้ครับ ผมคิดว่าเรา
ทาให้โปร่งใสจบทีเดียว มันมีปัญหามาเยอะมากคงต้องล้างตรงนี้ ไม่ได้ ขอบคุณครับ ช่วยเอาอันนี้ไปด้วยผมเสนอไป
หลายทีแล้ว ไม่มีใครทาอะไรเลย ถ้าอย่างนั้นผมขออีกอันหนึ่งขอให้ที่ประชุมนี้มีมติให้มีคณะกรรมการรับเรื่องของที่
ประชุมใหญ่นี้เอาไปทาครับ เพราะว่ากรรมการไม่ได้ทาครับ ขอบคุณมากครับ 2 มตินะครับ
ประธาน เชิญ อาจารย์ปริญญาและ อาจารย์ประพันธ์พงศ์ ครับ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ครับ คือในข้อ 27 นะครับเป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดาเนินการ ในทางกฎหมายแล้วศักดิ์ของคณะกรรมการดาเนินการนะครับจะต่ากว่าอานาจหน้าที่ของ
ที่ประชุมใหญ่ถูกต้องไหมครับ ที่ประชุมใหญ่อานาจหน้าที่ผมอ่านให้ฟังเลย อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ในข้อ 41
ระบุไว้เลยนะครับว่ามีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์นี่ล่ะครับคือ
อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ อะไรก็ตามที่ทาภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามภายใต้กรอบ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ทาได้ทุกอย่าง ผมขอถามเจ้าหน้าที่ตัวแทนท่านทั้ง 2 ท่าน ที่เป็นตัวแทน ท่านอยู่
ฝ่ายกฎหมายหรือเปล่าครับ อยู่ไหมครับ เอาอย่างนี้คือปกติแล้วข้อกฎหมายนี่นะครับ ไม่สามารถบรรจุพฤติกรรมทุก
อย่างของข้อเท็จจริงได้นะครับ ข้อกฎหมายนี่บัญญัติไว้เป็นหลักการเพื่อให้เอาหลักการนี้ไปปรับเข้ากับข้อเท็จจริง
หรือเอาข้อเท็จจริงมาปรับเข้ากับข้อกฎหมาย ทีนี้การดาเนินการของที่ประชุมใหญ่ก็บอกแล้วว่ามีอานาจหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่าง ฉะนั้นปัญหาของสหกรณ์ก็เป็นปัญหาที่มวลสมาชิกจาเป็นต้องเข้ามารับรู้รับทราบ
เป็นปัญหาภายใน ถามว่าท่านเป็นนักกฎหมายหรือเปล่าครับ เพราะเวลานี้มันมีประเด็นข้อกฎหมายที่ผมจะ raise
ขึ้นมานี่เป็นประเด็นข้อกฎหมายนะครับ ก็คือว่ากฎหมายนั้นระบุไว้ว่าอานาจหน้าที่ ตอนนี้พูดกันเรื่องอานาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่นั้นมีอานาจหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม ห้ามมิให้เข้ามาก้าวล่วงในอานาจกระทาการของสหกรณ์
เพราะฉะนั้นกิจการใดก็ตามที่เป็นกิจการภายในของสหกรณ์ท่านไม่อาจเข้ามาได้นะครับ เช่นการที่ท่านก้าวล่วงเข้า
มานะครับตรงนี้ก็จะต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าท่านได้ใช้อานาจโดยชอบหรือไม่ ถ้าท่านใช้อานาจโดยไม่ชอบนะครับ วันนี้
ผมเสนอเลยนะครับเพื่อว่าให้สหกรณ์เราทาหนังสือไปว่าหนังสือเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่นั้น หนังสือจากพื้นที่ 1
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ออกมานั้นกระทาโดยใช้อานาจใด อานาจที่ใช้ใช่หรือไม่ เพราะอานาจนี้นะครับถ้าจะใช้ต้องใช้ผ่านมาตรา 20 ใน
มาตรา 20 ใช้คาว่า “ถ้า” ก็คือว่ากระบวนการจะพิสูจน์ว่ามติที่ประชุมใหญ่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นจะต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบก่อน ไม่ใช่แค่ดูรายงาน เพราะฉะนั้นการที่ท่านรายงานไปแล้วเราขอข้อมูลข่าวสาร ท่านไม่ให้
ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวไปพบกันที่สานักข้อมูลข่าวสารของสานักนายกรัฐมนตรี อาจารย์ชูชาติ บอกผมด้วยนะถ้าวันไหนเขา
ส่งมา เราจะได้ดูกันว่าคือหลักกฎหมายมันมีอยู่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่กระทาการโดยมิชอบตั้งแต่แรกผลที่เกิดขึ้นย่อมไม่ชอบ
ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการที่ท่าน ผมไม่แน่ใจว่าท่านเป็นกฎหมายหรือเปล่า ถ้าท่านไม่ใช่กฎหมายและท่านมาเสนออย่าง
นี้และก็ทางคณะกรรมการซึ่งประสบการณ์ยังน้อยไปรับลูกของท่านนี่ มันกลายเป็นว่าทาให้เราเสียหาย ท่านเข้าใจ
ไหมเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมนะครับว่ากิจการตรวจสอบกิจการนะครับ การตั้งนี่ตั้งเป็นปลายปีทุกปี แต่สิ่งที่เราสงสัย
ก็คือว่าสิ่งที่ดาเนินการมาแล้วโปร่งใสธรรมาภิบาลหรือไม่ มันทาหน้าที่กันคนละโซน ผู้ตรวจสอบกิจการนี่ครับ
ตรวจสอบแต่งตั้งปีนี้ก็ตรวจสอบเฉพาะปีนี้ แต่กรรมการที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งดูแลตรวจสอบการใช้งบประมาณเพื่อให้
เกิดธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส มันทากันคนละโซน เพราะฉะนั้นเมื่อหนังสือที่ท่านออกมาว่ายกเลิกเพิก
ถอนคณะกรรมการนั้นท่านต้องรับผิดชอบเองนะครับ เพราะว่าเวลานี้ไม่ใช่นายทะเบียน หนังสือไม่ใช่คาสั่ง
เพราะฉะนั้นเรากาลังตรวจสอบการทางานของท่านอยู่ จึงถามท่านว่าในข้อกฎหมายนะครับเราเป็นนิติบุคคลเอกชน
ถ้าไม่มีกฎหมายห้ามเราทาได้ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของเรานะครับ ผมขอชี้แจงเพื่อให้สมาชิกเข้าใจนะครับว่าเรา
เป็นองค์กรนิติบุคคลเอกชน ถ้าไม่มีกฎหมายทาได้ทุกอย่างแต่รัฐสิครับถ้าไม่มีกฎหมายให้อานาจทาไม่ได้ครับ
ขอบคุณครับ
ประธาน เชิญ อาจารย์ประพันธ์พงศ์ครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ ถึงเวลาหรือยังจะลงมติครับ
เพราะเราเริ่มเบี่ยงประเด็นไปเรื่อยๆ นะครับ
ประธาน เดี๋ยวๆ ขอ อาจารย์ประพันธ์พงศ์ ยกมือไว้นานแล้วครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ขออีกนิดเดียวนะ ผมจะขอตอบท่านผู้แทนฯ นิดหนึ่ง
ผู้ตรวจสอบกิจการที่เราตั้งขึ้นนี่นะครับ เป็น external audit ครับ internal audit ตรงนีผ้ มเคยถามเขาในที่ห้องนี้
แล้ว คุณทาอะไรบ้าง เขาไม่เคยเข้านั่งประชุมกับกรรมการดาเนินการ ผมถามนะคุณจะตรวจสอบได้ไหมเวลาเขาจัด
สัมมนาต่างจังหวัด คุณไปด้วยหรือเปล่า เปล่า นั่งดูเอกสารครับ ไม่ได้เรื่องครับ internal audit ของเราภายในจึงจะ
เกิดอย่างนี้ และท่านประธานอย่าเบี่ยงประเด็นนะ ประเดี๋ยวต้องลงมติแล้วพวกเราจะออกหมดแล้วและวาระ 3 ยังไม่
เริ่มเลย ผมจะชี้ด้วยว่าสหกรณ์ไม่ขาดทุนหรอกครับ เชิญอาจารย์ครับ
ประธาน เชิญ อาจารย์ประพันพงศ์ครับ
นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
ท่านประธานที่เคารพ ผมเองความจริงแล้วไม่
อยากมาพูดในที่นี้เพราะผมรู้สึกเป็นห่วงสหกรณ์เพราะผมเป็นคนแรกที่ทาให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รางวัลที่ 1
ผมอยากจะเรียนสั้นๆ ว่าเมื่อกี้ที่ตัวแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์พูดผมไม่เห็นด้วยเพราะถ้าไม่มีข้อห้ามเราทาได้แต่ถ้ามี
ข้อห้ามจากหน่วยเหนือ ตกลงแม้เราจะเป็นนิติบุคคลก็ตามแต่เราขึ้นกับกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่ผมอยากจะขอติงนิด
เดียวว่ากี่ปีต่อมา ตั้งหลายปีต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ท้วงติงอะไรบ้าง ผมเคยยกมือใน
ที่ประชุมใหญ่ กรมส่งเสริมสหกรณ์นั่งเหมือนเป็นพระอันดับไม่ได้ทาอะไรเลย ทาให้มันเกิดความเสียหายขึ้นอย่างนี้
เคยตรวจบัญชีรู้ไหมว่ามันเกิดความเสียหายเกิดขึ้น มีการแต่งบัญชี วันนี้ผมไม่เห็นด้วยที่จะเอาเรื่องของ อาจารย์
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สวัสดิ์ มาพูด เพราะสวัสดิ์ไม่ได้เกี่ยว การกระทาของ อาจารย์สวัสดิ์ ที่เกิดเรื่องนั้นเป็นเรื่องของ อาจารย์สวัสดิ์ ไม่ใช่
เรื่องของสหกรณ์ วันนี้เราต้องพูดเรื่องสหกรณ์ที่มันเกิดความเสียหายเกิดขึ้น อันแรกที่ต้องทาก็คือสหกรณ์ที่ถูกยุบไป
วันนี้ขอให้ท่านประธานในที่ประชุมแห่งนี้ตั้งกรรมการดาเนินการตรวจสอบ กรมก็ได้บอกมาแล้วว่าให้ดาเนินการ
สอบสวนว่าใครกระทาผิดให้ดาเนินการฟ้องร้อง ซึ่งมีสหกรณ์หนึ่งเขาฟ้องคณะมาแล้วกรรมการติดคุกนะครับ ผม
อยากจะให้ท่านประธานขอมติที่ประชุมวันนี้เอาเรื่องสั้นๆ คือ 1.ตั้งกรรมการดาเนินการฟ้องร้องผู้ที่กระทาความ
เสียหายในปี 2556 ใช่ไหมครับอันแรก เพราะเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่อง urgent ไม่ใช่มานั่งสอบกันไปสอบ
กันมา ถ้ามิฉะนั้นแล้วผมจะเป็นคนแรกที่เดินออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ซึ่งอยู่มาประมาณ 50 ปีแล้ว ผมอยู่มา
ตั้งแต่ พ.ศ.2510 นะครับ และผมเองผมรักสหกรณ์มาก ผมเสียดายสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เมื่อกี้ใครพูดบอกว่า
มหาวิทยาลัยไม่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ผมถามว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เกือบ 100% เป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอะไรไป มหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรครับบอกผมสักคาสิ ไม่คิดเหรอครับว่า
มันเป็นเหมือนแฝดอิน-จัน ผมเคยเขียนจดหมายถึงอธิการบดีคนปัจจุบันของจุฬาฯ ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ กับ
มหาวิทยาลัยมันแยกกันไม่ออก อะไรเป็นอันหนึ่งก็ต้องมีปัญหา อยากจะฝากพวกสมาชิกไว้นะครับว่าพวกเราทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นพวกที่เกษียณแล้วหรือพวกที่เป็นบุคลากรปัจจุบันนี้ มีความเกี่ยวพันกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไม่ใช่
ต้องรับผิดชอบโดยนิตินัยนั้นมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบ แต่โดยพฤตินัยมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนรับผิดชอบ
ถ้าปล่อยให้พวกเราทุกคนเสียหายถามจริงๆ ครับพวกเราจะมีกาลังใจทางานไหม ครับถามทุกคนถ้าทุกคนบอกมี
กาลังใจทางาน เสียเงินไม่ว่าขอให้บอกผมมาเดี่ยวนี้เลย ทุกคนจะแย่ที่สุดครับ และข้าราชการที่เกษียณไปแล้วไม่เห็น
ใจเขาเหรอครับที่ถูกหลอกไปบ้างและเขาเอาเงินมาฝากไว้ มีหุ้นบ้าง เขาจะรู้สึกอย่างไรครับ แต่ก่อนนี้ผมเคยพูดกับ
ท่านอาจารย์เกษม สุวรรณกุล อดีตอธิการบดีพูดกับผม วันนั้นผมไปพูดว่าได้ข่าวว่าจะมีปัญหาเรื่องสหกรณ์
อาจารย์สวัสดิ์ เคยไปหาท่าน ท่านบอกแหมถ้าทาเชื่อก็แย่สิครับ และท่านบอกเงินทั้งหมดที่ท่านมีสะสมไว้อยู่ที่นี่
ไม่ใช่เฉพาะ อาจารย์เกษม อาจารย์ต่างๆ เก่าๆ ก็เหมือนกัน ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ที่ผมมาวันนี้ผมต้องการให้
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ฟ้องกรรมการชุดปี 2556 ที่สร้างความเสียหายให้จนกระทั่งสหกรณ์ถูกปิดสหกรณ์นพเก้า
รวมใจเพราะว่าเป็นอันแรกนะครับ ขอให้ท่านทุกคนเห็นด้วยกับผมหรือไม่ว่าให้ฟ้องกรรมการชุด 2556 ซึ่งปัจจุบันนี้
บางคนยังเป็น และขอให้ประธานและกรรมการบนนี้ด้วยและถ้าใครเป็นกรรมการชุด 2556 ขอให้ยุติบทบาท ผมเอง
นะครับเคยถูกจับเพราะฐานจ้างฆ่าสมัคร สุนทรเวช ผมยังต้องหยุดบทบาทเป็นรองอธิการชั่วคราวจนกว่าเรื่องจะ
เสร็จ ฉะนั้นกรรมการชุดนี้คนใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นกรรมการในชุดปีนั้น 2556 ต้องหยุดบทบาท มิฉะนั้นแล้ว
ผมนี่จะเอาเงินส่วนตัวฟ้องสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ถ้าไม่ทานะครับ และอันที่ 2 คือสหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องฟ้อง
กรรมการชุดนั้นตามคาแนะนาของกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับ วันนี้เรื่องอื่นไม่ต้องพูดครับเอาอันนี้ก่อน ขอบคุณครับ
ประธาน ตกลงเสียงปรบมือคือมติหรือเปล่าครับ
สมาชิก ใช่ครับ
นายทวี กาญจนภู ขอให้สิ่งที่ อาจารย์ประพันธ์พงศ์ เสนอเป็นมติและจดเป็นในรายงานการ
ประชุมด้วยนะครับ เป็นวาระอื่นๆ ใส่ในวาระอื่นๆ และบอกว่าเป็นมติที่ประชุมครับ ทั้ง 3 ประเด็นที่ท่าน
อาจารย์ประพันธ์พงศ์เสนอ
ประธาน ถ้าเสนอเป็นมติก็ต้องขอเสียง เอามติอีกทีหนึ่ง เอาทีละอัน
นายทวี กาญจนภู ขอเสนอให้มีการยกมือเลยครับ
ประธาน ขอเสียงรับรองก่อนครับ
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นายทวี กาญจนภู รับรองทั้งหมด 3 ข้อ
ประธาน เจ้าหน้าที่นับคะแนน
นายทวี กาญจนภู ไม่ต้องนับแล้วครับ
ประธาน คือจะได้บันทึกไว้ อย่างไรจานวนมากกว่า
สมาชิก คืออย่างไรก็ต้องนับนะคะ ไม่นับไม่ได้จะบอกว่าส่วนใหญ่เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นขอให้
เจ้าหน้าที่ช่วยกรุณาทาหน้าที่ของท่านในฐานะที่ปฏิบัติงานนะคะ
ประธาน ช่วยนับคะแนนจะได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
เลขานุการ ขออนุญาตนะครับ จริงๆ มันไม่มีวาระเพื่อพิจารณาครับ ผมจะจดรายงานการ
ประชุมอย่างไร
สมาชิก ไม่ใช่ค่ะ จริงๆ มันมีวาระอื่นๆ ได้ค่ะ คาว่าวาระอื่นๆ สามารถกระทาได้ในการประชุม
แต่ละครั้งค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสมาชิกเขาขอดังนั้น คณะกรรมการต้องดาเนินการในวาระอื่นๆ ได้นะคะ
เป็นระเบียบสากลเลยค่ะ
ประธาน เท่าไรครับ แจ้งคะแนนหน่อย
นายทวี กาญจนภู คนที่เป็นเลขาควรเข้าใจวิธีการประชุมนะครับ เพราะฉะนั้นไม่สมควรเป็น
เลขานะครับ เดี๋ยวจะได้โหวตให้ออกจากตาแหน่ง
ประธาน ขอนับคะแนนเสียงก่อนนะครับจะอยู่ในวาระไหนเดี๋ยวจัดเข้าวาระได้ เจ้าหน้าที่นับ
คะแนนหรือยัง คือจานวนมือเยอะกว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่อยากบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เจ้าหน้าที่นับครบหรือ
ยัง เรียบร้อยนะครับ ต่อไปเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นครับ ตกลงเจ้าหน้าที่นับครบหรือยัง เห็นด้วยเรียบร้อยนะ
ประธาน ไม่ออกเสียง 1 ตกลงนะครับ สรุปก็คือเห็นด้วย 176 ไม่เห็นด้วย 3 ไม่ออกเสียง 1
ก็เป็นไปตามนั้นนะครับ ต่อไปจะไปวาระต่อไปไหมทางนั้น
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ท่านประธานครับ ขอให้ช่วยทวนมติที่เมื่อกี้ อาจารย์ประพันธ์พงศ์
เสนอนิดหนึ่ง มติเป็นอย่างไร
ประธาน คุณทวี
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ก็ให้ฟ้องไง
ประธาน ให้ฟ้อง อันที่ 1 คือให้สหกรณ์ฟ้องกรรมการชุดปี 56
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล และยุติบทบาท
ประธาน อันที่ 2 ยุติบทบาทของกรรมการชุดปัจจุบันที่อยู่ในชุดปี 56
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล 55-56 2 ปีครับ 55-56 ครับ
ประธาน อาจารย์ประพันธ์พงศ์เสนอปีเดียว เอา 2 เหรอ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล แต่เราตรวจหลักฐานแล้วน่าสงสัยครับ ตั้งแต่ 55 เลยครับ
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ท่านประธานขออนุญาตครับ คือประเด็นมันมี 3
วาระใช่ไหมครับท่าน อาจารย์ประพันธ์พงศ์ 1.คือตั้งกรรมการจากสมาชิกใช่ไหมครับ คือเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดมันมี 3
ประเด็น คือมีอีกประเด็นที่บอกว่าให้ฟ้องเลยนี่นะครับ การฟ้องนี่นะครับต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรนะครับ ต้อง
บรรยายคาฟ้องและมีพยานหลักฐานพอสมควร ถ้าอยู่ๆ ไปฟ้องเลยถ้าศาลยกฟ้องจบเลยนะครับ เพราะฉะนั้นต้องสืบ

94

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561

ให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนถึงจะฟ้อง เพราะเผอิญผมในฐานะกฎหมายนะครับ การใช้กฎหมายต้องใช้ให้เกิดความถูกต้อง
และยุติธรรมนะครับ เป็นธรรมก็คือว่าอยู่ๆ จะไปฟ้องเลยไม่ได้ มันต้องมีหลักฐาน ต้องสอบข้อเท็จจริงให้ได้
ข้อเท็จจริงให้ได้หลักฐานถึงจะไปพรรณนาฟ้อง ถ้าขืนอยู่ๆ ไปฟ้องเลยและศาลยกฟ้องจบเลยครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ต้องตั้ง internal audit ก่อนครับ ต้องมีชื่อวันนี้เลยครับ
ท่านประธานครับอย่าทาอะไรชักช้า ท่านรีบทาให้วิกฤตตรงนี้นะครับ
ประธาน เมื่อกี้โทษทีนะครับ เมื่อกี้มีข้อเสนอแนะ 2-3 รูปแบบในการที่จะตั้งกรรมการตรวจสอบ
ขึ้นมาใช่ไหมครับ เรายังไม่ได้สรุปเมื่อสักครู่ว่าจะเอาแบบไหนกันแน่เพราะมันก็มีทั้งเสียงท้วงติงขึ้นมาบ้าง เช่น ผู้
ตรวจสอบภายในของจุฬาฯ ก็มีเสียงท้วงติงมาระดับหนึ่งใช่ ไม่ใช่ และอันที่ 2 คือผู้ตรวจสอบของจุฬาฯ นั่นล่ะบวก
คณะกรรมการที่มีความรู้เรื่องสหกรณ์เป็นสมาชิกนี่ก็ได้ข้างในและอีกแบบคือตั้งกรรมการอิสระขึ้นมาเลยใช่ไหมครับ
ที่อยู่ใน กลต.ที่พูดมานั่นล่ะอันนั้นก็เป็นอิสระขึ้นมาเลยนะครับ เป็นลักษณะนั้นตกลงจะไปทิศทางใด ก่อนที่จะลงมติ
เชิญ อาจารย์ประพันธ์พงศ์
นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ผมขอเสนอว่าอย่างที่ว่าเพราะต้องมีกรรมการตรวจ
แต่ความจริงท่านประธานได้รับจดหมายจากกรมส่งเสริมว่าให้ดาเนินการโดยเร็ว ทีแรกบอกภายใน 15 วัน ใช่ไหม
จดหมายฉบับนั้นเรื่องนี้และก็บอกว่าหรือขยายไปถึง 1 เดือน อย่างไรก็ตามที่เมื่อกี้มีคนเสนอว่าให้เอาผู้ตรวจสอบจาก
จุฬาฯ ไปเรียนท่านนายกสภาหรืออธิการได้ว่าผมพูดแล้วว่าจุฬาฯ กับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เหมือนแฝดอิน-จัน
ฉะนั้นถ้าจุฬาฯ ไม่เอาใจใส่ผมเชื่อว่าผู้บริหารจุฬาฯ เองจะเสียใจภายหลัง บอกเลยนะครับ เพราะฉะนั้นอยากจะฝาก
ทุกคนว่าไปหาท่านอธิการและนายกสภา ไปขอร้องท่านบอกว่ามิฉะนั้นแล้วบุคลากรของจุฬาฯ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก
สหกรณ์เกือบ 100% จะมีปัญหานะครับ เราต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้เป็นตัวอย่างในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยจุฬาฯ
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย สถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งผมนับถือห้อยคออยู่ทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางมหาวิทยาลัยคงจะไม่ใจไม้ไส้ระกาที่จะไม่ให้ความ
ร่วมมือและวันนั้นได้พูดกับท่านนายกสภาไว้บ้างแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าท่านประธานไปพูดด้วยตัวเอง มีพวกเราไปพูด
ด้วยก็ได้ ผมเชื่อเหลือเกินมิฉะนั้นเราก็จ้างบริษัทภายนอกทา ผมเคยเสนอให้สมัยที่นายสวัสดิ์เป็นประธานเลือกตั้ง
คณะทางาน เขาไม่ทา ตอบเป็นจดหมายสีเหลืองอะไร เพราะฉะนั้นอยากจะฝากท่านประธาน 2 ทาง ถ้ามหาวิทยาลัย
ไม่ทาให้จ้างบริษัท big 5 นะ 5 ผู้ตรวจสอบ 1 ใน 5 ได้ และผมจะแนะนาได้ถ้าคิดว่าหาไม่ได้ ไม่มีปัญญาหา ผมจะหา
เอง แต่ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ฟ้อง ผมจะเอาส่วนตัวผมเองกับสมาชิกฟ้องกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งคณะและ
ผมจะทาจริงๆ ครับ สตางค์ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ปัญหาคือความตั้งใจและตั้งใจรักษาพระนามจุฬาฯ รักษาสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ผมเป็นประธานสหกรณ์ที่นี่มาหลายปี เพราะฉะนั้นผมยอมไม่ได้ที่จะให้พวกมวลสมาชิกที่ผมรู้จัก
และไม่รู้จักเป็นลูกหลานผมต้องเสียหาย ผมเชื่อว่าคนที่โกงไปมันยังมีทรัพย์สินที่เราจะเรียกคืนมาได้บ้าง ที่มาทา
ความเสียหายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์และจะทาให้ปรากฏว่าถ้าเราทาครั้งนี้สาเร็จนะครับท่าน ผมเชื่อเลยว่าสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจจะเสียหายบ้าง แต่จะยั่งยืนตลอดไป แต่ถ้าเราไม่ทานะครับ ปัญหาเกิดแน่ เชื่อผมเถอะ ถ้าผม
เดินออกไปนี่ถ้ากรรมการไม่ทากรรมการอย่ามาเสียใจทีหลังว่าขอโทษกูทาให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีปัญหา
ผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับ ท่านประธานครับ
ประธาน ขอบคุณมากครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมว่าไม่ต้องขอมติแล้วนะครับประธานครับ

95

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561

ประธาน โทษทีนะครับ สรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าผมจะไปพูดคุยกับทางมหาวิทยาลัยก่อน ถ้าทาง
มหาวิทยาลัยไม่ให้ความช่วยเหลือเราค่อยไปจ้างบริษัทข้างนอกใช่ไหมครับ big 5 ที่ อาจารย์ประพันธ์พงศ์เสนอไว้
เช่นนั้น ตกลงเป็นอย่างนี้ดีไหม ชัดเจนดีไหมครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ชัดครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ขออนุญาตครับ ผมขอเสนอนะครับว่าควรจะจ้าง
ทีมผู้ตรวจสอบมืออาชีพและทนายเป็นทีมตรวจสอบ เอาคนภายในหรือบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนี่เวลาไม่พอไม่มีนี่
นะครับ ขอโทษนะครับและไปเจอมายากลทั้งหลายแหล่ วิธีการที่จะขอเอกสารนี่ยากเย็นมากเหลือเกินและจะเบื่อ
หน่ายและก็จะหายไป ผมคิดว่าเอาคนภายนอกที่เขาถูกจ้างมาบอกว่าเป็นทีมที่จะต้องดาเนินการเพื่อการฟ้อง ศึกษา
เสร็จแล้วส่งเรื่องให้ทางคณะกรรมการดาเนินการฟ้องร้องต่อไปอันนี้จะง่ายกว่าและตรงและเร็วด้วยครับ อีกประการ
หนึ่งคือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายต้องแขวนไว้ก่อนตามหลักการถ้ามีการโดนสอบสวนและควรจะแขวนไว้นะครับ ไม่ต้อง
ห่วงครับผมคิดว่าถ้าบริสุทธิ์จริงก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับ ขอให้แขวนไว้เลยครับ เพราะเราก็ทราบอยู่ดีว่าปัจจุบันนี้มี
เครือข่ายที่ยังทาหน้าที่อยู่ในสหกรณ์และก็พยายามขัดขวางอยู่ด้วย ขอเรียนให้ทราบเลยจากประสบการณ์ที่ผมเข้าไป
พยายามจะตรวจสอบขอข้อมูล ขอหลักฐานครับยากเย็นมาก ขอโทษนะครับเข้าไป 2-3 ครั้ง 4 ครั้ง ยังไม่ได้พิจารณา
และทุกครั้งต้องส่งเรื่องไปถึงประธานเซ็นกลับมาลงและเราถึงจะเดินเข้าไปขอดูได้ บางครั้งก็บอกว่าวันนี้ไม่อยู่ ทา
อะไรไม่ได ผมเสียเวลามากเลยจนเอือมเลยจนไม่ไหวแล้วก็บอกว่าถ้าเราเอาคนภายในก็จะเจอปัญหาเดียวกับผม
ฉะนั้นเอาทีมข้างนอกต้องเรียกว่าเป็นทีมตรวจสอบและมีทนายที่ให้คาปรึกษาที่ดีด้วยและก็ท่านประธานดาเนินการ
ต่อไป ส่วนคนที่เกี่ยวข้องขออนุญาตแขวนไว้ก่อนท่านอาจจะสุจริตแต่ขอแขวนไว้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ
ประธาน ตกลงอย่างนี้นะครับ สิ่งที่ท่านสมาชิกนาเสนอก็เป็นขั้นเป็นตอนและบังเอิญสอดรับกับ
คาสั่งนายทะเบียนที่มีคาสั่งมายังสหกรณ์จุฬาฯ ให้ดาเนินการสอบสวนเรื่องนี้และถ้าหากว่าพบว่ามีความผิดจริงก็ให้
ดาเนินการฟ้องร้องภายในระยะเวลาที่กาหนด มันก็เข้ากับสิ่งที่ทางกรมได้ชี้แนะมาแล้ว ผมว่าเราก็น่าจะทาได้โดยไม่
มีปัญหาก็สอดรับกับที่คาสั่งนายทะเบียนได้สั่งมา อันหลังที่ท่าน อาจารย์ประพันพงศ์เสนอมาเมื่อสักครู่
ตกลงจะให้เป็นมติชัดๆ ออกมาเลยนะครับว่าถ้าหากว่าผมพูดคุยกับทางมหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยยินดีให้ความ
ช่วยเหลือเราก็จะได้คณะตรวจสอบ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ไม่ต้องไปคุยครับ ผมเสนอว่าให้จ้างมืออาชีพครับ
และมีเวลาจริงๆ
ประธาน เปล่าๆ อันนี้ผมกาลังทบทวนสิ่งที่ อาจารย์ประพันธ์พงศ์ เสนอครับ และเดี๋ยวจะติอย่างไร
ก็ว่าอย่างนั้น เพราะ อาจารย์ประพันธ์พงศ์ก็ยังห่วงจุฬาฯ โดยตรงอยู่นี่ล่ะก็คิดว่าสมาชิกของสหกรณ์ก็เป็นคนข้างใน
ของจุฬาฯ โดยดี มหาวิทยาลัยก็น่าจะเอื้ออานวยส่วนนี้ ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเสนอว่าให้ไปคุยกับมหาวิทยาลัย ผมก็
เลยสรุปเสนอว่าถ้าให้ผมไปคุยผมก็จะไปคุยนะครับ ถ้าได้เราจะมีผู้ตรวจสอบของมหาวิทยาลัย ถ้าไม่ได้เราจะไปจ้าง
big 5 อย่างที่ อาจารย์ประพันธ์พงศ์ เสนอว่าไว้ ก็จะได้เป็นทิศทาง ตกลงไหมครับ มันชัดเจนไหมครับที่ผมสรุปไปนี่
ถูกต้องหรือเปล่า เชิญครับ
นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
ขอระยะเวลาด้วยครับเพราะปัญหาเราเร่งด่วนนะ
ครับ เราไม่ใช่มีเวลามากแม้แต่ทางกรมก็เร่งท่านมาใช่ไหมครับ
ประธาน พรุ่งนี้ผมขออนุญาตเข้าพบเลย ถ้าเข้าพบได้พรุ่งนี้ผมก็เข้าพบเลยครับ
นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
ถ้าไม่ได้นะครับ
ประธาน ถ้าไม่ได้ผมจะแจ้งอาจารย์ว่า big 5 คือใครบ้าง
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นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ก็มีหลายอันแต่บริษัทที่ผมเคยใช้ ม.หัวเฉียวก็ใช้ทา
เรื่องความพอเพียงและก็ออกมาดีมากก็คือบริษัทธรรมนิติ ถ้าจะไม่เอาเขาก็ไม่ได้ว่านะครับ เพียงแต่ว่าเขาเป็นหนึ่งที่
ทาเรื่องพวกนี้ มีทั้งบัญชี จริงๆ ผมไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะมันเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผม คือผมเป็นกรรมการที่นั่น
ด้วยแต่ผมรู้จักเขา ถ้าจะเอาอันอื่นก็มีครับเยอะแยะไป มีหลายแห่งครับที่ตอนนี้คิดไม่ออกแต่ก็มี 4-5 แห่ง ก็ฝากท่าน
ประธานไว้ สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับว่าช่วยติดตามเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นหน้าตาของเราและ
เรื่องเงินทองของเรา ผลประโยชน์ของเราเอง ฉะนั้นขอให้ท่านติดตามให้ดีนะครับ ผมเองอยู่ข้างนอกแต่ผมก็พยายาม
ที่จะช่วยทุกอย่างและถ้าทางกรรมการช้าไม่ฟ้อง ผมจะรวมกาลังฟ้องเองและฟ้องกรรมการด้วยผมบอกแค่นี้ครับ ไม่
ว่า อาจารย์จุมพล สนิทกับผมดีกับผมอย่างไรก็ตามแต่เราทาตามหน้าที่ของเรานะครับในฐานะสมาชิกและผมเอา
จริงๆ นะครับ สตางค์ผมก็มีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ผมก็ถอนได้
ประธาน ครับ เราก็พยายามจะทาให้รวดเร็วที่สุดนะครับ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ผมจะลองพยายามติดต่อ
กับทางมหาวิทยาลัย ถ้าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับที่ผมสรุปไปเมื่อสักครู่นะครับ เราก็จะลงมติในทานองนั้น มติก็คือ
ให้ผมไปคุยกับมหาวิทยาลัยก่อน ถ้าได้ก็ใช้ของมหาวิทยาลัย ถ้าไม่ได้ก็จะไปจ้างบริษัทข้างนอก อย่างนี้ ตกลงไหม
ครับ จะได้ลงมติไปเลย
นายธีระพล เมฆอธิคม เดี๋ยวครับท่านประธาน ผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่ง ประเด็น
ที่ 1 คืองบประมาณไม่จากัด ผมเสนอว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไร จาเป็นก็จาเป็นเพราะว่าสหกรณ์มีเงินเยอะครับ
ประเด็นที่ 2 คือมติที่ขอไปแล้วเราทาไปแล้วเรารับรองไปแล้วนะครับ ใช้กับทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฝากนะครับ ที่
มติวันนี้มีก็คือเรื่องของ อาจารย์สวัสดิ์ รบกวนได้ไหมช่วยถอดรูปอาจารย์ออกจากสหกรณ์ได้ไหมครับ อันต่อไปก็คือ
เรื่องอื่นที่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่เราไปเกี่ยวข้องด้วย อันนี้มติคลุมหมดนะครับ ใช่ไหมครับท่านสมาชิก ถูกไหมครับ
ทุกคนรับรองอันนี้นะครับ ผมก็จะขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งอันนี้ผมนอกเรื่อง ผมได้มีโอกาสเป็นกรรมการสหกรณ์รุ่นที่
อาจารย์ประพันธ์พงศ์ เป็นประธาน ผมพบท่านทางาน ท่านประชุม 4 โมงเลิก ทุกอย่างเรียบร้อยขาวสะอาดมาก
ไม่เคยมีใคร Lead ที่ประชุมดีที่สุดเท่าที่ผมเจอในชีวิตนี้ วันนี้ผมยังไม่ได้ประกาศท่านนะครับ ผมขออนุญาตเรียนให้
ทราบว่าท่านบริหารสหกรณ์ดีมาก สะอาดมาก ครบถ้วนชัดเจนหมดทุกอย่าง 4 โมงเย็นจบ ไม่ใช่ 2-3 ทุ่มแบบ
อาจารย์สวัสดิ์ นะครับ อันนี้ผมเรียนมาด้วยความเคารพและให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบครับ ขอบคุณครับ
ประธาน ครับ ขอบคุณมากครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ท่านประธานพูดว่าจะทบทวนมติที่ท่าน อาจารย์
ประพันธ์พงศ์ เสนอและก็มันต้องรวมถึงที่ผมเสนอด้วยนะครับ ท่านมาเสนอเรื่องเดียวคือจะไปพบทางมหาวิทยาลัย
ก่อน ผมเสนออีกแบบหนึ่งครับ ผมเสนอว่าจ้างบริษัทเลยครับ เรามีงบประมาณเรามีเงินที่จะต้องใช้จ่ายเรื่องนี้จริงๆ
จังๆ เพราะฉะนั้นผมขอประทานโทษท่าน อาจารย์ประพันธ์พงศ์ ด้วยว่าผมคิดว่าควรจะจ้างมันจะเร็วกว่าเยอะ และ
เขามืออาชีพเขารู้ว่าจะดูอะไร จะตรวจอะไรนะครับ ถ้าเอาคนที่งานเต็มมืออยู่แล้วมาทานะครับ ผมไม่ทราบว่า อย่าง
นั้นต้องกาหนดระยะเวลาด้วยและประการที่ 2 ผมเสนออีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อเริ่มการตรวจสอบแล้วขอให้แขวน
กรรมการที่เกี่ยวข้อง ผู้ดาเนินการที่เกี่ยวข้องไว้ก่อน ท่านไม่ได้พูดถึงตรงนี้ที่ผมเสนอเลยนะครับ ขอเป็นมตินะครับ 2
มติที่เสนอจะเอามติที่ 1 หรือมติที่ 2 ครับ
ประธาน ตกลงท่าน อาจารย์ประพันธ์พงศ์ ว่าอย่างไรครับ จะขอไม่ไปติดต่อมหาวิทยาลัยแล้ว นี่
คือของ อาจารย์พอพันธ์
นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
ความจริงผมก็อยากทาอย่างนั้นแต่ผมกลัวว่าพวก
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สมาชิกบอกจะเสียเงินเยอะ ผมก็คิดว่า และมหาวิทยาลัยก็มีส่วนผูกพันก็ลองท่านไปทาบทามดูก็ได้ ผมถึงถาม
ระยะเวลาเท่าไร และบริษัทที่ใครเสนอมา ถ้าไม่มีผมหาให้ ผมยินดีครับ เพราะว่าผมเคยทาให้กับมหาวิทยาลัยอื่น
แล้วในเรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใส ผมเสนอตอนสมัยนายสวัสดิ์เป็นประธาน เขาไม่ยอมจดในรายงานการประชุมให้ผม
นะว่าแต่มาออกหนังสือเล่มเหลือง ปรากฏว่านั่นคือฟ้องตัวเองเป็นหนี้เขาเท่าไรนะครับ อันนี้อยากฝากกราบเรียน
ท่านประธานพรุ่งนี้ก็ได้พูดถ้าทางมหาวิทยาลัยเขาไม่รับก็ดาเนินการเลยและให้หาใครมาก็ได้ บริษัทที่มีชื่อน่าเชื่อถือ
ถ้าไม่มีผมยินดีติดต่อให้ ไม่ใช่ว่าผมมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแต่ผมเชื่อว่าบริษัทที่ผมมีอยู่ในใจสามารถทาให้ได้เพราะคน
หนึ่งก็เป็นศิษย์เก่าของเรานะครับ คณะนิติศาสตร์
ประธาน ตกลงไหม ท่านอาจารย์พอพันธ์ อย่างไรไม่เกินอาทิตย์นี้ล่ะรู้เรื่องว่าเป็นอย่างไร จะได้
ครั้งเดียวจบเลย
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมขอให้มติชัดเจนนะครับ ถ้าท่านจะไปติดต่อจุฬาฯ
ขอให้ได้คาตอบภายในอาทิตย์นี้ที่ท่านพูดมา
ประธาน ใช่ๆ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ถ้าไม่ได้ก็จะจ้างทีมบริษัท
ประธาน ภายในอาทิตย์นี้เลย
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ หรือผู้เชี่ยวชาญนะครับ และต้องแขวนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไว้ก่อน อันนี้เสนอไปด้วย มตินั้นต้องมีอยู่ด้วยนะ
ประธาน มตินั้นผ่านไปแล้วครับ อันแรกลงมติไปแล้วครับ ที่ประชุมโหวตไปเรียบร้อยแล้วอันแรก
ตอนนี้เหลือเรื่องสอบสวนก่อน ตรวจสอบก่อนเพื่อจะได้ไปฟ้องขั้นต่อไปถ้าสมมติว่ามีความบกพร่องผิดพลาดจริงๆ
ตกลงขอมติตามที่ อาจารย์ประพันธ์พงศ์ เสนอเมื่อสักครู่นะครับและก็ภายในอาทิตย์นี้ครับ ถ้ามหาวิทยาลัยผมติดต่อ
มหาวิทยาลัยไม่ได้หรือมหาวิทยาลัยไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนนี้ เราก็จะดาเนินการขั้นตอนต่อไปคือจ้างบริษัทข้าง
นอกนะครับ
นายทวี กาญจนภู ขอมติขึ้นจออีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อความชัดเจนในคาอักษร ขอความชัดเจนใน
ภาษาครับ ขอมติขึ้นจอครับ เพื่อให้เห็นว่าใช้ภาษาที่ถูกต้องไม่มีการมาบิดเบี้ยวทีหลัง
ประธาน นักกฎหมายใครภาษาดีๆ ที่ประชุมมีมติให้ยังไม่ได้โหวตเลยอันหลังที่
อาจารย์ประพันธ์พงศ์ เสนอ อันแรกมันโหวตไปเรียบร้อยแล้ว อันหลังเรื่องยังไม่ได้โหวตเลย โหวตรวมไปแล้วเหรอ
สมาชิก ใช่ครับ
ประธาน อย่างนั้นสรุปมติให้ชัดๆ ลองดูและช่วยกันดูครับ ใครความจาดีและภาษาดีหน่อยช่วย
หน่อย เจ้าหน้าที่จะได้พิมพ์ให้ชัดเจน
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ลงมติไป 56 แต่ปรากฏว่า อาจารย์จรูญ ก็บอกว่า 55 ก็มี
เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นใน category เดียวกันในกรอบเดียวกันก็เหมารวม 55-56 และลงมติไปแล้ว 176 ไม่เห็นด้วย
3 งดออกเสียง 1 ชัดเจนไหม ทีนี้ข้อที่ 2 ที่ อาจารย์ประพันธ์พงศ์ เสนอยุติบทบาทหน้าที่คณะกรรมการของ
บุคคลที่มีรายชื่อถูกฟ้องใช่ไหม ไม่ใช่ ยุติบทบาทหน้าที่กรรมการที่ทับซ้อน ชุดปัจจุบันนี่มีอยู่กี่คนที่ทับซ้อน 6 คน
เพราะฉะนั้นมีทั้งหมด 15 คน ก็จะต้องยุติการทางาน 6 คน ทางานแค่ 9 คน ครบองค์ประชุมคือมากกว่า 7 ก็ทางาน
ดาเนินการได้ไม่มีประเด็นปัญหาอะไร เพราะฉะนั้นความชัดเจนมันคือชัดเจน ความจริงมันมีหนึ่งเดียว ไม่มีการเบี้ยว
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นายทวี กาญจนภู ยุติบทบาทนี่ยุติในตาแหน่งทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ใช่ยุติแบบเล่นลิเกปัจจุบันนะ
ครับ ยุติแบบทุกวันนี้คือเล่นลิเกนะครับ ต้อง qualify คาว่ายุตินี่คืออะไรนะครับ ไม่ใช่ยุติแบบเล่นลิเกทุกวันนี้นะครับ
ประธาน ที่จะไปทาบทามมหาวิทยาลัยกับจ้างก็ต้องเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมครับ หรือจะลงมติใหม่
นางสาวผกา สัตยธรรม ขอพูดนิดหนึ่งก่อนที่จะทาอะไร ขอให้มีสตินิดหนึ่งคือตัวยัง
ไม่ได้เป็นพวกใคร แต่การที่เรามาลงมติให้ยุติอะไรๆ 2 ปีนะคะ เราต้องสอบสวนก่อนว่าเขาผิดจริงจึงเอาออก ไม่ใช่ว่า
ฉันไม่ได้เป็นพวกใครแต่ฉันเห็นว่าคุณทาไม่ถูกเรื่อง อยู่ดีๆ คุณเลือกพวกนี้ขึ้นมานะ เขามาทางาน เขาทางาน 3 เดือน
เขายังไม่ได้ทาอะไร
สมาชิก ไม่ใช่เลย
นางสาวผกา สัตยธรรม ฟังประเด็นก่อนสิ อ่ะฟังก่อน อาจจะทาช้ามากในสายตาของ
สมาชิกนี่ว่างานทาไมมันไม่เดินเลยวะนะ แต่การที่เรามาลงมติว่าให้คนนั้นออกไป คือเหมือนอะไรนะคนที่ผิดนี่เรา
ต้องจับตัวไว้ก่อนและเราก็สอบสวนว่าใครบ้างที่มีรายชื่อต่อไปนี้ในปี 55-56 อะไรที่คุณคิด อยู่ดีๆ คุณมาลงมติบอกว่า
ยุติการทางานของเขา และคุณจะรู้ไหมว่าเขาทาอะไรบ้าง หรือตอนนี้ 3 เดือน และคุณตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยใช่
ไหมว่าคนนี้ทาหน้าที่นี้และเบียดบัง เมื่อกี้อาจารย์คนหนึ่งที่ออกมาพูดนะคะบอกว่าขออะไรก็ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้ คนนี้
จะให้ออกไปยังไม่ได้ต้องเอาตัวไว้ให้รู้เรื่องและมาสอบสวนว่ามันเป็นอะไร ไม่ใช่อยู่ดีๆ มาลงมติเลยให้ออกไปให้หมด
และคณะกรรมการก็เหลือ 5 คน 7 คน ทางานกันเละเทะ ทาแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้ว 3 เดือน เขามีอะไรก้าวหน้า ยังไม่รู้
เลยว่าใครโกงใครในนี้และแต่ละคนถือบัญชีอะไรไว้และมันมีข้อบกพร่องอะไร และคุณให้ออกไปทาไมต้องจับตัวมา
สอบสวนให้หมดทุกคนให้มันรู้ว่ามันผิดตรงไหนและถึงจะเอาออก ไม่ใช่ ยุติหน้าที่เขาได้อย่างไร ต้องให้ทาและ
สอบสวนก่อน
เหรัญญิก ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดครับ
นางสาวผกา สัตยธรรม พูดอะไรต้องไม่กากวม
เหรัญญิก จริงๆ ปี 55 กับ 56 เริ่มต้นจากปี 55 ถ้าสอบก็ต้องหมายความว่าสอบทั้งหมดกรรมการ
ที่เริ่มต้นเพราะมันเริ่มต้นจากปี 55 ถ้าจะสอบ 6 คน มันจะได้ไหม เพราะกรรมการมีทั้งหมดรวมแล้วของปี 55-56
ต้องสอบหมดไม่ใช่ 6 คนนะครับ ต้องเข้าใจใหม่นะว่ามันต้องหาทางออกในการสอบครั้งนี้นะครับ ต้องไล่กรรมการปี 55
นางสาวผกา สัตยธรรม ไม่ใช่ไล่ ไม่มีการไล่
เหรัญญิก ต้องไล่รายชื่อเลยครับว่า 55-56 มันมี 2 ประเด็นนะ
นางสาวผกา สัตยธรรม เออใช่ มีการสอบสวนคือการสอบสวนย้อนหลังไปนะคะว่าคน
นี้ทาอย่างไรๆ และคนที่ทาปัจจุบันอันนี้ที่ได้เข้ามาทาแล้วได้ทาอะไรที่ดึงเหตุการณ์ให้เราไม่ clear cut เลยว่ามันเป็น
อย่างไรเพราะอะไร เราอยากรู้ทุกด้าน ไม่ใช่มาอะไรด้าน อาจารย์สวัสดิ์ คนเดียว ไม่ใช่ เราต้องการรู้ทุกอันเลยนะคะ
ค่ะ ต้องใช้ภาษาให้ดีหน่อย
นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
คืออย่างนี้ผมพูดถึงว่ากรรมการชุดปี 55-56 ถ้าเป็น
กรรมการปัจจุบันนี้คนกลุ่มนั้นควรจะยุติบทบาทไม่ใช่ไปให้เขายุติบทบาทคือว่าเพราะว่าเขาถูกกล่าวหาแล้วเข้าใจ
หรือเปล่านี่
นางสาวผกา สัตยธรรม เขาก็ยุติอยู่แล้ว
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ประธาน อยู่ภายใต้วาระที่ 3 ใช่ ไม่ใช่ หรือจะเอาเฉพาะนพเก้า
นายชูชาติ ธรรมเจริญ เรียนท่านประธานครับ ผมคิดว่าความยุติธรรมเป็นเรื่อง
สาคัญ กรรมการในปี 55 อาจารย์สวัสดิ์ เป็นประธาน มีบัญชีรายชื่อ 15 คน อันนี้เป็นข้อเท็จจริงตรวจสอบเมื่อไรก็ได้
กรรมการชุด 56 อาจารย์บัญชาเป็นประธาน มีรายชื่อ 15 คน ปี 55-56 ก็ซ้ากันบ้าง ปัจจุบันที่เราข้องใจก็คือว่าปี 60
นับปี 55 กับ 56 มันมีคนซ้า 6 คน เราถึงขอให้ 6 คนนี้ยุติบทบาท เพราะว่ามันจะเป็นการผลประโยชน์ทับซ้อน
เพราะถึงแม้กรมสั่งมาแล้วว่าให้กรรมการดาเนินการเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งเหลืออยู่ 9 คน ที่ไม่ได้มีส่วนทาให้เกิดความ
เสียหาย ในปี 55 และ 56 เพราะฉะนั้น 9 คนนี่ชอบธรรมที่จะหาความชอบธรรม ภายใต้เวลาที่กาหนด กรมให้เวลา
15 วัน ต่อเวลาได้อีก 30 วัน ปัจจุบันขอขยายเวลาไปแล้วอีก 15 วัน เป็น 30 วัน เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าความ
ผิดพลาดเป็นอย่างไร ที่เราประชุมวันนี้เราถึงบอกว่ามันเป็น mandate ของที่ประชุมที่เราต้องการ endorse คนผิด
ต้องผิด ไม่ใช่มาปกป้องกัน คนถูกต้องถูก ไม่มีทางที่คนถูกจะถูกใส่ร้ายให้เป็นคนผิดและเราไม่เคยใส่ร้ายใคร เราถึง
บอกท่านประธานเสมอว่าถ้าไม่ผิดเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่คนมาตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้อง เพราะฉะนั้นท่านไม่
ต้องวิตกกังวลว่าจะตรวจสอบท่านเฉพาะ 6 คน แต่ 6 คน ที่ต้องถูกพักงานชั่วคราวหรือยุติชั่วคราวเพราะว่ากรมสั่ง
ให้กรรมการดาเนินการไปตรวจสอบ case ที่เกิดขึ้นในปี 56 ซึ่งมันเกิดความเสียหายเด่นชัดแล้ว กรรมการหรือ
สมาชิกก็กลัวว่ามันจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ต้องกังวลว่าคนที่ไม่มีชื่อตรงนี้จะไม่ถูกตรวจสอบ ไม่ต้องกลัวแต่
ประเด็นแรกคือท่านมีอานาจเพราะท่านเป็นผู้บริหารสหกรณ์ ท่านก็ได้แสดง spirit ไปแล้ว 6 คน ท่านไม่ใช้สิทธิ์การ
ตรวจสอบ ถ้าท่านไม่แสดง spirit ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตรวจสอบเพราะความจริงมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าประโยชน์
ทับซ้อน นี่เป็นตัวอย่างที่มองให้เห็นว่ากรมสั่งงานทางอากาศ กรมสั่งงานด้วยกฎหมาย กรมสั่งงานแบบไม่มีข้อมูลเลย
แม้แต่น้อยนิด กรมต้องการเป็น hero สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ ผมไม่อยากจะให้เข้าข่ายว่าถึงแม้เพื่อนตายแล้วก็ใช้
ศพเพื่อนให้เป็นประโยชน์ ความจริงคือความจริง ต้องทาความจริงให้ปรากฏ ใครผิดปกปิดไม่ได้หรอกครับผมยืนยัน
อย่างนั้นและผมคิดว่าเราใช้เวลามาพอสมควรอย่ามาทาประวิงเวลา เรายังมีเรื่องอีก 2 เรื่อง วาระถัดไปคือวาระที่ 3
คงพูดได้ไม่หมดและวาระที่สาคัญคือวาระอื่นๆ วาระที่ 3 คงพูดได้ชัดเจนเรื่องเดียวคือเรื่องของนพเก้า ผมเกริ่น
คร่าวๆ ก็ได้ วาระนี้ผมขอให้ยุติไปและไปจัดการตามที่ประชุมนี้ได้ลงมติไปเรียบร้อยแล้ว ผมคิดว่าคงไม่มีการเจ้าเล่ห์
แสนกล ผมบอกนะครับใครเล่นอัปรีย์กับผม ผมอัปรีย์กว่า เพราะว่าถ้าอยู่
นางสาวผกา สัตยธรรม ขอพูด
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ผมยังไม่จบ ไม่ใช่ผมยังไม่จบให้ผมจบก่อน
อยู่เฉยๆ ไม่รู้เรื่องแล้วอยู่เฉยๆ
นางสาวผกา สัตยธรรม เป็นคนไม่มีมารยาท
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ใช่ ผมเป็นคนไม่มีมารยาท คนทั้งจุฬาฯ ไม่มีมารยาท
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ ช่วยควบคุมด้วยครับ
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ผมเข้าใจอาจารย์ ไม่เป็นไรผมพูดต่อนิดเดียว
ประธาน ผมเข้าใจประเด็นแล้ว
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ประเด็นนพเก้าเป็นประเด็นที่สาคัญมาก ในรายงานบอก
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เราเสียหาย 915 ล้าน แต่จากการตรวจสอบพบว่าลักขณาเขคม ขอโทษที่ต้องเอ่ยชื่อในฐานะที่เป็นผู้ตรวจสอบได้มี
รายงานว่ามีความสูญเสีย 1,415 ล้าน และเมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเงินมันเดินไปเที่ยว 715 ล้านบาท ใน credit
& debit balance กันที่ 915 ล้าน เพราะฉะนั้นกรรมการตรวจสอบทั้ง 9 คน ที่มีอานาจตรงนี้ต้องไปทาความจริงให้
ปรากฏว่าเงิน 715 ล้าน มันหนีไปเที่ยวไหน หนีไปนานเท่าไร เพราะว่าตอนเอากลับเข้ามาลงบัญชี 789 ล้าน หักไป
หักมาลงบัญชี 74 ล้าน และ credit กับ debit เท่ากันคือ 915 ล้าน ถ้าไม่เป็นความจริงลักขณาคงไม่รายงาน แต่เมื่อ
ลักขณารายงานแล้วทาไมเรื่องถึงเงียบหายไป บอกว่าจะลงบัญชีมีทั้งหมด 4 transaction แต่ลงแค่ 3 transaction
อีก 1 transaction ไม่ลง อันนี้เป็นโจทย์ที่ท่านกรรมการทั้ง 9 คน ต้องไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เรื่องนี้ผมนาเรียน
คุณพิเชษฐ์ในฐานะรองนายทะเบียนที่ทาหน้าที่นายทะเบียนที่สั่งมาแล้วแต่ผมยังไมได้ทาการตอบรับอะไรทั้งหลายทั้ง
ปวง ฉะนั้นเรื่องอื่นๆ ที่ยังค้างอยู่พูดไม่ได้เวลามันล่วงเลยมาแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเปิดประชุมครั้งหน้าผม
วิงวอนผมขอร้องว่าท่านจะแก้ข้อบังคับแก้ทุกประเด็นอย่ารีบแก้ประเด็นเฉพาะหน้า เพราะสหกรณ์ของเราไม่ต้องรีบ
ร้อน ไม่ต้องสนใจว่าเราทาอะไรผิดกฎหมาย เรามีเจตนาที่บริสุทธิ์ เราทาถูกต้องตามกติกาของเรา ถ้ามีความผิด
เกิดขึ้น 56 ปีที่ผ่านมา ผิดหมด เพราะฉะนั้นเรามีหลักเรามีเกณฑ์เรามีฐานเราพอสมควร ผมอยากจะขอข้ามไปวาระ
อื่นๆ เรื่องแรกผมต้องการให้ที่ประชุมนี้ เชิญครับ
ประธาน ก่อนที่จะพูดผมขอให้ชัดๆ นะครับว่ามติที่เราลงไปเมื่อสักครู่มันครอบคลุมวาระที่ 3
ทั้งหมดหรือเฉพาะนพเก้ารวมใจ เพราะคาสั่งของนายทะเบียนที่ออกคาสั่งมาให้กรรมการให้สหกรณ์ตรวจสอบนั้น
เฉพาะนพเก้า มันจะได้บันทึกไว้ว่าเป็นของวาระนี้
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธานครับ เราต้องการทาความจริงให้ปรากฏนะ
ครับ แต่สิ่งที่เด่นชัดที่สุดตอนนี้คือนพเก้า สิ่งอื่นอีกหลายสหกรณ์ยังไม่เด่นชัดแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้ว
สาธารณชนยังไม่รับรู้รับทราบ สมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่รับทราบ จึงมีความเข้าใจผิดคิดว่าสมาชิกกลุ่มหนึ่งเข้ามาป่วน
ถ้าผมได้ยินคาพูดบอกว่ากลุ่มผมมาป่วน เป็นเรื่อง ผมทาความจริงให้ปรากฏผมไม่สนใจครับ ผมเป็นสมาชิกที่นี่มา 45
ปีแล้ว ผมไม่มีเงินมากหรอกครับ เงินหุ้นทุกอย่างหักจากเงินเดือนทั้งสิ้นและนี่คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตผม
เช่นเดียวกัน ผมเกษียณมาแล้ว ผมอายุ 67 ผมไม่ค่อยจะมีโอกาสที่ได้ขาดการประชุมถ้าไม่ติด วันนี้ตอนเช้าผมสอบ
dissertation ผมกังวลมากถ้าลูกศิษย์ผมสอบตอนบ่ายผมทาอย่างไร เผอิญโชคดีสอบ 9 โมง ok ไม่เป็นไร ผมสอบ
เสร็จเกือบเที่ยงยังไม่ได้กินข้าวเลย ผมต้องการทาความจริงให้ปรากฏ ถ้าท่านคิดดีท่านทาดี ท่านไม่ต้องกลัวหรอก
ครับ เพราะฉะนั้นที่ผมพูดสั้นๆ เพื่ออะไร เพราะว่านพเก้ามันชัดเจนที่สุด อันอื่นก็โยงในกรอบเดียวกัน ศาลร้อยเอ็ด
ศาลก็พิจารณากรณีร้อยเอ็ดชัดเจนแล้วว่าถ้าทาผิดแล้วเป็นการกระทาของผู้บริหารสหกรณ์ ผู้บริหารสหกรณ์ต้อง
รับผิดชอบนั่นคือบรรทัดฐาน สมัยก่อนนี้เป็นการพิจารณาปัญหา ลบ infinite ถึงบวก infinite พูดเท่าไรก็ไม่เชื่อแต่
ตอนนี้เหลือแค่ 0-A แล้วครับ limit มันแคบลงมาแล้ว ประเด็นมันเห็นชัดเจนขึ้นแล้ว ดิ้นเท่าไรดิ้นเลยครับ ดิ้นไม่
หลุดครับ รับรองได้ ถ้าท่านไม่ผิดท่านสบายใจ ท่านไม่ต้องมาต่อต้านพวกเรา ท่านควรจะยินยอมและยินดีด้วยมันจะ
ได้เร็วขึ้นเพื่อเป็นการฟอกท่านด้วยฟอกสหกรณ์ด้วย ขอบพระคุณครับ
ประธาน เชิญอาจารย์สุภาพสตรีที่เมื่อสักครู่จะขอพูด เชิญครับ และเดี๋ยวไปวาระอื่น เรื่องอื่นๆ
ใช่ไหมครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล โทษนะครับ ขอผู้หญิงก่อนเมื่อกี้เขายืนนานแล้ว
ประธาน อาจารย์เมื่อกี้เขาเข้าคิวก่อนแล้ว อาจารย์ผู้หญิง ออกไปแล้วเหรอ
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นางอัญชลี ลีสวรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ดิฉันก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ประมาณ 25 ปี เมื่อกี้ที่ท่าน
ประพันธ์พูดและท่านอื่นพูดนะคะ ดิฉันว่าเราชาวจุฬาฯ เราเป็นพี่น้องกัน ฉะนั้นมีอะไรเราต้องพูดกันด้วยความจริง
นะคะ และก็ต้องมีเมตตาต่อกัน ฉะนั้นที่ท่านอาจารย์เสนอดิฉันเห็นด้วย เมื่อกี้ทางนี้ก็เหมือนกันเสนอ เราต้องมี
external auditor จ้างมาเลยเพื่อจะรู้ว่าอะไรถูกต้อง อะไรผิดนะคะ และในขณะเดียวกันท่านประธานและทีมจะไป
กี่คนก็แล้วแต่ ต้องไปหาท่านอธิการและชี้แจงให้ชัดเจน เพราะว่าจุฬาฯ เราสหกรณ์มันเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในจุฬาฯ แต่
เราต้องชี้แจงให้ท่านทราบว่าเหมือนอาจารย์ว่า เรามีแผนอย่างนี้มันต้อง work ค่ะ ถ้าไม่ work ถ้าเกิดอะไรขึ้น ท่าน
อธิการก็ต้องเต้นอยู่ เพราะเหตุว่า image ของจุฬาฯ ภาพพจน์ของจุฬาฯ มันเสียไปและการที่ไม่ชี้แจงหรือชาวจุฬาฯ
ไม่ชี้แจงใน Line ความเข้าใจผิดมีมหาศาล แต่เมื่อเรารับฟังเรื่องที่ถูกต้องและเราชี้แจงใน Line ในสื่อต่างๆ ในฐานะ
นักนิเทศศาสตร์ ดิฉันว่าความเข้าใจเหล่านี้ทาให้คลายลงไปเยอะทีเดียว แต่ขณะเดียวกันผู้ที่เสียหายนี่ดิฉันพูดถึง
อาจารย์ดิฉันเหมือนกันที่เสียหายไปบ้าง เราเห็นใจทุกคนที่เสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือพวกเราที่กระทบจาก
สหกรณ์ต่างๆ และเราก็สงสัยว่ากระบวนการในการให้สหกรณ์ต่างๆ กู้นั้นมันมีคณะทางานอนุกรรมการอะไรที่
กลั่นกรองก่อนที่จะให้กู้ ไม่ใช่เราเชื่อเอกสารเขาหมดว่าเขาทาอย่างนี้ๆ หรือมาให้เราไปค้า ซึ่งดิฉันก็ได้พูดไปแล้วใน
การประชุม ฉะนั้นดิฉันฝากไปด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามในการที่ท่านบอกว่าจะไปหาอธิการ ท่านต้อง address
ท่านอธิการว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยต้องรับรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราค่ะ มันหยิกเล็บเจ็บเนื้อนะคะ แบบนั้นนะคะ
เพราะเหตุว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของจุฬาฯ เกิดอะไรขึ้นหัวต้องรู้ทุกเรื่องถึงแม้ว่าเขาไม่ทาด้วยตัวเขาเอง ฉะนั้นอันนี้ดิฉัน
ฝากไว้และข้อที่เสนอ 2 ข้อถึงตามมาค่ะ external auditor ตรวจแล้ว prove แล้วมันถึงทา 2 ตอน ไม่ใช่ไปทา 2
อันนั้นก่อน เพราะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกในด้านกฎหมายเราต้องมีหลักฐานค่ะ ไม่อย่างนั้นสหกรณ์ที่เป็นตัวแทน
ฟ้องก็รับเละเหมือนกันค่ะ เขาก็มีสิทธิ์ฟ้องคุณกลับเหมือนกันถ้าไม่มีเหตุผลเลยนะคะ ฝากแค่นี้ค่ะ
ที่ประชุมรับทราบ ข้อเสนอแนะของสมาชิก และสมาชิกได้เสนอให้เพิ่มวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา
ดาเนินการกับคณะกรรมการที่ทาธุรกรรมกรณีดังกล่าวข้างต้น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ประธาน ครับ ขอบคุณมากครับ เชิญวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เดี๋ยวครับ คือเมื่อกี้ท่านพูดแต่สหกรณ์โน้นยังมีชุมนุม
สหกรณ์ธนกิจไทย น่าสงสัยครับ ท่านดูสิครับปี 55 56 ไปฝาก 250 ล้าน 100 ล้าน นี่มันเกี่ยวข้องกันเลยครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ถึงบอกว่ามันต้องดูหมดครับ นพเก้า มงคลเศรษฐี ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจ และท่านประธานครับนี่
เป็นข้อสงสัยผมนะครับ วันนั้น อาจารย์สวัสดิ์ แสงบางปลา พูดว่าเขาโกงหมดล่ะทุกคน ออกทีวีนะครับ ทีนี้เขาบอก
ว่าเขาไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผมสงสัยว่าอสังหาริมทรัพย์ของเขาคือที่มหาสารคาม เพราะเขาไปมีโครงการ
จัดสรรและถูกกรมส่งเสริมหยุดเลยเจ๊ง เพราะฉะนั้นเขาคงโกงพวกนั้นแต่ท่านประธานครับเหตุการณ์ทั้ง 3-4 อันนี้
นี่คือวิกฤตที่เราเจอทั้งหมด ผมถามว่าท่านประธานทาอย่างไรครับจึงจะสร้างวิกฤตทาให้วิกฤตตัวนี้ลดบทบาท
ท่านประธานทาแล้วคือประชาสัมพันธ์ภายนอกแต่ภายในล่ะครับ สมาชิกตรงนี้ล่ะท่านทาอย่างไร ท่านต้องประชุม
แบบนี้กับเขาบ่อยหน่อยหนึ่ง ไม่ต้องวิสามัญแล้วครับภายในก็ได้ อีกเรื่องหนึ่งครับท่านต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขา
เชื่อมั่นอย่างไรครับ เชื่อมั่นว่าสหกรณ์ยังกาไรดีอยู่ ท่านกาไรดี เดือนหนึ่ง 90 ล้าน แต่ท่านต้องบอกเขาว่าท่านลด
ค่าใช้จ่าย ไม่ได้เป็นเศรษฐีเพราะชุดเก่าๆ ที่ทาผมไม่เคยค้านเขาเพราะเห็นเขาเป็นเศรษฐีคือทางานดี ดังนั้นงบหรือ
วิเคราะห์งบการเงิน ท่านต้องวิเคราะห์ให้สมาชิกดูสิครับ ผมยกตัวอย่างนะครับ ท่านสมาชิกครับท่านทราบใช่ไหม
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หรือท่านประธานรู้ไหมว่าจุฬาฯ เรารวยมาจากไหน ท่านทราบไหมครับ สงสัย 3 เดือนไม่ทราบหรอกเพราะท่านไม่
เคยเข้าประชุมเลย เรามีเงินทุน 17,000 กว่าล้าน ที่ไม่มีต้นทุนคือหุ้น 13,000 ทุนสารอง 2,000 กว่า อื่นๆ 17,000
ตรงนี้ไปปล่อยกู้ที่ไหนได้เต็ม เราโชคดีที่มีเงินรับฝากจากสมาชิกประมาณ 14,000 กว่าล้าน ซึ่งเกิดจากฝากประจากับ
ออมทรัพย์มีต้นทุนครับแต่พอเราไปปล่อยกู้เราถึงเอามาให้สมาชิกได้ แต่ท่านประธานไม่เคยพูดถึงมุมนี้ สิ่งที่ท่าน
จะต้องพูดก็คือท่านจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้สมาชิกมั่นใจได้ว่าสิ้นปีนี้มีเงินปันผล ท่านประมาณหรือยังครับ
เงินปันผลเท่าไร ยังไม่ต้องถึงปันผลนะครับ ท่านต้องให้สมาชิกรู้ว่าสหกรณ์ไม่มีปัญหาครับ เพราะเรื่องนพเก้า เรื่อง
มงคลเศรษฐี เรื่องอะไรเมื่อกี้มัน 2,000 กว่าล้านเอง ท่านสมาชิกครับเงินนิดเดียว เรามีเงินสารองจ่าย 200 กว่าล้าน
รับรองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นท่านไปฟังคนอื่นเป่าหูนะครับว่าแย่แล้วออกจากสมาชิกแล้ว อย่าฟังนะครับและผมก็ดู
จากรายงานของสหกรณ์ สรุปของสหกรณ์เดือน เม.ย. สมาชิกเราก็ยังอยู่ 1,600 คน แต่เงินหายไป 1,000 ล้าน จาก
ไหนท่านทราบไหม คือเงินพวกฝากประจาออมทรัพย์ตรงนี้หายไป 1,000 ล้าน อย่าตกใจครับ เงินหายตรงนั้นเขากู้ได้
เพราะตอนเราประชุมใหญ่ให้เขากู้ตั้ง 15,000 ล้าน เพราะฉะนั้นในความเห็นผมนะท่านประธานต้องอธิบายอย่างนี้
ให้สมาชิกฟังและผมทาประมาณการ sensitivity นิดหน่อยให้เสียหายถึง 6,000 ล้านเลยครับ เรายังอยู่ได้สบายๆ
เพราะฉะนั้นเมื่อกี้สมาชิกถามผมว่าวิกฤตนี้ประธานทาอะไร ถ้าไถ่ถอนหุ้นบอกเลยนะครับเพิ่มหุ้นตอนนี้ได้ไหม เขา
จะเพิ่ม 20 ล้านเลยครับ ท่านลองทาดูสิครับ tactic พวกนี้จะสร้างความเชื่อมั่นมา เมื่อตอนที่มีข่าวเรื่องสวัสดิ์ผม
แนะนาสมาชิกเลย ท่านประธานเบิกเงิน 1,000 ล้าน มากองวางบนโต๊ะใครอยากถอนมาเลยสหกรณ์มีครับ ต้องอย่าง
นี้ครับ ธนาคารกรุงเทพสมัยอดีตถูกจนถอนจะเจ๊งอยู่แล้วเขาทาอย่างนี้ครับ ท่านสมาชิกครับเชื่อเถอะครับเขาไม่ล่ม
หรอกครับ แต่ถ้าเขาไม่ประหยัดพวกเราจะได้เงินปันผลลดลงแน่นอน มีอีกเยอะแยะนะครับที่ประหยัดแต่ผมไม่อยาก
แนะเพราะท่านไม่ได้ขอผม แต่มีวิธีประหยัดเยอะแยะ การสัมมนาภายนอกช่วงนี้ท่านมีเหตุผลอ้างได้เลยครับ ไม่ต้อง
ทาเพราะผลกาไรเราลดลง มีเรื่อง ท่านไม่ต้องไปแจกเงินเยอะแยะเป็นล้าน ล้านกว่า นั้นก็วิธีการหนึ่ง แต่ท่านไม่เคย
พูดเลยว่าท่านจะลดค่าใช้จ่ายอย่างไร ถ้าเป็นผมนะผมประกาศเลยผมได้เงินค่าตาแหน่ง 50,000 ผมลด 20,000 โอ้
เขาเชื่อท่านประธานทันทีเลยครับ หรือโบนัสปีนี้ผมตัดให้เหลือแค่นี้ แค่นี้ล่ะครับเขาจะมองท่านประธานว่าบริหาร
เป็นครับ เป็นแล้วเป็นอย่างไรครับ ความเชื่อมั่นกลับคืนมาทันที เมื่อกี้ผมยังบอกสมาชิกเลยนะว่าสมาชิกบอกผมว่า
ตอนนี้คนที่ถอนเงินเกิน 2 ล้าน ขอเช็ค ท่านบอกใช้เวลาอีกวันหนึ่ง มีเหตุผลอะไรครับ ผมถามกรรมการ กรรมการ
บอกเซ็นได้ อย่าทาให้เขากลัวครับ เงินมี วันหนึ่งเหลือตั้ง 200 ล้าน อยากถอน ถอนไป และเขาจะรู้ครับ ฝากนะ
สมาชิกอย่าลาออกจากสมาชิกนะครับ ยิ่งพวกที่ สว.เหมือนผม ดูเกณฑ์ให้ดีนะ กลับมาเป็นสมาชิกไม่ได้นะครับ
ขอบคุณครับ
ประธาน ครับ ขอบคุณมากครับ ผมขอชี้แจงสั้นๆ นิดเดียวนะครับว่าเรื่องการสื่อสารภายใน
ทางกรรมการก็ได้ทาไปแล้ว 3-4 ครั้ง เราจัดประชุมเพื่ออธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับสมาชิก 2 ครั้ง และอีก 1
ครั้ง ก็จัดให้กับสมาชิกชั้นนาโดยตรงก็รวมเป็น 3 ครั้ง ผมเองก็ได้ไปขอพูดให้ที่ประชุมคณบดีฟังถึงสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราและหวังว่าท่านคณบดีแต่ละคณะก็น่าจะไปสื่อสารต่อในขณะเดียวกันผมก็ได้เสนอ
ตัวว่าคณะใดต้องการให้ผมไปพูดคุยอธิบายสถานการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ผมยินดีที่จะไปพูดที่
คณะกรรมการประจาคณะ และคณะแรกที่เชิญผมไปคือคณะครุศาสตร์ ก็ได้ไปพูดและได้ทาความเข้าใจก็พยายามทา
ส่วนนี้เต็มที่แล้วครับ อีกเรื่องเรื่องลดค่าใช้จ่าย ปีนี้การจัดสัมมนาภาคต่างๆ ที่เราเคยจัดเป็นประจา เรามีมติ
เรียบร้อยแล้วว่าเลื่อนโดยไม่มีกาหนด ไม่มีการจัดนะครับ ถ้าจะจัดจาเป็นจริงๆ ก็จะมาจัดที่ กทม.แค่ครั้งเดียวทุก
ภูมิภาค นี่ก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและการจัดประชุมให้กับสมาชิก เราก็ลดจานวนไปเหลือรุ่นเดียว ไม่จัด
หลายรุ่นแล้วเฉพาะปีนี้นะครับ ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ และเรื่องที่ให้ประกาศว่าลดเงินเดือนโดยส่วนตัวเฉพาะตัวผมนะ
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ครับ ผมทางานอาสาสมัครผมไม่ได้รับเงินเดือนครับ เพราะบอกไปแล้วว่าผมไม่รับเงินเดือน ตัวผมคนเดียวนะครับไม่
รวมกรรมการท่านอื่น ขอบคุณครับ
นายธีระพล เมฆอธิคม อาจารย์ชูชาติครับ ผมขอพูดก่อนได้ไหมนิดหนึ่ง
ขออนุญาตได้ไหมนิดเดียว คือผมฟังดูแล้วชักน่ากลัว ท่านสมาชิกถึงบอกว่า 6,000 ล้าน ก็ยังอยู่ได้ อย่าพูดอย่างนี้นะ
ครับ แม้กระทั่งพูดว่า 400-500 ล้าน ที่เสียไปไม่กระทบกระเทือนหรอก พูดมาได้อย่างไรล่ะครับ เงินของผมทั้งนั้น
บาทหนึ่งก็ใช่ครับ คุณไปทาอย่างนี้ได้อย่างไร แต่มันเป็นไปแล้วแต่อย่าพูดนะครับ สหกรณ์ออมทรัพย์นี่ทางานก็ไม่
ยากเลย เงินก็บังคับมาด้วยการหักเงินเดือนมา ฝากเอาไปให้กู้ก็มี collateral หมดทุกอย่าง เจ๊งได้อย่างไรล่ะครับ
ไม่ควรจะเสียสักบาทหนึ่ง เพราะฉะนั้นเรื่องมันเกิดไปแล้วขอความกรุณาว่ามีคนมาบอกว่ามีการแถลงว่าอันที่ 1 มี
พวกปั่นป่วนมาป่วนทาให้เสียเครดิตอันนั้นก็ประเด็นหนึ่ง แต่ประเด็นนี้ที่ผมได้ยินมาเขาบอกว่าโอยเสียหายไปแค่
400 กว่าล้าน ไม่กระเทือนหรอก อย่าพูดนะครับ ผมขอแค่นี้ เพราะว่าเงินผมนะครับ คุณคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไร
ไม่มีค่าเหรอ 400 กว่าล้าน เดี๋ยวผมเสียอีก 1,000 ล้านก็ได้ ยังอยู่เลยครับ อีก 2,000 ล้านก็ยังอยู่ พูดอย่างนี้ไม่ได้นะ
ครับ ขอความกรุณานะครับ
ประธาน ครับ ขอบคุณมากครับ
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ท่านประธานครับเพื่อที่จะทาให้เร็วขึ้น ที่จริงวาระที่ 3 ยัง
ไม่ยุติเพราะมันมีรายปลีกย่อยเยอะแยะ เพราะฉะนั้นโดยสรุปผมคิดว่าท่านประธานก็จะตรวจสอบอยู่แล้วก็ขอให้
ตรวจสอบและรายงานให้ท่านสมาชิกได้ทราบในโอกาสต่อไป อันนั้นก็เป็นประเด็นที่คิดว่าเราห่วงใย แต่ถ้าท่านจะ
กรุณาครั้งหน้าถ้าท่านจะเปิดประชุมด้วยตัวท่านเองเพื่อจะแก้ไขข้อบังคับและคิดว่ามีเวลาพอจะให้ discuss วาระที่ 3
ก็จะขอบคุณ ฉะนั้นขอไปวาระที่ 4 นะครับ
นายทวี กาญจนภู อาจารย์ครับ ขอวาระที่ 3 อีกนิดหนึ่ง คือเมื่อกี้ อาจารย์จรูญ พูดเรื่องการ
ตัดค่าใช้จ่ายลง อีก อันที่อยากจะเสนอเลยคือเรื่องการตัดค่าใช้จ่ายเรื่องงบกีฬา 890,000 บาท ถึงแม้ดูจะไม่เยอะนะ
ครับ แต่มันไม่ใช่กิจการอะไรของสหกรณ์ที่จะต้องไป support เรื่องการจัดกีฬาตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันควรเป็น
กิจการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบเต็ม 100% นะครับ ไม่ใช่มาเบียดบังเอาเงินในสหกรณ์ของ
สมาชิกไป อันนี้เป็นข้อเสนอที่อาจจะพ่วงไว้ในวาระอื่นๆ อันนี้คือสนับสนุนเรื่องการลดค่าใช้จ่ายภายในกิจการของ
สหกรณ์ที่ไม่จาเป็นลงไป อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องเสริม อาจารย์ชูชาติ ที่เสนอตัวเลข 715 ล้าน ไม่ใช่ 715 บาท ที่หนี
ไปเที่ยวของนพเก้ารวมใจ ตั้งเป็นโจทย์ไว้ให้ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องไปสอบสวนค้นหาความจริง ทีนี้ขอเสนออีกตัวเลขหนึ่งที่
หนีไปเที่ยวเหมือนกันของมงคลเศรษฐี ตามรายงานในหน้า 42 บอกว่า 10 ก.พ.60 สหกรณ์ได้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับ
คดียึดหุ้นสหประกันชีวิต จานวน 190 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ่นที่มงคลเศรษฐีถืออยู่โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งอายัดมิให้
จาหน่ายหรือโอนให้กับผู้ใดนะครับ ตรงนี้หมายความว่า 190 ล้านบาท คือราคาพาร์ของหุ้นสหประกันชีวิตนะครับ
หุ้นละ 10 บาท ก็คืออยากจะฝากโจทย์ให้ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ณ วันนี้หุ้นของสหประกันชีวิตเป็นราคาเท่าไร
เผอิญไปค้นใน website ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่ง ระบุว่าหุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ณ วันสิ้น
ปีทางบัญชี 31 ธ.ค.58 เมื่อปีกว่าๆ นี้เอง ตามงบการเงินของบริษัทสหประกันชีวิต จากัด (มหาชน) มีผลขาดทุน
สะสม 296 ล้านบาท และมีมูลค่าหุ้นคงเหลือหุ้นละ ทายสิครับว่าหุ้นละเท่าไร จาก 10 บาท 5.10 บาท โห อาจารย์
ใจดีมาก 28 สตางค์ นะครับตามเอกสารที่ print ออกมาจากหน้า web สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่ง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์สหกรณ์ผู้ซื้อหุ้น เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับ แปลว่าหน้า 42 นี้ที่บอกว่าหุ้นสหประกัน
ชีวิตที่ถือไว้ที่คิดว่าจะถือไว้หรือคิดว่าจะยึดมา 190 ล้านบาท คูณเอาเถอะครับ 19 ล้านหุ้น x 28 สตางค์ เหลือเท่าไร
ครับ 5 ล้านกว่า จาก 190 เพราะฉะนั้นแปลว่า เพราะฉะนั้นนี่เป็นโจทย์นะครับ ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะจัดการ
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อย่างไรกับเรื่องมงคลเศรษฐีนี้ ต้องมีใครรับผิดชอบไหม เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นประเด็นที่ว่าทาไมเราจึงต้องมีการหา
ผู้รับผิดชอบฟ้องร้องเอาผิดเอาโทษกับผู้รับผิดชอบนะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นที่ฝากไว้ก็คือว่าประเด็นเรื่อง
ตรวจสอบนั้นท่านประธานอย่าไขว้เขวนะครับหรือเบี่ยงเบนว่าตรวจสอบเรื่องสวัสดิ์ ตรวจสอบทุกเรื่องนะครับ ไม่
ต้องถามกันอีกแล้วว่าตรวจสอบเรื่องอะไร เฉพาะเรื่องอะไร อันนี้ยืนยันนะครับการยกมือเมื่อกี้คือการยกมือคือ
ตรวจสอบทุกเรื่องครับ
นายชูชาติ ธรรมเจริญ เวลาล่วงเลยมาพอควรแล้วครับ วาระอื่นๆ ผมเสนอเรื่อง
เดียวนะครับ แต่มี 3 ประเด็นย่อย ประเด็นที่ 1 คือขอให้คณะกรรมการทาเรื่องไปที่กรมส่งเสริมในฐานะนายทะเบียน
ให้ดาเนินการถอดถอน อาจารย์สวัสดิ์ ออกจากตาแหน่งปราชญ์สหกรณ์แห่งชาติ ประเด็นที่ 2 ก็ให้ถอดถอนนัก
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ นั่นเป็นเรื่องข้างนอก 2 เรื่องนะครับให้ทาหนังสือไป ประเด็นถัดมาก็คือต้องถอดถอน อาจารย์
สวัสดิ์ ออกจากสมาชิกเพราะเป็นที่ปรากฏเด่นชัดแล้วว่า อาจารย์สวัสดิ์ ทาให้สมาชิกสหกรณ์เสียหาย เพราะฉะนั้น
ผมขอเสนอวาระนี้เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธานครับ อาจารย์สวัสดิ์ แสงบางปลา ถ้าเป็น
สมาชิกเราถอดถอนเขานี่ เขาถอนเงินค่าหุ้นเราไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นท่านต้องอายัดพวกนี้เขาให้หมดนะครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมขออนุญาตนะครับ ผมว่ามันสลับกันนิดหน่อยนะ
ครับ วาระที่ 2 กับ 3 และมีมติตั้งทีมสอบความเสียหายนะครับ มันควรจะอยู่ในวาระที่ 3 ส่วนวาระที่ 2 พูดถึงความ
เสียหายที่เกี่ยวโยงกับ อาจารย์สวัสดิ์ ซึ่งก็มีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าการชักชวนคนมาฝากเงินหรือร่วมลงทุนหรืออะไร
พฤติกรรมต่างๆ ใช้ข้อมูลใช้อะไร อันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะ ไม่ทราบเรามีมติหรือยัง เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราคุยไป
คุยมาปน 2 กับ 3 ไปหมดเลย ยุ่งเลย แต่ที่เราบอกว่าจะตั้งทีมขึ้นมาและให้เว้นว่างไปก่อนคือวาระ 3 นะครับ แต่
วาระ 2 ยังไม่ได้มีมติอะไรออกมาเลยว่าเราจะให้ตรวจสอบอย่างไร ผมฟังท่านประธานให้สัมภาษณ์ทีวีหลายครั้งเลย
ว่าจะให้การช่วยเหลือ มีตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความเสียหายที่เกี่ยวโยงกับนายสวัสดิ์ หรือสิ่งที่ทาเกิดจากนาย
สวัสดิ์ ผมก็ไม่ทราบว่าทาอะไรไปบ้างก็คงจะต้องขอทราบความคืบหน้าตรงนั้นด้วย เพราะไปแจ้งกองปราบนี่ก็อาจจะ
หายไปนานเลยว่าไปแจ้งหน่วยงานอื่นอะไรนะ ปปง. หรืออะไรต่างๆ นะครับ มันก็คงจะหายและผู้ที่เสียหายบางคนก็
มีความเดือดร้อนจริงๆ เลยนะครับ จะบอกว่าจุฬาฯ ไม่เกี่ยวข้องเลย มหาวิทยาลัยเราไม่เกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่ขอโทษนะครับเราทุกคน สมาชิกทุกคน กรรมการทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกคน จะต้องมีส่วนร่วมด้วยในการที่
ช่วยเหลือเพราะอะไร ปล่อยปละละเลยให้เขามาทา มาหากินอยู่ในสหกรณ์ เดินหาเหยื่ออยู่หน้า counter สหกรณ์
วันหนึ่งยังเดินมาถามผมเอาไปฝากเขาดีไหม ผมบอกอาจารย์จาผมไม่ได้เหรอ คือเพื่อนรักกันมากนะครับ แต่ผมคิดว่า
จะปฏิเสธไม่ช่วยและไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของเรา เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้น เราทุกคนปล่อยปละละเลย กรรมการ
บางท่านผมเคยพบและเคยถามว่าทาไมปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้ เขาบอกเตือนแล้วๆ แสดงว่ารู้อยู่แล้ว รู้ว่ามี
พฤติกรรมอย่างนี้ เจ้าหน้าที่ของเราปล่อยให้เดินเข้าเดินออกหลังจากที่พ้นตาแหน่งไปแล้ว ท่านประธานก็ยังเข้า
office ไม่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับ และก็วันหนึ่งผมเดินไปเห็นเขาเดินอยู่ข้างหน้า ผมเข้าไปหาผู้จัดการเลยบอกคุณ
ปล่อยให้เขามาเดินหากินแถวนี้ได้อย่างไร ผมขออนุญาตด้วยว่าเชิญหัวหน้าส่วนทั้งหลายเข้ามาด้วย ผม lecture เลย
ผมทนไมได้จริงๆ ผมเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ผมเสียหายนะ คุณมาใช้สถานที่นี้ปล่อยให้เขาทามาหากินอยู่ตรงนี้แข่งกับ
สหกรณ์ของเราได้อย่างไรนะครับ ไม่รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์เลย เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เรานี่ล่ะมีส่วนปล่อย
ปละละเลยด้วย ต้องขอเรียนให้ทราบนะว่าอย่าปล่อยพวกผู้เสียหายทุกคนไม่ได้นะครับ เราต้องแสดงความรับผิดชอบ
มาด้วย อย่ามาคิดว่าปกป้องชื่อเสียงจุฬาฯ โดยที่เก็บเงียบปิดบังเอาไว้นะครับ ขอโทษนะครับอันนั้นยิ่งทาให้เรา
เสียหาย เสียชื่อมากขึ้น การที่มีคนกระทาผิดและเราจับมาลงโทษได้และประกาศให้รู้ว่าใครอย่ามาทาอย่างนี้กับ
จุฬาฯ อีกนะ อันนั้นจะเป็นสิ่งที่จะรักษาชื่อเสียงของเราได้ดีกว่านะครับ ขอบคุณครับ
ประธาน ครับ ขอบคุณท่าน อาจารย์พอพันธ์ ผมถือโอกาสให้ข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับ
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เรื่องงบกีฬา เราได้ตัดไปแล้วเกือบ 400,000 บาท เฉพาะปีนี้ ก็ด้วยอ้างเหตุผลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราก็ยังคง
ช่วยเหลือไปบ้างเพราะเคยช่วยมาก่อนในอดีตจะตัดทีเดียวก็ลาบากเหมือนกัน แต่ก็ตัดไปแล้วเกือบ 400,000 เพิ่งเช็ค
กับท่านรอง เราตัดไปแล้วส่วนหนึ่ง ส่วนเรื่องตรวจสอบความเสียหายกรณี อาจารย์สวัสดิ์ ที่ อาจารย์พอพันธ์ บอกว่า
ผ่านทางทีวีผมไปสัมภาษณ์ จริงๆ ฟังข่าวทีวีต้องระวังนะ หน้าผมโผล่ไปก็จริงแต่หลายเรื่องเขาเติมข้อมูลมาจากไหนก็
ไม่รู้แต่เหมือนคล้ายๆ ว่าผมเป็นคนพูด จริงๆ เรื่องการตรวจสอบนั้นผมพูดตลอดเวลาว่าเรื่องนี้ทางกองปราบได้เข้า
มาทาการสืบสวนสอบสวนเรียบร้อยและเรามีหน้าที่ช่วยเหลือเอื้ออานวยความสะดวกให้กับสมาชิก พาสมาชิกไปให้
การที่กองปราบหรือเชิญกองปราบมาสอบสวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อันนี้เราเอื้ออานวยความสะดวกให้กับ
สมาชิก เราไม่ได้ทอดทิ้ง เราทาเท่าที่เราทาได้เต็มที่และเราก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาด้าน
ค่าใช้จ่ายด้านการเงินเราก็มีมาตรการได้ลดจานวนเงินที่จะผ่อนชาระลงไปเพื่อจะยืดระยะเวลาในการผ่อนชาระได้
มากขึ้นจะได้มีเงินเหลือเป็นค่าใช้จ่ายประจาเดือน ซึ่งก็มีสมาชิกส่วนหนึ่งได้มาใช้ความอานวยความช่วยเหลือตรงนี้
ส่วนหนึ่งก็มาขอความช่วยเหลือแล้ว เราก็ได้ให้ความช่วยเหลือไปเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้คือส่วนที่เราได้ช่วยเหลือ
สมาชิกเท่าที่เราสามารถทาได้
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล
ท่านประธานครับ เรื่องอื่นๆ ผมเสนอเรื่องหนึ่งครับ
ท่านประธานควรจะเปิดรับฟังข้อเสนอจากสมาชิกเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับ หรือท่านจะตั้งคณะกรรมการเล็กๆ
ขึ้นมาชุดหนึ่ง อันนี้ตั้งได้ไม่ต้องกลัวกรมส่งเสริมเพราะว่าเรารับความชานาญที่เขามองเห็นภาพบกพร่องต่างๆ และ
เสนอขึ้นไป พอเสนอขึ้นไปแล้วเรามาพิจารณากันว่าทาไมถึงต้องแก้นะ ทั้งหมดนี่ทามาเป็น package เลย ผมเสนอ
ตรงนี้ ท่านประธานจับประเด็นได้ไหมครับ
ประธาน ได้เรื่องนี้ก็จริงๆ เราได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแต่ในช่วง
ขณะที่เราแต่งตั้งไป มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือหนังสือจากผู้อานวยการเขต 1 บอกว่าเราตั้งไม่ได้ อันนี้พูดให้ฟังเฉยๆ
และบังเอิญอาจจะต้องพิจารณาใหม่เนื่องจากวันนี้เรามีมติให้กรรมการชุดปัจจุบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือที่อยู่ในปี 5556 ยุติการทางานชั่วคราว บังเอิญประธานของคณะกรรมการที่เราตั้งไว้ตอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์ 55 ด้วย คงต้องมา
ตั้งกันใหม่ถ้าอย่างนั้น แต่ที่จริงตั้งไปแล้วเรียบร้อย
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล
ผมเข้าใจครับ ท่านเอาคณะกรรมการ
ดาเนินการท่านเป็นคนคิด ฝันไปเถอะครับ ไม่ work หรอกครับ เพราะเขาจะดูว่านี่จุดอ่อนเราไม่แก้ นี่ครับสมาชิก
เขาเห็นมาเยอะ เห็นมาไม่รู้กี่ปี เขาเข้ามากี่ปี ผ่านสวัสดิ์มาไม่รู้กี่ปี ผมยกตัวอย่างง่ายที่สุด เงินรองจ่ายเงินสารอง
อยู่ๆ แก้เป็น 15 เขาทาถูกนะครับ แต่เดี๋ยวนี้ผิดแล้วครับ มันต้องตามกฎของ พ.ร.บ. เขา ไม่ต่ากว่า 10% แค่นั้นล่ะ
ครับ นี่ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่แก้ มีแก้เยอะแยะนะท่านประธาน เชื่อผมเถอะครับ ชูชาติ บุญชอบ แถวๆ นี่ที่เสียงดังๆ
ส่วนผมเดี๋ยวกลับสุพรรณฯ แล้วครับ ขอบคุณครับ
นางสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา จากคณะอักษรศาสตร์ เผอิญดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมที่ท่าน
ประธานได้กรุณาชี้แจงเรื่องของกรณี อาจารย์สวัสดิ์ เป็นครั้งแรก เข้าใจว่าตอนปลาย มี.ค. เผอิญตอนนั้นดิฉันได้
ข้อมูลจากทาง social ว่า DSI ได้ขอให้ทางสหกรณ์ตรวจสอบเงินจานวนหนึ่งประมาณ 89 ล้าน ของ อาจารย์บัญชา
ที่มีธุรกรรมระหว่างธนาคารกรุงไทยกับสหกรณ์ ดิฉันเรียนถามท่านประธานว่าจริงไหม ท่านประธานบอกจริง ดิฉัน
ใคร่ขอเรียนถามความคืบหน้าว่าตรวจสอบแล้วเราจะทราบได้ไหมว่ามีอะไรบ้างและท่านประธานได้รายงานให้ DSI
ทราบหรือยังคะ ขอบคุณค่ะ
ประธาน ทาง DSI เขาได้ขอความร่วมมือ ขอข้อมูลจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ว่าข้อมูลที่
ทาง DSI ไปสืบสวนสอบสวนมาเป็นอย่างนี้ๆ list มาให้เราดูนะครับ วงเงินก็อย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดไปเมื่อสักครู่
ทางสหกรณ์เราก็ได้ตรวจสอบรายการต่างๆ ที่ทาง DSI ขอร้องมา เราก็ส่งข้อมูลไปให้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทาง DSI
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ก็ไม่ได้ขอข้อมูลใหม่เพิ่มเติมอะไร และสิ่งที่ผมเข้าใจไม่ทราบว่าใครบอกผม ผมจาไม่ได้แล้วว่า ณ ปัจจุบันนี้ DSI ได้
ส่งไป ปปช.เรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องรอข้อสรุปจากตรงนั้นอีกทีหนึ่งครับ ก็พยายามจะติดตามให้ครับ มีประเด็นอื่น
อีกไหมครับ
นายวิเชียร ปลื้มคิด เลขประจาตัวสมาชิก 260154 มี 2 เรื่องเล็กๆ ครับท่านประธาน คือเมื่อกี้ที่
เราพูดถึงการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบนะครับ เรียนว่าในอดีตในกรรมการดาเนินการจะมีอนุกรรมการชุดหนึ่งเพื่อ
แก้ไขข้อบังคับและระเบียบเป็นประจาทุกปีนะครับ แต่เพิ่งมาทราบในระยะประมาณ 5-6 ปีหลังหรือ 10 ปีหลัง ที่
กรรมการชุดนี้หายไป อันนี้ต้องเรียนท่านประธานว่าเป็นเรื่องสาคัญมาก ข้อบังคับระเบียบทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่อง
สาคัญจึงต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นการที่สมาชิกเสนอให้ตั้งกรรมการขึ้นมา ผมถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะ
ควรแล้วแต่ที่สาคัญกว่านั้นก็คือว่าผู้ที่จะแก้สิ่งเหล่านี้จาเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องสหกรณ์อย่างถ่องแท้เพราะ
ไม่อย่างนั้นแล้วจะแก้แล้วจะเกิดปัญหา อันนี้ขออนุญาตเรียนฝากท่านประธานไว้เรื่องที่ 1 นะครับ
เรื่องที่ 2 อันนี้ผมว่าสาคัญ เอกสารที่ทุกท่านถืออยู่ในมือขณะนี้ที่แจกวันนี้ ตั้งแต่หน้า 41 เป็นต้นไปในวาระที่ 4 ท่าน
ประธานได้ให้ข้อมูลแก่สมาชิกในเรื่องของเครดิตยูเนียนคลองจั่นในหน้า 41 หน้า 42 เป็นเรื่องของมงคลเศรษฐี หน้า
ถัดไปก็เป็นเรื่องของนพเก้ารวมใจ ผมเรียนว่าข้อมูลที่ให้มาสั้นและขาดสาระสาคัญมากนะครับ ทาให้อ่านแล้วจะ
เข้าใจไขว้เขว ผมขออนุญาตยกตัวอย่างสั้นๆ ในหน้า 41 เรื่องของเครดิตยูเนียนคลองจั่น อยากจะเชิญชวนท่าน
สมาชิกวันนี้อาจจะเหนื่อยล้าแล้วอาจจะกลับไปดูที่บ้านนะครับ ประมาณบรรทัดที่ 10 กว่าๆ นับจากท้ายขึ้นไปใน
หัวข้อของวันที่ 30 เม.ย.58 อันนี้สหกรณ์ได้รายงานสมาชิกว่าสหกรณ์ได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ อันนี้ก็คือมันมีแผน
ฟื้นฟูเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นสหกรณ์เราได้ขอยื่นชาระหนี้ไปเป็นจานวน 1,567 ล้านบาท เอาตัวเลข
น้อยๆ ก่อนก็แล้วกันนะครับ นั่นเท่ากับว่าขณะนี้เงินที่เอาไปลงทุนเดิม เราเอาไปลงทุนคือให้กู้ 1,431 ล้านบาท
เมื่อเดือน มิ.ย.56 แต่นั่นคือเมื่อ 4 ปีที่แล้วนะครับ เงินจานวนนี้มันควรจะต้องมีดอกผลอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งที่เรา
นั่งอยู่เวลานี้ เพราะฉะนั้นตัวเลข 1,567 ล้าน มันคือเมื่อกลางปี 58 วันนี้เป็นปี 60 แล้ว ความไม่สบายใจเกิดขึ้นครับ
ท่านประธานกับท่านสมาชิกลองดูบรรทัดสุดท้ายของหน้านี้ครับ ท่านประธานรายงานเป็นเอกสารว่าปัจจุบันมีหนี้
คงเหลือจานวน 1,278 ล้านบาท คาถามว่าทาไมมันลดลงมากมายขนาดนั้น คาตอบมีลองย้อนขึ้นไป 4-5 บรรทัด
ท่านได้บรรยายว่าเงินที่ได้คืนมีต้นเงิน 152 ล้านบาท ดอกเบี้ย 53 ล้านบาท ผมขออนุญาตไม่อภิปรายลงลึกตรงนี้
เดี๋ยวจะงงนะครับ แต่เอาว่าคิดตามท่านประธานก็แล้วกัน มันเป็นไปได้อย่างไรครับ 1,567 ล้านบาทเมื่อปี 58 และ
เหลือ 1,278 ล้านบาท สิ่งหนึ่งที่นาเรียนท่านประธานว่านี่คือความเชื่อมั่นที่สมาชิกจะเชื่อมั่นต่อสหกรณ์ ผมเรียนว่า
ผมเองได้รับการเลือกจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ในปี 57 และผมได้ทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการศึกษาการ
ทาธุรกรรมระหว่างสหกรณ์ของเรากับคลองจั่น และเราได้ใช้เวลาทางาน 1 ปีเต็มๆ และเราได้นามารายงานที่ประชุม
ใหญ่ในปี 58 ผลจากการศึกษาการทาธุรกรรมครั้งนั้น เงียบครับ หายไปครับ ผมขออนุญาตแสดงให้ท่านประธานดูนะ
ครับ เล่มที่ผมถือในมือขณะนี้คือรายงานนะครับ รายงานที่เกิดจากการทางาน 1 ปี ผมถามว่ามีสมาชิกท่านใดเคย
เห็นไหมครับ รายงานชิ้นนี้ถูกแยกออกจากรายงานเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผมเรียนว่าเป็น
การจงใจปกปิดข้อมูลสมาชิก มีอยู่ประมาณ 20 ในเล่มนี้หนาประมาณ 55 หน้า ประกอบด้วยข้อมูลที่กรรมการ
ประมาณ 8 ท่าน โดยประมาณนะครับอาจจะจาคลาดเคลื่อนที่คัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ไปดูว่าตกลงแล้วธุรกรรม
ระหว่างคลองจั่นกับจุฬาฯ มีอะไรบ้าง ซึ่งวันนั้นเรื่องนพเก้ารวมใจยังเงียบๆ อยู่ เรื่องมงคลเศรษฐีก็ยังไม่ดังเท่าไรแต่
สิ่งที่ชาวพี่น้องคลองจั่นเดือดร้อนและออกทีวีกันมากมายทาให้เราสนใจเรื่องคลองจั่น แต่ปรากฏว่ารายงานฉบับนั้นมี
อยู่จริงนะครับในมือผมขณะนี้และต้องขอเรียนท่านประธานว่าขอให้นารายงานฉบับนี้ไปสแกนหรือผมเชื่อว่า file
อาจจะเป็น file doc. หรือ PDF น่าจะยังมีอยู่ในสหกรณ์ ถ้าไม่อยู่ขอให้ท่านนาขึ้น website เพื่อให้สมาชิกได้เทียบ
กันว่าใน 1 หน้ากระดาษที่ท่านประธานเสนอที่ประชุมวันนี้มันต่างจากความเป็นจริงแค่ไหนนะครับ และสิ่งเหล่านี้จะ
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เป็นพื้นฐานสาหรับกรรมการที่จะมาตรวจสอบ ซึ่งเรามีมติวันนี้ว่าไปดูว่าทั้งหมดทั้งมวล ทั้งคลองจั่น ทั้งมงคลเศรษฐี
ทั้งนพเก้ารวมใจ สหธนกิจไทยและสหประกันชีวิต จริงๆ แล้วยังมีอีกนะครับ หนองจอกนะครับ มาบตะโกเอนและมี
อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้ผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติให้มีการตรวจสอบ การตรวจสอบตรงนี้
ต้องเรียนว่าเราไม่ได้บอกว่าใครผิด เราต้องการข้อมูลที่ชัดจริงว่าจริงๆ แล้วคืออะไร พร้อมทั้งหลักฐานประกอบ
เอกสารฉบับนี้มาจากหลักฐานทั้งสิ้น เรามีการศึกษาสัญญาศึกษาจากเอกสารทั้งสิ้น ฉะนั้นก็ขออนุญาตสรุปตรงนี้ว่า
เอกสารที่ท่านประธานได้ให้สมาชิกดูวันนี้ทั้ง 3-4 เรื่องเป็นการย่อความมากๆ สาระสาคัญที่สมาชิกพึงรู้หายไป
มากมาย ตัวอย่างที่จะเทียบเคียงได้คือรายงานฉบับนี้ของคลองจั่นและในหน้า 41 เราลองไปเทียบดูนะครับว่ามัน
ต่างกันขนาดไหน และอันนี้ผมจะถือว่าเป็นบรรทัดฐานอันหนึ่งเพราะว่ารายงานฉบับนี้ได้รายงานต่อที่ประชุมใหญ่ไป
เรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณครับ
ประธาน ขอบคุณมากครับ ฝากผู้จัดการให้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ทาเรื่องนี้เอาขึ้น
web ไปเลย เพราะว่าเป็นข่าวสารที่สาคัญที่สมาชิกควรรับรู้รับทราบ เขาจะได้มาอ่านได้ตลอดเวลา เชิญครับ
นายวิชัย สุทธิมูล ขอบคุณมากครับ ผมขอเสนอท่านประธานคือเรื่องเกี่ยวกับ
การฟ้องร้อง คือผมอ่านดูแล้วในเมื่อผมไม่ได้เห็นรายละเอียดในเรื่องกฎข้อบังคับ แต่ที่เราตั้งกรรมการเพื่อทาหน้าที่
หาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับ สืบว่าใครทุจริต ไม่ทุจริตหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่อย่างไรก็ตามการฟ้องร้องมัน
ต้องมีหลักฐานคือจะต้องเสนออีกอันคือต้องแจ้งให้ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเราจ้างเขามา ให้เป็นผู้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ด้วย คือถ้าเราจะทาไปโดยไม่ผ่านผู้ตรวจสอบกิจการผู้อานวยการเดี๋ยวทางนี้ก็จะบอกว่าเราไม่ได้ทาตาม
ข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฉะนั้นวิธีการคือว่าสิ่งที่เราเสนอเราจะบอกเขาว่าสิ่งที่เราเสนอกรรมการเพื่อทา
หน้าที่เท่านั้นเองหาข้อมูลมานะครับ ส่วนอานาจหน้าที่เป็นของผู้ตรวจสอบกิจการและให้เขา...สมมติเราหาข้อมูลไป
แล้ว ผมว่าผู้ตรวจสอบกิจการควรจะมาร่วมในการตรวจสอบกับคณะที่เราทางานเพื่อให้ไปทางเดียวกันและข้อมูล
หลักฐานเราจะไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วย เพื่อให้ข้อมูลเมื่อไปถึงศาลหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะ
ได้ชัดเจนขึ้นไม่มีข้อโต้แย้ง มิฉะนั้นเขาจะโต้แย้งว่าที่คุณเอาอันนี้ขึ้นมาทามาเองโดยไม่ผ่านตรงนี้ ทางนี้เขาก็ไปโต้แย้ง
ได้ อ้างได้ แต่ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อหาข้อมูลที่เห็นด้วยกับท่านเมื่อกี้ว่าเราหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เราแค่
นั้นเองแต่อย่างไรก็ตามต้องโดน approve โดยผู้ตรวจสอบกิจการอีกทีหนึ่งและค่อยดาเนินเรื่องต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ
ประธาน ขอบคุณในข้อเสนอแนะนะครับ
นายธีระพล เมฆอธิคม อาจารย์พอพันธ์ ผมขอประทานโทษนิดหนึ่ง ผมยืนก่อนนะ
คือท่านประธานครับเมื่อกี้ผมพูดทีหนึ่งแล้วว่าผมเห็นด้วยกับที่ไม่รับรองรายงานการประชุมมีหลายเหตุผล เหตุผลหนึ่งที่
ผมดูแล้วคืออย่างที่คุณวิเชียร ปลื้มคิด ได้พูดไป การที่เราขอเปิดประชุมวิสามัญเพื่อจะทราบความคืบหน้า ที่ผ่านมา
ก็ไม่ได้ข้อมูลที่ลึกไปกว่านี้ นอกจากนี้แล้วการเขียนอย่างนี้ผมขออนุญาตเรียนว่าการเขียนอย่างนี้เขียนไม่ดีพอ ยังมีการ
กากวม มีการสับสนอยู่ และก็รู้สึกว่ามีที่ผิดอยู่นะครับ จะให้ผมพูดก็ละเอียดก็เยอะก็ได้นะครับ เยอะ ผมก็เห็นว่าเป็น
การกากวมไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามแต่โดยประเพณีปฏิบัติแล้วก่อนจะให้ผู้ถือหุ้นควรที่จะกรรมการจะต้องอ่าน
ตรวจสอบให้ดีก่อน publish ออกมาเป็นกระดาษแบบนี้แล้ว มันเป็นหลักฐานที่เสียหาย มันเป็นการเหมือนกับ ขอ
ประทานโทษนะครับ ดูถูกผมว่าผมคงไม่รู้อะไรหรือบอกว่าให้มีๆ ไปแล้วจบๆ ไป ผมเรียนท่านประธานและกรรมการ
ด้วยความหวังดี เจตนาสุจริตจากใจจริงๆ ว่า normal practice นี่ควรจะทาเป็นแบบนี้ก็คือว่าเราร่างมาแล้วต้อง
ตรวจสอบให้ดี ให้ละเอียดทุกขั้นตอนและผูกพันโยงกันนะครับ และอ่านทวนให้เรียบร้อยก็ดีใจบ้างที่ท่านประธานได้
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แก้ไขก่อนที่จะมีการดาเนินการตามวาระตอนแรกแก้ไขไปหลายหน้า แต่ผมเห็นยังมีที่ผิดอีกเยอะและอย่างที่คุณวิเชียร
พูดก็คือย่อเกินไปและไม่ได้ให้ข้อมูลสาระที่ผมรู้ขึ้นมาจากเดิมเลย ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับ ขอบคุณครับ
ประธาน ขอบคุณมากนะครับ บังเอิญกรรมการชุดนี้ก็คนใหม่ก็ค่อนข้างเยอะ เราต้องนั่งอ่าน
นั่งตรวจเท่าที่เวลาจะมีอยู่ก็พยายามจะทาให้สมบูรณ์แบบเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทีนี้ผมปรึกษานิดเดียว คนมันไม่มี
แล้วไปกันหมดแล้ว เสนออะไรลงมติอะไรคงไม่ได้แต่ถ้าท่านจะเสนอให้ข้อมูลเราก็ยินดีรับนะครับ แม้จะจบจากการ
ประชุมครั้งนี้แล้วหากมีข้อมูลที่ท่านคิดว่าสาคัญที่กรรมการโดยเฉพาะที่จะไปตรวจสอบเรื่องต่างๆ เหล่านี้ควรจะรู้ก็
ขอความกรุณาส่งมาให้โดยตรงที่ผมก็ได้หรือมาที่สหกรณ์ก็ได้ครับ เรายินดีที่จะรับข้อมูลทุกรูปแบบครับ เชิญครับ
นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ผมขออนุญาตครับเมื่อกี้ที่ท่านสมาชิกบอกว่าเราทา
อะไรต้องรายงานต่อกรรมการตรวจสอบกิจการอะไรนี่ ผมคิดว่าอันนี้เราประสานกันอยู่แล้ว หน้าที่ของเขาคือเขาก็
ตรวจสอบ เขามาเมื่อไรเขาก็แจ้งให้ทราบ อันนี้คงไม่ต้องไปทาพิเศษนะครับและผมไม่คิดว่าทางกรมส่งเสริมเขาเข้าใจ
ว่าเราไปห้ามเขาปฏิบัติหน้าที่หรืออย่างไร ไม่ใช่เลย เราไม่ได้ห้ามเขาปฏิบัติหน้าที่ อันนั้นขอข้ามไปเลย แต่เรื่องที่
สาคัญไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าว่าผู้ตรวจสอบขอให้ประเมินราคาสินทรัพย์ที่มาค้าประกันเงินกู้หลักๆ หลายประการ
นะครับ อันนี้ผมจะบอกให้ว่าเรามีการตั้งหนี้เผื่อสงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่มีปัญหาทั้งหลายแหล่และเราก็ไม่แน่ว่าจะได้
คืนหรือเปล่าก็เผื่อไว้ตามกฎเกณฑ์ของเรา แต่บางครั้งเราก็ไม่ได้ทาตามกฎเกณฑ์นะครับ ก็เรียนให้ทราบว่าเป็นหน้าที่
ของผู้สอบไปดูว่าทาไมถึงไม่ตัดหนี้สงสัยจะสูญตามที่กติกาของเรามีไว้ แต่ที่สาคัญคือนพเก้านะครับปิดแล้ว เรามี
สินทรัพย์ที่เอามาค้าประกันที่ประเมินตอนแรกๆ 10 กว่าล้านเอง และมันพุ่งขึ้นไป 1,000 กว่าล้านได้อย่างไรไม่ทราบ
1,400 กว่าล้าน และเราก็ให้เขาเอาเงินไปฝาก 900 กว่าล้าน ผมไปศาล ผมเห็นกรรมการของเขาแต่ละคนเป็นตาสีตา
สาไม่รู้เรื่องอะไรเลย เพราะฉะนั้นเข้าใจว่าปัจจุบันนี้มันเป็นหนี้สูญแน่นอนและสินทรัพย์ที่มาค้านะครับ มูลค่ามันคง
ไม่ถึง 900 หรือ 1,000 ล้านหรอกครับ มันอาจจะเหลือแค่ 200 ล้าน หรือ 50 ล้าน เพราะฉะนั้นส่วนต่างมัน 800900 ล้าน มันต้องตัดทันทีเป็นหนี้สูญ เพราะบริษัทสหกรณ์นี้มันปิดไปแล้ว พอเป็นหนี้สูญนะครับเราจะยุ่งนะครับ
เพราะว่ากาไรปีหนึ่งมันเท่าไรเอง เทียบกับหนี้สูญก้อนเบ้อเริ่มขนาดนี้นะครับ และเรายังจะใช้เงินฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย
ประชานิยมอยู่ ต่อไปคงไม่ได้ เตือนไว้ก่อนผมเตือนไว้ว่าท่านจะต้องรีบนะครับ ที่สินทรัพย์ที่มาค้าทั้งหลายแหล่
ประเมินใหม่ให้ถูกต้องแม้กระทั่งคลองจั่นสินทรัพย์ที่ประเมินมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะเขาใช้ราคาสูงนะครับ และอีก
อย่างหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจมีทนายความบอกผมว่าถ้าเข้าแผนฟื้นฟูแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของสหกรณ์จุฬาฯ ผู้เดียวนะ
ต้องไปแชร์นะ เพราะฉะนั้นมันจะเหลือเท่าไรผมก็ไม่ทราบ อันนี้ผมคุยกับนิติกรของสหกรณ์จุฬาฯ บอกไม่ใช่ๆ ผมว่า
เรื่องนี้ต้องตรวจให้ดีด้วย ต้องตรวจจริงๆ จังๆ เลยว่าตกลงเรายังมีสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่ค้าประกันของสหกรณ์ยูเนียน
คลองจั่นหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่ทาเผลอๆ จะเจออีกเป็นหลายๆ ร้อยล้านนะครับ ก็เรียนให้ทราบว่าต้องระมัดระวัง
มากครับ ขอบคุณครับ
เมื่อสมาชิกได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงขอมติที่ประชุมใหญ่ให้สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ดาเนินการดังนี้
1. ให้จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย หรือจากบริษัทฯ ภายนอกเพื่อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการอนุมัติฝากเงินกับสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จากัด และเรื่องตามวาระ 2 และ 3
ทั้งหมด
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2. ให้คณะกรรมการดาเนินการฟ้องร้องดาเนินคดีกับคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 52 ประจาปี
2555 และชุดที่ 53 ประจาปี 2556 หากสอบสวนแล้วพบว่ามีมูล
3. ให้คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 52 และชุดที่ 53 ที่ดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินการในชุดปัจจุบัน จานวน 6 ท่าน ยุติบทบาท
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 176 คน ไม่เห็นชอบ 3 คน งดออกเสียง
1 คน
ประธาน ขอบคุณมากครับ ตอนนี้เราได้ว่าจ้างบริษัท BANGKOK VALUATION AND
CONSULTANT เข้าไปประเมินหลักทรัพย์ต่างๆ ที่มีอยู่ เขาคงจะรายงานเร็วๆ นี้นะครับว่าจริงๆ มันกี่ตังค์ เป็น
บริษัทที่ไว้ใจได้ใช่ไหมครับ มีมาตรฐาน มีการประมูลกัน 3 บริษัท ตามรูปแบบและได้บริษัทนี้ที่เราได้คัดเลือก ก็จะ
ระวังเรื่องนี้นะครับ ทุกเรื่องเราก็ต้องระวังและก็พยายามประหยัดทุกอย่างเท่าที่จะประหยัดได้ ขอบคุณมากครับ
เพราะว่าแทบจะไม่มีคนเหลือแล้ว เพราะฉะนั้นก็ไม่ครบองค์ประชุมก็จะถือว่าขออนุญาตปิดประชุมนะครับ วันนี้เลิก
ก่อน 6 โมงครับ ขอบพระคุณมากครับ
เลิกประชุมเวลา 17.35 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
ผูชวยศาตราจารย
ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
ประธานที
่ประชุม
ประธานที่ประชุม
นายณรงค์ เพชรสุก
เลขานุการ
ผู้จนายณรงค
ดรายงานการประชุ
ม
เพชรสุก

เลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รายงานกิจการประจําป 2560
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ระเบียบวาระที่ 3

เร�อง รายงานกิจการประจําป 2560
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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สมาชิกภาพ
สมาชิก
จานวนสมาชิก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
บวก รับสมำชิกเข้ำใหม่ระหว่ำงปี
คืนสมำชิกภำพระหว่ำงปี
รวมเป็นจำนวนสมำชิก
หัก ผู้ที่พ้นสมำชิกภำพตำมข้อบังคับฯ ข้อ 10 (1), (3), (5), (6), (7)
คงเหลือจานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

11,628
297
11,925
446
11,479

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

1 พระองค์

สมาชิกสมทบ
จานวนสมาชิกสมทบ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
บวก รับสมำชิกสมทบเข้ำใหม่ระหว่ำงปี

4,330
261

ราย
ราย

รวมเป็นจำนวนสมำชิกสมทบ

4,591

ราย
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ราย

4,477

ราย

15,957

ราย

หัก ผู้ที่พ้นสมำชิกภำพตำมข้อบังคับฯ ข้อ 10
17/8(1),(1),(3),(5)
(3), (5)
คงเหลือจานวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รวมจานวนสมาชิกทั้งหมด

ทุนเรือนหุ้น
13,080,880,080.00

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
บวก

สมำชิกเพิ่มหุ้นระหว่ำงปี

202,181,350.00

เงินค่ำหุ้นรำยเดือน

507,188,100.00

รวมเป็นเงิน
หัก

จ่ำยคืนเงินค่ำหุ้นระหว่ำงปี

คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

114

บาท
บาท

709,369,450.00

บาท

13,790,249,530.00

บาท

603,531,440.00

บาท

13,186,718,090.00

บาท
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เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินฝากออมทรัพย์
(บาท)

เงินฝากประจา
(บาท)

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
(บาท)

4,232,756,354.30

10,218,373,986.70

534,155,737.78

บวก เงินฝำกเพิ่มระหว่ำงปี

22,096,440,729.23

9,433,208,868.28

126,743,859.18

หัก สมำชิกถอนเงินฝำกระหว่ำงปี

21,694,481,736.75

11,928,864,881.28

584,155,737.78

4,634,715,346.78

7,722,717,973.70

76,743,859.18

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

เงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินให้กู้แก่สมาชิก
ในปี 2560 สหกรณ์เสนอแบบอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้และเงินเฉลี่ยคืนเพื่อ ให้สมำชิกเลือกแบบใดแบบหนึ่งตำมควำม
สมัครใจ ดังนี้
แบบที่

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)

เงินเฉลี่ยคืน (ร้อยละ)

ดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ

1

5.00

ขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ

.....

2

4.75

42.00

2.755

3

4.00

30.00

2.800

4

3.00

5.00

2.850

เงินกู้ฉุกเฉิน
(บาท)

เงินกู้สามัญ
(บาท)

เงินกู้พิเศษ
(บาท)

รวมยอดเงินกู้
ทุกประเภท (บาท)

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

23,645,399.21

1,377,380,872.49

4,500,829,074.56

5,901,855,346.26

บวก ให้กู้ระหว่ำงปี

93,105,800.00

2,464,346,014.00

2,463,773,800.00

5,021,225,614.00

หัก สมำชิกชำระคืนระหว่ำงปี

100,194,300.00

2,325,171,202.14

2,475,225,529.64

4,900,591,031.78

คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

16,556,899.21

1,516,555,684.35

4,489,377,344.92

6,022,489,928.48
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เงิน ให้ กู้ เงินน าไปฝากสหกรณ์ อื่ น เงินลงทุน ในกองทุ นส่ วนบุคคลการลงทุ น ในตราสารทุ น
และการลงทุนในตราสารหนี้
สภาพคลอองคงเหลื
งคงเหลือของสหกรณ์
อ ของสหกรณ
ฯ หลั
ง จากให
ว สหกรณ
ได นํ างไปให
สภำพคล่
ฯ หลั
งจำกให้
ส มำชิส มาชิ
กกู้ยืกม กูแล้ ยวื ม แล
สหกรณ์
ฯ ได้ฯน ำไปแบ่
ปั นให้สสหกรณ
หกรณ์ตต า่ำงๆ
ได้กู้ยืมหรือนำไปฝำกเพื่อช่วยเสริมสภำพคล่อง โดยพิจำรณำสถำนะกำรเงินและควำมมั่นคงของสหกรณ์นั้นๆ เป็นหลัก
กรณีเป็นสหกรณ์ประเภทอื่นที่มิใช่สหกรณ์ออมทรัพย์ จะต้องมีหลักทรัพย์มำจำนองเป็นประกันด้วย สภำพคล่องอีก ส่วน
หนึ่ง สหกรณ์ฯ ได้นำไปลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป เพื่อให้เกิดดอกผล
งอกเงยนำมำจัดสรรเป็นสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้แก่สมำชิก และสภำพคล่องส่วนที่เหลือจำกกิจกรรมข้ำงต้น สหกรณ์ได้จัดตั้ง
กองทุนส่วนบุคคลขึ้น 32 กองทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 32 แห่งบริหำรผลตอบแทนโดยสหกรณ์กำหนดนโยบำย
กำรลงทุนให้เป็นไปตำมกรอบกำรลงทุนของสหกรณ์ตำม พ.ร.บ.สหกรณ์ ยอดเงินให้กู้แก่สหกรณ์ต่ำงๆ ยอดเงินนำฝำก
สหกรณ์ต่ำงๆ ยอดเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ต่ำงๆ คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
มีดังนี้
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ ยอดยกมำวันที่ 1 มกรำคม 2560

จานวน

111 สัญญา

เป็นเงิน

12,346,307,972.08

บวก ให้กู้เพิ่มระหว่ำงปี

จานวน

47 สัญญา

เป็นเงิน

7,547,900,000.00

หัก รับชำระหนี้คืนระหว่ำงปี

จานวน

67 สัญญา

เป็นเงิน

(7,887,791,482.00)

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จานวน

91 สัญญา

เป็นเงิน

12,006,416,490.08

เงินนาไปฝากสหกรณ์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จานวน

6 สหกรณ์

เป็นเงิน

1,711,158,471.94

กองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จานวน

2 กองทุน

เป็นเงิน

1,202,264,229.18

การลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จานวน

5 แห่ง

เป็นเงิน

577,201,010.00

การลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จานวน 154 ฉบับ

เป็นเงิน

16,963,000,000.00
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รายงานผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินของสหกรณ์
สมำชิกที่ออกจำกสหกรณ์ฯ และยังมีหนี้สินค้ำงชำระ สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินกำรติดตำมและเร่งรัดหนี้สินอย่ำงต่อเนื่อง
มำโดยตลอด ในปี 2560 สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินกำรติดตำมและเร่งรัดหนี้สิน ประเภทเงินกู้สำมัญและประเภทเงินกู้พิเศษ ได้
ทั้งสิ้นจำนวน 47 รำย เป็นเงินทั้งสิ้น 13,127,497.76 บำท อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีหนี้สินของสมำชิกค้ำงชำระคงเหลืออยู่
ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินกำรจัดชั้นคุณภำพหนี้และตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน ตำมระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 สหกรณ์ฯ มีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ ประเภทเงินกู้สำมั ญ และประเภทเงินกู้พิเศษ
224 รำย เป็นเงินจำนวนเงิน 90,863,481.67
จำนวน 121
49,144,605.60 บำท แยกรำยละเอียดได้ดังนี้
1.ลูกหนี้จัดชั้นคุณภำพลูกหนี้ปกติ*
2.ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน**
3.ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย***
4. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ****
5. ลูกหนี้ชั้นสูญ*****
รวมหนี้ค้างชาระ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

71
9
14
9
121
224

รายราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

29,954,622.28
1,851,781.39
5,611,833.89
4,300,638.51
49,144,605.60
90,863,481.67

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ
* ลูกหนี้จัดชั้นคุณภำพลูกหนีป้ กติ หมำยถึง ลูกหนี้ที่ค้ำงชำระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำติดต่อกัน ไม่เกิน 3
เดือน (ยังไม่ต้องตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
** ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง ลูกหนี้ที่ค้ำงชำระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำติดต่อกัน เกินกว่ำ 3
เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ต้องตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 20% ของหนี้ค้ำงชำระ (หักด้วย 50% ของมูลค่ำหลักทรัพย์ที่จำนอง
เป็นประกัน)
*** ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย หมำยถึง ลูกหนี้ที่ค้ำงชำระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำติดต่อกันเกินว่ำ 6 เดือน แต่ไม่เกิน
12 เดือน ต้องตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 50% ของหนี้ค้ำงชำระ (หักด้วย 50% ของมูลค่ำหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นประกัน)
**** ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ หมำยถึง ลูกหนี้ที่ค้ำงชำระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำติดต่อกันเกินกว่ำ 12 เดือนนับ
แต่วันที่ครบกำหนดชำระ ต้องตัง้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% ของหนี้ค้ำงชำระ (หักด้วย 50% ของมูลค่ำหลักทรัพย์ที่
จำนองเป็นประกัน)
***** ลูกหนี้จัดชั้นสูญ หมำยถึง ลูกหนี้เงินกู้ที่ไม่สำมำรถชำระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยได้โดยสิน้ เชิง
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การใช้ทุนสาธารณประโยชน์
ในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ได้จ่ำยเงินทุนสำธำรณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของสมำชิกและประโยชน์
แก่สำธำรณะ มีรำยละเอียดดังนี้
จานวนเงิน
ที่
รายการ
(บาท)
1.
1 ส.ค. 60

บาเพ็ญพระราชกุศลถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
เป็นเจ้ำภำพกำรบำเพ็ญพระรำชกุศลถวำยพระบรมศพ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร

90,000.00
90,000.00

2
24 มี.ค. 60

ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
ทูลเกล้ำฯ ถวำยเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
โดยเสด็จพระรำชกุศลตำมพระรำชอัธยำศัย ในโอกำสคล้ำยวันพระรำชสมภพ

100,000.00
100,000.00

3.
10 ม.ค. 60
14 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
24 มี.ค. 60
30 พ.ค. 60
28 มิ.ย. 60

11 ก.ย. 60
8 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
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เพื่อสมาชิกและประชาคมชาวจุฬาฯ
อนุเครำะห์ทุนสนับสนุนโครงกำรค่ำยอยำกเป็นครู โครงกำร 10 ประจำปีกำรศึกษำ
2559 จัดโดยคณะกรรมกำรนิสิตปริญญำบัณฑิตคณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
สนับสนุนโครงกำรนิสิตสัตวแพทยศำสตร์เพื่อสวัสดิภำพสัตว์ จัดโดยสโมสรนิสิต
คณะสัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สนับสนุนชมรมอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ำยพัฒนำสังคมและบำเพ็ญประโยชน์
สโมสรนิสิต คณะสัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จัดทำ ค่ำยเยำวชน
อนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 38
สนับสนุนโครงกำรค่ำยอำสำพัฒนำจุฬำ-ชนบท ครั้งที่ 28 จัดกิจกรรมโดยองค์กำร
บริหำรสโมสรนิสิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ที่โรงเรียนบ้ำนห้วยโจด อ.พล จ.ขอนแก่น
สนับสนุนบริจำคเงินสมทบ เข็มวันอำนันทมหิดล พ.ศ.2560 คณะแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สนับสนุนกำรจัดโครงกำรประเมินสุขภำพและสมรรถภำพทำงกำยเพื่อน้องในชนบท
โดยสำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะครุศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ณ โรงเรียนวัดแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
สนับสนุนงบประมำณกำรดำเนินโครงกำรค่ำยเวทีนักวิทยำศำสตร์ รุน่ เยำว์แห่งชำติ
ครั้งที่ 13 และโครงกำรจัดประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 43 จัดโดยคณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
รร่วมบริจำกเงิ
าคเงินเพื่อแสดงควำมยิ
แสดงความยินนดีดีคครบรอบ
รบรอบ104
104ปีปคณะเภสั
คณะเภสัชชศำสตร์
ศาสตร
รร่วมสนับสุสนุนนโครงกำรค่
นโครงการคำายเสริ
ยเสริมมทัทักกษะวิ
ษะวิชชำกำรและกำรคิ
าการและการคิดดแบบนั
แบบนักกวิวิททยำศำสตร์
ยาศาสตรสำหรั
สําหรับบ
เยำวชน ของกลุ่มนิสิตสำขำวิชำ มัธยมศึกษำ-วิทยำศำสตร์ คณะครุศำสตร์ จุฬำฯ
แสดงความอาลัย พวงหรี
พวงหลีดสมาชิกที่เสียชีวิต
รวม

3,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
10,000.00
3,000.00

10,000.00
1,500.00
3,000.00
33,200.00
75,700.00
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ที่
4.

รายการ

จานวนเงิน
(บาท)

เป็น/ร
-ร่วมเจ้
นผ้านป่ผาาสามั
คคี คคี
เป
มเปานภาพทอดกฐิ
เจาภาพทอดกฐิ
ปาสามั

20 ม.ค. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทำบุญทอดผ้ำป่ำสำมัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรเชียงใหม่ จำกัด ณ สำนักปฏิบัติธรรมเทสรังสี วรภำโภ
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

2,000.00

10 มี.ค. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำสำมัคคี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ณ วัดดอนกู่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

1,000.00

17 มี.ค. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสำมัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครพนม จำกัด
ณ วัดป่ำกินรี อ.บึงโขงหลง จ.บึงกำฬ

1,500.00

17 มี.ค. 60

ร่วมบริจำคเงินเพื่อช่วยเหลือสมำชิกผู้ประสบอุทกภัยกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่
จำกัด

2,000.00

9 มิ.ย. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทำบุญทอดผ้ำป่ำสำมัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลเลย
จำกัด เพื่อร่วมสมทบทุนให้โรงพยำบำลเลยในกำรหำทุนก่อสร้ำงปรับปรุงห้องผ่ำตัด
และหอพั
ปวยใน
อำคำรผ่ำตัดคลอด และพั
กผู้ปก่วผูยใน

1,000.00

19 มิ.ย. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำสำมัคคีกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วัดห้วยยำง
อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี

5,000.00

23 มิ.ย. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำกำรศึกษำกับ สหกรณ์
ทยำลั
ยสุยโสุขทั
สหกรณอออมทรั
อมทรัพพย์ยหมำวิ
หาวิ
ทยาลั
โขทัย ย
ธรรมำธิรำช จำกัด ณ โรงเรียนบ้ำนคลองทรำยใหญ่ อ.สำกเหล็ก จ.พิจิตร

1,000.00

14 ก.ค. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำสำมัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยขอนแก่น จำกัด
ณ วัดพระธำตุเจดีย์สริ ิบุญญำรำม อ.มัญจำคีรี จ.ขอนแก่น

1,500.00

14 ก.ค. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำสำมัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยมหิดล จำกัด
ณ วัดเกำะอรัญญิกำวำส อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง

1,000.00

3 ส.ค. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสำมัคคี กับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ณ วัดท่ำม่วง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช

1,000.00

3 ส.ค. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสหกรณ์สำมัคคี กับ สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
ณ วัดพรุวนำรำม อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

2,000.00

10 ส.ค. 60

ร่วมทำบุญถวำยผ้ำกฐินพระรำชทำน กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2560
ณ วัดนรนำถสุนทริกำรำม เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร

5,000.00

24 ส.ค. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสำมัคคี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
จำกัด ณ วัดใหม่สำมัคคี อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี

1,500.00
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ที่

120

รายการ

จานวนเงิน
(บาท)

24 ส.ค. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสำมัคคี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธำนี จำกัด
ณ วัดเขำไทรสำยัณท์ อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ

2,000.00

30 ส.ค. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสหกรณ์สำมัคคี ผ้ผำาป่ปำาสมำมั
สามัคคคีคี กับ คณะสัตวแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ณ วัดหนองไทร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

2,000.00

1 ก.ย. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสหกรณ์สำมัคคี กับ ชุมนุมร้ำนสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
ณ วัดโคกสุข อ.บ้ำนหมี่ จ.ลพบุรี

1,000.00

13 ก.ย. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสำมัคคี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
ณ วัดเฉลิมรำษฏร์สำมัคคี อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย

1,500.00

13 ก.ย. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพถวำยผ้ำกฐิน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
ณ วัดท่ำมงคล อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร

1,500.00

21 ก.ย. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทำบุญทอดกฐินสำมัคคี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมกุ ดำหำร จำกัด
ณ วัดไตรภูมิ ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดำหำร

1,000.00

25 ก.ย. 60

สหกรณอออมทรั
อมทรัพพย์ยสสำรธำรณสุ
าธารณสุขกระบี่ จํจำกั
ากัด
ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสำมัคคี กับ สหกรณ์
ณ วัดนำเหนือ ต.นำเหนือ อ.อ่ำวลึก จ.กระบี่

1,000.00

25 ก.ย. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ของสมำคมฌำปนกิจสงเคำรำะห์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ณ วัดเกำะหลัก (พระอำรำหลวง)
ององ
(พระอารามหลวง)อ.เมื
อ.เมื
จ.ประจวบคีรีขันธ์

1,000.00

27 ก.ย. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพถวำยกฐินสำมัคคี กับสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขมุกดำหำร จำกัด
ณ วัดโสมมนัสสถำน ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดำหำร

2,000.00

27 ก.ย. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพถวำยกฐินพระรำชทำนประจำปี 2560 กับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

30,000.00

5 ต.ค. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทำบุญทอดกฐินสำมัคคี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
ณ วัดป่ำธรรมวิเวก ต.ขนุน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

2,000.00

10 ต.ค. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทำบุญทอดผ้ำป่ำสำมัคคี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรศึกษำ
จังหวัดตำก จำกัด ณ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตำก

1,000.00

16 ต.ค. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทำบุญทอดกฐินสำมัคคี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขมหำสำรคำม
จำกัด ณ วัดป่ำท่ำค้อ ต.ลำดพัฒนำ อ.เมือง จ.มหำสำรคำม

1,500.00

18 ต.ค. 60

ร่วมทำบุญทอดกฐินสำมัคคี กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 21 จำกัด
ณ วัดบ้ำนกรอน ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์

2,000.00

รวม

75,000.00
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ที่
5.

รายการ

จานวนเงิน
(บาท)

ส่งเสริม สนับสนุนขบวนการสหกรณ์

29 มี.ค. 60

สนับสนุนงบประมำณกำรประชุมสัมมนำและประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2560
ชมรมเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

10,000.00

29 มี.ค. 60

สนับสนุนงบประมำณกำรประชุมสัมมนำและประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2560
ชมรมเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันตก

10,000.00

1 มิ.ย. 60

สนับสนุนงบประมำณจัดสัมมนำทำงวิชำกำรประจำปี 2560 ของนิสิตโครงกำรหลักสูตร
ศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำเศรษฐศำสตร์ (ภำคพิเศษ) ภำควิชำสหกรณ์
คณะเศรษศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

10 ส.ค. 60

สนับสนุนงบประมำณกำรประชุมสัมมนำและประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2560
ชมรมผู้จดั กำรสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

20 พ.ย. 60

ร่วมแสดงควำมยินดีครบรอบ 47 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมกำรเกษตร จำกัด

5,000.00
10,000.00
1,500.00
36,500.00

6.
2 ก.พ. 60

สาธารณกุศล
บริจาคเงิ
ำคมูลนนิแกธิชมัยูลพันิฒธิชนำัยพัเนืฒ่อนางในโอกำสสหกรณ์
ออมทรัอพอมทรั
ย์จุฬพำลงกรณ์
มหำวิทมหาวิ
ยำลัทยยาลัย
เนื่องในโอกาสสหกรณ
ยจุฬาลงกรณ
จำกัด ครบรอบ 56 ปี

29 มี.ค. 60

สนับสนุนงบประมำณโครงกำรสร้ำงบ้ำนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ตำรวจสุรำษฏร์ธำนี จำกัด เพื่อช่วยเหลือสมำชิกและประชำชนที่ได้รับควำม
เสียหำยและเดื
เดือนร้
ดรอน
สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมโครงกำร ทำดีเพื่อพ่อ ตำมไปสำนต่อโรงเรียน
ที่พ่อสร้ำง โดย ชมรมผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง

1 มิ.ย. 60

สนับสนุนงบประมำณในโครงกำรปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเวฬุวนำรำม
ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบชิ ิมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

3 มี.ค. 60

10 ส.ค. 60

16 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60

ร่วมบริจำคเงินสนับสนุนกิจกรรม CSR กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
เพื่อปรับปรุงอำคำรเรียนอนุบำล และสร้ำงสนำมเด็กเล่นกลำงแจ้ง ณ โรงเรียน
บ้ำนตำลเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
สนับสนุนงบประมำณก่อสร้ำงห้องสมุดโดยร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำน
มูลนิธิโครงกำรหลวง จำกัด ก่อสร้ำงห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนปำงไฮ ต.แม่แรม อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่
ร่วมเป็นเจ้ำภำพงำนบุญมหำกุศล กับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลรำชวิถี จำกัด
ณ วัดสิงห์สุทธำวำส และ โรงเรียนวัดสิงห์ อ.ค่ำยบำงระจัน จ.สิงห์บุรี

41,984.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
2,000.00

300,000.00
2,000.00
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ที่

24 ส.ค. 60

ร่วมเป็นเจ้ำภำพโครงกำรบรรพชำอุปสมบทหมู่ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร กับสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงำนบริษัทกำรบินไทย จำกัด ณ วัดทุ่งลำดหญ้ำ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
ร่วมทำบุญเป็นเจ้ำภำพเทศน์มหำชำติ เวสสันดรชำดก 13 กัณฑ์ กับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จำกัด

24 ส.ค. 60

ร่วมบริจำคเพื่อช่วยเหลือสมำชิกผูป้ ระสบภัยน้ำท่วม กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
จำกัด

24 ส.ค. 60

13 ก.ย. 60

3 ต.ค. 60
24 ต.ค. 60

30 ต.ค. 60

4 ธ.ค. 60

6 ธ.ค. 60

122

รายการ

สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกิจกรรม โครงกำรแดร้
3 จั3ดโดย
สหกรณ์
“แดอนงอโครงกำร
ง” โครงการ
จัดโดย
สหกรณ
ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนอยู่หำ่ งไกลกันดำร และมีสภำพขำดแคลน ณ โรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม
อ.ร้องกวำง จ.แพร่
ร่วมบริจำคเพื่อสมทบทุนสร้ำงอำคำรเฉลิมพระเกียรติ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ จำกัด
ร่วมบริจำคเงิน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด
ในโครงกำรมอบอุปกรณ์ส่งเสริมกำรศึกษำ ให้แก่โรงเรียนวัดโคกงำม ต.สร่ำงโศก
อ.บ้ำนหมอ จ.สระบุรี
ร่วมบริจำคเงินสนับสนุนก่อสร้ำงอำคำรเรียน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนกำร
ประปำนครหลวง จำกัด ณ ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ "แม่ฟำ้ หลวง"
บ้ำนเคำะท่ำ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ร่วมบริจำคเงินสมทบช่วยเหลือกำรศึกษำ ประจำปี 2560 กับสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงำนโนโวเทลกรุงเทพฯ จำกัด โดยบริจำคเงินให้แก่ โรงเรียนบ้ำนหนองหิน
ต.ลำพยำ อ.เมือง จ.นครปฐม
บริจำคเงินสนับสนุนโครงกำร"หนำวนี้เพื่อน้องภำคเหนือ" กับสหกรณ์ออมทรัพย์
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ
จ.เชียงใหม่

จานวนเงิน
(บาท)
1,000.00
1,500.00
2,000.00

2,000.00

2,000.00
1,500.00

1,000.00

1,000.00

1,500.00

รวม

368,484.00

รวมทั้งสิ้น

745,684.00
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ทุนสวัสดิการสมาชิก
ในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ได้จ่ำยเงินสวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้แก่สมำชิก มีรำยละเอียด ดังนี้
ที่

ประเภท

จานวน (ราย)

จานวนเงิน (บาท)

การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อ
1.

2,600

ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก
1.1 ทุนเรียนดี
1.2 ทุนส่งเสริมการศึกษา

9,372,500.00

716

1,836,500.00

1,884

7,536,000.00

2.

สวัสดิการการสาเร็จการศึกษา

50

50,000.00

3.

สวัสดิการสาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด

77

770,000.00

4.

สวัสดิการมงคลสมรส

65

65,000.00

5.

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

127

120,000.00

6.

สวัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท

23

23,000.00

7.

สวัสดิการสมาชิกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม

-

-

8.

สวัสดิการสมาชิกเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์

1

1,000.00

9

สวัสดิการบาเหน็จสมาชิก

238

5,864,640.00
80

3,192

30,086,400.00

10. สวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
10.1 รับครั้งแรก

217

2,791,200.00

10.2 รับอัตโนมัติ

2,975

27,295,200.00

11. สวัสดิการรักษาพยาบาล

490

1,455,200.00

12. สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดา

296

2,940,000.00

60

412,000.00

13. สวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบสาธารณภัย
13.1 ธรณีพิบัติภัย

-

13.2 อุทกภัย

57

252,000.00

13.3 วาตภัย

1

10,000.00

13.4 อัคคีภัย

2

150,000.00

14. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

-

-

15. สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพและประสบอุบัติเหตุ
15.1 สมาชิกถึงแก่กรรม

-

29,056,100.00

68
64

23,750,850.00

-

-

15.3 เงินค่าใช้จ่ายในการศพ

68

5,305,250.00

15.4 สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพคู่สมรสของสมาชิก

28

6,774,125.00

3

260,250.00

15.2 เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

15.5 เงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบุตรของสมาชิก
รวม

7,382

87,250,215.80

123

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561

การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ ำฯ ได้ จั ด สรรงบประมำณประจ ำปี 2560 สนั บ สนุ น กิ จ กรรมกำรแข่ ง ขั น กี ฬ ำของ
มหำวิทยำลัย ประจำปี 2560 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. สนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำภำยในบุคลำกรจุฬำฯ
ครั้งที่ 39
38 ประจำปี 2560

200,000.00 บำท

2. สนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำบุคลำกรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ครั้งที่ 35
34 ประจำปี 2560
-

สนับสนุนแก่มหำวิทยำลัย

-

สนับสนุนนักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่ควบคุมทีมเป็นรำยบุคคล

100,000.00 บำท
74,800.00 บำท

3. สนับสนุนส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมแข่งขันกีฬำภำยในบุคลำกร

38,924.00 บำท

รวม

413,724.00 บาท

กิจกรรมระหว่างปี
การสัมมนากรรมการ ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
ตลอดปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ได้จัดกำรสัมมนำและฝึกอบรมให้แก่สมำชิก กรรมกำร ผู้ประสำนงำนและ
เจ้ำหน้ำที่ ดังนี้
ที่

ปี 2560

1

6-7 พฤษภำคม

2

27-28

สัมมนา

เรื่อง

สถานที่สมั มนา

สัมมนำกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่

- นโยบำยและเป้ำหมำย สู่กำรปฏิบัติในกำร

- บ้ำนทิพย์สวนทอง รีสอร์ท

และผูป้ ระสำนงำน

ดำเนินกำร ปี 2560

อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำม

สัมมนำสมำชิกชั้นนำ

- สถำนกำรณ์และสภำพคล่องของสหกรณ์

-โรงแรมคลำสสิค คำมิโอ

- สวัสดิกำรที่สมำชิกพึงได้รับจำกสหกรณ์

จ.พระนครศรีอยุธยำ

พฤษภำคม

- เทคนิคกำรบริหำรเงินแบบสบำย By วิโรจน์
3

27-28
พฤษภำคม

สัมมนำชมรมเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์

- สุขกับงำน สำรำญกับชีวิต

โรงแรมลองบีช กำร์เด้น

ออมทรัพย์ภำคกลำง ภำค

- ชสอ.กับกำรพัฒนำสหกรณ์สมำชิก

โฮเต็ล แอนด์สปำ พัทยำ

ตะวันออก และภำคตะวันตก
4

5-6
สิงหำคม
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สัมมนำสมำชิก

จ.ชลบุรี
- นโยบำยในกำรบริหำรงำนสหกรณ์ ปี 2560
- สิทธิ หน้ำที่ และสวัสดิกำรของสมำชิก

โรงแรมซีบรีส จอมเทียน
จ.ชลบุรี
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ปี 2559
5

9-10 กันยำยน

สัมมนา
สัมมนำสมำชิกอำวุโส

เรื่อง

สถานที่สมั มนา

- สหกรณ์ของเรำ

โรงแรมซันไรส์ ลำกูน โฮเทล

- สวัสดิกำรของสมำชิก

แอนด์ กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรำ

- กำรบริหำรกำรลงทุนส่วนบุคคล
6

7

11 กันยำยน

12 กันยำยน

สัมมนำสมำชิกเกษียณอำยุ รุ่น 1

- สิทธิประโยชน์ที่สมำชิกผู้เกษียณอำยุงำน

ห้องประชุมศุภชัย

9.00-12.00 น.

พึงได้รับ

วำณิชวัฒนำ

- กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรเกษียณ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ

สัมมนำสมำชิกเกษียณอำยุ รุ่น 2

อำยุงำน

9.00-12.00 น.

การจัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่สหกรณ์ต่างๆ
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ จุ ฬ ำฯ จั ด สั มมนำทำงวิช ำกำรให้ แ ก่ผู้ บ ริห ำรสหกรณ์ ต่ำงๆ ทั่ ว ประเทศ ประจ ำปี 2560
เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรบริหำรงำนของสหกรณ์ เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงสหกรณ์ และเป็นกำรดำเนินกำรตำมหลักกำรเอื้ออำทรต่อชุมชน โดยได้รับควำมสนใจ ซึ่งรวมจำนวนผู้เข้ำร่วม
สัมมนำทั้งสิ้น 394 รำย จำก 140 สหกรณ์ เมื่อวันเสำร์ที่ 7 และอำทิตย์ที่ 8 ตุลำคม 2560 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์
กรุงเทพฯ โดยมีกำรบรรยำยในหัวข้อต่ำงๆ ดังนี้
• “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”
โดย ดร.พรเพ็ญ สดศรีชัย ผู้อำนวยกำรฝ่ำยเศรษฐกิจมหภำค ธนำคำรแห่งประเทศไทย
• “การควบคุมภายในและการลงทุนของสหกรณ์”
โดย นำงวรรณทณี ศรีพุ่มไข่ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวำงระบบและพัฒนำ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
• “การเตรียมความพร้อมกับ พ.ร.บ. สหกรณ์ที่แก้ไขใหม่”
โดย อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รักษำกำรรองอธิบดีอัยกำร สำนักงำนชี้ขำดคดีอัยกำรสูงสุด
• “บริ
“การบริ
หารงานสหกรณ์
างไรให้
ั่นคง”
หารงานสหกรณ
อยอาย่งไรให
มั่นมคง”
โดย ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธำนกรรมกำร สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จำกัด
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การจัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจาปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จำกัด ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนธนำคำรแห่งประเทศไทย
จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จำกัด จัดสัมมนำไตรภำคีวิชำกำร ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้บริหำร
สหกรณ์ได้รับทรำบแนวทำงกำรบริหำรสหกรณ์ภำยใต้วิสัยทัศน์เชิงนโยบำย กำรพัฒนำเศรษฐกิจของชำติ ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม นำไปสู่ก ำรเป็ น สหกรณ์ไทยยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ได้รับควำมสนใจจำกผู้บริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์ต่ำงๆ
ทั่วประเทศเข้ำร่วมกำรสัมมนำ จำนวน 420 รำย เมื่อวันเสำร์ที่ 4 และอำทิตย์ที่ 5 พฤศจิกำยน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์วิว
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีกำรบรรยำยในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้
• “ธรรมภิบาลในการบริหารสหกรณ์ยุค 4.0”
โดย ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
• “สหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ศาสตร์ของพระราชา”
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ
• “ความท้าทายของการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่”
โดย - นำยพิเชษฐ์ วิริยะพำหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
- นำงทองอุไร ลิ้มปิติ ประธำนกรรมกำร สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนธนำคำรแห่งประเทศไทย จำกัด
- รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอำชำกุล ประธำนกรรมกำร สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จำกัด
- ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธำนกรรมกำร สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จำกัด
- นำยทำนอง ดำสี ที่ปรึกษำ สหกรณ์ออมทรัพย์ธนำคำรแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินรำยกำร
การติดต่อธุรกิจกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ในปี 2560 คณะกรรมกำรดำเนินกำรและเจ้ำหน้ำที่ได้เดินทำงไปติดต่อธุรกิจและเยี่ยมชมกิจกำรของสหกรณ์
ต่ำงๆ รวม 85 สหกรณ์ แบ่งตำมภูมิภำคได้ดังนี้
17
ภำคเหนือ
16
สหกรณ์
ภำคกลำง
17
สหกรณ์
16
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
16
สหกรณ์
31
ภำคตะวันออก
31
สหกรณ์
4
ภำคตะวันตก
สหกรณ์
14
ภำคใต้
สหกรณ์
164
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การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น และผู้มาเยี่ยมชมกิจการ
ในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ได้ให้กำรต้อนรับผู้มำเยี่ยมชมกิจกำรและศึกษำดูงำน ดังนี้
ที่

ปี 2560

คณะผู้เยี่ยมชม

จานวน (ราย)

1

10 กุมภำพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์อุบล จำกัด

17

2

17 พฤษภำคม

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอุทัยธำนี จำกัด

10

3

19 พฤษภำคม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนังงำนมูลนิธิโครงกำรหลวง จำกัด

9

4

13 มิถุนำยน

สหกรณ์กำรเกษตรโพนสวรรค์ จำกัด

6

5

16 สิงหำคม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จำกัด

12

กรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมสัมมนาและฝึกอบรม
ในปี 2560 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ ำฯ ได้ ส่ ง กรรมกำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ เข้ ำ ร่ว มประชุ ม สั ม มนำและฝึ ก อบรม
เพื่ อเพิ่ มพูน ทักษะ ประสบกำรณ์ วิสั ยทั ศน์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ กับกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
จำกสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต่ ำงๆที่ ม ำเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม สั ม มนำ เพื่ อ เสริ ม สร้ำ งวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละน ำองค์ ค วำมรู้ม ำประยุ ก ต์ ใช้
ในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวม 50 หลักสูตร
กิจกรรมอื่นๆ
❖ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสต่างๆ
วันที่ 26 มีนำคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จฯ วำงพำนพุ่ม ถวำยเครื่อง
รำชสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

ประธานกรรมการ
และทรงบำตรเนื่องในวำระครบรอบ 100 ปี แห่งกำรสถำปนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในโอกำสนี้ ประธำนกรรมกำร
เข้ำ
เขเฝ้าำเฝฯ าเพืฯ ่อเพืทู่อลเกล้
ทูลเกล
ฯ ถวายเงิ
นโดยเสด็
จพระราชกุ
ศลตามพระราชอั
ธยาศั
จํานวน
100,000
ำฯ าถวำยเงิ
นโดยเสด็
จพระรำชกุ
ศลตำมพระรำชอั
ธยำศั
ย จยำนวน
100,000
บำทบาท
❖ ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพสวดพระอภิ ธ รรมพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
“รัชกาลที่ 9”
วันที่ 12 สิงหำคม 2560 ประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ร่วมเป็น
เจ้ำภำพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช “รัชกำลที่ 9” เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหำกรุณำธิคุณและถวำยเป็นพระรำชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท พระบรมมหำรำชวัง
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❖ ถวายความอาลัย ถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มสักการะ วางพวงมาลา และร่วมพิธีทาบุญตักบาตร
วันที่ 20 มกรำคม 2560 ประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ร่วมพิธีทำบุญ
ตักบำตร ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกำส 100 วัน (สตมวำร) ณ
บริเวณรอบเสำธงหน้ำหอประชุมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
วันที่ 28 กรกฎำคม 2560 ประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ร่วมพิธี
ทำบุญตักบำตร เนื่องในวโรกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 65 พรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์บดินทรเทพย
วรำงกูร ณ บริเวณรอบเสำธงหน้ำหอประชุมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2560 ประธำนกรรมกำร เหรัญญิก และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ร่วมถวำยพำน
พุ่มสั กกำระพระอนุ สำวรีย์พระรำชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยำลงกรณ พระบิดำแห่ งกำรสหกรณ์ ไทย เนื่องในโอกำสวัน
สหกรณ์แห่งชำติ ณ สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
วั น ที่ 26 มี น ำคม 2560 เนื่ อ งในวำระครบรอบ 100 ปี แห่ ง กำรสถำปนำ จุ ฬ ำลงกรณ์ ม หำวิ ท ยำลั ย
ประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ร่วมถวำยพำนพุ่มสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์
พระบำทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ำเจ้ ำอยู่หั ว และพระบำทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้ำเจ้ำอยู่หั ว แล ะร่ว มพิธีทำบุญ ตักบำตร
ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ 2 รัชกำล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
วันที่ 9 มิถุนำยน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ โดย คณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่ ร่วมวำงพวงมำลำเพื่อถวำย
รำชสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิ ดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร เนื่องในวัน
คล้ำยวันสวรรคต ณ คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำฯ
❖ อวยพรปีใหม่
คณะกรรมกำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ เข้ ำคำรวะเพื่ อ อวยพรปี ใหม่ พร้อ มมอบกระเช้ ำ ของขวัญ เนื่ อ งในเทศกำล
ปีใหม่แด่ผู้บริหำรจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และผู้บริหำรส่วนรำชกำรที่เกี่ ยวข้องกับสหกรณ์ฯ ระหว่ำงวันที่ 30 ธันวำคม
2559 ถึงวันที่ 10 มกรำคม 2560
❖ ทาบุญตักบาตร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2560
วันที่ 11 มกรำคม 2560 ประธำนกรรมกำร กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ร่วมงำนทำบุญตักบำตร เนื่องใน
โอกำสขึ้นปีใหม่ พุทธศักรำช 2560 ณ ลำนพระศรีมหำโพธิ์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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❖ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ครบรอบ 56 ปี
วันที่ 13 มกรำคม 2560 ประธำนกรรมกำร กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ ผู้ประสำนงำน และสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬำฯ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกำสครบรอบ 56 ปี แห่งกำรก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล
โดยได้รับเกียรติจำกสมำชิกรุ่นก่อตั้งสหกรณ์ ผู้บริหำรจุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย ผู้ประสำนงำน และสมำชิกสหกรณ์เข้ำ
ร่วมงำน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ อำคำรจำมจุรี 9
❖ ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2559
วันที่ 26 มกรำคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ จัดให้สมำชิกเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
กำรจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 117 อำคำร 3 คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
❖ ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ จัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจำปี 2559 เพื่อรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2559 เพื่อให้ สมำชิกได้รับทรำบและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี โดยสหกรณ์ ฯ
ทำผลกำไรสุทธิประจำปี 915,955,428.81 บำท ที่ประชุมใหญ่จัดสรรจ่ำยเป็นเงินปันผลร้อยละ 5.80 และจ่ำยเงินเฉลี่ยคืน
ร้อยละ 50.00
❖ ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจาปี 2560
วันที่ 6 มิถุนำยน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ จัดกำรประชุมใหญ่วิสำมัญประจำปี 2560 โดยสมำชิกเข้ำชื่อขอ
เปิดประชุม เพื่อตรวจสอบควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่สหกรณ์ ฯ และรับทรำบควำมคืบหน้ำ และควำมรับผิดชอบกรณีนำ
เงิน ไปให้ กู้ และกำรน ำเงิน ไปฝำกแก่ 3 สหกรณ์ 1 ชุม นุ ม และ 1 บริษั ท ณ ห้ อ งประชุ ม 117 คณะวิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
❖ รับมอบงาน
วั น ที่ 16 กุ ม ภำพั น ธ์ 2560 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ ำฯ จั ด ให้ มี พิ ธี ม อบงำนระหว่ ำ งคณะกรรมกำรสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬำฯ ปี 2559 ชุดที่ 56 และคณะกรรมกำรดำเนินกำร ปี 2560 ชุดที่ 57 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ แสงบำงปลำ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ อำคำรจำมจุรี 9
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❖ พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกผู้ล่วงลับ และรดน้าขอพรจากผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 12 เมษำยน 2560 เนื่องในโอกำสเทศกำลสงกรำนต์ คณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ ผู้ประสำนงำน และสมำชิก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ ำฯ ได้ จั ด พิ ธี บั ง สุ กุ ล อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ แ ก่ ส มำชิ ก ผู้ ล่ ว งลั บ และรดน้ ำขอพรจำก ที่ ป รึ ก ษำ
ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอำวุโส ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ อำคำรจำมจุรี 9

❖ ร่วมสนับสนุนโครงการอุทยานจามจุรีศรีจุฬาฯ “จุฬาฯ รักษ์โลก”
วันที่ 10 สิงหำคม 2560 รองประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ร่วมกิจกรรมใน
โครงกำรอุทยำนจำมจุรีศรีจุฬำฯ “จุฬำฯ รักษ์โลก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริ กิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
เนื่องในโอกำสทรงเจริญพระชนมพรรษำครบ 84 พรรษำ จัดโดย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ภำยใน
บริเวณจุฬำฯ ลดภำวะโลกร้อน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ได้ร่วมสนับสนุนเงินในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 100,000
บำท
❖ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ประจาปี 2560
วันที่ 10 มีนำคม 2560 รองประธำนกรรมกำร นำคณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ร่วมพิธี
เปิดกำรแข่งขันกีฬำภำยในของบุคลำกรจุฬำฯ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560 และมอบเงินสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำบุคลำกร
จุฬำฯ จำนวน 200,000 บำท ณ สนำมกีฬำจุฬำฯ
❖ แถลงข่าว
วั น ที่ 22 พฤษภำคม 2560 ประธำนกรรมกำร สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ ำฯ ร่ ว มกั บ รองอธิ บ ดี ก รมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ และรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดแถลงข่ำวชี้แจงกรณีนำยทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกกิจกำรสหกรณ์เคหะ
สถำนนพเก้ำรวมใจมีผลอย่ำ งไรกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ณ ห้องประชุมศุภชัย วำนิชวัฒนำ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ
อำคำรจำมจุรี 9
❖ มอบรางวัลการออกแบบภาพปกรายงานประจาปี
วัน ที่ 23 พฤษภำคม 2560 คณะกรรมกำรดำเนิน กำร สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ มอบรำงวัลออกแบบภำพปก
รำยงำนกิจกำร ประจำปี 2559 รำงวัลชนะเลิศ รับเงินรำงวัล จำนวน 6,000 บำท ได้แก่ นำงสำวมนัสชยำ ชนะประเสริฐ
สมำชิกคณะอักษรศำสตร์ รำงวัลรองชนะเลิศ รับเงินรำงวัล จำนวน 4,000 บำท ได้แก่ นำงสำวศศิธร ฉลอง นิสิตคณะ
วิ ท ยำศำสตร์ จุ ฬ ำลงกรณ์ มหำวิ ท ยำลั ย ณ ห้ อ งประชุ ม สวั ส ดิ์ แสงบำงปลำ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ จุ ฬ ำฯ
อำคำรจำมจุรี 9
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❖ มอบเกียรติบัตรและโล่เรียนดี ประจาปี 2560
วันที่ 14 กันยำยน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เรียนดี ประจำปี 2560 ให้แก่
บุตรของสมำชิกสหกรณ์ ที่มีผลกำรเรียนดีเด่นในแต่ละระดับชั้น โดยมีผู้ได้รับเกียรติ บัตรจำนวน 716 รำย และผู้รับโล่เรียน
ดี จ ำนวน 25 รำย ณ ห้ อ งประชุ ม ศำสตรำจำรย์ กิ ต ติ คุ ณ คุ ณ ดวงเดื อ น พิ ศ ำลบุ ต ร คณะครุ ศ ำสตร์ จุ ฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
❖ หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี 2561
1. วั น ที่ 17 ตุ ล ำคม 2560 คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรหยั่ งเสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมกำรด ำเนิ น กำรสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬำฯ เปิดรับสมัครสมำชิก เพื่อสมัครเข้ำรับกำรหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมกำรสหกรณ์ฯ ณ สำนักงำนสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬำฯ อำคำรจำมจุรี 9 ตั้งแต่ 09.00- 14.00 น. และจับฉลำกหมำยเลข ผู้รับ กำรหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมกำร
ดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ เวลำ 14.15 น.
2. วั น ที่ 17 ตุ ล ำคม 2560 คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรหยั่ งเสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมกำรด ำเนิ น กำรสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬำฯ เปิดรับสมัครสมำชิก เพื่อสมัครเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นผู้ประสำนงำนประจำหน่วยสหกรณ์ฯ ณ สำนักงำน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ อำคำรจำมจุรี 9 ตั้งแต่เวลำ 09.00- 14.00 น. และจับฉลำกหมำยเลข ผู้รับกำรหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ผู้ประสำนงำนสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ เวลำ 15.00 น.
3. วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2560 คณะกรรมกำรดำเนินกำรหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬำฯ และเลือกตั้ งผู้ประสำนงำนประจำหน่วย ปี 2561 จัดให้มีกำรลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ และเลือกตั้งผู้ประสำนงำนประจำหน่วยประจำปี 2561 ล่วงหน้ำ โดยจัดให้สมำชิกที่
ไม่อำจใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ ในวันลงคะแนนปกติ มำใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้ำได้ ณ หน่วย
เลือกตั้งล่วงหน้ำ สำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ อำคำรจำมจุรี 9 ตั้งแต่เวลำ 08.30- 15.30 น.
4. วัน ที่ 8 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรดำเนินกำรหยั่งเสี ยงเลือกตั้งกรรมกำรดำเนินกำร สหกรณ์ออม
ทรั พย์จุ ฬำฯ และเลือกตั้ งผู้ป ระสำนงำนประจำหน่วย ปี 2561 จัดให้ มีกำรลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ และเลือกตั้งผู้ประสำนงำนประจำหน่วย ประจำปี 2561 ตั้งแต่เวลำ 08.30– 15.30 น.
และ นับคะแนนรวม ณ อำคำรเฉลิมรำชกุมำรีกีฬำสถำน (CU Sport Complex) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยสมำชิกผู้มี
สิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง มีจำนวน 10,756 คน มำใช้สิทธิ์หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมกำร และเลือกตั้งผู้ประสำนงำน
จำนวน 5,203 คน คิดเป็นร้อยละ 48.37
5. คณะกรรมกำรอำนวยกำรหยั่งเสียงเลือกตั้งฯแจ้งผลกำรลงคะแนนในวันอังคำรที่ 12 ธันวำคม 2560 ให้
สมำชิกทรำบทำงข่ำวของสหกรณ์ และนำผลกำรหยั่งเสียงสรรหำฯและเลือกตั้งฯเสนอต่อ ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี
2560 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯและแต่ งตั้งผู้ประสำนงำนประจำ
หน่วยปี พ.ศ. 2561 ต่อไป
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กิจกรรมเพื่อสังคม
❖ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ บริจาคเงินสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านปางไฮ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
พล พูลภั2561
ทรชีวิน ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการคณะกรรมการและเจ
คณะกรรมการและเจ้าาหน
หน้าาทีที่ส่สหกรณ
หกรณ์อออมทรั
อมทรัพพยย์จุฬาฯ พร้
วัผศ.ดร.จุ
นที่ 9 มมกราคม
พรอมทั้ง
นายวิพัฒน์ ดวงโภชน์
ประธานกรรมการาหน
คณะกรรมการและเจ้
หกรณ์ลอนิอมทรั
พย์พนักงานมู
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการและเจ
าที่สหกรณออมทรัาพหน้
ยพานัทีก่สงานมู
ธิโครงการหลวง
จําลกันิดธิโรครงการหลวง
วมทําพิธีเปด
และส
องสมุงมอบอาคารห้
ด โรงเรียนบองสมุ
านปางไฮ
ิม จ.เชียอ.แม่
งใหม
่งตั้งยอยู
ในเขตพื
้นที่ในเขตพื
่ศูนยพัฒ
จากัด งร่มอบอาคารห
วมทาพิธีเปิดและส่
ด โรงเรีอ.แม
ยนบ้ารนปางไฮ
ริม ซึจ.เชี
งใหม่
ซึ่งตั้งอยู
้นทีนาโครงการ
่ศูนย์พัฒนา
หลวงหนองหอย
ในโอกาสที
่สหกรณ่สหกรณ์
ออมทรัออมทรั
พยจุฬพาฯ
สนุบนสนุ
งบประมาณการก
อสรอสร้
าง าจํง าจนวน
โครงการหลวงหนองหอย
ในโอกาสที
ย์จุฬสนั
าฯบสนั
นงบประมาณการก่
านวน300,000
300,000 บาท
บาท
(สามแสนบาทถ
น) เพืเพื่ อ่อใช้ใชออาคารหลั
าคารหลังนีง้นีจั ด้จัทดทําเป็
าเปน ห้นอหงห้
องสมุ
ดของเยาวชน
(สามแสนบาทถ้ ววน)
อ งสมุ
ด ของเยาวชนและเป
และเป็นนแหล
แหล่งงเรีเรียยนรู
นรูข้ของชุ
องชุมมชน
ชน โดยมี
โดยมี
ผูนางรั
อํานวยการโรงเรี
ย
นบ
า
นปางไฮ
เป
น
ผู
ร

บ
ั
มอบ
ตนาภรณ์ นันทะเรือน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางไฮ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
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แสดงความยินดี
ในปี 2560 คณะกรรมกำรดำเนินกำร และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ได้ร่วมแสดงควำมยินดีกับผู้บริหำร
หน่วยงำนในจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนภำยนอกในโอกำสต่ำงๆ รวม 22 หน่วยงำน ดังนี้
ที่
1

2559
ปปี 2560
15 กุมภำพันธ์

เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 31 ปี

ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำฯ

2

23 พฤษภำคม

ครบรอบ 46 ปี

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

3

1 มิถุนำยน

ครบรอบ 21 ปี

ศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำร

4

16 มิถุนำยน

ครบรอบ 45 ปี

คณะนิติศำสตร์

5

28 มิถุนำยน

ครบรอบ 21 ปี

ศูนย์กีฬำแห่งจุฬำฯ

6

5 กรกฎำคม

ครบรอบ 52 ปี

คณะนิเทศศำสตร์

7

6 กรกฎำคม

ครบรอบ 60 ปี

คณะครุศำสตร์

8

11 กรกฎำคม

ครบรอบ 40 ปี

สถำบันภำษำ

9

8 สิงหำคม

ครบรอบ 47 ปี

คณะเศรษฐศำสตร์

10

15 กันยำยน

ครบรอบ 35 ปี

สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำฯ

11

22 กันยำยน

ครบรอบ 29 ปี

วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

12

26 กันยำยน

เปิดสำนักงำน

13

28 กันยำยน

ครบรอบ 39 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จำกัด

14

2 ตุลำคม

ครบรอบ 47 ปี

สภำคณำจำรย์ จุฬำฯ

15

2 ตุลำคม

ครบรอบ 10 ปี

วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข

16

20 ตุลำคม

ครบรอบ 79 ปี

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี

17

30 ตุลำคม

ครบรอบ ......
19 ปี

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

18

7 พฤศจิกำยน

ครบรอบ 40 ปี

สถำบันภำษำ

19

20 พฤศจิกำยน

ครบรอบ 47 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมกำรเกษตร จำกัด

20

8 ธันวำคม

ครบรอบ 140 ปี

คณะเภสัชศำสตร์

21

22 ธันวำคม

ครบรอบ .......
29 ปี

คณะพยำบำลศำสตร์

22

22 ธันวำคม

ครบรอบ 51 ปี

วิทยำลัยประชำกรศำสตร์

สหกรณ์ออมทรัพย์กิจกำรบิน บริษัทกำรบินไทย
จำกัด
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง รับทราบการรับสมัครสมาชิกเขาใหม
สมาชิกสมทบ และสมาชิกลาออกจากสหกรณ
ในระหวางป 2560
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ยบวาระที่ 4่ 3
ระเบีระเบี
ยบวาระที

เร�อง เรืรั่อบงทราบการรั
บสมั
เขาาใหม่
ใหม สมาชิ
สมาชิกกสมทบ
สมทบ
รับทราบการรั
บสมัคครสมาชิ
รสมาชิกเข้
และสมาชิ
ลาออกจากสหกรณ
างป 2560
และสมาชิกกลาออกจากสหกรณ์
ออมทรัในระหว
พย์ฯ ในระหว่
างปี 2560
สมาชิก
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น
ในระหว่างปี 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจานวนสมาชิก ดังนี้
บวก รับสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
รวมจานวนสมาชิก
หัก ผู้ที่พน้ สมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ ข้อ 10
ข้อ 10 (1) ตาย
ข้อ 10 (3) ลาออกจากสหกรณ์
ข้อ 10 (5) ถูกให้ออกจากงานประจาตามข้อ 4(3) โดยมีความผิด
ข้อ 10 (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 10 (7) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 4 โดยไม่มีความผิด
และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

297

11,628

ราย

297
11,925

ราย
ราย

446
11,479

ราย
ราย

71
214
217
2
8

151

สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จานวนสมาชิกสมทบยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
บวก รับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างปี
รวมเป็นจานวนสมาชิกสมทบ
หัก ผู้ที่พน้ สมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ ข้อ 17/8
ข้อ 17/8 (1) ตาย
ข้อ 17/8 (3) ลาออกจากสหกรณ์
ข้อ 17/8 (5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
คงเหลือสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รวมจานวนสมาชิกทัง้ หมด

1 พระองค์

261

6
104
4

4,330
261
4,591

ราย
ราย
ราย

ราย
114
4,477

ราย

15,957

ราย
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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ระเบียบวาระที่ 5

เร�อง การแก ไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ชุดที่ 57 ประจําป 2560
ขอเสนอ รางแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ตอที่ประชุมใหญวิสามัญ
ประจําป 2561 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

มติที่ประชุม ..............................................................................................................................................
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ข้อความเดิม
ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 17/2 คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ข้อ 17/2 คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ผูข้ อเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ หรือไม่บรรลุ
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย โดยต้องมี
นิติภาวะ จะต้องได้รับคายินยอมจากผู้ปกครองเป็นลาย
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ลักษณ์อักษร โดยต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ก.บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรที่บรรลุ
ดังต่อไปนี้
นิติภาวะของสมาชิก
ก. เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรสมาชิก
ข. บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติ
ข. เป็นหรือเคยเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ
ค.เป็นหรือเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
ง. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างรับเงินเดือนประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่
เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น สังกัดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จ. เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างหรือพนักงานของ
หน่วยงานที่ตั้งอยู่บริเวณจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
(3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือเป็นส่วนงานหรือ

รายการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ
เหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์
พ.ศ. 2561

การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
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ข้อความเดิม
ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
หน่วยงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 หรือมูลนิธิ หรือสมาคม หรือ
นิติบุคคลที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งจดทะเบียนตาม
กฎหมาย โดยมีกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ข้อ 17/8 เหตุที่สมาชิกสมทบต้องออกจากสหกรณ์
ข้อ 17/8 เหตุที่สมาชิกสมทบต้องออกจากสหกรณ์
สมาชิกสมทบต้องออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
สมาชิกสมทบต้องออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(1) ตาย
(2) วิกลจริต
(2) วิกลจริต
(3) ลาออกจากสหกรณ์
(3) ลาออกจากสหกรณ์
(4) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) การยกเลิกหรือยุบส่วนงานหรือหน่วยงานตามข้อ 17/2
(6) การยกเลิกหรือยุบส่วนงานหรือหน่วยงานตามข้อ
(3)17/2 (3)
17/2 (3) กรณีสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับสมาชิกสมทบตามข้อ 17/2 (2) ก ต้องออกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ตามข้อ 10 ให้ถือเป็นเหตุให้
สมาชิกสมทบรายนั้น ๆ ต้องออกจากสหกรณ์ด้วย เว้น
แต่ สมาชิกสมทบที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่
นายทะเบียนรับจดทะเบียนข้อบังคับนี้

รายการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ
เหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์
พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 5
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
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ข้อความเดิม
การให้เงินกู้
ข้อ 31 การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
(1) สมาชิก
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมกาดาเนินการ
มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้ และตามระเบียบ
สหกรณ์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสาหรับเงินกู้ ลาดับแห่งการให้เงินกู้ เงินงวด
ชาระหนี้สาหรับเงินกู้ และข้อกาหนดอื่น ๆ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
นั้น ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ฯลฯ
ข้อ 34 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา
ดังต่อไปนี้
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทซึ่งให้แก่สมาชิก
ให้กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์โดยไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
ประกาศ และได้รับความเห็นชอบจากกรมส่งเสริมก่อน
(2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งให้แก่สหกรณ์อื่น ให้
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตามที่เห็นสมควร และต้องได้รับความ

รายการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ
ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
การให้เงินกู้
ข้อ 31 การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
(1) สมาชิก
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดาเนินการ
มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้ และตามระเบียบ
สหกรณ์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสาหรับเงินกู้ ลาดับแห่งการให้เงินกู้ เงินงวด
ชาระหนี้สาหรับเงินกู้ และข้อกาหนดอื่น ๆ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
นั้น ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ฯลฯ
ข้อ 34 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา
ดังต่อไปนี้
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทซึ่งให้แก่สมาชิก
ให้กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์โดยไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
ประกาศ และได้รับความเห็นชอบจากกรมส่งเสริมก่อน
(2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งให้แก่สหกรณ์อื่น ให้
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตามที่เห็นสมควร และต้องได้รับความ

เหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
บริหารกิจการสหกรณ์

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
บริหารกิจการสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 5
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
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ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
เห็นชอบจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อน
การคิดคานวณดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ว่าด้วย ดอกเบี้ยเงินกู้
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 42 การเลือกตั้งและการดารงตาแหน่ง ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการดาเนินการจานวนสิบห้าคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก โดยมีตาแหน่งเป็น ประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธาน
กรรมการสองคน เหรัญญิกหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน และกรรมการอื่น
อีกสิบคน โดยการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
เป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามวิธีการที่
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทาหน้าที่
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทาหน้าที่
กรรมการดาเนินการ
กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ใน
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริต
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริต เว้นแต่เป็น
โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ 45 ตาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่ง
ข้อ 45 ตาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่ง

ข้อความเดิม
เห็นชอบจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อน
การคิดคานวณดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ว่าด้วย ดอกเบี้ยเงินกู้
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 42 การเลือกตั้งและการดารงตาแหน่ง ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการดาเนินการจานวนสิบห้าคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก โดยมีตาแหน่งเป็น ประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธาน
กรรมการสองคน เหรัญญิกหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน และกรรมการอื่น
อีกสิบคน

รายการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ
เหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้สหกรณ์สามารถดาเนิน

เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติสหกรณ์

เพื่อกาหนดวิธีการได้มาซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่ 5
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
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ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
กรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่ออกเพราะ
เหตุผลตามข้อ 44(7) ให้กรรมการดาเนินการที่มีตัวอยู่ ประชุมดาเนินการ
ได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
แทนในตาแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจานวนกรรมการดาเนินการลดลง
เหลือน้อยกว่าจานวนอันจาเป็นที่จะเป็น องค์ประชุม กรรมกาดาเนินการ
ที่มีตัวอยู่จะประชุมดาเนินกิจการใดๆ ไม่ได้ นอกจากจะต้องนัดเรียกให้มี
การประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออก
ตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น เป็นตาแหน่งประธาน กรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการ และยังมิได้มี
การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการดาเนินการขึ้นทาหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งใหม่ ทั้งนี้ การเลือกตั้งใหม่ให้กระทาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ตาแหน่งประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก
หรือเลขานุการ ว่างลง
กรรมการดาเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนใน
กรรมการดาเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่ง
ตาแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้น ที่ว่าง ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้น
ชอบที่จะอยู่ได้
ชอบที่จะอยู่ได้
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ 47 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 47 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ

ข้อความเดิม
กรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่ออก เพราะ
เหตุผลตามข้อ 44(7) ให้กรรมการดาเนินการที่มีตัวอยู่ ประชุมดาเนินการ
ได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
แทนในตาแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจานวนกรรมการดาเนินการลดลง
เหลือน้อยกว่าจานวนอันจาเป็นที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมกาดาเนินการ
ที่มีตัวอยู่จะประชุมดาเนินกิจการใดๆ ไม่ได้ นอกจากจะต้องนัดเรียกให้มี
การประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออก
ตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น เป็นตาแหน่งประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ และยังมิได้มี
การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการดาเนินการขึ้นทาหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งใหม่ ทั้งนี้ การเลือกตั้งใหม่ให้กระทาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ตาแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการว่างลง

รายการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ

เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการ

เหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
กิจการได้ตามปกติ ในกรณีที่
กรรมการที่ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเหรัญญิก หรือ
เลขานุการ ไม่อาจปฏิบ้ติหน้าที่ได้
หรือตาแหน่งนั้นว่างลง เนื่องจาก
กรรมการในตาแหน่งดังกล่าวต้อง
ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ตาม
ข้อ 42 วรรคแรก

การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
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ฯลฯ
(23) จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์ เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติ ถ้าในปีใด
ที่ประชุมใหญ่ยังมิได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ก็ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายสาหรับปีก่อนไปพลาง

ข้อความเดิม
คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการทั้งปวงของ
สหกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์และตามมติของที่ประชุม
ใหญ่ กับทั้งในทางอันจะทาให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ดาเนินการในเรื่องการรับสมาชิก ตลอดจนให้สมาชิก
ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าถือหุ้นครั้งแรก และลงลายมือ
ชื่อในทะเบียนสมาชิก ตามข้อ 5 ข้อ 6 และ ข้อ 7
ฯลฯ
(8) พิจารณาดาเนินการเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเงินกู้
ตลอดจนมอบหรือถอนอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการเงินกู้ตามข้อ 48

รายการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ
ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการทั้งปวงของ
สหกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์และตามมติของที่ประชุม
ใหญ่ กับทั้งในทางอันจะทาให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ดาเนินการในเรื่องการรับสมาชิก ตลอดจนให้สมาชิก
ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าถือหุ้นครั้งแรก และลลายมือ
ชื่อในทะเบียนสมาชิก ตามข้อ 5 ข้อ 6 และ ข้อ 7
ฯลฯ
(8) พิจารณาดาเนินการเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
เงินกู้ ตลอดจนมอบหรือถอนอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการเงินกู้ตามข้อ 48
พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งและถอดถอน
คณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทางานเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของ
สหกรณ์
ฯลฯ
(23) จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์ เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติ ถ้าในปีใด
ที่ประชุมใหญ่ยังมิได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ก็ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายสาหรับปีก่อนไปพลาง

เพื่อให้สามารถเสนองบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของสหกรณ์
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ และ
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญได้

เหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
สามารถแต่งตั้งและถอดถอน
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะทางาน เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินกิจการของสหกรณ์ได้

ระเบียบวาระที่ 5
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
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144

ระเบียบตาม (1) และระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์
อื่นกู้ยืมเงิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

เฉพาะระเบียบตาม (1) และระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์
อื่นกู้ยืมเงิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะ

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ
ข้อ 47/1 คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ คณะทางาน
ในกรณีจาเป็นแก่การดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการอาจมีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อ
มอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ระเบียบของสหกรณ์
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 60 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมี
ข้อ 60 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมี
อานาจกาหนดระเบียบต่าง ๆ ขึ้นใช้ปฎิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อานาจกาหนดระเบียบต่าง ๆ ขึ้นใช้ปฎิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
แห่งข้อบังคับของสหกรณ์รวมทั้งระเบียบดังต่อไปนี้ด้วยคือ
แห่งข้อบังคับของสหกรณ์รวมทั้งระเบียบดังต่อไปนี้ด้วยคือ
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
(2) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
(2) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
(3) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน
(3) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน
(4) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
(4) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
(5) ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทาลาย
(5) ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทาลาย
เอกสาร
เอกสาร
(6) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
(6) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์

ข้อความเดิม
ฯลฯ

รายการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ
เหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อความสะดวกในการกาหนด
และถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้
สมาชิกกู้แก่สมาชิก

เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการ
สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น
หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทางาน เพื่อปฏิบัติภาระกิจ
ของสหกรณ์ได้

ระเบียบวาระที่ 5
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
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กาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 64 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชี
และได้งบบัญชี โดยหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าเสื่อมราคาแห่ง
สินทรัพย์แล้ว ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ได้รับรอง
โดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่า สหกรณ์มีกาไรสุทธิประจาปี ให้จัดสรรเป็น
ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของกาไรสุทธิ และเป็นค่าบารุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุทธิ แต่
ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง

กาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 64 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชี
และได้งบบัญชี โดยหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าเสื่อมราคาแห่งสินทรัพย์
แล้ว
ปรากฏว่า สหกรณ์มีกาไรสุทธิประจาปี ให้จัดสรร เป็น
ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของกาไรสุทธิ และเป็นค่าบารุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละห้าของกาไร
สุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กาหนด

ข้อ 63 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชี

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
ใช้บังคับได้ และระเบียบตาม (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ก่อนจึงจะถือใช้ได้ ส่วนระเบียบอื่น ๆ เมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนดขึ้นใช้แล้ว ให้ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ เว้นแต่ระเบีบบใด
มีข้อบังคับกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 63 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชี

ข้อความเดิม
และระเบียบตาม (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ก่อนจึงจะถือใช้ได้ ส่วนระเบียบอื่น ๆ เมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนดขึ้นใช้ ให้ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

รายการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ
เหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

1. เพื่อปรับถ้อยคาให้ถูกต้อง
เหมาะสม
2. กาหนดการจัดสรรกาไรเป็นทุน
สารอง ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตสหกรณ์
3. กาหนดการจัดสรรกาไรเป็นค่า
ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ตาม
อัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง

เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการ
สามารถเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชี
ได้รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญ และที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
ได้

ระเบียบวาระที่ 5
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง การกําหนดระเบียบ
การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
และการเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย พ.ศ. 2561
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ระเบียบวาระที่ 6

เร�อง การกําหนดระเบียบการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
และการเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย พ.ศ. 2561
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ชุดที่ 57 ประจําป 2560
ขอเสนอรางระเบียบวาดวย การหยัง่ เสียงเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้งผูป ระสานงานประจําหนวย
พ.ศ. 2561 ตอที่ประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

มติที่ประชุม ..............................................................................................................................................
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(ร่าง)
ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
ว่าด้วย การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย
พ.ศ. 2561
----------------------------------------------------------------------เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด และการ
เลือกตั้งผู้ประสานงาน เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 อาศัยอานาจ
ตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ข้อ 47 (10) และข้อ 60 คณะกรรมการ
ดาเนินการโดยความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจาปี 2561 เห็นสมควรกาหนด ระเบียบ สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ว่าด้วย การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้ง
ผู้ประสานงาน ไว้ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ว่าด้วย
การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้งผู้ประสานงาน พ.ศ. 2561
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันกาหนดระเบียบเป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
“ผู้ประสานงาน” หมายถึง ผู้ประสานงานประจาหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการการหยั่งเสียง
เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
“ประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
“คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง” หมายถึง คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการและการเลือกตั้งผู้ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
“ประธานกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง” หมายถึง ประธานกรรมคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
“หน่วยเลือกตั้ง” หมายถึง สถานที่ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและ
การเลือกตั้งผู้ประสานงาน ตามที่คณะกรรมการอานวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งกาหนด
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ข้อ 4. บรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ หลักเกณฑ์หรือคาสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5. ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก เป็นประธานคณะกรรมการดาเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้ง และกรรมการอื่นทีป่ ระธานกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นผู้คัดเลือกจากสมาชิกสหกรณ์ อีกจานวน
ไม่เกินแปดคน
คณะกรรมการอํานวยการหยั
านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้ง มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ข้อ 6. คณะกรรมการอ
(1) ควบคุมและดาเนินการ จัดให้มีการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ และ
การเลือกตั้งผู้ประสานงาน ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
(3) ออกประกาศ กาหนด ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาทั้งหลายอันจาเป็นเกี่ยวกับการ
หยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้งผู้ประสานงาน
(4) ออกข้อกาหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวกับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้งผู้ประสานงาน
(5) กาหนดหน่วยเลือกตั้งสาหรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
และการเลือกตั้งผู้ประสานงาน
(6) จัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้งผู้ประสานงาน
(7) สอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ
การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้งผู้ประสานงาน ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน
(8) สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อผิดพลาด
ในการนับคะแนนหรือมีหลักฐานอื่นอันเชื่อได้ว่ามีการการทุจริตหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการนับ
คะแนนใหม่จะทาให้การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้งผู้ประสานงาน
เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(9) ประกาศผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้ง
ผู้ประสานงาน
(10) นารายชื่อผู้ที่ได้รับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งจากสมาชิก
(11) นาเสนอผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
(12) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี รวมถึงตั้งข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ
ต่อที่ประชุมใหญ่
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(13) ดาเนินการอื่นใด เพื่อให้การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
และการเลือกตั้งผู้ประสานงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข้อ 7. ให้ประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง เป็นประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
และให้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ประกอบด้วย กรรมการอานวยการหยั่งเสียงเลือกตั้ง และ
กรรมการอื่นซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนงานต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประธานกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
เป็นผู้คัดเลือกอีกจานวนไม่เกินสี่สิบห้าคน
ข้อ 8. คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ และการเลือกตั้ง
ผู้ประสานงาน ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง และดาเนินการ
ให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(2) ควบคุมดูแลการตรวจนับคะแนน การรวมคะแนน และภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ และการเลือกตั้งผู้ประสานงาน ให้เป็นไปด้วยความสุจริต
โปร่งใสและเที่ยงธรรม
ข้อ 9. คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งอาจจัดให้มีการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและ
การเลือกตั้งผู้ประสานงาน เป็น 3 ระบบ ดังต่อไปนี้
(1) ระบบลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งในคูหา ณ หน่วยเลือกตั้ง
(2) ระบบลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า ณ หน่วยเลือกตั้งกลาง
(3) ระบบลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์
ทั้งนี้ รายละเอียดระบบการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งและการเลือกตั้ง ให้เป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกาหนด
ข้อ 10. การลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้งผู้ประสานงาน
ให้กระทาโดยวิธีลับ
ข้อ 11. การนับคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้งผู้ประสานงาน
ให้กระทาโดยเปิดเผย
ข้อ 12. ผู้ที่สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการหรือผู้ที่สมัครเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นผู้ประสานงานจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
ข้อ 13. ห้ามมิให้ผู้ใดเสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ เรียก รับ ยอมที่จะรับ เงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการจูงใจในการลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการหรือผู้สมัครรับการเลือกตั้งผู้ประสานงาน
ข้อ 14. ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ กาหนดให้มีบทลงโทษ ดังนี้
(1) กรณีฝ่าฝืน โดยส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษตัดสิทธิการเข้ารับและลงคะแนน
หยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและการเลือกตั้งผู้ประสานงานสาหรับปีนั้น และในปีถัดไป อีก 1 ปี
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(2) กรณีกระทาการใด ๆ โดยมีเจตนาทุจริต และคณะกรรมการอานวยการหยั่งเสียง
เลือกตั้งเห็นสมควรลงโทษให้ออกจากการเป็นสมาชิก ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาให้ออกจาก
สมาชิกสหกรณ์ตามข้อบังคับต่อไป
ข้อ 15. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการ เป็นผู้มีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด
ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กาหนด ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
และรับทราบผลการเลือกตั้งผูประสานงาน
ประจําหนวย ป 2561
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เอกสารเพิ่มเติมระเบียบวาระที่ 8 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
และรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน ประจาหน่วย ปี 2561

ระเบียยบวาระที
บวาระที่ ่ 78
ระเบี

่อง การเลือากตั
นการ
เร�อง การเลือกตั้งเรืกรรมการดํ
เนิ้งนกรรมการด
การ และรัาเนิ
บทราบผลการเลื
อกตั้ง
และรับทราบผลการเลื
อกตั้งผู้ปาหน
ระสานงาน
ประจาหน่วย ปี 2561
ผูประสานงานประจํ
วย ป 2561
ด้วยรองนายทะเบียนสหกรณ์ ได้มีคาสั่งที่ (สสพ.1) 1/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 เพิกถอนมติ
ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560 เฉพาะระเบียบวาระที่ 10 เรื่ อง การเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ดาเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี 2561 เสี ยทั้งหมด ทาให้ไม่สามารถเสนอผลการหยั่งเสียง
เลือกตั้งฯ ในครั้งนี้ได้
คณะกรรมการดาเนิ นการ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลั ย จากั ด ในการประชุม ครั้ ง ที่
1191/2561 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 พิจารณา
แก้ไขข้อบังคับ และกาหนดระเบียบ ว่าด้วย การหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ เพื่อให้การดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ
ถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับฯ ต่อไป

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 8
เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ
หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป 2562
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ระเบียบวาระที่ 9
เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
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ระเบียบวาระที่ 9
เร�อง อ�นๆ (ถามี)

ปดประชุมเวลา.....................................................น.
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำ�กัด
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ผู้ร่วมจัดท�ำ
น.ส.ธารินี

ทองสงฆ์

นางฉัตรชุลี

ชาติปัญญาวุฒิ

นายธนากร

ช่วยวงศ์

นายเรืองศักดิ์

สิทธิสังข์

สหกรณออมทรัพย
ยกระดับเศรษฐกิจ
ชีวิตแจมใส

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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