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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์
1. สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด

จานวน 6 คน
(จากสมาชิกสมทบทั้งหมด 4,479 คน)

เริ่มประชุมเวลา 14.45 น.
กิจการที่ประชุม
ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2560 โดยแนะนารองประธาน
ทัง้ 2 ท่าน เหรัญญิก เลขานุการ และแนะนาผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ต่อจากนั้น จึงดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ประธานกรรมการ เมื่อสักครู่ขอกราบขอโทษสมาชิกที่เคารพทุกท่าน เหตุที่เรามากันช้า
มันเกิดสิ่งที่ไม่คาดว่าจะเกิดและกะทันหันมากเกินความคาดหมาย คือมีหนังสือเวียนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง
เกี่ยวกับการจัดสรรงบการเงิน โดยเฉพาะเรื่องจัดสรรกาไร และมีคาสั่งของนายทะเบียนลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รับเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และอ้างอิงหนังสือเวียนที่ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินที่แตกต่างจากแบบไม่มีเงื่อนไข ส่งไปให้สหกรณ์ทั่วประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็น
คาสั่งนายทะเบียนลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ผมเซ็นรับทราบเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ในคาสั่งระบุชัดเจน
ว่ากรณีที่ถ้าผู้สอบบัญชีรับรองงบอย่างมีเงื่อนไข สหกรณ์ไม่สามารถที่จะจัดสรรงบกาไรได้ นี่คือคาสั่ง และมีผลทันที
ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มันกระทบสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ แห่งแรกของประเทศจากคาสั่งนี้ เราประชุมหารือ
ว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะคาสั่งออกมาแล้วทั้งที่ทุกอย่างเตรียมพร้อมหมด ในอดีตที่ผู้สอบบัญชีรับรองแบบมี
เงื่อนไข ทุกสหกรณ์ก็จัดสรรได้ไม่มีปัญหา แต่พอมีคาสั่งออกมาต่อไปจะจัดสรรไม่ได้ถ้าผู้สอบบัญชีรับรองแบบมี
เงื่อนไข ต้องรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขเท่านั้นจึงจะจัดสรรได้ นี่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นและนี่คือเหตุผลว่าผม
และกรรมการจึงออกมาช้า จะหาวิธีแก้ปัญหากันอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น เราหมดสิทธิ์ปฏิเสธคาสั่งนี้ แต่เราสามารถ
อุทธรณ์คาสั่งได้ไปยังหน่วยเหนือขึ้นไปก็คือ คพช.จะใช้เวลาอีกนานเพราะประชุมเดือนละครั้ง เรามีสิทธิ์จะอุทธรณ์
และระหว่างนี้เราหมดสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง เพราะคาสั่งคือคาสั่ง คาสั่งออกมาแล้วปฏิเสธไม่ได้ ประชุมใหญ่ก็
นัดแล้ว เลื่อนไม่ทัน อย่างน้อยเลื่อนมาแล้ว 1 ครั้ง วันนี้เมื่อมีการประชุมใหญ่เราจะดาเนินการประชุมตามมติ วาระ
ต่างๆ ที่เราเตรียมไว้ ยกเว้นเรื่องจัดสรรกาไร อยากชี้แจงให้สมาชิกทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ขอให้
สมาชิกทาความเข้าใจตรงกัน และส่วนกระบวนการเยียวยาต่างๆ เราจะพิจารณาปรึกษาหารือกัน ขออนุญาตเปิด
ประชุม
เลขานุการ ขอดาเนินการตามระเบียบวาระ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการ
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นายจรูญ มหิทธาฟองกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผมยังไม่อยากให้เปิดประชุม อยากคุย
เรื่องเมื่อกี้ มีโอกาสไหมที่เราจะทาการแก้ไขเพราะผมมองดูเงื่อนไขของนายทะเบียน ผมยอมรับหมด เราต้องยอมรับ
กติกานี้ แต่เงื่อนไขที่นายทะเบียนกล่าวคือผู้ตรวจสอบบัญชียังรับรองบัญชีของพวกเราอย่างมีเงื่อนไข ผู้ตรวจสอบก็
อยู่ตรงนี้ ท่านก็เขียนรายละเอียดมาแล้วว่าท่านสงสัยว่าค่าหุ้นของสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จากัด เท่านี้ตีราคา
อย่างนี้จริงเหรอ ที่ดินแปลง 35 ล้าน ตีราคาเป็น 400 กว่าล้าน จริงเหรอ คาถามคือผู้ตรวจสอบที่นั่งตรงนี้ ก็เป็นผู้
ตรวจสอบมาแล้วมีผู้แทนนี่ ไม่ทราบว่าเซ็นชื่อด้วยหรือเปล่า ท่านบอกได้ไหมว่า ณ วันนี้ท่านตรวจสอบต่างๆ มีข้อมูล
ใหม่มาที่ทาให้ท่านเปลี่ยนจากรับรองอย่างมีเงื่อนไขเป็นรับรองเลยได้หรือไม่ เพราะถ้าบอกว่ารับรองเลย ปัญหาเรา
จบครับ เราก็จ่ายปันผลได้ ท่านถามผู้ตรวจสอบก่อน เพราะสมาชิกก็จะได้ทราบว่ าขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร ถ้าผู้
ตรวจสอบบอกว่าผมขอเวลา 3 วัน หรือบอกว่าไม่เอาแล้วจะเซ็นอย่างนี้ ท่านหาข้อมูลเอง เราต้องหาวิธีอื่น เพราะ
เขาก็ต้องยืนยันสิ่งที่เขาตรวจสอบมาอย่างนั้น มีเงื่อนไข ผมยอมรับว่าหลักการเขาถูกต้องเพราะเขาสงสัย เมื่อสงสัย
คุณต้องตอบเขา ผู้ตรวจสอบก็นั่งตรงนี้ ทาไมประธานไม่ถาม ไปประชุมข้างหลังพวกเราก็ไม่รู้เรื่องเลย ผมขออนุญาต
ในฐานะสมาชิกถามผู้ตรวจสอบ ท่านทาได้ไหม ถ้าทาได้บอกว่าได้ข้อมูลมาใหม่เป็นเช่นนี้จริง ผมเซ็นรับรองแบบไม่มี
เงื่อนไข เราจบเลย ok ไหมครับ
นายทวี กาญจนภู ผมขอต่อ อ.จรูญ ผมคิดว่าคาสั่งนี้เป็นเรื่องสาคัญ เป็นชีวิตและความเป็น
ความตายของเรา ชี้ชะตาชีวิตความเป็นความตายของพวกเราในวันนี้ ทุกคน ท่านประธานทาไมไม่ทาสาเนาแจก
พวกเราทุกคนให้ได้อ่านได้เห็น ฟังสรุปสั้นๆ ของประธาน 2-3 นาที ฟังอย่างไรก็ไม่เข้าใจ คิดว่าไม่มีใครแทบจะได้เห็น
ยกเว้นคนบนเวทีที่เห็นเนื้อหาคาสั่งนี้ ขอให้ประธานช่วยอ่าน มันไม่ยาวนักเท่าที่ดูจากจอ slide เมื่อกี้ หน้ากว่าๆ
แค่นั้น ให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบว่าจริงๆ ปมปัญหานี้คืออะไรกันแน่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเท่าเทียมกัน และต่อ
ประเด็นที่ อ.จรูญ ได้พูดว่าสุดท้ายท่านได้ดาเนินการหารือกับผู้สอบบัญชี อะไรและอย่างไรบ้าง และแนวทางที่จะ
แก้ไขปัญหาต่อไปคืออะไรและอย่างไร
ประธานกรรมการ ตกลงจะฟังผู้สอบบัญชีก่อนหรือจะฟังคาสั่งก่อน
นายทวี กาญจนภู ฟังเนื้อหาคาสั่งก่อนเพราะไม่รู้ปัญหา ไม่รู้เนื้อหาของปัญหา ทุกคน
ในที่นี้จะเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างไร
ประธานกรรมการ ขอแจ้งให้สมาชิกรับทราบ คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ สสท.1 เลขที่
8/2561 เรื่อง ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ แก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงจาก
รายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ประจาปี
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นการให้ความเห็นต่องบการเงินอย่างมีเงื่อนไขดังนี้
1. กรณีเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จากัด ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการยืนยันข้อเท็จจริงว่า
คณะกรรมการประเมินราคาหุ้นของกรมบังคับคดีได้ประเมินราคาหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เพื่อ
กาหนดราคาขายทอดตลาด เป็นเงิน 145.92 ล้านบาท และยืนยันว่าไม่มีเจ้าหนี้รายใดขอเฉลี่ยเงินดังกล่าว ผู้สอบ
บัญชีไม่พบหลักฐานจากคณะกรรมการประเมินราคาหุ้นของกรมบังคับคดี และหลักฐานอื่นที่รับรองได้ว่าเมื่อมีการ
ขายทอดตลาดแล้ว จะไม่มีเจ้าหนี้ตามคาพิพากษารายอื่นหรือมีผู้ใช้สิทธิทางศาลเข้ามาในคดีเพื่อขอเฉลี่ยทรัพย์ใน
ชั้นบังคับคดี
2. กรณีเงินฝากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จากัด คณะกรรมการดาเนินการยืนยันข้อเท็จจริงว่า มี
เจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาที่ดินที่สหกรณ์ฯ รับจานองไว้ เป็นเงิน 432.22 ล้านบาท ผู้สอบบัญชีพบว่า
หลักฐานราคาประเมินที่ดินเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 มีมูลค่าเพียง 35.52 ล้านบาท ในขณะที่ราคาประเมินในเดือน
มกราคม 2561 มีการแสดงราคาประเมินใหม่ในที่ดินแปลงเดียวกันในราคาถึง 432.22 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่า
ราคาของผู้ประเมินอิสระภาคเอกชน
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ผู้สอบบัญชีจึงมีข้อสงสัยถึงความถูกต้องของมูลค่าหลักประกันที่แสดง แต่ด้วยข้อจากัดในเรื่องการกาหนดวัน
ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติงบการเงินของสหกรณ์ฯ ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ได้มา
ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะสรุปได้ว่า ราคาหุ้นของบริษัท สหประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ตลอดจนความแน่นอนในมูลค่าที่สหกรณ์ฯ จะได้รับและมูลค่าที่ดินที่นามาหัก ออกจากการคานวณหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ทั้ง 2 ราย นั้นถูกต้องหรือไม่ ผู้สอบบัญชีไม่อาจระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จาเป็นในจานวนเงินดังกล่าว
หรือไม่ ซึ่งหากจาเป็นต้องปรับปรุง จะมีผลต่อกาไรสุทธิ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดรวมสินทรัพย์
และทุนของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ฯ แบบ
มีเงื่อนไขในกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้น ถือเป็นกรณีคณะกรรมการดาเนินการกระทาการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทาให้
สหกรณ์ฯ มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงินตามรายงานของผู้สอบบัญชี
ฉะนั้น จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ประกอบคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 130/2555 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการฯ แก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้
1. ให้แสดงหลักฐานจากคณะกรรมการประเมินราคาหุ้นของกรมบังคับคดี และหลักฐานอื่นที่รับรองได้ว่า
เมื่อมีการขายทอดตลาดแล้ว จะไม่มีเจ้ าหนี้ตามคาพิพากษารายอื่นหรือมีผู้ใช้สิ ทธิทางศาลเข้ามาในคดี เพื่อขอ
เฉลี่ยทรัพย์ในชั้นบังคับคดี กรณีเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จากัด ต่อผู้สอบบัญชีภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่ได้รับคาสั่งนี้
2. ให้แสดงหลักฐานราคาประเมินที่ดินของหน่วยงานราชการที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากัด รับจานองไว้กรณีเงินฝากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จากัด ต่อผู้สอบบัญชีภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับ
คาสั่งนี้
3. ให้ระงับการนางบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นไว้เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2561 ไปใช้ในการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี หรือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ รับรอง จนกว่า
ผู้สอบบัญชีจะให้ความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
4. ให้รายงานผลการดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบเมื่อครบกาหนดระยะเวลา
ตามข้อ 1 และ 2
ทั้งนี้ หากผู้มีส่วนได้เสียประสงค์จะอุทธรณ์คาสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง
สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ลงนามโดย นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
นี่คือเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนทั้งหมดของคาสั่งนายทะเบียน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
นายทวี กาญจนภู ก่อนที่ผู้สอบจะตอบคาถาม อ.จรูญ เมื่อกี้ ผมว่าถ้าฟังจากคาสั่งนี้ สิ่งที่
ต้องตอบก่อนน่าจะเป็นสหกรณ์หรือเปล่าว่าโจทย์ที่ผู้สอบตั้งถามสหกรณ์และผู้สอบไม่ได้คาตอบเพราะอะไร มันต้อง
ย้อนกลับต้นน้ามันคืออะไร และปลายน้าผู้สอบบัญชีค่อยตอบ ถ้าฟังตามคาสั่งนี้ทั้งหมดโจทย์ต้องตีกลับไปที่สหกรณ์
ว่าทาไมจึงไม่สามารถตอบคาถามของผู้สอบได้ก่อน
ประธานกรรมการ อธิบายได้ดังนี้ 2 กรณีที่ผู้สอบบัญชีตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ เดิมทีเรามีเอกสาร
ทางราชการแสดงต่อผู้สอบเช่นเดียวกัน เพียงแต่รูปแบบของเอกสารอาจจะแตกต่างและผู้สอบเห็นว่ามันยังอึดอัดใจ
ตรงนี้และไม่มีเวลาไปตรวจสอบ เราก็เลยไปขอเอกสารของราชการประทับตรารับรองได้มาทั้ง 2 แห่ง แต่มีประเด็น
เรื่องขั้นตอนและวิธีการของวิชาชีพของผู้สอบบัญชี เดี๋ยวฟังคาอธิบายก็แล้วกัน หลักฐานเรามีแล้ว ได้เรียบร้อย
เชิญผู้สอบบัญชี
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นายทวี กาญจนภู ก่อนที่ผู้สอบจะชี้แจงผมคิดว่ามีเรื่องเล็กๆ น้อย ที่พวกเราสมาชิกควร
สนใจ เหตุของการเลื่อนประชุมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นเรื่องที่ต้องคุยกัน เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดและแสดงถึงความมี
ปัญหาในการบริหารการจัดการของสหกรณ์ ง่ายๆ แค่ในหนังสือเล่มนี้ จากประธานสหกรณ์ถึงผู้สอบบัญชี ลงวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สอบบัญชีลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เพราะฉะนั้นการนัดประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
อย่างไรเสียก็เป็นไปไม่ได้ เพราะไม่สามารถส่งข้อมูลสาคัญคืองบดุลทางการเงินของสหกรณ์เราให้สมาชิกก่อน
ล่วงหน้า 7 วัน ตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ข้อ 63 การเสนองบดุลต่อที่ประชุม
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุล ซึ่ง ผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี และให้สหกรณ์ส่งสาเนางบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยัง
สมาชิกทุกคน และให้เปิดเผยไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าดูวันที่ของการส่ง
หนังสือกับการตอบรับของผู้สอบบัญชีเป็นไปไม่ได้ ให้ตายอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ นี่คือปัญหาและสาเหตุที่ทาให้เมื่อ
กาหนดล่วงหน้าวันประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่สามารถดาเนินการได้ ขอเชิญผู้สอบครับ
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชี ถ้าตอบแล้วไม่เป็นที่น่าฟังหรือไม่ตรงประเด็น เพราะผม
ต้องทักท้วงต่อที่ประชุมนี้ก่อนว่าท่านกาลังเอาเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของผมมาให้ผมตอบ ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบ
งบการเงินและให้ความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ว่าจัดทาขึ้นเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์หรือไม่ ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่ใช้อานาจตามมาตรา 22
ผู้สอบบัญชีไม่มีอานาจสั่งให้คณะกรรมการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของผู้สอบบัญชี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีหนังสือถึงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เงินฝากสหกรณ์เคหสถาน
นพเก้ารวมใจ จากัด ให้สหกรณ์ ตั้งค่าเผื่อหลังหักมูลค่าของหลักประกันที่เป็นราคาประเมินของกรมที่ดิน โดยให้
คณะกรรมการยืนยันข้อเท็จจริงว่าราคาประเมินที่ได้มาจากกรมที่ดินเป็นราคาที่ถูกต้อง ให้ยืนยันด้วยนอกจากแสดง
หลักฐานหนังสือของกรมที่ดิน และนามันมาหักออกจากการเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญได้ประการที่ 1 ประการที่ 2
กรณีเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนมงคลเศรษฐี จากัด เช่นกัน ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้อายัดหุ้นของบริษัท
สหประกันชีวิต จากัด สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่าหุ้นนั้นขายแล้วได้เราคนเดียวไม่มีเพื่อนมาแบ่ง ไม่มีเจ้าหนี้มา
ขอเฉลี่ยทรัพย์ ให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจานวนหลังหักมูลค่าของค่าหุ้นดังกล่าว เราบังคับคดีในฐานะเจ้าหนี้
ทั่วไป ไม่ได้บังคับในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ ไม่เหมือนกรณีที่เราเป็นเจ้าหนี้เงินฝากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ
จากัด ทีเ่ ราเป็นเจ้าหนี้จานอง ผลอย่างนี้หนังสือของกรมบัญชีสหกรณ์ถ้าจาวันไม่ผิดคือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และ
สหกรณ์ได้ยืนยัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ทาหนังสือยืนยันข้อเท็จจริงไปยังผู้สอบบัญชี
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คือวันที่เราประชุมคณะกรรมการอนุมัติงบการเงิน เรากาหนดวันประชุมใหญ่วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2561 หนังสือยืนยันข้อเท็จจริงของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ พร้อมหลักฐานจากกรมที่ดินผู้สอบบัญชียัง
เห็นว่ายังรับฟังได้ไม่มั่นคงนัก แต่ด้วยเหตุว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เมื่อส่งมอบเอกสารให้ผู้สอบแล้วก็บอกด้วยว่า
ขอให้ ร ายงานให้ เสร็จ เพื่อจะประชุมในวันที่ 15 กุมภาพัน ธ์ 2561 แม้ว่าผู้ สอบจะเข้าตรวจสอบบัญชีส หกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 แต่กรณีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่ได้รับมาจาเป็นต้องใช้หลักการตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีรวมทั้งระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด ต้องตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อยุติหรือสิ้นข้อสงสัย
ว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ นามาแสดงต่อผู้สอบที่เราเห็นในรายงานของผู้สอบนั้น เป็นเช่นนั้น
จริง ถูกต้องด้วยข้อจากัดของเวลาที่เราจัดประชุมใหญ่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สอบไม่สามารถจะตรวจสอบ
เพิ่มเติมได้ ถามว่าผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเนื้อหาอื่น ข้อเท็จจริงอื่นหรือข้อมูลทางการเงินอื่นไว้หมดแล้ว ย่อมแสดง
ความเห็นต่องบการเงินได้ แต่แสดงความเห็นต่องบการเงินในลักษณะที่เรียกว่าถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบที่เรา
ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
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การแสดงความเห็นเช่นนี้ไม่ใช่การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือการแสดง
ความเห็นว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง เป็นการแสดงความเห็นแต่เพียงว่าส่วนที่ผมไม่รู้ผมยังไม่
รับรอง ภาษาชาวบ้านเป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ก็ยอมรับรายงานของผู้สอบและกาหนดวัน
ประชุมใหญ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยหวังว่าจะได้จัดสรรกาไรเพราะไม่เคยมีสหกรณ์ไหนที่ผู้สอบบัญชีแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขแล้วไม่ได้จัดสรรกาไร อันนี้ไม่เคยเกิด คงเป็นเช่นนั้นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ไม่ได้
คานึงถึงว่าจะต้องไม่ได้จัดสรรกาไร พอสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2561 ก็คงจะมาดูเรื่องข้อบังคับว่าติดเรื่อง 7 วัน สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้แจ้งสมาชิกให้มีการเปลี่ยนวันประชุม
ใหญ่อย่างที่สมาชิกตั้งคาถาม ผมเรียนแล้วผมตอบเท่าที่ตัวเองรับทราบมาไม่ยืนยันข้อเท็จจริง ตัวเองได้รับทราบมา
เหตุที่ต้องเลื่อนการประชุมใหญ่เพราะติดเงื่อนไขเรื่อง 7 วัน ก็เกิดการประชุมใหญ่วันนี้ เมื่อวานผมได้รับทราบว่า
นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคาสั่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ แก้ไขข้อบกพร่องตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และ
ห้ามจัดสรรกาไร อย่างที่ทราบแล้ว ผมขอเรียนท่านสมาชิกทั้งภาครัฐด้วยว่าการสอบบัญชีกับการกากับดูแลแยกให้ได้
ถ้าปนกันเมื่อไรผู้สอบบัญชีคนนั้นจะเขว เราต้องแสดงความเห็นโดยเป็นอิสระต่อการกากับดูแล โดยเฉพาะเราเป็น
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีมีทั้งมีเงื่อนไข งบการเงินไม่ถูกต้อง ไม่แสดงความเห็น
หลายๆ กรณีต้องสามารถที่จะแสดงได้อย่างอิสระ
ถ้าหากต่อไปนี้ผู้สอบแสดงความเห็นงบการเงินอย่างมีเงื่อนไขสหกรณ์นั้นจะจัดสรรกาไรไม่ได้
ผู้สอบฯ ก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ต้องเรียนให้ท่านสมาชิกทราบ เหตุที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ไม่สามารถจัดสรรกาไรได้
ในวันนี้ ขอความกรุณาอย่าดึงผู้สอบฯ มาเป็นเงื่อนไข เพราะตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ ผู้ที่มีอานาจ
สั่งให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องคือนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างไรเรียกว่าข้อบกพร่อง ผู้ที่มีอานาจวินิจฉัยและมีอานาจ
กาหนดเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ ไม่ได้บอกว่าถ้าผู้สอบฯ แสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขถือเป็นข้อบกพร่อง ทั้งหลายทั้งปวงล้วนแล้วแต่เป็นดุลพินิจของภาครัฐคือนายทะเบียนสหกรณ์ วันนี้
ท่านจะแก้ไขข้อบกพร่องเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดหรือไม่ ผู้สอบฯ ไม่สามารถก้าวล่วงได้ เพราะแก้
แล้ ว คนที่จะบอกว่าถูกหรื อผิด แก้แล้ว เป็น ไปตามคาสั่งแล้ว ไม่ใช่ผู้ ส อบฯ เป็นภาครัฐ เป็น นายทะเบียนสหกรณ์
รายงานของผู้ ส อบฯ รายงานได้เ พีย งครั้ งเดี ย ว เมื่ อรายงานแล้ ว วัน ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ที่เ หลื อ มัน ไม่ ใ ช่
กระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องโดยการนารายงานของผู้สอบฯ มาแก้ไขใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งอย่างนี้ผู้สอบฯ จะ
มีรายงานต่องบการเงินปีห นึ่งหลายครั้ง ไม่เคยปรากฏ ไม่เป็น ไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด ในวาระนี้ผมเชื่อว่าคาอธิบายของผมทาให้สมาชิกได้รับทราบข้อ มูลเป็นลาดับ
มากขึ้นและผมเชื่อว่าการที่ผมมาทางานที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ก็ได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาหลายปีในฐานะ
ผู้สอบบัญชีได้ในระดับหนึ่ง ขอเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ
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นางสุจิตราฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของอเมริกา
ขอกราบเรียนและเป็นกรรมการของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ การจัดทาบัญชีเราจะต้องมีหลักฐานเกิด
การบันทึกรายการโดยผู้จัดทาบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ หลักฐานทุกอย่างต้องมีเหมือนกรณีที่จะตั้งชื่อลูก
หรือเอาลูกมาอุ้ม แสดงว่าต้องตั้งท้องแล้วคลอดออกมาแล้ว ผู้สอบฯ บอกเองว่าได้เข้ามาทาการตรวจสอบในวันที่ 15
มกราคม 2561 หลังจากได้รับการแต่งตั้งเมื่อกลางปีและได้ผลตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นเงิน 260,000 บาท
เวลานี้ เ ราไม่ไ ด้ต้ องการที่จ ะบอกว่า ใครต้อ งเป็นคนรั บผิ ด ชอบ เราต้ องการจะแก้ปั ญหาเพื่ อให้ ส มาชิ กสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ อยู่กันด้วยมีความสุข มันไม่ได้เป็นเรื่องยาก ในเมื่อท่านเข้าทาการตรวจสอบวันที่ 15 มกราคม 2561
งบปิด ณ สิ้น 31 ธันวาคม 2560 แน่นอนว่าเปิดปีใหม่ก็ยังมีการปิดงบการเงินอยู่ หลักฐานเหล่านั้นต้องมี คงไม่ใช่มโน
ว่ามูลค่าจะตัดเท่าไร ท่านประธานบอกเองว่าในข่า วที่ให้สัมภาษณ์กับคุณสันติสุข มะโรงศรี เมื่อวานว่าท่านได้ให้
เจ้าหน้าที่ขึ้นเครื่องเพื่อไปรับเอกสารชิ้นนั้นมาว่ามูลค่าที่ดินเท่าไร ณ วันนี้ท่านได้รับหรือยัง ถ้าได้รับแล้วมูลค่าเป็น
400 ล้าน หรือใช้มูลค่าเดิม 300 ล้าน วันนี้อยู่ในที่ประชุมบนหอประชุมอันศักดิ์ สิทธิ์ของจุฬาฯ ห้องนี้นอกเหนือจาก
พวกท่านยังมีสมาชิกทุกคนที่เก็บหอมรอมริบ ท่านหยิบเอกสารชุดนั้นมาโชว์ให้คุณผู้สอบบัญชีดูตอนนี้ นิดเดียว
ไม่ต้องรอถึง 7 วัน ท่านดึงมาเลย ผู้จัดทาบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ ท่านหยิบเอกสารมาวางเลยว่า
ตกลงมันกี่ร้อยล้าน พวกเราจะช่วยกันเคาะเครื่องคิดเลข แต่ขอหลักฐาน คาถามคือหลักฐานแต่ในเมื่อผู้สอบบัญชี
บอกว่าไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม เพราะถูกจากัดขอบเขต การตรวจสอบส่ วนที่ผมไม่รู้ผมไม่รับรอง
เอกสารมันต้องมี นี่คือเรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2 ส่วนของสหกรณ์ที่มีมูลค่าหุ้นของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี วันนี้ถูก
ฟ้องเรียบร้อยแล้ว จะใช้ราคาตราหุ้นที่เป็น 10 บาท ย่อมไม่ใช่ เพราะดิฉันได้เกียรตินิยมเหรียญทองของด้านบัญชี
ถามว่ามูลค่าหุ้นตอนนี้เป็นเท่าไร ถ้าไม่ใช่ 10 บาท เหลือเท่าไร ดิฉันก็ยอมรับในฐานะที่เป็นผู้สอบบัญชี แน่นอนถ้า
ดิฉันเป็นผู้สอบบัญชีก็ต้องทาแบบมีเงื่อนไข แต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยกันว่าปัญหาอยู่ที่นายทะเบียนสหกรณ์ ดิฉันคิดว่า
เราจะรอได้ถึงเที่ย งคื น ถ้าท่านให้ ห ยิ บเอกสารชุดนี้มาและรับรองว่าผู้ ส อบฯ รับ อนุญาตจะไม่ถูกจากัดขอบเขต
คุณสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ จะไม่ถูกจากัดขอบเขตเพราะพวกเราจะช่วยปกป้องและคุณบอกมาว่าได้เห็นหลักฐานอันเที่ยง
ธรรมหรือยัง กราบขอบพระคุณค่ะ
ประธาน เอกสารทั้ง 2 ชุด ที่เป็นเอกสารทางราชการเรามีพร้อมแล้วและมอบให้
นางสุจิตราฯ ท่านก็โชว์บน PROJECTOR ไปเลย ว่ามูลค่ามันเท่าไร ง่ายนิดเดียว
ประธาน ขึ้นจอ เอกสารตัวจริง ขึ้นทั้ง 2 อัน หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จากัด ราคาประเมิน
โดยให้บริษัทของกรมบังคับคดีเขาประเมิน 145 ล้าน 19 ล้านหุ้น ถ้าราคา PAR หุ้นละ 10 บาท แต่ราคาประเมินของ
กรมบังคับคดีเราไปขอมา 145 ล้าน
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นางสาววรางค์ คุณานุกร คณะอักษรศาสตร์ ไม่ค่อยถนัดเรื่องเกี่ยวกับบัญชี จะให้พูดขนาด
อ.สุจิตรา คงไม่ได้ แต่ดิฉันมีข้อสังเกตจากสิ่งที่ อ.สุจิตรา พูด ขอเอามาต่อนิดหนึ่งคืออยากจะทราบว่าที่ผู้สอบบัญชี
บอกว่าถูกควบคุมโดยอะไร คือดิฉันยังไม่ค่อยเข้าใจว่าถูกควบคุมโดยอะไร มันมีอิทธิพลอานาจประการใด อย่าให้
ถึงกับอานาจเถื่อน คือขอเรียนถามตรงนั้น ตามซื่อๆ ดิฉันไม่ได้เรียนมาทางนี้ แต่เป็นคนค่อนข้างเข้าใจตรรกะที่คนที่มี
สามัญสานึกพึงจะเข้าใจได้ ขอบคุณค่ะ
ผู้สอบบัญชี สมาชิกถามผมไม่แน่ใจว่าผมพูดว่าผมถูกควบคุมอย่างไร และตอนไหน รู้สึกว่ายัง
ไม่ได้พูดในประเด็นว่าถูกควบคุม ไม่มีนะครับ

16

นางสาววรางค์ คุณานุกร จากัดขอบเขต
ผู้สอบบัญชี จากัดขอบเขตเป็นภาษาด้านการสอบบัญชีคือเรามีข้อสงสัยยังไม่ยุติแต่เรา
ไม่สามารถตรวจได้ด้วยข้อจากัดของสหกรณ์ เช่น เวลา การให้ความร่วมมือ เรื่องต่างๆ เรียกว่าการจากัดขอบเขตไม่ใช่
การถูกควบคุม นี่เป็นภาษาตามมาตรฐานการสอบบัญชี
นางสาววรางค์ คุณานุกร ดิฉันไม่ขายหน้าเท่าไรเพราะออกตัวแล้วว่าไม่ถนัดทางนี้ ตอนแรก
ที่บอกว่าหลังหักๆ นึกว่าเป็น BROKEN BACK ก็คิดแบบภาษาอังกฤษ ตอนหลังมาคิดเองว่าน่าจะแปลว่าหลังจากหักค่า
อะไรต่ออะไร เรื่องจากัด พูดผิดไปเป็นควบคุม เพราะมีประเด็นที่ท่านผู้สอบบัญชีพูดว่าผู้ตรวจสอบบัญชีอย่าเอา
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบบัญชีไปสับสนกับการควบคุม ควบคุมอันนั้นภาษาใหม่คิดว่าแปลว่า OVERSEE ที่ไม่ใช่แปลว่า
ต่างประเทศ แต่หมายความว่าตรวจสอบดูแล แต่ก่อนคงใช้คาว่า CONTROL ฟังแล้วอาจจะเข้มงวดไปหน่อยและไม่ค่อย
ให้เกียรติกันมากเท่ากับคาว่า OVERSEE ดิฉันก็ทาอะไรประมาณนี้เหมือนกันที่คอนโดที่เคยอยู่ก็พอจะเข้าใจเหมือนกัน
ผู้ตรวจสอบบัญชีพูดว่าถูกจากัดแต่ก็เห็นแล้วว่าที่เมื่อกี้ อ.สุจิตรา มาพูด ก็ได้เปิดช่องทาง เช่น บอกว่าในเงื่อนเวลาจะ
อยู่ถึงเที่ยงคืนได้และหลักฐานก็น่าจะมี น่าจะพร้อมที่จะ PRESENT ให้สมาชิกได้ดูได้พิจารณากัน ถ้าดิฉันทาอะไรไม่
ค่อยดีขอประทานโทษ เพราะระหว่างที่ อ.สุจิตรา พูดท่านก็กาลังเตรียมแสดงอะไรบนนั้น ดิฉันก็มาขัดจังหวะพอดี
ขอประทานโทษนะคะ
ผู้สอบบัญชี ผมจะขอพูดอีกครั้งและขอพูดในวาระตัวเอง เพราะมีการนาผู้สอบบัญชีมาปนกับ
มาตรา 22 ตลอด ผมท้วง ถ้าสหกรณ์บันทึกบัญชีแล้วผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไหนที่แตกต่างไปจากมีเงื่อนไขและ
ผู้สอบบัญชีนั้นเมื่อสหกรณ์ถูกแจ้งข้อบกพร่องต้องกลับมาแก้รายงานของตัวเองเพื่อให้สหกรณ์ไม่บกพร่อง ผมว่าไปกัน
ใหญ่ ผู้ ส อบบั ญชีจ ะต้องแสดงความเห็ น อย่ างอิส ระเมื่อปฏิบั ติง านเสร็จแล้ ว วันนั้นที่เราตรวจสอบสิ้ นสุ ดวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2561 และสหกรณ์ก็ขอรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบก็ปฏิบัติงานเสร็จ ณ วันนั้น เพราะฉะนั้นหน้าที่ของ
สหกรณ์คือส่งมอบเอกสารหลักฐานให้กับผู้สอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ผู้สอบบัญชียื้อมาให้ถึงวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2561 ก็เป็นการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่ยาวนานมากแล้วประการที่ 1 ประการที่ 2 การแสดงหลักฐาน
เพิ่มเติมของสหกรณ์ จะส่งผลกระทบต่อคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่สั่งสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง ถ้าหากนายทะเบียน
สหกรณ์เป็นผู้แจ้งข้อบกพร่องต่อสหกรณ์ ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ แก้ไขข้อบกพร่องอะไรก็ตามที่
นายทะเบียนเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ต้องไปชี้แจงต่อนายทะเบียนผู้ออกคาสั่งให้
เห็ น ว่าสหกรณ์ออมทรั พย์ จุ ฬาฯ ได้แก้ไขข้อบกพร่องตามนายทะเบียนแล้ว มิใช่เอาผู้ สอบบัญชีเข้าไปเป็นเงื่ อนไข
ถ้าผู้สอบบัญชีไม่เปลี่ยนรายงานยังถือว่าไม่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง อย่างนี้ขัดต่อหลักวิชาการ สุดท้ายผู้สอบบัญชีในการ
ปฏิบัติงานมีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการสอบบัญชีปัจจุบันคือ 2560 มีมาตรฐานการสอบบัญชีที่สาคัญคือ
700 701 705 706 มาตรฐานการสอบบัญชี กาหนด PROCEDURE หรือขั้นตอนการทางานไว้มิใช่ได้รับเอกสารในวัน
ประชุมใหญ่และเปลี่ยนรายงานของผู้สอบบัญชี อย่างนี้ไม่ได้ อันนี้เรียนท่านสมาชิกซึ่งไม่ได้มีพื้นทางบัญชีให้ทราบ
ขอบคุณครับ
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นางสุจิตราฯ อันนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่ท่านสิรวิชญ์ ไพศาสตร์กับท่านประธานและกรรมการ
ทั้งหลายไปคุยกันหลังเวทีได้ แต่ตอนนี้ที่เรากาลังจะคุยคือปัญหาอยู่ตรงที่รายงานผู้สอบบัญชีมีเงื่อนไข จะแก้ได้
ภายใน 7 วันเพราะเอกสารเหล่านี้ไม่ได้มีการมโนทาขึ้น ถ้าวันนี้ในที่ประชุมที่เป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ เอาหลักฐานมาโชว์
ไม่ได้เกีย่ วกันว่าขอให้ท่านเปลี่ยนจากมีเงื่อนไขเป็นไม่มีเงื่อนไข วันนี้เราไม่ได้เล่นคาพูดแต่ถ้าวันนี้ประจักษ์พยานใน
ห้องนี้ต้องเกิน 500 คน เห็นว่ามีหลักฐาน OK ได้ สุดท้ายแล้วคงสามารถนาหลักฐานไปชี้แจงกับนายทะเบียนสหกรณ์
เพราะพวกเราไม่ใช่ศรีธนญชัยที่คอยเล่นคาพูด แต่ทุกคนมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ในเมื่อมีสิทธิ์จะได้รับเงินปันผล
และกาไรสุทธิพิสูจน์ได้ว่า 900 กว่าล้าน ถ้าวันนี้ท่านพิสูจน์ได้ว่ายังมีกาไรเหลือ มันก็ส่งผลให้ทุกท่านในห้องนี้
เกษียณอายุส่วนใหญ่จะมีเงินปันผลกลับไป เพื่อสมกับทาความดีมาชั่วชีวิต ท่านทาหน่อยค่ะ ขอความกรุณา ถ้าวันนี้
ทาได้มันแค่วันที่ 22 วันที่ 20 ออกจดหมายจากทะเบียนสหกรณ์ ปัญหาในประเทศเยอะแล้วอย่าให้เกิดการขัดแย้งกัน
แค่เรื่องไม่เป็นเรื่อง ขอบคุณค่ะ
เลขานุการ เจ้าของคาสั่งคือ ผอ.นั่งอยู่ในที่นี้ ผมรบกวนท่าน ผอ.เป็นแนวทางแก้ไขเรื่องนี้ให้
ลุล่วงไปได้ไหม เพราะสมาชิกต้องการคาตอบและรอคาตอบ ขอความอนุเคราะห์ท่าน ผอ.
ผู้อานวยการฯ ผมคงไม่อธิบายยาว ผมเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจแล้วว่ากรณีที่ผู้สอบบัญชีให้
ความเห็นต่องบการเงินแบบมีเงื่อนไข นายทะเบียนถือว่าเป็นข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชีตามรายงานของผู้สอบ
บัญชี กาหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรา 22 สิ่งที่นายทะเบียนกาหนดคือหากมีความบกพร่องสหกรณ์ต้องไปดาเนินการแก้ไข
ให้แล้วเสร็จเสียก่อนถึงจะนางบการเงินนั้นมาใช้ให้สมาชิกรับรองและจัดสรรกาไรได้ เงื่อนไขมีแค่นี้ การแก้ไข
ข้อบกพร่องตามที่ผู้สอบบัญชีตั้งเงื่อนไขไว้ก็เป็นกระบวนการที่สหกรณ์ต้องดาเนินการ เมื่อดาเนินการอย่างไรแล้วก็
แจ้งไปที่นายทะเบียน นายทะเบียนจะเป็นผู้พิจารณาว่าตกลงหรือไม่ หลักการมีแค่นี้ ขอบคุณมากครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ขออนุญาตอีกรอบ ท่าน ผอ. นั่งตรงนี้ จะเห็นว่าพวกเราไม่ได้โจมตี
กรมส่งเสริมก็ดีแล้วครับ ท่านอาจารย์ทางบัญชีเมื่อกี้ก็ให้คาแนะนาเรา ท่านประธานเอาหลักฐาน 2 ชิ้นขึ้นมาให้เป็น
ตัวอย่างให้เห็น ท่าน ผอ.ก็นั่งตรงนี้ ผมเชื่อว่าประธาน อ.จุมพล ต้องทาหนังสือถึงท่านและท่านส่งความเห็นต่อไป โชว์
เลยครับและบอกว่าพอใจไหม เพราะถ้าพอใจยอดเงินมันโชว์หมดแล้วก็จะได้ตัดหนี้สูญตามที่เราวางไว้ ท่านบอกว่าไม่
ครบๆ ไปคุยหลังห้อง ประธานแก้ไขอย่างไร ถ้าท่านครบในนี้ทุกคน HAPPY จะช้าหน่อยคืออีก 3-4 วัน ไหนๆ มันเป็น
ACCIDENT ที่คณะกรรมการไม่ได้ดาเนินการ บังเอิญหนังสือมาวันที่ 20 ไม่ทราบว่าท่าน ผอ.พยักหน้าเห็นด้วยใช่ไหม

ประธาน หนังสือทั้ง 2 ฉบับเรายื่นให้ ผอ.เรียบร้อยและได้ให้ผู้สอบบัญชีได้ดูเรียบร้อย
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ถ้ายื่นเรียบร้อยแล้ว ผอ.น่าจะบอกอีกกี่วันได้ พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
ท่านเร่งด่วนหน่อย ให้คนเดินไปถึงอธิบดีเลย
ผู้อานวยการฯ ไม่มีเอกสารใดที่ผมนะ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล อ้าว อย่างนั้นคุยกันเอง
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นางสุจิตราฯ ต้องคุยด้วยกันแล้วนะคะ เราต้องคุยพร้อมกัน ดีไหมคะ เราด้วยกันแบบ DUO
ท่าน ผอ. ถ้าเช่นนั้นท่านสิรวิชญ์ได้เห็นหรือยังคะ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่าน NSK
ผู้สอบบัญชี ยังไม่เห็น ผมยังไม่เห็นหนังสือจากกรมที่ดิน
นางสุจิตรา ท่านยังไม่เห็น ระบุได้ไหมว่าวันไหนจะเห็น
ประธาน เรามีเอกสารพร้อมแล้ว
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล โชว์เลยครับ เห็นพร้อมกัน
ประธาน ผมเซ็นชื่อไปแล้วด้วยซ้า เอาขึ้นจอเลย
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ระหว่างที่เราประชุมเรื่องอื่น ผู้ตรวจสอบบัญชีก็ตรวจความถูกต้อง
นางสุจิตราฯ ดูตรงนี้เลย พี่ช่วยดูด้วย
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมยอมรับเงื่อนไขต้องผ่านนายทะเบียน แต่ขั้นตอนให้เร็วสิครับ
ท่านผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นด้วย ถ้าไม่เห็นด้วยก็บอก เราไม่บังคับ ท่านทาตามวิชาชีพถูกต้องแล้ว แต่เราอยากได้เรื่องเวลา
ผู้สอบบัญชี เรียนถามท่านสมาชิก ท่านต้องการให้ผู้สอบบัญชีทาอะไร
นางสุจิตราฯ ไม่ใช่ค่ะ ท่านเข้าใจประเด็นผิด วันนี้เราไม่ได้ต้องการให้ผู้สอบบัญชีทาอะไร
เราแค่มองว่าพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของที่จะจ่ายเงินค่าสอบบัญชี 260,000 มีสิทธิ์อะไรที่เราจะรักษาสิทธิ์ของนายจ้าง
ประเด็นคาถามคือถ้าท่านออกงบมีเงื่อนไขเท่ากับว่าการทางบมีเงื่อนไขส่งผลให้เป็นการเตือนระวังว่าข้อมูลใน
งบการเงินอาจไม่เสมือนตัวเลขกาไรสุทธิ 900 ล้าน ดิฉันสอนการสอบบัญชี ดิฉันรู้ ดิฉันสอนการตรวจสอบทุจริต
ดิฉันก็รู้ คาถามใช่ไหม
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล คาถามง่ายมาก คือดูเดี๋ยวนี้ ท่านดูว่าเอกสารนั่นถูกต้องไหม
ท่านไม่ต้องเซ็น พอท่านบอกว่าถูกต้อง ท่านเห็นด้วย เพราะท่านเป็นผู้สอบบัญชี ท่านบอกเห็นด้วย ประธานยื่นให้
ผอ.เลย เพราะ ผอ.ก็ได้เห็น ท่าน ผอ. FIT พรุ่งนี้เช้า 8.30 น. เซ็นเสร็จถึงอธิบดีถึงนายทะเบียน เท่านั้นล่ะครับ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ผมขอแค่นี้ และเราจะได้เข้าเรื่องอื่น
ผู้สอบบัญชี เรียนท่านสมาชิก การที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของท่านอย่างมี
เงื่อนไข เราทาหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนให้ท่านเห็นว่ามีปัญหาอยู่ เฉกเช่นผู้สอบบัญชีพึงกระทาตอบแทนค่าสอบบัญชี
260,000 บาท ผมประชุมกับคณะกรรมการบ่อยมาก เข้าตรวจไม่รู้กี่ครั้ง การแสดงความเห็นต่องบการเงินจะต้องแสดง
อย่างอิสระว่างบการเงินเป็นเช่นไร สิ่งที่ท่านกาลังพูดกันอยู่ มันไม่ใช่ภารกิจของผู้สอบบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์ให้
สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องและมาอ้างผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เราไม่ได้อ้าง เราอยากให้ท่านมีความเชี่ยวชาญในการตรวจเพราะ
ท่านบอกว่า 15 มกราคม 2561 ท่านตรวจมาแล้ว ท่านก็เห็นอย่างนี้ ผมยกย่องท่านนะครับ ไม่ใช่ไม่ยกย่องว่าท่าน
ตาแหลม สามารถเห็นข้อบกพร่องต่างๆ ได้ แต่ ณ วันนี้จบแล้วไม่พูดเรื่องเก่า พูดเรื่องใหม่ เราขอความกรุณา เพราะ
ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผมไม่ใช่นักบัญชี ผมวิศวะ แต่ท่านดูแล้วบอกว่าอย่างนี้เชื่อถือได้ ถ้าท่านเชื่อถือไม่ได้ จบ ไม่ส่ง
ผอ. แต่ถ้าเชื่อถือได้ท่านก็ไม่ต้องเซ็น พยักหน้าก็ยื่นไป
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ผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิก ผมได้เห็นเอกสารที่สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ได้นาสาเนาของเอกสารสานักงานที่ดิน จ.มหาสารคาม ที่ มค.0020.06/2340 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
แล้ว ในหนังสือดังกล่าวได้แสดงมูลค่าที่ดินราคาประเมินที่นามาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันเงินฝากสหกรณ์เคหสถาน
นพเก้ารวมใจ จากัด ปัจจุบันเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษาของสหกรณ์ ระบุราคา 464 ล้านเศษ ที่เหลือผู้ที่จะวินิจฉัยว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เมื่อได้นาหนังสือนี้มาแล้วถือว่าได้แก้ไขข้อบกพร่องหรือยัง เป็นนายทะเบียนสหกรณ์มีเพียง
เท่านี้
นางสุจิตราฯ ขอบคุณค่ะ ตกลงเราได้เห็นหลักฐานแล้วนะว่ากรมที่ดินที่มหาสารคามระบุ 460
ในเงื่อนไขที่เรียกว่า KEY AUDIT MASTER หรือ KEM ที่คุณได้เขียนขึ้นมา มีการชี้แจงจุดอ่อนความเสี่ยงและวิธีการแก้ไข
การแก้ไขการบกพร่องคือประธานได้นาเอกสารมา ประเด็นที่ 1 จบ ตกลงว่าการคิดส่วนของ 460 มีหลักฐานยืนยัน
อย่างเที่ยงธรรมถูกไหม เหลือประเด็นแค่ว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอีก 600 กว่าล้าน สมควรที่จะทยอยตัด 3 ปีหรือไม่
จะส่งผลถ้าตัดปีนี้ปีเดียวจะให้กาไรสุทธิลดลงจาก 900 ล้าน เหลือ 300 ล้าน ทันที นี่คือประเด็นถัดไป ถัดมาในเรื่อง
ของหุ้น เมื่อกีท้ างกรรมการได้นาเสนอให้แล้วว่ามูลค่าหุ้นเหลือ 7 บาทกว่า ไม่ใช่ 10 เราสามารถกระทบยอดต่อกันได้
พอกระทบได้จะส่งผลทาให้รู้ว่ามูลค่ากาไรสุทธิอาจจะเหลือ 300 ล้าน ยังไม่นับการตัดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เป็น
ปัญหา มันก็ยังส่งผลกาขี้ดีกว่ากาตดไหม ไม่ได้พูดหยาบ แต่ก็ยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้สมาชิกได้บ้าง มันต้อง
เดินสายกลาง ถ้าทาได้แต่ประเด็นปัญหาคือค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถ้าจะตัด 3 ปี เรามีเหตุผลอะไร หากไม่มีเหตุผล
ท่านบอกเหตุผลมาว่ามาตรฐานการสอบบัญชีทาไม่ได้ ต้องตัดทันทีเพราะถูกหนี้ฟ้องหมดแล้ว จะกลายเป็นปีนี้ไม่มี
กาไรสุทธิ แต่ชี้แจงกันออกมาอย่าให้เกิดปัญหากลายเป็นโยนกันว่าใครต้องรับบาป ได้ไหม กราบขอบคุณค่ะ
ประธาน ผมขอชี้แจงเพิ่มเติม เรื่อง 3 ปี เท่าที่ผมเข้าใจไม่ใช่ประเด็นแล้ว เพราะได้มีการ
เจรจากันไปเรียบร้อย ประเด็นที่สาคัญอยู่เรื่องของราคาประเมินของราคาที่ดินเท่านั้น 3 ปี ตกลงเรียบร้อยไม่มี
ประเด็น กรมตรวจบัญชีก็ไม่มีประเด็นเรื่องนี้เพราะคุยกันเรียบร้อยแล้ว 3 ปี ก็ 3 ปี แต่ประเด็นหลักอยู่ที่ราคาที่ดิน
เดิมทีเราใช้ราคาประเมินที่ดินที่เราไปขอให้ทนายความของเราเดินทางไปขอราคาจากสานักงานที่ดินที่มหาสารคาม
รอบแรก เราได้มาที่ราคา 432 ล้าน เราจึงเอามาเป็นตัวตั้งเจรจากับผู้สอบบัญชีอย่างนั้นเอาไปหักออกจากหนี้ทั้งหมด
ตรงนี้และเหลือเท่าไรก็ไปเฉลี่ย 3 ปี แต่ล่าสุดเมื่อวานเอกสารที่เราได้รับมาใหม่ เป็นทางการจริงๆ เราได้มาที่ 460
กว่าล้าน มันไม่ต้องกระทบบัญชีอะไรเพราะสิ่งที่เราทาไว้เบื้องต้นเราตั้งไว้ที่ 432 ส่วนทีไ่ ด้เกินมาทดไปปีหน้า และไป
หักเวลาที่เราจะจ่าย NPL คืนอีก 2 ปี มันจะได้ลดลง นี่คือส่วนเกิน เราไม่ต้องยุ่งอะไรกับตัวเลขใดๆ แล้ว เพราะการที่
ผู้สอบบัญชีได้แจ้งไว้ เราไม่มีปัญหาเรื่องงบทางการเงิน มีประเด็นเรื่องหลักฐาน 2 ตัวนี้เท่านั้น เรื่องหุ้นก็ไม่มีปัญหา
เพราะเราได้ตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญไปแล้วส่วนหนึ่ง และประเมินราคาที่ 145 มันเกิน 215 ล้าน ไปแล้ว เกินไป
ประมาณ 5 ล้าน เราไม่ต้องแก้งบอะไร ที่เราทากันไม่มีผลกระทบต่องบและจะไม่กระทบกับปันผล ได้เหมือนเดิม ขอ
เพียง SAY YES ว่ารับรองเท่านั้นเอง เราจัดบนฐานของความระมัดระวังในภาษาผม เราเตรียมไว้พอควร เดิมทีงบที่เรา
จัดเนื่องจากเรามีกาไรเพิ่มเราจะเอาไปคืนกองทุนสารอง รักษาระดับถูกนามาใช้เมื่อ 2 ปีก่อนเกือบหมด เราจะโปะคืน
58 ล้าน แต่พอมีปัญหานี้ไม่ไปโปะคืนแล้ว เอามาใช้ก่อนเพื่อให้สมาชิกได้ปันผลอย่างที่ควรจะได้ ไม่ต้องทาบัญชีใหม่
งบไม่ต้องทาใหม่ ขอเพียงยืนยันว่าเห็นเอกสารแล้วและถูกต้อง ไม่รู้รองนายทะเบียนจะรับได้หรือเปล่า เพราะตัว
เอกสารเขียนว่าต้องรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข ถ้ารับได้ จบครับ วันนี้ปันผล พรุ่งนี้รับเงิน
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นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผอ.ล่ะครับ ท่านยิ้มและพยักหน้าแล้วนะครับ ขอฟังเสียงท่านหน่อย
ผู้อานวยการฯ วันนี้มาเป็นแขก ไม่ได้เป็นเจ้าภาพ วันนี้มานั่ง ป้ายชื่อเขียนถูกต้อง ณรงค์พล
พัฒนศรี ผอ.สานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ 1 วันนี้รองนายทะเบียนหรือนายทะเบียนไม่ได้มาด้วย ที่นั่งอยู่คือ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กราบเรียนไว้ก่อน เพื่อความเข้าใจตรงกัน อันนี้จะเป็นความเห็นคาถามผม ในฐานะผมต้อง
ปฏิบัติหน้าที่รองนายทะเบียนวันนี้รองไม่มา ผมเรียนว่าในคาสั่งหรือข้อเงื่อนไขที่ผู้สอบบัญชีแสดงไว้มี 2-3 ประเด็น
รวบมาเป็น 2 ข้อ ประเด็นแรกคือเรื่องราคาหุ้นกับราคาที่ดินว่าจะเป็นตามนั้นจริงหรือไม่ ถ้าดูตามเอกสารจะเห็นว่า
ราคาที่ดินเป็นตามนั้นจริงเชื่อถือได้ ผมก็ยอมรับได้ถ้าทุกอย่างเป็นอย่างนี้ แต่มูลค่าหุ้นเมื่อกี้ที่ฟังยังเป็นปัญหาว่าจะ
เอาราคาไหนกันแน่ และอีกประเด็นหนึ่งคือจะมีเจ้าหนี้มาเฉลี่ยทรัพย์หรือไม่อีก อันนี้มียืนยันไหม เพราะถ้าสารองหัก
ออกเต็มจานวนและมีการเฉลี่ยทรัพย์ทีหลังก็หมายความว่าจริงๆ แล้วเราจะไม่ได้ตามที่เราหักออก มันจะเป็นปัญหา
ถ้าต้องตั้งสารองมันจะทาให้กาไรลดลง มันมีผลต่อตัวเลขทันทีใช่ไหม เพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องไปทาการจัดทาบัญชี
ใหม่ต่างหาก
นางสุจริตราฯ ขออนุญาตค่ะ เมื่อวานท่านประธาน ดร.จุมพล ได้ให้สัมภาษณ์กับสันติสุข
มะโรงศรี เวลาช่วง 9.30-10.00 น.ช่อง 101 FM ท่านบอกว่าได้เช็คแล้วในคาพิพากษาคดีหุ้นตัวนี้ไม่มีเจ้าหนี้รายอื่น
อีกใช่ไหมคะท่าน
ประธาน ใช่ครับ
นางสุจิตรา ฉะนั้นเอาเทปที่อัดมาฟังได้ คลิปมี
ประธาน ผมให้ข้อมูลอย่างนี้ นั่นเรื่องจริงแต่บังเอิญตัวหนังสือที่เขียนไว้ในคาสั่งอ้างอิงจาก
ผู้สอบบัญชีเขียนอีกทีว่าต้องยืนยันว่ามูลค่าหุ้นนั้นจะไม่มีใครขอเฉลี่ยคืนเมื่อมีการชาระ หมายถึงในอนาคต ซึ่งเราก็ไม่รู้
นางสุจิตราฯ ท่านขาคาพิพากษาคดีที่เมื่อวานที่ท่านให้สัมภาษณ์ ท่านบอกว่าไม่มีรายอื่น
คาพิพากษาคดีเป็นที่สิ้นสุดถูกไหม แต่ถ้ามีรายอื่นอีกมันคนละประเด็น เรากาลังพูดเรื่องอดีต ส่วนการทาบัญชีใหม่
หรือไม่ใหม่ ปกติเมื่องบการเงินปิดไปแล้วจะมีวิธีการ หมายความงบการเงินปีหน้ามีการปรับปรุงตัวเลขย้อนหลังและ
เปรียบเทียบให้เห็นใหม่ว่ายอดที่เปลี่ยนไปเป็นเท่าไร นั่นคือที่ ปตท. ทา ในสมัยคุณหญิงจารุวรรณ ได้ทามาตลอด ที่
เปลี่ยนแปลง คาถามวันนี้ถ้าท่านบอกว่า 15 ก.พ.กับการเซ็นงบวันที่ 13 ก.พ. จริงๆ ท่านเซ็นได้เร็วกว่าบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ ทาสถิติทั่วโลกแล้ว 45 วัน ท่านเก่งมาก ในเมื่อกรณีเป็นเช่นนี้ ถ้าเราถือว่ามันมีปัญหาอยู่ ทุกอย่างคุยได้
ถ้าท่านคุยได้และคิดว่าจะเปลี่ยนงบตัวใหม่แล้ว ทาปรับให้ถูกต้องตอนนี้ เราเป็นเจ้าของค่ะ เจ้าของคุยกันว่าอย่างไร
ท่าน อ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ก็นั่งตรงนี้ เมื่อคืนหนูได้อ่านสิ่งที่ท่านพูดถึงตี 2 อยากเรียนว่าถ้าส่วนตรงนี้จะทาบัญชี
ใหม่หรือเปล่า ได้หรือไม่ นั่นคือการปรับปรุงรายการ ถ้าท่านจะทาท่านก็ทา แต่ในฐานะท่านเป็นประธานและกรรมการ
ท่านตอบเองก่อนว่าจะทาหรือไม่ทา พวกเราจะพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่
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นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ประเด็นตอนนี้เราผ่านไปเปราะหนึ่งแล้วเหลือเปราะสุดท้ายที่ ผอ.
เขต จริงๆ วันนี้เราอยากคุยแบบลักษณะน้องพี่ เราสีชมพู เราไม่ได้เอาให้ท่านนั่งหัวโขนเป็นรองที่ต้องเซ็นกากับ เดี๋ยว
ว่าเราบังคับ เรากาลังคุยให้รายละเอียด สาหรับสิ่งที่เหลือเรื่องราคาหุ้น แน่นอนไม่มีชัดเจนหรอก อยู่ๆ ปตท. 2 วันนี้
ขึ้น 60 บาท พรวดๆ เหมือนกันจะตอบชัดเจนว่าราคาหุ้นเป็นราคานี้ต้องหายืนยัน หายาก แต่ ผอ. ครับ ยอดตรงนี้
เป็นเงินเท่าไร จุฬาฯ เฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์มีเงินสารองจ่ายตรงนี้ 2,000 กว่าล้าน เหลืออยู่ และยังมีเงินสะสมที่
ค้างปีที่แล้ว 50 กว่าล้าน ถ้าจาเป็นเอาตรงนั้นมาให้ท่านได้ แต่ทาไม เพราะแผนการที่ท่านประธานกล่าวปี 63 เรา
ชาระหนี้สูญหนี้เสียที่คนเก่าทาไว้หมดแน่นอน เพราะผมเองก็ดูงบการเงินเป็น ท่านเชื่อใจเราเถอะ ไหนๆ หนังสือผ่าน
ท่าน ท่านก็บอกว่าเห็นด้วย แค่นั้นจบ ไม่ต้องสร้างเงื่อนไข คือประเด็นต้องอยู่ที่ว่าเงินมันมากไหม ถ้าเงิน 400-500
ล้าน อย่างนี้ต้องหาหลักฐานชัดเจน อย่างนี้เงินเท่าไรไม่รู้ไม่ต่างกัน 10 ล้าน ปีนี้ อ.จุมพล เขาตัดหนี้สูญ 7-8 ที่ ผมฝาก
ตรงนี้เรื่องนี้จะได้ผ่านเปราะที่ 2 พวกเราจะได้คุยเรื่องอื่นต่อ 5-6 โมง เลี้ยงข้าวก็ไม่เลี้ยง เราไปกินข้าวกันเอง OK นะ
ครับ ผอ.ฝากด้วยนะครับ รับฝากหรือเปล่า สมาชิกได้สอบถามถึงมูลค่าหุ้นที่ ผอ.พูด
ผู้อานวยการฯ เพื่อความสบายใจ ผมไม่ได้ติดใจตัวเลข ผมยกตัวอย่างเฉยๆ ท่านจะเอาราคา
145 ล้าน ท่านยืนยันตามนั้นก็ตามนั้น ท่านฟังก่อนเดี๋ยวเอาเงื่อนไขผมอีก คือทั้งหมดเป็นกระบวนการแก้ไขแต่มีอีก
อันที่ผมบอกคือเรื่องการยืนยันว่าไม่มีผู้มาแบ่งเฉลี่ยทรัพย์ซึ่งจะทาให้ยอด 145 เหลือน้อยลง อันนี้ต้องรายงานการ
แก้ไขนั้นไป ผมเป็นผู้ใช้อานาจนายทะเบียนตามที่ได้รับอานาจ เมื่อรายงานการแก้ไขไปแล้ว การแก้ไขนั้นจะตกลง
หรือ OK หรือไม่ ผมต้องให้เจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนพิจารณาก่อน ผมเห็นด้วยตามนั้น ท่านเสนอไปเถอะครับ
ผมเสนอให้ ขอบคุณครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ใช่ถูกต้องขอบคุณครับ
ประธานกรรมการ ประเด็นอยู่ตรงที่สมาชิกอยากรับทราบ คือวันนี้จัดสรรได้หรือเปล่า ถ้าทา
ตามที่ ผอ.พูดไว้ คือต้องรอให้ท่านอนุมัติก่อน ใช่ไหม
ผู้อานวยการฯ ใช่ครับ
นางสาววรางค์ คุณานุกร คือดิฉันสงสัยที่เมื่อกี้ที่ประธานพูดว่าเกรงว่าในอนาคตจะมีคนที่
มาอ้างสิทธิ์ในภายหลัง ขอเรียนถามตรงนี้ว่าในภายหน้าเรามีจากัดเวลาไหมว่าภายในกี่วัน กี่เดือน กี่ปี จะมีคนมาอ้าง
สิทธิ์เพิ่ม มันมีเงื่อนเวลาตรงนั้นไหม ถ้าหากมีเงื่อนเวลาว่าอีก 7 หรือ 14 วัน ก็อาจจะ WORTH WAITING FOR อาจจะคุ้ม
ที่จะรอ ถ้าหากเป็นอะไรไม่รู้ที่เห็นว่าเป็นการ STILL FOR KILL TIME คือเป็นการเหมือนถ่วงเวลามากกว่า เรื่องของเรื่อง
คือบางอย่างดิฉันต้องสารภาพว่าค่อนข้างใหม่กับที่นี่จริงๆ สาหรับการเข้ามาประชุม แต่มองเห็นว่าบางอย่างอาจจะ
ไม่ใช่เป็นเรื่องของความทุจริตแต่เป็นเรื่องของไร้สมรรถภาพในสิ่งที่ไม่ควรจะไร้ บางสิ่งมันไม่ยากเกินไปที่จะทาให้ได้
ดิฉันจะทาอะไรเรื่องของเรื่องคือดิฉันตอนนี้มี..ขอประทานโทษท่านที่ไม่รักสุนัข ดิฉันมีคิวสุนัขที่อยู่ต่างจังหวัดทาง FB.
บาดเจ็บหลายตัว ดิฉันกาลังจะไปช้อนมารักษา ดิฉันอยากได้ตรงนี้ ขอบคุณค่ะ
ประธาน อธิบายสั้นๆ เรื่องเวลาในอนาคต อันนั้นเป็นคาสั่งนายทะเบียนที่ออกมาและอิง
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีว่าปัจจุบันเราให้ทนายความไปขอสืบมาแล้วว่า ณ ปัจจุบัน มีใครมาฟ้องขอเฉลี่ยหรือเปล่า
ก็ไม่มี เราได้แค่ปัจจุบันแต่ถ้าถามว่าในอนาคตจะมีใครมาขอเฉลี่ยหรือเปล่า ไม่ทราบ หนังสือที่ออกมาตามคาสั่ง มั่นใจ
ได้หรือไม่ว่าอนาคตจะไม่มีใครมาขอเฉลี่ยคืน ตรงนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีก ก็ให้ความมั่นใจอะไรไม่ได้ แต่ปัจจุบัน
ไม่มี เพราะถามที่ศาลมาแล้ว มันได้แค่ข้อมูลปัจจุบัน เชิญ อ.ประพันธ์พงศ์
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นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันง่ายนิดเดียว ในเมื่อ 3-4 PARTY ที่มี
เกี่ยวข้องมันอยู่บนนี้หมด ส่วนที่ อ.จุมพล ประธานพูดถึง 2 ประเด็น ประเด็นประเมินราคาที่ดิน ความจริงใครทางาน
เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กรมที่ดินแล้ว เขาใช้กรมธนารักษ์ซึ่งสูงกว่า อย่างไรก็มากกว่านี้แน่ ข้อ 2 เรื่องเงินที่กู้ที่เมื่อกี้ ผมคิดว่า
ในเมื่ออาจารย์ดูแล้วมันไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้อง ผมก็ฝากท่านตัวแทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วันนี้อย่าให้เหมือนเรื่อง
ที่ทุบรถเลย เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วจะมาแก้กันทีหลัง วันนี้ผมว่าพวกเราอยู่ใน MOOD ที่ต้องการ ผมไม่ต้องการนะครับเงิน
ปันผล ไม่ใช่คุย แต่หลายคนมีความจาเป็น ในเมื่อเหตุการณ์มันถึงตรงนี้เรามองเห็นภาพแล้วว่าไม่มีปัญหาก็ขอให้ผ่าน
ไป และขอเชิญท่านณรงค์พลช่วยบอกทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยว่าอันนี้เป็นกติกาใหม่ที่ออกมา เรื่องที่ว่าต้องไม่มี
ปัญหา แต่ก่อนของเราก็เคยมี เรื่องเงื่อนไขก็จ่าย ขอให้ยุติกันแค่นี้อย่าให้มีเป็นเรื่องต่อไปเลย ผมอยู่มานานและผม
เป็นคนส่งเสริมสหกรณ์ คนขี้โกงอยากให้มันฉิบหายไป แต่คนที่ซื่อสัตย์ที่ทางานกับสหกรณ์ เกษียณอายุผมเห็นใจเขา
ที่ผมมาวันนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อตัวแทนของผู้เกษียณอายุทั้งหลาย วันนี้ขอให้ผ่านเรื่องนี้ได้ไหม ผมฟังดูแล้วมันจะ
ไม่มีปัญหาถ้าทุกคนทาตามหน้าที่ของตัวเองและมีความรับผิดชอบ ถ้าเป็นอะไรผมคิดว่าถามผมถ้าผมเป็นประธาน
ผมตัดสินใจไปแล้วไม่ปล่อยให้พูดกัน 2-3 ชม. ขอความกรุณาให้ยุติลงแค่นี้ และเป็นไปตามที่เราพูดกัน ขอบคุณครับ
ประธานกรรมการฯ ขอบคุณครับ ที่จริงวันนี้ผมอยากจะพูดจากใจจริงตรงๆ ท่าน ผอ.ณรงค์พล
จะบอกว่าไม่ได้สวมหัวโขนของรองนายทะเบียน วันนี้มาในฐานะของ ผอ.พื้นที่ 1 ผมว่าขอความกรุณาสวมหัวโขน
นายทะเบียนเถอะตามตาแหน่งของท่าน และพวกเราในห้องนี้เป็นพยานให้ท่านทุกคนว่าเรามีหลักฐานยืนยันชัดเจน
เรียบร้อยแล้ว ผู้สอบบัญชีก็ได้เห็นเอกสารซึ่งเป็นตัวจริงเรียบร้อยแล้ว ประเด็นตรงนี้ก็เหมือนผู้สอบบัญชีว่าไว้ เรื่อง
การกากับ เป็นของนายทะเบียน
นายธีระพล เมฆอธิคม ผมจะขอเรียนถามก่อนที่จะให้ท่าน ผอ.จะรับหรือไม่รับ ในนี้เขียนว่า
ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่าข้าพเจ้าไม่พบหลักฐานจาก “คณะกรรมการประเมินราคาหุ้นของกรมบังคับคดีที่จะยืนยัน
ว่ามูลค่าของบริษัท สหประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ทั้งไม่มีหลักฐานอื่นเป็นที่รับรองได้ว่าเมื่อมีการขายทอดตลาดแล้ว
จะไม่มีเจ้าหนี้ตามคาพิพากษารายอื่นหรือมีผู้ใช้สิทธิ์ทางศาลมาเพื่อเฉลี่ย” เมื่อกี้มีหลักฐานครบแล้วว่าไม่มีคนมาเฉลี่ย
แต่ผู้สอบบัญชีมีหลักฐานไหมว่าราคาประเมินเท่าใดและบันทึกบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีตรงกันไหม เมื่อกี้มีเฉพาะ
เท่าที่ผมเห็นว่าไม่มีคนมาแชร์แต่ไม่ได้บอกว่าราคาหุ้น เพราะในความเห็นมี 2 ประเด็น นี่คือคาถามที่ 1 คาถามที่ 2
ผมอยากให้ที่ประชุมเข้าใจว่าผู้สอบบัญชีไม่ใช่กรรมการจ้างมา สมาชิกเป็นคนจ้างมา ทาหน้าที่ในการเป็นกระจกส่อง
ให้เห็นฐานะการเงินของสหกรณ์ เมื่อเห็นส่องมาอย่างนี้ผมดีใจ ว่าส่องตามความจริง ณ เวลาและสถานที่ตอนนั้นจริง
นายทะเบียนหรือรองทะเบียนที่มีอานาจตามกฎหมาย เห็นว่ามันผิดปกติก็ต้องทาตามอานาจหน้าที่นี้ นายทะเบียน
ไม่ได้บอกว่าให้คุณแก้งบ ไปแก้ความเห็นนี้เป็นอย่างอื่น เปล่าเลย ให้คณะกรรมการไปดาเนินการแก้ไข COMMENT ตรง
นี้ให้ถูกต้องและมาแสดง จะแสดงด้วยวิธีใดอีกเรื่องหนึ่งแต่จะต้องทาการแก้ไขมา กลายเป็นพูดว่าเอามากากับ มาบีบ
ผมไม่เห็นด้วย นายทะเบียนไม่ได้แย้งแต่ผมขอแย้ง ไม่อยากให้ถือว่าไปเอาคนอื่นมา ทุกคนทาหน้าที่ ขอบคุณครับ
ประธานกรรมการ หลักฐานเรื่องราคา 145 ล้าน เราได้มาแล้ว อันนั้นฉบับล่าสุดที่ได้มาจาก
กรมบังคับคดี
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นางสุจิตราฯ เห็นด้วยกับท่านประธานและเห็นด้วยกับ อ.ธีระพล หลักฐานที่ท่านผู้สอบบัญชี
ต้องการเห็น วันนี้ได้เห็นแล้ว หากได้เห็นครบท่านยังออกงบมีเงื่อนไขหรือไม่ ถามอีกรอบนะคะ หากได้เห็นครบท่าน
ยังออกงบมีเงื่อนไขหรือไม่ ประกอบกับการตัดค่าเสื่อมทยอยตัดค่าเสื่อมสงสัยจะสูญเป็น 3 ปี และท่านประธานบอก
ว่าได้คุยกับนายทะเบียนสหกรณ์หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว หากจบทั้ง 3 ประเด็น ณ เวลานี้ ท่านผู้สอบ
บัญชียังพิจารณาออกงบมีเงื่อนไขหรือไม่ เพราะถ้าไม่ หมายความว่าไม่ติดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผล แต่ถ้ายังใช่
แสดงว่าเป็นเหตุผลเพื่อท่านปกป้องผู้ที่ว่าจ้างท่าน แต่ท่านต้องตอบก่อนว่าจะไม่หรือใช่ และมันก็จะเป็นภายใน 7 วัน
และบนภายใน 7 วันจะไม่ได้เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงงบบัญชี แต่สุดท้ายข้อมูลของการประชุมวันนี้จะส่งผล
ทาให้ดาเนินการให้กับสมาชิกได้ กราบขอบคุณค่ะ
ผู้สอบบัญชี ขอตอบท่านสมาชิกในวาระของผู้สอบบัญชีนะครับ ผมจะหยุดพูดในวาระที่ไม่
เกี่ยวกับการสอบบัญชี ขอให้ถึงวาระผู้สอบบัญชีผมจะอธิบาย ขอบคุณครับ
นายเชาวลิต พิสุทธิพงศ์โชโต เลขประจาตัวสมาชิก 224125 ที่ผมฟังอยู่เรื่องการจัดสรร
กาไรสุทธิที่ท่านประธานบอกว่าจัดสรรไม่ได้ เนื่องจากกรมส่งเสริมมีคาสั่งมา แต่ท่านรู้ไหมผมต่อสู้เรื่องสหกรณ์มา
ประวัติผมหลายปี เรื่องท่านประธานขัดคาสั่งนายทะเบียน ผมสู้มาตลอด นายทะเบียนที่ออกคาสั่งมาให้เปิดประชุม
ใหญ่วิสามัญที่ผมล่าลายเซ็น ประธานสมัยนั้นขอออกชื่อ ดร.สวัสดิ์ ไม่ยอมเปิดให้ผม ขัดคาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ยัง
ทาได้เลย วันนี้ท่านจะทาไม่ได้หรืออย่างไรที่จะขัดคาสั่งข้อนี้ โดยที่ท่านจัดสรรกาไรสุทธิยังได้เลย จัดสรรกาไรสุทธิไป
ตามวันนี้แต่เรื่องต่างๆ ที่คาราคาซังอยู่ก็ทาตามหลังไปพรุ่งนี้ ทาเลย ส่งไปให้ท่าน ผอ.และผู้ตรวจสอบบัญชีต้องรู้อยู่
แล้วว่าเรื่องอะไร มันไม่น่ามีปัญหา เพราะประวัติมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ขัดคาสั่งนายทะเบียนมาทั้งนั้น ไม่มีที่ไม่ขัด ถ้า
วันนี้ท่าน ผอ.คืนความสุขให้สมาชิกสหกรณ์ ท่านได้ใจสมาชิกเลยนะครับ ขอบคุณมาก
ประธานกรรมการ ผมว่าอย่าเอาเรื่องขัดคาสั่งเลย ขอความกรุณาท่าน ผอ. สวมหัวโขนของ
รองนายทะเบียน แล้วก็ตัดสินใจ และเอกสารทุกอย่างเราพร้อมอยู่แล้ว เราก็จัดสรรแบบนี้ได้ ไม่มีการแก้ไขงบบัญชี
ใดๆ ทั้งสิ้นเหมือนเดิม ผู้สอบบัญชีก็ไม่ต้องปรับแก้ งบเดิม หลักฐานเรามีให้พร้อมแล้ว ถ้าท่านจะช่วยกรุณาก็จบวันนี้
ได้
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เลขประจาตัวสมาชิก 161059 ถ้าผมคิดว่ามองดูโดยองค์รวม
แล้วตัวเลขทั้งหมดคงไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว ในเรื่องการจัดสรรกาไรสุทธิเพราะอย่างอื่นเป็นเอกสารทั้งนั้น ฉะนั้นถ้า
ตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลง ผมอยากเสนอท่านประธานว่าเราเลื่อนวาระจัดสรรกาไรสุทธิ อยากเสนอคือเลื่อนขึ้นมาก่อน
หมดเรื่อง เพราะวันนี้เราอยู่ตรงนี้กันนานแล้ว และถ้าตัวเลขมันนิ่งก็จัดสรรได้อยู่แล้ว จะเสนอขอเลื่อนวาระ 6
พิจารณากาไรสุทธิเลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ผมขอสมาชิกรับรองด้วยว่ามีท่านใดคิดว่าจะเลื่อนขึ้นมาดีไหม ถ้าดี
เห็นชอบช่วยยกมือให้ผมด้วย ขอบคุณครับ
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ประธาน ขอตรงนี้ก่อนและจะกลับมาที่ อ.พงศ์ศักดิ์ ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดประชุมเลย ขอ
อนุญาตผมเปิดประชุมก่อน เพื่อสมาชิกจะได้เบิกค่าเดินทางได้ด้วยปกติเพราะจานวนเกิน 100 แล้ว นั่งในนี้ ขอ
อนุญาตเปิดประชุมและสมาชิกขอเสนอมติให้เลื่อนวาระ 6 ขึ้นมาพิจารณาก่อน สมาชิกขอเสียงรับรองครับ มีเสียง
คัดค้านไหม ไม่มีนะครับ อย่างนั้นก็ขออนุญาตเลื่อนวาระ 6 ขึ้นมาพิจารณา ท่านสมาชิกอ่านงบเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ปกติก่อนจัดสรรต้องมีการรับรองงบก่อนใช่หรือไม่ ต้องพิจารณาวาระ 4 ก่อนใช่ไหม โดยหลักการต้องเป็นเช่นนั้น
จึงจะมาวาระ 6 ได้ใช่ไหม อ.พงษ์ศักดิ์ เชิญผู้รู้ ต้องวาระ 4 ก่อน จึงจะไปจัดสรรก่อน
ผู้อานวยการฯ เมื่อกี้บอกว่าถ้าผมคืนความสุขให้สมาชิกจะเป็นเรื่องดี อยากทาอย่างนั้นแต่
ถ้าคืนความสุขให้สมาชิกจะเอาความทุกข์เข้าตระกูลผม เพราะลาพังครอบครัวผมคงรับไม่ไหวทั้งตระกูล อยากกราบ
เรียนอย่างนี้ว่าวันนี้ผมมาในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ท่านจะพิจารณาเรื่องรับรองงบการเงินหรือจัดสรรกาไรสุทธิที่
กาหนดในวาระก็เป็นเรื่องที่ท่านจะดาเนินการเพราะเป็นเรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้ดาเนินการ แต่ในฐานะเจ้าหน้าที่
ส่งเสริม ผมขอเสนอว่าการรับรองงบการเงินหรือจัดสรรกาไรสุทธิ นายทะเบียนสั่งระงับไว้ก่อน หากท่านดาเนินการ
ไปวันนี้ ผมไม่ขัดขวางแต่เรียนว่าการดาเนินการฝ่าฝืนคาสั่งนายทะเบียนอาจจะถูกเพิกถอนได้ มันจะยุ่งแก้ไขอีก ถ้า
กระบวนการแก้ไขมันชัดเจนท่านอาจจะใช้เวลานิดหน่อยรายงานผลการแก้ไขให้นายทะเบียนพิจารณาก่อน ที่จริงผม
จะสวมหมวกอะไรก็ได้แต่ผมคนเดียวกระบวนการในทางบริหารมันคงไม่ใช่ เพราะข้อมูลต่างๆ ต้องให้เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องวินิจฉัยเสนอก่อน ก่อนผู้มีอานาจจะใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ วันนี้ผมเห็นด้วยแต่กระบวนการนาเสนอหรือออก
คาสั่งนายทะเบียนปลดคาสั่งนี้ผมไม่สามารถเซ็นได้ ฉะนั้นนาเสนอก่อนทั้ง 2 วาระรับรองงบการเงินกับจัดสรรกาไร
สุทธิยังติดเงื่อนไขที่นายทะเบียนสั่งระงับไว้ ขอบคุณมาก
ประธาน สรุปคือวันนี้เราไม่สามารถพิจารณาวาระที่ 4 และ 6 ได้ ตามคาสั่งของนายทะเบียน
สหกรณ์ ซึ่งมีผลใช่ไหม
นายเชาวลิต พิสุทธิพงศ์โชโต กราบเรียนท่านประธาน อย่าไปฟัง ผอ.มาก ฟังสมาชิกครับ
ท่านกล้าไหม ท่านอยู่ข้างสมาชิกหรือข้าง ผอ.
ประธาน ผมแค่สรุป
นายเชาวลิต พิสุทธิพงศ์โชโต ท่านมีตาแหน่งตรงนี้เกิดจากสมาชิกเลือกท่าน ท่านต้องกล้า
แสดงความคิดเห็น กล้าทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก ผมเชื่อว่าเหตุการณ์วันนี้คงไม่ทาให้สหกรณ์เราล่ม ผมกล้า
ท้าเลยครับ ไม่มี ขอให้ดาเนินตามวาระไป 4, 5, 6 ก็ได้ ถ้าเอาวาระ 6 ขึ้นมาไม่ได้ก็ไป 4,5,6 ท่านไม่ต้องถาม ผอ. แล้ว
เอาความคิดท่าน ขอให้เป็นครึ่งหนึ่งของ อ.สวัสดิ์ หน่อยนะครับ
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นายประพันธ์พงษ์ เวชชาชีวะ ท่านณรงค์พลครับ คาสั่งของท่านอธิบดีบอกภายใน 7 วัน
ไม่ได้หมายความว่าต้อง 7 วัน เดี๋ยวนี้ก็ได้ ถ้าเราแก้ไข 2 ประเด็นที่ท่านบอกมาให้เรียบร้อย กรรมการก็ได้แก้ไขให้แล้ว
ใช่ไหมเรื่องตีราคาที่ดินและเรื่องหุ้นก็บอกเรียบร้อยแล้ว ดูให้ดีในฐานะนักกฎหมายเหมือนกัน บอกว่าภายใน 7 วัน
หมายความว่า 1 นาที ก็ได้ใช่ไหม ผมถามทุกคนจริงไหม ถ้าภายใน 7 วัน ไม่ได้บอกว่าต้อง 7 วัน แล้วจะส่ง เมื่อเราทา
ตามเงื่อนไข 2 ข้อ ได้ มันต้องจบแล้ว เงื่อนไขหมดไปแล้วใช่ไหม ดูให้ดีไม่อย่างนั้นจะถูก 157 อีกนะครับ
ผู้อานวยการฯ คือคาสั่งนายทะเบียน 2 ข้อแรกให้ดาเนินการภายใน 7 วัน อย่างที่ท่านพูด
ถูก แต่มีข้อ 3 บอกให้ระงับนางบการเงินมาให้ที่ประชุมพิจารณาจนกว่าผู้สอบบัญชีให้ความเห็นต่องบการเงินแบบไม่
มีเงื่อนไข ซึ่งจะให้ความเห็นอย่างไรนั่นอีกเรื่องนะ และส่วนที่ 4 คือรายงานผลการแก้ไขแก่นายทะเบียน ที่ผมพูด
ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้ท่านพิจารณา ท่านพิจารณาก็ได้จะเอางบการเงินมารับรองก็แล้วแต่ก็ได้ แต่ผมเตือนไว้
ก่อนว่านายทะเบียนอาจจะพิจารณาเพิกถอนได้ ผมไม่ได้มาค้านท่าน ผมให้ข้อมูลไว้ก่อนและทีหลังจะได้ไม่โทษผม
เพราะถ้านายทะเบียนไม่ ok คนที่ต้องรับผิดชอบคือกรรมการ
นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ เมื่อกี้ผู้สอบบัญชีบอกไม่แก้ไขแล้ว ตกลงดึงกันไปมาอย่างนี้
ผู้อานวยการฯ คือคุยกันพอเข้าใจ ด้วยความที่รีบด่วน wording หนังสืออาจจะออกมาแบบ
นี้แต่กระบวนการแก้ไขมันเป็นระบบที่ผู้สอบบัญชีจะใช้วิธีปลดเงื่อนไขอย่างไร เป็นเทคนิคหรือกระบวนการทาง
ผู้สอบบัญชีเขาถ้าถูกต้องถ้านายทะเบียนเห็น ok ตรงนี้นายทะเบียนอาจจะไม่ติดใจก็ได้
นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กราบเรียนท่านด้วยบอกว่าทางรัฐศาสตร์ ผมนักรัฐศาสตร์
อย่าลืมเวลานี้ป้า 2 คนตีรถพังเพราะอะไร เพราะมัวแต่มองกติกาไม่ได้มองถึงทางรัฐศาสตร์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บ้านเมืองเพราะว่าใช้บางคนถือกฎหมายเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่ เพราะคนที่จะปกครองกันได้ต้องอยู่ด้วยวิธีการรัฐศาสตร์บวก
กฎหมาย ไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียว จะฝากไปด้วยว่าทุกคนต้องรู้กฎหมายอย่างเดียวทาให้บ้านเมืองพังมาเยอะแยะ
อย่าเอาอย่างนั้นมาเลย ไปกราบเรียนท่านอธิบดีด้วย ผมยินดีไปพบท่านด้วย ถ้าท่านคิดว่าเอากฎหมายเป็นที่ตั้ง
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม ผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด ลูกศิษย์ผมทั้งนั้น ผมจะบอกให้
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ผมฟังมาแล้ว เดิมมีเงื่อนไขแต่เมื่อเงื่อนไขจากฝ่ายผู้ตรวจสอบ
จากฝ่ ายประธานสหกรณ์ จากนายทะเบี ย นเวลานี้ ท่ านจะใส่ ห มวกไหนก็ ไ ด้ เพราะเป็ นผู้ ล งนามในค าสั่ ง เมื่ อ
ข้อเท็จ จริ งต่างๆ ปรากฏแล้ ว การใช้อานาจต้องใช้บ นพื้น ฐานข้อเท็จจริง การใช้อานาจของท่าน ผมเชื่อว่าเมื่อ
ข้อเท็จจริงปรากฏ ล็อคต่างๆ ถูกปลดแล้ว ผมเชื่อว่าท่านไม่เลือกใช้ในลักษณะใช้แต่อานาจโดยไม่คานึงด้านจิตวิทยา
มวลชนที่กาลังรอท่าน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏอันเป็นสาระสาคัญ คาสั่งที่เป็นเงื่อนไขต้องถูกปลดตามด้วย ผมเชื่อ
อย่างนั้น ขอบคุณครับ
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นายจารูญ ณ ระนอง จะพูดให้เห็นลักษณะของจุฬาฯ เมื่อมีปัญหาเราไม่เคยทิ้งกัน ขอเพียง
ให้ได้ข้อมูลถูกต้องอย่าบิดเบือน ทุกปัญหาไม่เกินกาลังบุคลากรของจุฬาฯ ที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น มีสิ่งยืนยัน
อันหนึ่งว่ากรรมการชุดปัจจุบันไม่ได้ make ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องการประเมินราคา เราก็เบาใจไป เมื่อปัญหาเกิดขึ้น
ต้องร่วมกันแก้ ที่ผมพูดตรงนี้เพราะต้องการให้บุคลากรปัจจุบันมิได้เป็นจุฬาฯ แล้วได้เข้าใจบรรยากาศของเรา
การแก้ไขปัญหานั้นจุฬาฯ รักจุฬาฯ เมื่อใครเข้ามาเป็นสมาชิกหากผิดพลาดขึ้นมา น้อยมากที่จะโดดหนี เราพร้อม
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ยั่งยืนตลอดไป เช่นตัวผมจะให้ผมไปถอนจากการเป็นสมาชิกนั้น พวกเราคงไม่ทา
เพราะเราถือว่าการที่จะช่วยสหกรณ์คือช่วยบรรดาสมาชิกของสหกรณ์ นั่นคือเลือดเนื้อเชื้อไขของจุฬาฯ ทั้งสิ้น
ฉะนั้นที่มีการซักอะไรมากมายขอเพียงได้ข้อมูลที่ถูกต้องและถ้าผิดพลาดอะไร เรามีวิธีในการแก้ไข ท่านตัวแทน
สหกรณ์ที่มา ท่านไม่สามารถรับปากเราได้เพราะมีหัวโขนบังคับอยู่ พวกเราก็เข้าใจ และเราก็แหย่ไปเผื่อท่านใจดีครับ
ท่านไม่รับเราก็ไม่ว่า แต่เราก็จะดาเนินการไปอย่างนี้ ขอบคุณครับ
ประธาน เนื่องจากคาสั่งมันมีผลบังคับแล้ว และในคาสั่งข้อ 3 เหมือนที่ ผอ.ได้อ่านให้ฟัง
เราไม่สามารถแม้นาเสนองบการเงินและจัดสรรงบการเงินได้ มิฉะนั้นกรรมการต้องรับผิดชอบ ผมอยากบอกว่าถ้า
สมาชิกเสนอเหมือนเมื่อสักครู่ กรรมการไม่ได้เป็นผู้เสนอที่ประชุมใหญ่ มีอานาจเหนือคณะกรรมการ เพราะที่ประชุม
ใหญ่เป็นเจ้าของ ถ้าเสนอให้ทา ผมก็เป็นผู้ดาเนินการแต่ไม่ใช่ผู้เสนอให้ทา เพราะถ้าผมเสนอให้ทาผมต้องรับผิดชอบ
แทน ถ้าท่านจะทาเสนอสิครับ
นางสุจิตราฯ น่าจะเป็นการหลงประเด็นกัน จริงๆ นายทะเบียนสหกรณ์บอกว่าถ้าดาเนินการ
แก้ไขได้ภายใน 7 วัน คือให้ดาเนินการแก้ไข วันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเสนอของสมาชิกสหกรณ์ว่าจะ overall สิ่งที่
นายทะเบียนสหกรณ์ได้แจ้งมา ดิฉันขอยืนยันตามคาของ อ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ว่าในเมื่อเงื่อนไขต่างๆ ได้ถูก
เปิดชี้แจง ไม่นับก่อนว่าหลักฐานที่เราเห็นมูลค่าเป็นจริงตามนั้น เท็จหรือไม่ เราไม่คุย เราคุยหลักฐานที่เห็น แต่
เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ขอให้กลับไปทางบการเงินใหม่ ไม่ได้ขอให้เปลี่ยนรายงานผู้สอบบัญชี แต่ถามว่าเงื่อนไข
ต่างๆ ที่ติดเป็นประเด็นหากวันนี้ได้ประจักษ์ตาแล้วก็ทาลายสิ่งที่เรากังวลใช่หรือไม่ หากใช่ ไม่เกี่ยวว่าจะไม่รับรอง
งบการเงิน เพราะมีการพิสูจน์ ณ ปัจจุบัน ก็สามารถที่จะเดินต่อใช่หรือไม่ ขอบคุณค่ะ
ประธาน อาจารย์จะเสนอว่าอย่างไรเสนอมาเลย
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผมไม่อยากพูดหรอกเพราะ
อาจารย์แต่ละท่านก็พูดแล้ว เป็นนักบัญชีทั้งนั้น นักกฎหมายทั้งนั้น ผมอดไม่ได้ที่จะต้องพูด เมื่อสักครู่ผมเข้าใจทาง
กรมพูด ถ้าเกิดว่าท่านตรวจบัญชีแบบนี้ แต่ตรงนี้เราพูดในที่ประชุมทั้งหมด รับรองว่าพูดไปแล้วถึงแม้ท่านประธาน
ตัดสินใจชี้ขาดเรื่องที่จะแจก เงินที่เห็นวาง planning ไว้เรียบร้อย เราจะไม่ว่าผู้ตรวจบัญชีไม่ถูกต้อง จะไม่พูดแล้ว
เพราะท่านป้องกันไว้เท่านั้นเอง ผู้ที่ปฏิบัติตัดบัญชีชี้ขาดคือประธานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เพราะทุกคนเป็น
สมาชิกร่วมกันเอาเงินมาแชร์กันที่นี่ ไม่เกี่ยวกับทางนี้เพราะเราจ้าง 200,000 ให้ท่านดูแลเท่านั้นเอง แต่ท่านป้องกัน
ว่าเราจะต้องป้องกันเราติท่านแน่นอน เพราะเคยติมาแล้ว ผมคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้น แต่ ดร.สุจิตราชี้แจงแล้วว่ามี
เหตุผลสมควรแล้วเท่านั้นเราก็ ok ได้ เพราะสมาชิกเป็นภูมิคุ้มกันให้ท่านแล้ว ณ ที่นี่ ผมบอกว่าท่านตัดสินใจไปเลย
ที่ผมจะติคือเมื่อเรามีการประชุมวันที่ 15 ไม่ได้มันพลาดผมยอมรับว่าท่านพลาด ตรงนี้แก้ไขได้ ทาไมไม่เซ็นตอนนั้น
ไม่ประสานงานกันเหรอระหว่างตรวจสอบบัญชี ผมติตรงนั้นมากกว่า อย่างอื่นท่านตัดสินใจได้เลย เราจะได้รับเงินกัน
ผมไม่งกแต่ต้องการอยากได้เงินบ้าง ขอบคุณครับ
ประธาน ที่ประชุมใหญ่มีอานาจเหนือกรรมการเสนอเลยครับ จะให้ทาอะไร ผมมีหน้าที่
ดาเนินการประชุม
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นายเชาวลิต พิสุทธิพงศ์โชโต เมื่อกี้สมาชิกเสนอวาระที่ 4,5,6 เอาเสียงที่ประชุมใหญ่รับรอง
จะเอาวาระที่ 4,5,6 ขึ้นเลยครับ พิจารณา
ประธาน ตกลงท่านเสนอใช่ไหมว่า 4,5,6
นายเชาวลิต พิสุทธิพงศ์โชโต ครับเสนอครับ วาระที่ 4,5,6
นางสุจิตราฯ ตอนนี้เหมือนเล่นเกมกันว่าจะโยนขี้ให้ใคร อันนี้ไม่ได้เล่นเกมนะ ใน
คณะกรรมการเวลาอนุมัติเงินกู้เป็นพันล้านหมื่นล้านไปฝากที่ไหนทาได้ ไม่ถามที่ประชุมใหญ่ แต่เรามอบอานาจให้
ท่าน ประเด็นที่ 4,5,6 ต่อไม่ได้เพราะคาถามคือปัญหาเงื่อนไขที่ถูกชี้แจงโดยนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าวันนี้ชี้แจงเสร็จ
จบไหม ถ้าจบ 4,5,6 แสดงว่างบในนั้นเหมาะสม สะท้อนความเป็นจริง เราไปสู่เรื่องที่ผู้สอบบัญชีต้องตอบก่อนไหมว่า
สบายใจไหมถ้าวันนี้เห็นเอกสาร ครบแล้วสบายใจท่านบอก ok 4,5,6 สลายเงื่อนไข ขอบคุณค่ะ
ประธาน ผู้สอบบัญชีจะพูดตอนนี้ไหม
ผู้สอบบัญชี ยังครับ ตามวาระ
ประธาน ผมพูดในนามส่วนตัวก่อน นี่ไม่ใช่เป็นกระบวนการโยนภาระให้ใคร ตามความเป็น
จริงเรื่องงบประมาณ เรื่องการจัดสรรกาไรสุทธิเป็นอานาจของที่ประชุมใหญ่ ผมทาหน้าที่ประธานที่ประชุม ท่าน
เสนอมาผมก็รับฟังและเหมือนที่สมาชิกเสนอขอให้เอา 4,5,6 ขึ้นก่อน ถ้าจะยอมตรงนี้ผมขอเสียงรับรอง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ ให้เลื่อนวาระที่ 4, 5, 6 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาก่อน
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง พิจารณางบดุลและรายงานประจาปี 2560 แสดงผลงานของสหกรณ์
ประธานฯ ได้เชิญ นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จากัด
เพื่อพิจารณางบดุลและรายงานประจาปี 2560 ให้สมาชิกในที่ประชุมพิจารณา
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่
ให้เป็นผู้ส อบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์จุ ฬาฯ ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการว่าจ้างจากคณะกรรมการ ในการ
ท างานของผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งรั ก ษาประโยชน์ ส มาชิ ก เป็ น หลั ก คื อ ตรวจสอบ แต่ ก ารตรวจสอบจะต้ อ งอยู่ เ หนื อ
ผลประโยชน์ทุกอย่าง คือมีความเป็นกลางเห็นอะไรก็รายงานไปอย่างนั้น การทางานหรือรายงานของผู้สอบบัญชีจะมี
ระยะเวลาการทางาน ไม่ได้ทางานวันเดียว ทางานประมาณ 600 main hours หรือประมาณ 60 main day สาหรับ
สหกรณ์ขนาด 40,000 ล้าน ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประชุมกับคณะกรรมการปรึกษาหารือเป็นระยะ รายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่เห็นในหน้า 5 ไม่ได้รายงานเพื่อกรรมการแน่ เพราะเป็นการรายงานว่ามีข้อสงสัย คณะกรรมการเป็น
ผู้ทาบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชี บอกว่างบการเงินที่ให้ตรวจนั้น ผู้ สอบฯ มีข้อสงสัยบางส่วน ไม่มีกรรมการคนไหนอยากเห็น
หรอก เพราะเป็นการรายงานถึงสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนในสิ่งที่คณะกรรมการทา ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกซึ่งจ้างผู้สอบบัญชี มาได้
เห็น ผมมีความตั้งใจที่จะทาการสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้
สมาชิกได้เห็นฐานะการเงินผลการดาเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ ไม่ได้คานึงว่าเมื่อรายงานแล้วจะทาให้ท่านจ่ายเงิน
ปันผลไม่ได้ ขณะที่รายงานไม่มีคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์และไม่เคยมี ผมทางานมา 17 ปี ไม่เคยมีว่าผู้สอบบัญชีแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขและทาให้จัดสรรกาไรไม่ ได้ อันนี้เท่าที่ผมทราบไม่เคยปรากฏ ผู้สอบบัญชี ไม่ได้มีเจตนาและ
ต่อไปอนาคตถ้ามีหนังสือลักษณะนี้ ผมก็ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ไม่ได้ เพราะปัญหาของท่านยัง
แก้ไม่เสร็จก็ไม่แน่ว่าปีหน้ารายงานการสอบบัญชี จะมีเงื่อนไขอีกไหม ถ้าเราบอกว่ารายงานการสอบบัญชีมีเงื่อนไขและ
จัดสรรกาไรไม่ได้ ผู้สอบบัญชีถูกลากเข้าไปตาหนิ จริงๆ ไม่เกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ในอดีตสหกรณ์ใกล้เคียงที่ถูกผู้สอบบัญชี
แสดงความเห็ นอย่ างมีเงื่อนไข ชุมนุ มสหกรณ์ใหญ่แห่ งหนึ่งก็เป็นแบบนี้เขาก็จัดสรรกาไรได้ตามปกติ ในวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สอบบัญชีได้รายงานการสอบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์อย่างตรงไปตรงมา เช่น กระจกเพียงสะท้อนเรื่องราวที่เกิดไม่ได้ก่อกาเนิดข้อเท็จจริงมาเอง ขอทา
ความเข้าใจกับสมาชิกเพราะผมตั้งใจมากกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา ฯ
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ในหน้า 5 รายงานผู้สอบบัญชีที่เราเห็นว่าเป็นรายงานอย่างมีเงื่อนไข การสอบบัญชีอย่างมี
เงื่อนไขมีหลายอย่าง ทั้งการแสดงข้อมูลที่ขัดจากข้อเท็จจริงก็คือผิด แต่กรณีที่ผมรายงานเป็นรายงานว่าถูกจากัด
ขอบเขตการตรวจสอบ หลักทรัพย์ที่ นามาหักจากการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามคาพิพากษาจานวน
2 ราย ข้าพเจ้าถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบทาให้ไม่มั่นใจว่ามูลค่าของหลักประกันถูกต้องหรือไม่ เป็นการรายงาน
ที่ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูก เพียงบอกว่าด้วยข้อจากัดทาให้เว้นไว้ไม่แน่ใจ แต่ถามว่าเว้นไม่ ไม่แน่ใจทั้ง 39,000 ล้าน
หรือไม่ ไม่ใช่ เพียงมูลค่าของหลักทรัพย์ 432 ล้าน และ 145 ล้าน ตามลาดับ คือมูลค่าของที่ดินที่ สหกรณ์เคหสถาน
นพเก้ารวมใจ จากัด นามาจานองกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีมูลค่าประเมินที่ปรากฏ 432 ล้าน และมูลค่าหุ้นของ
บริษัท สหประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ยึดมาจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนมงคลเศรษฐี
จากัด เท่านั้น และการแสดงความเห็นแบบจากัดขอบเขตก็เพียงไม่แน่ใจว่ามูลค่าถูกต้องไหม ผมไม่ทราบว่าการ
รายงานแบบนี้จะทาให้ นายทะเบียนสหกรณ์สั่งสหกรณ์ ออมทรัพย์จุฬาฯ ว่าบกพร่องก็ต้องเรียนสมาชิกให้ทราบ
ผมบอกท่านแต่แรกว่าที่จัดสรรกาไรไม่ได้เพราะนายทะเบียนสั่ง ไม่อนุญาตให้ท่านจัดสรร ไม่ใช่รายงานของผู้สอบ
บัญชีทาให้ท่านจัดสรรไมได้ ต้องทาความเข้าใจสมาชิกเพราะไม่เช่นนั้นต่อไปจะไม่มีใครตรวจบัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์
จุฬาฯ เพราะถูกจากัดสิทธิ์ในการแสดงความเห็น ไม่สามารถแสดงความเห็นตามที่ควรจะเป็นได้ เพราะไม่อย่างนั้น
เขาจัดสรรกาไรไม่ได้จะยุ่งในทางวิชาการ เกณฑ์การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ท้ายหน้า 5 คือเรื่องที่ผมพูดเมื่อ
สักครู่คือสหกรณ์คานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามคาพิพากษารายสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จากัด กับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จากัด มูลค่าที่ดินและหุ้นมาหักออกจากการคานวณ ผู้สอบบัญชีได้เขียนไว้ในหน้า
5-6 ว่าไม่มั่นใจในมูลค่าของหลักประกัน ผมสรุปให้สมาชิกฟัง ผมเชื่อว่าหลายท่านอ่านละเอียดแล้ว นี่คือเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ท้ายหน้า 6 ที่เขียนว่าเริ่มต้นด้วยคาว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ นี่ก็เป็น
wording ปกติของรายงานมาตรฐานที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพ หน้า 7 เรื่องสาคัญในการตรวจสอบสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ คือเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่นาไปฝาก ไปลงทุน หรื อให้สหกรณ์อื่นกู้ ผู้สอบบัญชีจะให้ความสาคัญ
นอกเหนือเรื่องที่ เราตรวจ เรื่ องความเพียงพอของการ เผื่ อหนี้สงสั ยจะสูญ มาดูเงินแต่ละที่ๆ เป็นอย่างไร เช่น
เงินฝากสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จากัด สหกรณ์การเกษตรมาบตะโกเอน จากัด เป็นต้น ผู้สอบบัญชีจะให้
ความสาคัญในการตรวจสอบ มีวิธีการอยู่ด้านขวามือของหน้า 7 มีการสอบทานงบการเงิน มีการอ่านรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการรวมทั้งร่วมประชุมกับคณะกรรมการ บางรายถึงกับสอบบัญชีย้อนหลัง เพื่อให้รู้ว่าธุรกรรมใน
ขณะนั้นเกิดขึ้นอย่างไร นี่คือสิ่งที่ผู้สอบบัญชีทาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์จุฬาฯ ด้วยความตั้งใจ
เพื่อถ้าหากว่าพบข้อสังเกตก็จะมารายงานต่อที่ประชุมใหญ่ อย่างที่เรียนแล้วการรายงานการสอบบัญชีได้มีเรื่อง
เกณฑ์แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หมายความว่าเรื่องที่ผู้สอบบัญชีได้ขยายเรื่องราวต่างๆ มีข้อสรุปแล้วในวรรคที่
เขียนว่า ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ส่วนวรรคของเรื่องสาคัญในการตรวจสอบเพียงบอกเพิ่มเติมว่านอกเหนือจากเรื่อง
ที่พูดในวรรคเกณฑ์แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ยังมีเงินอื่นๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ นาไปฝาก ให้กู้หรือลงทุน
ที่ผู้สอบบัญชีตรวจเพียงแต่ไม่นามาเป็นเงื่อนไขในการรายงาน ท่านอย่าลืมว่าทรัพย์สินของสหกรณ์ ออมทรัพย์จุฬาฯ
39,000 ล้านเศษ มากครับ ผู้สอบบัญชีหยิบยกมาเป็นเงื่อนไขเพียงบางส่วน หน้า 8 ข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เน้น เป็น
เรื่องที่ปรากฏในงบการเงินแล้ว ปีนี้
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ข้อ 1.1 เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด เงินฝากในอดีตคือดอกเบี้ยค้างรับของเงินให้กู้ มัน
ถูกโอนมาเป็นเงินฝากตามข้อตกลงในอดีต ตามแผนฟื้นฟูเราจะได้ 20 ล้าน แต่ปีนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจั่น
จากัด ได้ชาระ 13 ล้านเศษ เขามีปัญหาเรื่องการขายทรัพย์สิน คณะกรรมการน่าจะชี้แจงได้ดีกว่า ปีนี้ชาระไม่เป็นไป
ตามแผนฟื้นฟู ถามว่ากระทบต่อฐานะการเงินหรือกาไรของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ไหม เงินฝากนี้สหกรณ์ได้เผื่อไว้
เต็มแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ได้ไม่ครบ ได้เงินมาน้อยกว่าแผนแต่ไม่ส่งผลต่อค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ข้อ 1.2 ในระหว่างปีทั้งนายทะเบียนและผู้สอบบัญชีได้ให้สหกรณ์ ออมทรัพย์จุฬาฯ ประเมินมูลค่า
หลักทรั พย์ ที่น ามาจานองเป็นประกัน หนี้ หรือประกันเงินฝากก็แล้ว แต่ บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จากัด ได้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
1.2.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันเป็นหลักประกันเงินให้กู้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจั่น
จากัด คือตึกยูเนี่ยน มูลค่าที่เขาประเมินมา 2,074 ล้านบาท
1.2.2 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันเป็นหลักประกันเงินให้กู้แก่สหกรณ์การเกษตรหนองจอก จากัด
มูลค่าประเมิน 99 ล้านบาทเศษ นี่ถือว่าใช้ได้
1.2.3 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันเป็นหลักประกันเงินฝากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ ารวมใจ จากัด
มูลค่าของบริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จากัด คือ 308 ล้านบาท
แต่ทั้ง 3 เรื่อง ประเมินมาแล้วก็เก็บไว้เป็นข้อมูลเฉยๆ ไม่ได้นามาปรับปรุงอะไรทางบัญชี
เพื่อแจ้งสมาชิกว่าที่เรากังวลเรื่องราคาหลักทรัพย์ที่นามาจานองโดยเฉพาะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
มูลค่าที่ผู้เชี่ยวชาญแจ้งมาเป็นเท่าไร แต่ผู้สอบบัญชีไม่ต้องตรวจว่าจริงไหม สหกรณ์ประเมินมาแจ้งสมาชิกเท่านั้น
ผู้สอบบัญชีเน้นให้เห็นว่างบการเงินเขียนไว้ หัวข้อที่ 2 ที่เน้น เนื่องจากนายทะเบียนสหกรณ์มีคาสั่งที่ (สสพ.1)
20/2560 สั่ งให้ คณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบันแจ้ง เป็นหนังสื อให้ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ชุด 52-53 จานวน 15 ราย ชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้น 606 ล้านบาทเศษ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
โดยกาหนดให้ชดใช้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สหกรณ์แจ้ง หากคณะกรรมการดังกล่าวคือชุดที่ 52-53 ไม่ชดใช้ให้
สหกรณ์ฟ้องร้องดาเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวภายใน 30 วัน สหกรณ์ได้แจ้งรายงานแก้ไขข้อบกพร่องไปที่นายทะเบียน
สหกรณ์ว่ามีการฟ้องคณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ผมดูสาเนาคาฟ้องแล้ว ทั้งหมดใน
หน้านี้ไม่มีผลต่อการแสดงความเห็นเพียงแต่นามาเล่าให้สมาชิกฟังว่าเกิดอะไรจากการตรวจสอบ
หน้า 9 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสหกรณ์ต่องบการเงิน ท่านเห็นผู้สอบบัญชีอ่าน
งบการเงินทุกปีให้สมาชิกฟัง แต่จริงๆ เป็นหน้าที่คณะกรรมการ อ่านไปมาก็กลัวว่าท่านจะเข้าใจว่าผู้สอบบัญชีทางบ
การเงิ น ไม่ ใ ช่ ค รั บ เป็ น คณะกรรมการ แต่ เ ขาให้ อ่ า นงบการเงิ น แทนทุ ก ปี ท้ า ยวรรค ความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการก็ เป็ นความรั บ ผิ ดชอบของผู้ ส อบบั ญชีต่ อการตรวจสอบงบการเงิน ผู้ ส อบบั ญชี มีห น้ าที่ เดีย วให้
ความเห็นต่องบการเงินว่าจัดทาขึ้นตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (การบัญชีหรือไม่) ต่อเนื่องจนหน้า 10 หน้า
11 เป็นงบการเงินสหกรณ์ เมื่อกี้รายงานผู้สอบบัญชีสมาชิกไม่ต้องอนุมัติเพียงแต่รับทราบ แต่ต่อไปเป็นงบการเงิน
ของสหกรณ์ คณะกรรมการมีหน้าที่เสนอต่อสมาชิกให้อนุมัติ ต้องถามประธานว่าจะสรุปงบการเงินให้สมาชิกฟังหรือ
จะให้ผู้สอบบัญชีช่วยสรุป เป็นการสรุปต่อเนื่องจากรายงานผู้สอบบัญชี ระเบียบวาระนี้จะถูกหรือผิดกฎหมาย ผู้สอบ
บัญชีไม่เกี่ยว ท่านดาเนินการไปตามอานาจหน้าที่ท่านของที่ประชุมใหญ่
นายสิร วิชญ์ ไพศาสตร์ ได้นาเสนอรายงานผลการสอบบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ประจาปี 2560 ตามเอกสารตั้งแต่หน้าที่ 11- 42 โดยผู้สอบบัญชีจะสรุปการเงินอย่างย่อ ดังนี้
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นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ หน้า 11 ฐานะการเงินสหกรณ์ 39,647 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ ปีนี้
ผู้สอบบัญชีได้แนะนาให้แยกสินทรัพย์ที่ต้องติดตามพิเศษ คือกลุ่มสินทรัพย์ทั้งหมดของสหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาฯ
ที่ต้องให้ความสนใจคือที่เราไปลงทุน ฝาก ให้กู้ในอดีตและประสบปัญหาเรื่องการฝาก การถอนที่พูดกันวันนี้ หน้า 11
กลางหน้าจะมีเลข 5 ด้านหน้า ระยะสั้น 1,131 ล้าน ระยะยาว 1,302 ล้านเศษ รวมกัน 2,700 ล้านเศษ ใน 39,000
ล้านเศษ สินทรัพย์ของจุฬาฯ ส่วนที่มีปัญหา มี แต่ 27,000 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 7 ของสินทรัพย์ทั้งหมด การ
แก้ปัญหาก็ดาเนินไป ยังมีฐานะการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่ง เราเห็น 39,000 ล้าน สินทรัพย์หลักๆ คือเงินฝากของคลอง
จั่นและมงคลเศรษฐีจะถูกนับรวมในบัญชีเงินฝาก แต่ปัจจุบันผู้สอบบัญชีให้ไปไว้ในสินทรัพย์ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ
เพราะไม่มีสภาพคล่องที่จะถอนออกมาได้ มันแยกออกไปหมดแล้ว ท่านสมาชิกดูเพียงรายการนี้ดูหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 5 ก็จะทราบรายละเอียดทั้งหมด นี่เป็นเจตนาของผู้สอบบัญชีคือแยกออกมา สมาชิกจะได้ดูชัดเจน
หน้า 12 หนี้สินและทุน เป็นสิ่งที่บอกเงินทุนดาเนินงานของสหกรณ์ สินทรัพย์จะบอกถึงการใช้ไป หนี้สินและทุนเป็น
สิ่งที่บอกที่มาของเงินทุนดาเนินงาน หนี้สิน 22,000 ล้าน กลางหน้า 12 ทุน 17.615 ล้าน เราจะทราบแหล่งเงินส่วน
ใหญ่มาจากหนี้ แต่ไม่หนีจากทุนมาก 22,000 ล้าน ต่อ 17,000 ล้าน ถ้านา 22,000 หาร 17,000 จะได้สิ่งที่เรียกว่า
debt ratio คือหนี้สินต่อทุน 1 เท่ากว่าๆ ถือว่าระดับดี เงินทุนดาเนินงาน 12,000 ในรูปเงินรับฝาก และ 13,000 ใน
รูปทุนเรือนหุ้น รวมกัน 25,000 ล้านเศษ เป็นเงินทุนภายใน มีการกู้ยื มจากภายนอก 9,500 ล้านเศษ บรรทัดแรก
หน้า 12 ที่เหลือมีทุนสารองต่างๆ หน้า 13 -16 กาไรขาดทุน หน้า 16 สหกรณ์มีกาไรที่ผู้สอบบัญชีแสดงอย่างมี
เงื่อนไข 932 ล้านเศษ ผ่านการหักค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ หักค่าเผื่อเงินลงทุนด้อยคุณภาพ
ประมาณ 159 ล้าน หน้า 17 รายละเอียดประกอบงบกาไรขาดทุน เป็นหน้าที่ 14-16 หน้า 19 งบกระแสเงินสด งบ
การเงิน ปกติผ มอธิบ ายยาวเพื่อให้เข้าใจ แต่วันนี้ไม่มีเวลา เป็นงบการเงินที่สะท้อนถึงการดาเนินกิจการในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี เกิดการไหลเวียนของกระแสเงินในกิจกรรมต่างๆ คือกิจกรรมดาเนินงานลงทุนและการจัดหาเงิน คือ
เงินที่เราได้รับชาระหนี้ จ่ายเงินกู้ รับเงินฝาก จ่ายคืนเงินฝาก ค่าหุ้น จ่ายคือค่าหุ้น สุทธิแล้วเพิ่มหรือลดจากต้นปี
เท่าไรดูหน้าที่ 22
หน้า 22 งบกระแสเงินสดปีนี้ลดลง หน้า 22 บรรทัดที่ 3 จากข้างล่าง ลดลง 308 ล้านเศษ
ลดลงหมายถึงในรอบปีเราได้รับเงินฝากจากสมาชิก ค่าหุ้นสมาชิก กู้ยื มเงินจากภายนอก รับชาระหนี้จากสมาชิก
หักกับที่นาไปให้สมาชิกกู้ หักที่นาไปให้สมาชิกที่ถอนหุ้น หักจากสมาชิกที่ถอนเงินฝาก หักปันผลเฉลี่ยคืน หักที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เงินของสหกรณ์ลดลงจากต้นปี 308 ล้านเศษ การลดลงของเงินสดในงบกระแสเงินสด ไม่ได้บอกว่าดี
หรือแย่ แต่สะท้อนการดาเนินงานในรอบปี ถ้าเห็นว่ าในช่วงใดเงินเริ่มขาดมือก็จะเลือกระดมเงินฝาก ระดมหุ้นหรือ
กู้ยืมจากภายนอกมาทดแทน เป็นการไหลเวียนชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หน้า 23 เป็นต้นไปจะเป็นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หน้า 24 หมายเหตุข้อ 5 สินทรัพย์ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ ผู้สอบบัญชีแนะนาให้แยกออกมา
สมาชิกอย่าดูสินทรัพย์ที่กังวลกันมีอะไรบ้าง ผมให้กองไว้ที่เดียวหมด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จากัดที่ได้มี
คาพิพากษาแล้ว สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จากัด สหกรณ์การเกษตรมาบตะโกเอน จากัด สหกรณ์การเกษตร
หนองจอก จากัด อยู่ในเอกสาร มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีก ารเผื่อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพไว้หน้าท้าย 24-25
หน้า 25 เป็นการบอกแต่ละเรื่องๆ เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วเท่าไร ตั้งแต่ สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จากัด
ตอนนี้สะสม 259 ล้าน สาหรับค่าเผื่อ มีเงิน 1,063 ล้าน หนี้ 1,063 ล้าน ตามคาพิพากษา มีการเผื่อไว้ 259 ล้าน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จากัด 215 ล้าน เผื่อแล้ว 69 ล้าน ดูคอลัมน์ซ้ายสุดกับขวาสุด คอลัมน์ซ้ายสุดคือ
เงินต้น ขวาสุดคือค่าเผื่อที่ตั้งไว้ 2 อันนี้ที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในการคานวณค่าเผื่อ ถัดมาตั้งแต่
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด มีเงินฝาก 70 ตั้งค่าเผื่อเต็ม 70 หน้า 25
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หัวข้อ 4 สหกรณ์การเกษตรหนองจอก จากัด ลูกหนี้เหลือ 20 ค่าเผื่อตั้งไว้ 20 สหกรณ์
การเกษตรมาบตะโกเอน จากัด ลาดับที่ 5 2.2 ล้าน ตั้งไว้แล้ว 2.2 ล้าน เต็ม สหกรณ์บริการ รสพ. จากัด เงินฝาก
12 ล้าน ตั้งไว้เต็ม 12 ล้าน เพราะฐานะการเงินเขาไม่ดี สหกรณ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อุบลราชธานี จากัด 6.5 ล้าน
ตั้งไว้ 1.3 ล้าน เขามีหลักทรัพย์จานองเป็นที่ดิน มีราคาประเมินของกรมที่ดิน ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ไม่ได้มีเงื่อนไข
อะไร เหตุผลที่ต้องตั้งสหกรณ์ทรัพยากรมนุษย์อุบลราชธานี จากัด เพราะผมตามไปตรวจย้อนหลังพบว่าหลักฐานการ
กู้ไม่ค่อยถูกต้อง มีเอกสารน่าสงสัยมากพอสมควร มีการตั้งไว้เรียกว่าตั้งไว้เต็มหลังหักประกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
และคนหนองคาย จากัด 290,000 ตั้งไว้เต็ม หน้า 26 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จากัด 53 ล้าน ตั้งไว้
26 ล้าน เป็นเงินให้กู้มีระเบียบว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ไม้อัดไทย จากัด 15 ล้าน ตั้งไว้เต็ม
15 ล้าน ลูกหนี้ตามคาพิพากษาสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จากัด 71 ล้าน ตั้งไว้ 36 ล้าน มีหลักทรัพย์เข้ามา
จานอง ถือว่าตั้งเต็มหลังหักหลักประกัน หุ้นชุมนุม สหกรณ์ธนกิจไทย จากัด ตั้งตามกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
50 ล้าน ตั้งไว้เต็ม นี่คือส่วนสินทรัพย์ที่ต้องติดตามพิเศษ ถ้าสมาชิกสนใจให้อ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
หน้า 27 เป็นต้นไป เป็นเงินลงทุน ขอให้ดูตามเอกสารเพราะเวลาไม่มาก หน้า 35 เรื่องอื่นๆ ที่ผมหยิบมาพู ดใน
วรรคเน้นผู้สอบบัญชีคือมีการฟ้องร้องกับอดีตคณะกรรมการชุดที่ 52-53 ต่อศาล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
นายทะเบียนสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น 606 ให้แก้ไขข้อบกพร่องโดยการสั่งให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันเรียก
ค่าเสียหาย 606 ล้าน เราจะฟ้องบวกดอกเบี้ยต่างๆ ก็เป็น 600 กว่าล้าน ผมจาไม่ได้ เป็นการบอกว่าปฏิบัติตามคาสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์โดยการฟ้องดาเนินคดีกับอดีตคณะกรรมการจากผลของการฝากเงิน สหกรณ์เคหสถานนพเก้า
รวมใจ จากัด และหักด้วยมูลค่าที่บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จากัดได้ประเมินไว้ 308 ล้าน เป็นที่มาของมูลหนี้ที่
สั่งให้มีการเรียกสาหรับคณะกรรมการชุดก่อน มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานกรรมการ ท่านสมาชิกที่มีคาถามและถามผมบ่อยๆ ที่ผู้สอบบัญชีว่าไว้หมายเหตุ
รายการ NPL ทั้งหลายอยู่ในหน้านั้นทั้งหมด อย่างที่ผมชี้แจงเบื้องต้นรายเล็กๆ ปีนี้เรากาไรเยอะเราตั้งเต็มหมด
เหลือที่มีปัญหา 2 อันที่ว่า หลังจากฟังเรื่องงบแล้วสมาชิกมีข้อสงสัยซักถามไหม จะได้ขอมติว่าจะรับรองหรือไม่
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เมื่อกี้ขออภัยผู้สอบบัญชี ที่ผมถามว่า 95,600 ของคณะกรรมการ
กากับดูแลและตรวจสอบการใช้งบประมาณ ไม่มีรายงานให้เห็นใช่ไหม รายงานไม่มี ตรงนี้ไม่มี คืออะไรกัน อีกเรื่อง
หนึ่งคือประมาณการผลขาดทุนจากเงินลงทุนหุ้นด้อยคุณภาพ 50 ล้าน เข้าใจชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด แปลว่า
ชุมสุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด หมดเลยใช่ไหม คือชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด คือเจ๊งใช่ไหม
ประธาน ไม่ใช่ กรมตรวจเขาแนะนาให้ตั้งไปตามหลักความระมัดระวัง ยังไม่เจ๊งเขายังดาเนิน
กิจการปกติ เรามีเงินเหลือก็ตั้ง
นายพงศ์ศักดิ์ กรรณล้วน นี่เป็นหุ้นใช่ไหม หุ้นที่เราไปถือหุ้น ถ้าเราตั้ง 50 ล้าน แปลว่าเรามี
หุ้น 50 ล้าน เราก็ตั้ง 50 ล้าน มองแล้วเขาคงไปไม่รอดใช่ไหม
ประธาน ไม่ใช่

31

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561 ครั้งที่ 2

32

24

นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ทาไมต้องตั้ง 50
ประธาน เขาขอให้ตั้งก็ตั้งไป
นายพงศ์ศักดิ์ กรรณล้วน คงไม่ใช่ ถ้าบริษัทเขาเจริญเติบโตเหมือน ปตท.
ประธาน ผมเข้าใจแล้ว คือกรมตรวจบัญชีเขาประเมินราคาหลักทรัพย์ที่ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจ
ไทย จากัด ทีส่ หกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จากัด เอาไปจานองไว้ด้วยราคาประเมินของกรมที่ดินซึ่งต่ามาก เมื่อเป็น
เช่นนั้นงบการเงินของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด ถ้าอิงของกรมที่ดินจะขาดทุน นี่คือสิ่งที่กรมตั้งเป็นข้อสังเกตไว้
และให้ผู้สอบบัญชีทาการรับรองแบบมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันในรอบแรก แต่สถานการณ์เปลี่ยนหลังจากนั้นเพราะที่ดินที่
สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จากัด เอาไปจานองกับชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด ได้ทางานร่วมกับผู้ชาระบัญชี
และโอนเป็นชื่อชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด ทั้งหมด เป็นเจ้าของแล้ว เราได้ฝากต่อ เขาไม่เคยผิดชาระหนี้เลย เป็น
ความร่วมมือกัน ถ้าทุกคนถอนหมดมันล้มแล้วกระทบหมดเลย สถานภาพเขายังดี งบบัญชีเขาอิงจากผู้ประเมินในตลาด
หลักทรัพย์ทามาทุกปี ไม่เคยถูกโต้แย้งใดๆ เขาก็อิงส่วนนั้น เขาจัดประชุมใหญ่จัดสรรงบ จัดสรรกาไรขาดทุนไปแล้ว แต่
ตรงนี้เนื่องจากเราต้องการแสดงความจริงใจเราก็อยากบริหารจัดการตามหลักความระมัดระวัง ถ้าสงสัยตรงนี้ 50 ล้าน
เรามีเงินเหลือก็ตั้งไว้ปีหน้าก็เป็นกาไรของเรา เท่านั้นเอง
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน นี่คือผู้ตรวจสอบหรือกรมตรวจ
ประธาน กรม
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน อีกอันหน้า 24 เงินฝากทีช่ ุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด มันเท่าไร
550 หรือ 540
ประธาน 550 แต่ปีที่ผ่านมาเราได้เจรจาว่าเมื่อเราแสดงน้าใจช่วย เขาก็เอาเงินต้นมาคืน 10
ล้าน ก็เหลือ 540 เข้าบัญชีเราตั้งแต่ปีที่ผ่านมา บวกปันผล 5% และดอกเบี้ย ไม่ได้ผิดนัดใดๆ เลย
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เฉพาะปี 60 ใช่ไหม ที่เป็น 540
ประธาน ใช่ เพราะเขาเพิ่งมาคืน
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ที่ผมถามเรื่องคณะกรรมการ
ประธาน เราได้เอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพราะคณะกรรมการกากับ
ได้ทาหนังสือไปขอให้บรรจุวาระเข้าไป ที่ประชุมโดยเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าวาระได้จัดและส่งให้สมาชิกได้ทราบ
ล่วงหน้า ถ้าเช่นนั้นขอให้คณะกรรมการรายงานในวาระอื่นๆ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ทาไมเรื่องนี้ส่งให้สมาชิกทีหลังได้ ทาไมไม่บวกเข้าไป ถ้าอ้างว่าอัน
นี้จัดไม่ได้ ทาไม 4,5,6 ผมได้รับทีหลัง ทาไมทาได้ ทาไมไม่มารวมกับเล่มนี้
ประธานกรรมการ เราทาตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
ข้อ 63 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุลซึ่ง ผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี วรรคสาม ให้สหกรณ์
ส่งสาเนางบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยังสมาชิกทุกคน และให้เปิดเผยไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ก่อน
วันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ดังนั้นงบการเงินของสหกรณ์จะต้องเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญเท่านั้น
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ไม่ใช่ ท่านตอบไม่ตรงคาถาม ตอนแรกท่านบอกจัดไม่ทัน พิมพ์
เอกสารไม่ทัน แต่เล่มนี้ผมได้รับหลัง มันไม่ได้พิมพ์พร้อมเล่มนี้ใช่ไหม
ประธาน ไม่พร้อม
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นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ทาไมเล่มนี้แทรกเข้าไปไม่ได้เหรอ มันมีข้อบังคับห้ามใช่ไหม
ถ้าเอกสารประกอบเพิ่มได้เฉพาะ 4,5,6
ประธาน ไม่ใช่ เราไม่มีตัวรายงาน
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน แปลว่าคณะกรรมการไม่ส่งรายงานให้ใช่ไหม
ประธาน ไม่ได้ส่ง ขอให้กาหนดวาระไว้และเราคุยกันในที่ประชุมกับกรรมการดาเนินการ
ถ้าอย่างนั้นให้รายงานในวาระอื่น เพราะวาระส่งไปแล้ว
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ขอให้บันทึกในรายงานการประชุมว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่ยอม
ส่งรายงาน
นางสุจิตราฯ ขอเสริมท่านอาจารย์ ตอนแรกมองไม่เห็นจนท่านอาจารย์ได้ชี้ คือตรงหุ้นชุมนุม
สหกรณ์ธนกิจไทย ที่มีการตัดเป็นศูนย์เพราะเผื่อสูญไว้ ทาให้มูลค่า 55 ล้าน หายไปหมด แต่เงินที่เราฝากที่ชุมนุม
สหกรณ์ธนกิจไทย 540 ล้าน ยังรับรู้ว่ามี เป็นประเด็นคาถามที่น่าสงสัยว่าเหตุใดหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจกับมูลค่าเป็น
ศูนย์ แต่เรามั่นใจเงิน 540 ล้าน ยังมีอยู่ ตามหลักการสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุน มันกระทบกันไม่ได้ ดิฉันขอให้
ใส่ในรายงานการประชุมว่าคาถามประเด็นแรก เราบอกว่างบการเงินมีเงื่อนไขใน 2 ประเด็น ชี้แจงได้แต่ไม่ได้ทาอะไร
เกิดคาถามว่ามีเงื่อนไขอื่นๆ อื่นอีกหรือไม่ที่ไม่ได้ระบุเพิ่ม จะส่งผลให้น่ากังวลและมีความเสี่ยงเพิ่มใช่หรือไม่ ขอให้
ท่านทัง้ หลายรับทราบด้วยว่าผลของการรับรองงบการเงินเท่ากับพวกเราได้สแต็มป์ตรายางว่างบการเงินอันนี้ถูกต้อง
ขอบคุณ
ประธานกรรมการ ขอเชิญให้ผู้สอบบัญชีตอบคาถาม
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ มีหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถ้าผมจาเลขไม่ผิดเรียกว่า ว.11
กาหนดให้สหกรณ์ที่มีสภาพส่วนขาดแห่งทุน ผู้ที่ถือหุ้นต้องมีการเผื่อการด้อยคุณภาพของเงินลงทุนหรือหุ้นที่ถือเต็ม
จานวน คือชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด ปีที่แล้วผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขมากกว่าของสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ เยอะ จนในความเห็นของผู้สอบบัญชี จะกลับเป็นขาดทุน ในหนังสื อ ว.11 ส่ งผลให้ สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด ตั้งค่าเผื่อด้อยคุณภาพไว้เต็ม 50 ล้าน ประการที่ 1 ประการ
ที่ 2 จากผลการที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ไปหารือเรื่องวิธีการบัญชี เมื่อกี้พูดเรื่องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี
จากัด และสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จากัด เหตุที่ไม่พูดชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด เพราะไม่มีความเห็น
เป็นอย่างอื่น กรมตรวจบัญชีได้แจ้งให้สหกรณ์ ออมทรัพย์จุฬาฯ สั่งให้ตั้งค่าเผื่อการด้อยคุณภาพเต็มจานวน อันนี้
เป็นไปตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้รักษาการในเรื่องการบัญชีของสหกรณ์กาหนด เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจ
ไทย จากัด 540 ล้าน เนื่องจากไม่ได้ผิดนัดชาระหนี้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ว่าผิดนัด จึงไม่มี
การเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญตามเรื่องอื่นๆ ในการจัดทางบการเงินของคณะกรรมการที่เสนอที่ประชุมใหญ่วันนี้ ให้
ผู้ ส อบบั ญ ชีตรวจและได้ชี้ป ระเด็น ปั ญหาแล้ ว ในรายงานการสอบบัญ ชี เรื่องไหนที่ผู้ ส อบบัญชี ไม่ไ ด้ ชี้ ประเด็ น
หมายความว่าถูกต้องแล้ว เพราะไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถเชื่อถือกลไกใดๆ ที่เรามีได้ ขอให้สมาชิกทาความเข้าใจ
ด้วย ขอบคุณ
ประธาน มีคาถามอีกไหม
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นางอุ่นเรือน เทพธาดา ดิฉันถูกพาดพิงในฐานะมาแทนประธานพอพันธ์ติดธุระ เรื่องการ
รายงานเราได้ทาหนังสือขอไป 2 ครั้งถึงท่านประธานขอให้จัดวาระและเพิ่งได้คาตอบว่าให้อยู่ในวาระอื่นๆ สาเหตุที่
ไม่ส่งรายงานเพราะเราแจกหน้าห้องประชุม ที่ไม่ได้ส่งผ่านกรรมการดาเนินการ เพราะปีที่แล้วมีปัญหาการแจก ส่งไป
แล้วถูกกลั่นกรองตัดทอน พวกเราอยากมาเสนอที่ประชุมในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เราอยากนาเสนอ
ในนี้ ไม่ใช่เรามีเจตนาว่ารับเงินแล้วไม่ทางานให้ แต่อยากให้การรายงานของเราทุกข้อความมาถึงมือสมาชิกโดยตรง
ไม่ถูก censor ขออนุญาตเรียนชี้แจงตรงนี้ว่าจากการที่เราเข้าไปดาเนินการก็ไม่ได้รับความสะดวกทุกขั้นตอน นับแต่
มีคาสั่งจากกรมส่งเสริม
ประธาน ขออนุญาตไปวาระอื่น อันนี้เราจะรับรองงบก่อน มีประเด็นอื่นไหม
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน หน้า 34 ข้อ 13 เงินรับฝากในปี 59 14,451 แต่พอปี 60 เหลือ
12,357 ผมว่าตัวเลขนี้มันหายไป 2,000 กว่าล้าน มีเหตุการณ์อะไรเกิดทาให้เงินรับฝาก สาหรับผม 2,000 กว่าล้าน
เยอะนะ แต่สาหรับประธานอาจจะน้อย มันหายไป 2,000 กว่าล้าน ต้องมี size โดยปกติ สมาชิกเราไม่ค่อยได้อะไร
อย่างนี้ มีอะไรเกิดขึ้น หรือตัวเลขมันผิด
ประธาน ผมก็สงสัย ไปดูรายงานการหมุนเวียนเงินฝาก พบว่าช่วงที่มีเรื่อง อ.สวัสดิ์ มีคนมา
ถอน แต่ไม่ยืนยันตัวเลขเป๊ะ แต่หายไปประมาณ 2,000 ล้าน 2 เดือนที่มีเรื่อง อาจจะเป็นส่วนนี้ก็ได้ พอไม่มั่นใจก็มา
ถอนเงินฝากประจา และอีกส่วนหนึ่งคือหน่วยงานข้างในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นวิจัย พอครบกาหนดที่ฝากประจาที่
เรา เราไม่ให้ต่อเพราะโดนคาแนะนาหรือคาสั่งจาไม่ได้ว่าไม่ให้ทาต่อเรื่องนั้น ก็เอามาคืน พอครบกาหนดก็คืน เขา
ผ่อนผันว่าครบกาหนดแล้วห้ามต่อ อาจจะเป็นคาตอบเบื้องต้น
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เพราะตรงนั้นที่ประธานอธิบายเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่รับฝากส่วน
ของจุฬาฯ ตรงนั้นมันแค่ 100 ล้าน แต่อันนี้หายไปเป็นพันล้าน คนละ ratio
ประธาน ช่วงนั้น อ.สวัสดิ์ ที่สาคัญคือส่วนนั้น
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ไม่รู้ผมมโนไปไหมว่าตรงนั้นเกี่ยวกับ อ.สวัสดิ์ หรือเปล่า เพราะ
วันที่ตรงนั้นเข้าไปกลายเป็นระดับพันล้าน ที่ตารวจสอบไป พอประธานพูดมันจะเกี่ยวกับตรงนี้ไหมแค่นั้น ขอบคุณ
ครับ
ประธาน ผมจาเดือนไม่ได้ จะมีช่วง 2 เดือนที่เงินมันลงไป รวมแล้วคร่าวๆ ประมาณ 2,000
ล้าน หลังจากนั้นก็ค่อยๆ ทยอยกลับมาปกติ
นายธีระพล เมฆอธิคม หน้า 15 เงินสมนาคุณ 3.2 ล้าน อันนี้รวมให้ที่ปรึกษาหรือเปล่า
ประธาน ที่ปรึกษาเราไม่มีใครรับแม้แต่นิดเดียว
นายธีระพล เมฆอธิคม ไม่มีนะ เพราะเห็นงบใหม่มามีอีก ก็อยากทราบว่ามีระเบียบเกี่ยวกับ
อันนี้ไหมและใครเป็นที่ปรึกษาบ้าง ตกลงไม่มีนะครับ
ประธาน เรามีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แต่ทุกท่านเต็มใจมาช่วยเมื่อเราร้องขอ และไม่เคยขอรับ
เราให้ก็ไม่รับ คืนตลอด
นายธีระพล เมฆอธิคม ตกลงไม่จ่ายนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานฯ กล่าวในที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติเห็นชอบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลตามที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ นาเสนอด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์
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เรื่อง พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประธานฯ ได้เชิญ นางวรกร แช่มเมืองปัก ผู้ตรวจสอบกิจการ บริษัท วรกรและสุชาดา

สอบบัญชี จากัด เป็นผู้นาเสนอในวาระนี้
นางวรกร แช่มเมืองปัก ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประจาปี 2560
ขอนาเรียนผลการตรวจสอบ หน้า 45-51 เป็นเอกสารชุดเดียวกับของผู้สอบ ทีมงานได้เข้าตรวจประจาทุกเดือน
พร้อมร่วมประชุมทุกเดือน ผู้สอบกิจการจะเป็นตัวแทนจากสมาชิกเลือกเข้ามา จะดูการทางานของคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการว่าปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการเงินและการดาเนินงานต่างๆ จากผลการ
ตรวจสอบจะมีการให้คาแนะนาเป็นระยะๆ เดือนถัดมาจะตามดูว่าสิ่งที่แนะนาไปได้มีการแก้ไขหรือไม่ ได้พบว่าทาง
ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการมีการแก้ไข เอกสารเริ่มที่หน้า 45 ขอผ่านเกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงค์และขอบเขตการ
ตรวจสอบ ถัดมาคือหน้า 46 สหกรณ์สามารถบันทึกบัญชีได้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและ
ระเบียบต่างๆ ในส่วนด้านบัญชีไม่มีปัญหาอะไร ด้านการเงินข้อ 4 จะมีการเก็บรักษา มีระเบียบเกี่ยวกับการเก็บ
เงินสดคงเหลือต่อวัน 15 ล้าน มีช่วงหนึ่งจะมีเงินระหว่างวันเกิน คือช่วงที่ประธานได้เรียนไป สมาชิกมาถอนเงินวัน
หนึ่งเยอะมาก พบว่ามีการถือเงินสดเกิน 15 ล้าน แต่ไม่ขัดระเบียบเพราะรองผู้จัดการได้ทาบันทึกเสนอประธาน
กรรมการผ่านเหรัญญิกอนุมัติและมีการรายงานคณะกรรมการดาเนินการทราบ อันนี้ไม่มีอะไรที่ผิดจากระเบียบ
หัวข้อ 4.2 แสดงให้เห็นสหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากอะไรบ้าง 4.3 เกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล ขอผ่านในส่วน
รายละเอียด หน้า 47 เกี่ยวกับเงินฝากสหกรณ์ จะมีการจัดเฉพาะเงินฝากอาจจะมีการจัดประเภทไม่เหมือนกับผู้สอบ
เพราะผู้สอบได้จัดในหมวดสินทรัพย์ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ ถ้าดูโดยรวมจะพบว่าการเก็บหรือการรับ การจ่ายเงินสด
และเงินฝากธนาคารและสหกรณ์เป็นไปอย่างรัดกุมและตามระเบียบ ด้านการดาเนินงานจะมีสมาชิกปีนี้กับปีที่แล้ว
ระหว่างปีมีบางช่วงสมาชิกมีการออกช่วงที่มีเหตุการณ์จะออกค่อนข้างเยอะ แต่ระหว่างปีก็มีสมาชิกสมทบเข้ามาด้วย
ฉะนั้นสมาชิกก็ลดลงไป 2 ราย การรับเข้าเป็นสมาชิกและการออก คณะกรรมการได้มีการอนุมัติถูกต้องตามข้อบังคับ
หน้า 48 เกี่ยวกับเงินให้กู้แก่สมาชิก ปีนี้มีการให้กู้เพิ่มขึ้น 116 ล้าน การให้กู้หรือตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไป
ตามที่กรมกาหนดทุกอย่าง จะมียอดคงเหลือ 5,000 กว่าล้าน อีกส่วนเป็นเงินให้สหกรณ์กู้ จะมีการแยกในส่วนของ
คลองจั่นออกมาจะอยู่ในสินทรัพย์ที่ต้องติดตามพิเศษ ด้านเงินลงทุน แสดงในส่วนที่ราคาทุน หน้า 48-49 จะเห็นว่ามี
การปรับมูลค่าเงินลงทุนจะส่งผลประมาณ 680 ล้าน ในส่วนของทุน ในงบแสดงฐานะการเงินเรายังไม่มีการขาย
เพราะฉะนั้นจะไม่ได้บันทึกเป็นกาไรขาดทุน สาหรับประเด็นการลงทุน ช่วงแรกๆ ที่เข้ามาตรวจจะมีการดูว่าสิ่งที่ได้
ลงทุนได้ปฏิบัติตาม พรบ.สหกรณ์ 2542 และประกาศ คพช. หรือไม่ จะมีประเด็นซึ่งเกิดจากการตีความเกี่ยวกับการ
ลงทุนในหุ้นสามัญของธนาคาร
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เมื่อปีที่แล้วจะมีการอบรมของกรมตรวจบอกชัดเจนว่าหุ้นที่จะลงทุนได้ตามมาตรา 62(4)
เท่านั้นคือให้ซื้อหุ้นธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ ซึ่งจะเป็น ธกส. ที่สหกรณ์
ได้ซื้อหุ้นไว้ 7 แห่ง คือ ธ.กรุงเทพ กสิกร เกียรตินาคิน ไทยพาณิชย์ ธนชาติ ทิสโก้ ทหารไทย มูลค่าหลายร้อยล้าน ได้
แนะนาสหกรณ์ระหว่างตรวจสอบว่าควรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการถอนเงินลงทุนตรงนี้ ทางสหกรณ์ได้ปฏิบัติตาม
คาแนะนาโดยดูจังหวะเวลา ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนเหล่านี้เป็นศูนย์หมดแล้ว สหกรณ์ลงทุนถูกต้อง
ตาม พรบ.สหกรณ์ 2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ หน้า 49 เกี่ยวกับเงินรับฝาก ลดลง
ประมาณ 2,000 ล้าน จากเหตุการณ์ที่ได้ข่าวไม่ค่อยดี มาถอนกันเยอะ 2-3 เดือน ตอนนั้นมาตรวจพอดีก็เห็นสมาชิก
มาเยอะมาก โดยรวมคือประมาณ 2,000 ล้าน หลังจากนั้นก็มีเงินเข้ามาปกติ หน้า 50 เกี่ยวกับวงเงินกู้ยืมและเงิน
ค้าประกัน นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 14,600 ล้าน สิ้นปีสหกรณ์ใช้ในส่วนวงเงินนี้ คือ 9,500 กว่าล้าน
ใช้ในการดาเนินงานของสหกรณ์ สาหรับทุนเรือนหุ้นก็มีเพิ่ม 105 ล้าน ข้อ 6 เป็นการเปรียบเทียบผลประกอบการ
โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่าตั้งประมาณการไว้ปี 60 จะมีรายรับ รายจ่าย กาไร เท่าไร ดูจากประมาณการจะเห็นว่าตั้ง
ประมาณการจะมีรายรับ 1,770 ทาได้ 1,672 ต่ากว่าประมาณการ 5% หรือ 97-98 ล้าน รายจ่ายเช่นกัน รายจ่าย
คานวณแล้วจะจ่ายประมาณ 790 ล้าน จ่ายจริง 740 ล้าน อันนี้เป็นส่วนดีคือลดลง 50 ล้าน โดยรวมจะเห็นว่ากาไร
ต่ากว่าประมาณการ 47 ล้านเศษ ประมาณ 4.8% หน้า 51 เกี่ยวกับเรื่องความเห็นต่างๆ และข้อเสนอแนะ มีส่วน
หนึ่งเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ว่ามีงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 101,494,000 บาท
ใช้ไป 77 ล้านเศษ ประมาณ 76% แต่มีส่วนหนึ่งที่จะเกินจากงบประมาณ 9 รายการ คือค่ารักษาพยาบาล ค่า
บาเหน็จ ค่าซ่อมแซม มอบทุน และค่าพิมพ์หนังสือ ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายงานบ้าน ค่าใช้จ่ายหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ค่าใช้จ่ายจัดประชุมใหญ่ รวมแล้ว 395,717.90 บาท รายจ่ายนี้งบประมาณจ่ายไปทั้งหมดถัวจ่ายได้ในหมวดสารอง
ถัวจ่าย เราจะมีหมวดสารองไว้ 2 ล้าน ตัวนี้ยังอยู่ในวงเงินงบประมาณ ข้อ 7.2, 7.3 ผู้ตรวจเข้ามาตรวจทุกเดือนจะมี
การติดตามว่าสิ่งที่ผู้ตรวจแนะนาแล้วได้ปฏิบัติไหม จะตามตลอดทุกเดือน พบว่าทางสหกรณ์ได้ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี แก้ไขให้ถูกต้อง ไม่ทราบที่ประชุมจะให้เสริมหรือชี้แจงส่วนไหนเพิ่มเติม
นางสุจิตราฯ การจาแนกว่าระยะสั้นหรือยาว ท่านใช้เกณฑ์อะไรจาแนก เพราะเป็นหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์เหมือนกัน ระยะสั้นปกติเอาไว้เพื่อเก็งกาไร ระยะยาวเพื่อร่วมเป็นเจ้าของ 16,000 ล้าน อยู่ในระยะ
ยาวเท่ากับสิ่งที่ได้รับคือแค่เงินปันผล อยากเรียนถามเกณฑ์ในการจาแนกระยะยาวกับระยะสั้นคืออะไร
ประธาน ถ้าเฉพาะหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เราลงทุนได้ 5-6 ตัวเท่านั้นตามข้อบังคับของ
คพช. ลงได้ไม่กี่ตัวที่เป็นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ถ้าหุ้นตลาดแบบนี้เราไม่ได้เล่นหุ้นในภาษาที่เล่นเอง เรามีผู้บริหารให้
เขาลงทุนแทนเราว่าเป็นรายปี แต่ถ้าเป็นหุ้นกู้ระยะยาวเป็นหลัก 5-10 ปี ตรงนั้นเยอะ เพราะเราเอาตรงนั้นมาเป็น
หลักทรัพย์ค้าประกันที่เรานาไปกู้ธนาคาร เพื่อนามาปล่อยให้สมาชิกอีกที กาไร 2 ต่อ
นางสุจิตราฯ เพื่อไปกู้เงินจากธนาคาร เอาตัวนี้ค้าประกัน
ประธาน ถูกต้อง
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ขอตั้งข้อสังเกตหน้า 46 4.3 แปลว่าเราให้กองทุนส่วนบุคคล
บริหารหุ้น ที่น่าสังเกตคือปีนี้มันลดลงเยอะจาก 196 เป็น 104 และอีกอันกองทุน MFC เราเลิกกับเขาแล้วใช่ไหมเป็น
ศูนย์
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ประธาน เลิกแล้ว เหลือ 2 กองทุน
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เพราะฉะนั้นแปลว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่ ตรงนี้สมัยก่อนเป็นที่
ระบายเพื่อให้เขาไปจัดการซื้อหุ้น แต่ตรงนี้เราลดในส่วนตรงนี้ลงใช่ไหม มันถึงลดลงเยอะ มีเหตุผลอะไรไหมที่ต้อง
ลดลงเยอะขนาดนี้ เรื่องผลตอบแทน เรื่องความไม่มั่นคง
ประธาน เพราะว่าหุ้นที่เขาบังคับให้เราลงทุนได้มันเหลือแค่ 5-6 ตัว และในนั้นมันมีหลายอัน
เราไม่อยากลงทุน
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ไม่ใช่ คือที่ให้กองทุนคือให้เขาไปช่วย
ประธาน ใช่ ก็เหลือแค่กองทุนละ 500-600 ล้าน แค่ 2 ราย ปัจจุบัน และผลตอบแทนที่เรา
ได้ก็ไม่เท่าเทียมกันอยู่ที่ความสามารถของผู้บริหารกองทุน ส่วนหนึ่งที่เรายกเลิกของ MFC ด้วยเหตุผลนี้ แต่อีก 2
กองทุน ที่เหลือKTAMกับบางกอกแคปิตอล เขาก็ยังบริหารจัดการให้เราได้ในระดับที่น่าพอใจ คือเกิน 5% ขึ้นไปต่อปี
แห่งหนึ่งได้ 35 ล้าน อีกแห่งประมาณเกือบ 40 ล้าน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ผลมากกว่าที่เราเอาไปฝากหรือไปลงทุน
อย่างอื่นเกิน 5%
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน มีอีกอันคือข้อ 4 คือระเบียบกาหนดไว้ 15 ล้าน เราใช้เต็ม 15
ล้านหรือเปล่า หรือเป็นตัวเลข 15 ล้าน จริงๆ เอาเงินมาเก็บในเซฟ 15 ล้าน ไม่มีดอกผลใช่ไหม เป็นเงินสดที่อยู่ใน
เซฟ ผมดูว่าตัวเลขนี้เยอะ เวลามาตรวจว่าเราต้องใช้ถึง 15 ล้าน หรือไม่ เพราะพูดกันตรงๆ คือขาดทุนดอกเบี้ย
เราต้องมีเงิน stock 15 ล้าน เพื่อให้บริการสมาชิกบริการถอนเหรอ เพราะฝากไม่มีปัญหา มีแต่ถอนอย่างเดียวที่เรา
เตรียมเงิน
ประธาน โดยถัวเฉลี่ยสถิติที่ทาไว้เต็มเกือบ 15 ล้าน ช่วงหลังจะขอขยับเป็น 18 ล้าน ด้วยซ้า
แต่เรายังอนุมัติ ให้บริหารจัดการ 15 ล้าน ถ้าจะขยับขออนุมัติเป็นครั้งๆ ไป เพราะเราเข้าใจว่าไม่ได้ดอกเบี้ย แต่ถัว
เฉลี่ยแล้วประมาณนี้ตลอด ยังสมเหตุสมผล 15 ล้าน
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน แปลว่า logistics ของแบงค์มาถึงสหกรณ์มันช้ามากเหรอเราต้อง
เก็บ เพราะ 15 ล้าน เก็บในเซฟตอนเช้าเราก็กระจายไป แปลว่าแบงค์ส่งเงินให้เราล่าช้า เราต้องเตรียมไว้เยอะๆ
เพราะเราถอนเงินจากแบงค์ได้
ประธาน เป็นการให้บริการสมาชิกรวดเร็ว
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ผมมองว่า 08.30 น. คนมาแห่ถอนเป็นสิบล้านหรือเปล่า
จานวนหนึ่งถ้าเราประสานกับแบงค์ดี สมัยก่อนถ้าผมจาไม่ผิดตอนเย็นเราจะบอกว่าเวลาแบงค์มารับเช็ค พรุ่งนี้คุณ
ต้องมาส่งเราเท่านี้ๆ ไม่รู้ตรงนี้ยัง process กันอยู่หรือเปล่า ตกเย็นจะมีการเช็คว่าแบงค์นี้เอาเงินสดมาส่ง เพราะ
ปกติแบงค์เปิด 8.30 น. เรามีแบงค์ใกล้ๆ แถวนี้ไม่น่าใช้เวลาเยอะ ผมเรียนตรงๆ กรุงศรีก็อยู่ข้างปั๊มเชลล์ ขับจากปั๊ม
เซลล์มาถึงจาม 9 ผมว่าไม่น่าใช้เวลานาน
ประธาน ผู้ตรวจสอบกิจการเจออะไรตรงนี้ไหม
ผู้ตรวจสอบกิจการ เราดูว่าต่อวันเงินหมุนเวียนส่วนเงินสดก็ยังอยู่ในเซฟบางวันก็เกินเหมือน
ประธานบอก 18 ล้าน 17 ล้าน ก็มี 13 ล้านก็มี อันนี้โดยเฉลี่ย เราเข้ามาจะมีการนับเงินสดทุกครั้งที่เข้ามาโดยไม่
บอกว่าเราจะนับเวลาไหน เพราะเวลามาตรวจจะมาหลายวัน เห็นว่ามีความเหมาะสมระดับนี้
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นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ผมมองในแง่การจัดการเพราะเราไม่มีแบงค์ที่ไกลมาก มีที่ใกล้ๆ
ฉะนั้นตกเย็นเราก็ประมาณการได้ว่าพรุ่งนี้จะให้เขามาส่งเท่าไร เราบริหารได้ ผมไม่ได้ติงตรงผู้ตรวจเพราะตรวจปกติ
แต่ด้วย 15 ล้าน ถ้าเราจัดการดีคือรู้ว่าแบงค์ไหนใกล้เราก็สั่งเขา ถ้าจัดการดีๆ เราสามารถบอกได้ว่าแบงค์นี้จะถอน
เท่าไร อย่างนี้เราก็ไม่จาเป็นต้อง stock เงินตรงนี้แทนที่จะ stock ทีเ่ ซฟเรา เอาไป stock แบงค์ เพราะเวลาเราถอน
เงินเขาก็เอาเงินมาให้เรา ถ้าอยู่ในเซฟเราเยอะ มันไม่มีดอก แต่ถ้าอยู่ในแบงค์ยังมีดอก ตรงนี้น่าจะถอยไปการจัดการ
หรือ survey ดูก็ได้ว่าแต่ละวัน บัญชีออมทรัพย์ช่วงเช้าเท่านั้นเพราะเป็นเงินที่เก็บในเซฟ เพื่อ reserve สาหรับช่วง
เช้า ก็เช็คได้ให้คอมพิวเตอร์วิ่งรันก็ได้ว่า transaction ช่วงเช้าเท่าไร
เลขานุการ ขออนุญาตช่วยประธานตอบ โดยสถิติการเบิกจ่ายเงินวันละ 15 ล้าน เราเสีย
ดอกรายวันอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเราจะขอ stock เงิน 18 ล้าน แต่มีเรื่องค่าประกันเงินฝากตัวนี้ เราก็ไม่
อนุมัติ 18 ล้าน โดยถัวเฉลี่ยวันละ 15 ล้าน มันใกล้เคียงที่สุด
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ผมถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์แบงค์คิดค่าถอนไหม เมื่อกี้บอก
ว่าแบงค์คิด 1% ผมก็เลยงง สมมติเรามีเงินในบัญชี เราเดินไปถอนแบงค์คิดค่าธรรมเนียม 1% หรือเปล่าจากวงเงินที่
เราถอน
ประธาน ผมรับข้อเสนอแนะตรงนี้ ผมว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดี และจะไปคุยกับฝ่ายที่เขา
บริหารว่าจริงๆ ที่เขาทา แต่ 15 ล้าน คือวงเงินที่เรากาหนดไว้เพื่อความสะดวกในการให้บริการ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน กาหนดวงเงินไม่เป็นไร แต่ใช้จริง ผมฟังจากผู้ตรวจแล้วเราก็ใช้
เท่า เท่านี้จริงๆ ถ้ามีการบริหารจัดการ เพราะเงินเราอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ เราถอนเงินมาเราไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมหรือผมไม่รู้ว่าสหกรณ์ต้องเสียค่าธรรมเนียมเวลาถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์
ประธาน เข้าใจประเด็น
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน แบงค์มีเก็บค่าธรรมเนียมหรือเปล่า เพราะผมมีบัญชีออมทรัพย์
ผู้ตรวจสอบกิจการ ขอชี้แจง บางครั้งต้องดูการทาการของแบงค์ด้วย สมมติสิ้นวันสหกรณ์ยัง
บริการอยู่แต่ธนาคารปิดแล้ว ตัวนั้นก็จะมีส่วนที่เงินยังค้างอยู่ในเซฟ แต่ที่สมาชิกบอกว่าวงเงินอาจจะสูงไป อันนี้ต้อง
ฝากคณะกรรมการไปดูว่าถ้าเราลดลงแล้วการบริหารจัดการสภาพคล่องต่างๆ การทางานจะยากขึ้นหรือเปล่า
ประธาน จะรับไป ผมจะคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาทาด้านนี้โดยตรง แต่ล่าสุดอย่างที่แจ้งก็มาขอ
18 ล้าน แต่เรายังไม่อนุมัติให้เขาบริหารจัดการภายในวงเงิน 15 ล้าน ก่อน
นางสุจิตราฯ แบงค์ปัจจุบันไม่ได้ปิด 15.30 น. มีการปิดทุ่มกว่า นี่ 1 เรื่อง อันที่ 2 ที่ประธาน
ตอบแทนที่จะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตอบ คือเงินลงทุนระยะยาวท่านบอกท่านซื้อหุ้นกู้ ได้ผลตอบแทนระดับหนึ่ง
เข้าใจ แต่เอาหุ้นกู้ไปค้าประกันเพื่อกู้เงินจากธนาคารเพื่อเอามาปล่อยกู้ให้สมาชิก คาถามที่จะเก็บไว้ต่อไปสาหรับปีนี้
คือทาไมไม่เอาเงินก้อนนี้มาปล่อยกู้ให้สมาชิกจะต้นทุนถูกกว่าหรือไม่ ขอบคุณค่ะ
ประธาน ตัวเลขที่แท้จริงคือสมาชิกมากู้เราโดยตรงประจาทุกปีประมาณ 5,000-6,000 ล้าน
แต่เรามีเงินเยอะ ส่วนหนึ่งเราไปให้สหกรณ์อื่นกู้ ตรงนี้รวมกับจานวนเงินกองหลังที่บอกว่ามีจานวนเงินค่อนข้างเยอะ
แต่สมาชิกเรากู้ประมาณ 6,000 ล้านต่อปี เรามีเงินมากกว่านั้นเยอะ เราลงทุนเกือบ 20,000 ฝากธนาคารเฉยๆ
ไม่คุ้ม
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นายสุวิทย์ มานะทัต เลขประจาตัวสมาชิก 270618 ขอสอบถามผู้ตรวจสอบกิจการ ตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ตามอานาจหน้าที่ท่านข้อ 58 และข้อสังเกตหน้า 51 และข้อเสนอแนะต่างๆ จะสอบถามที่ท่านให้
ความเห็นข้อ 7.2 การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการดาเนินงานโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยและแจ้งให้เจ้าหน้าที่แก้ไข ข้อ 7.3 ลักษณะเดียวกัน ส่วนใหญ่เรียบร้อย มี
ข้อบกพร่องเล็กน้อย ผมขอย้อนไปที่ท่านผู้ตรวจสอบได้เรียนชี้แจงแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับสหกรณ์ที่ตั้งข้อสังเกต
ว่าค่อนข้างมีประเด็นปัญหามากแต่ยังไม่ชี้ชัดว่าประเด็นปัญหาที่พบเห็นที่เป็นข้อสังเกตของท่าน ท่านผู้ตรวจสอบ
กิจการได้พบบ้างไหม คือหน้า 47 รายการที่ 3 สหกรณ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อุบลราชธานี จากัด ผมขอรายละเอียด
ด้วยว่าผู้ตรวจสอบกิจการได้ข้อสังเกตว่าพบข้อขัดข้องที่เป็นปัญหาค่อนข้างมาก ข้อมูลระหว่าง 2 ส่วนนี้มันขัดแย้งกัน
ขอความละเอียดครับ ไม่ว่าคณะกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการให้รายละเอียดในส่วนนี้ ขอบคุณครับ
ผู้ตรวจสอบกิจการ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องหน้าที่ขอบเขตของผู้ตรวจสอบกิจการ ดิฉันเข้า
มาตรวจก็ดูว่าปีนี้สหกรณ์ได้มีการปฏิบัติอะไรที่ขัดกับระเบียบและข้อบังคับหรือไม่ พบว่ารอบปีที่ผ่านมาไม่มีอะไร
ขัดระเบียบและข้อบังคับ มีบางส่วนไม่ถือว่าเป็นสาระสาคัญแต่ไม่เกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับ เช่น การเซ็นเอกสาร
รับรองสาเนาไม่ครบถ้วน มีแบบฟอร์มให้เซ็น 3-4 ช่อง อาจจะเซ็น 2 ช่อง อีกช่องขาด มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการทุจริต
อั น นี้ เ กี่ ย วกั บ สาระส าคั ญ หลั ก ๆ ที่ ส มาชิ ก ถามว่ า มี ป ระเด็ น สหกรณ์ นั้ น ทางผู้ ส อบบั ญ ชี ท าไมแสดงอี ก แบบ
ผู้ตรวจสอบกิจการอีกแบบหนึ่ง ทางเราดูแล้วปีนี้ไม่มีอะไรที่จะทาว่าเรามีการให้กู้เพิ่มไหม ไม่มีแล้ว การที่เกิดปัญหา
อะไรไหมที่กระทบและคณะกรรมการมีการอนุมัติหรือไปลงทุนเพิ่ม ปล่อยกู้เพิ่ มอีกไหม ฝากเพิ่มหรือเปล่า ถ้าขัดกับ
ระเบียบหรือข้อบังคับผู้ตรวจสอบกิจการจะบอกว่าทาไม่ได้ ตอนแรกนาเรียนว่ามีส่วนเกี่ยวกับเรื่องหุ้นของธนาคาร
ต่างๆ 7 ธนาคาร ผู้ตรวจสอบกิจการแนะนาซึ่งทางคณะกรรมการและฝ่ายจัดการก็ปฏิบัติตามคาแนะนา มีการถอน
ออกมาเป็นระยะๆ ถ้าผู้ตรวจสอบกิจการเจออะไรที่ขัดกับระเบียบและข้อบังคับจะแนะนาทันที
นายสุวิทย์ มานะทัต ประเด็นผมมีเล็กน้อยเท่านั้น ตาม 7.2, 7.3 ค่อนข้างจะไม่มีอะไรเลย
ไม่มีข้อสังเกตอะไรเลย ผมก็เชื่อใจท่าน แต่เมื่อสักครู่เมื่อผู้สอบบัญชียกประเด็นมารายการดังกล่าว คือสหกรณ์พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อุบลฯ ว่ามีบางอย่างที่เป็นข้อสังเกตและมีข้อน่าสงสัยมาก ข้อมูลตรงนี้ระหว่างท่านกับผู้สอบบัญชี
ขัดแย้งกัน แต่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นเมื่อกี้เป็นการตอบแทนคณะกรรมการ ผมอยากขอรายละเอียดตรงนี้ พบข้อ
อะไรที่น่าสงสัยหรือมีประเด็นอะไร ถึงหยิบ case นี้ขึ้นมาในที่ประชุมนี้ ผมอยากให้ที่ประชุมนี้ได้รับทราบ
รายละเอียดด้วย ขอบคุณครับ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประเด็นที่ท่านพูดเป็นประเด็นสหกรณ์ภายนอก อาจจะเกี่ยวกับเราลงทุน
หรือปล่อยกู้ มันเป็นข้อมูลภายนอกและผู้ตรวจสอบกิจการจะดูว่าสิ่งนั้นทางคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีการทา
อะไรที่ขัดกับระเบียบหรือเปล่า ถ้าบอกว่ารายละเอียดต่างๆ มีเหตุการณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการจะดูว่าไม่กระทบเกี่ยวกับ
การทางานของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการ ไม่ได้นามาเอาข้อมูลสมมติว่ามีข้อมูลที่ได้บ่งชี้ว่าอาจจะเกิดการ
เสียหายแก่สหกรณ์ และสหกรณ์เอาไปทาอันนั้นผู้ตรวจสอบกิจการจะมีการรายงานว่าสิ่งที่คณะกรรมการทาจะต้อง
มารายงานในที่ประชุม
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นายสุวิทย์ มานะทัต ผมว่าคุณไล่ยาวเกินไป ประเด็นนิดเดียวเอง ระหว่างบริษัทคุณกับ
ผู้สอบบัญชีเมื่อสักครู่ตอบแทนคณะกรรมการมีข้อมูลค่อนข้างขัดแย้งกัน เพราะเขาตั้งข้อสังเกตว่ามีความผิดปกติหรือ
มีข้อสงสัยในสหกรณ์ที่ผมกล่าว คุณใช้คาว่าผมกล่าวหาว่าทุจริต ผมไม่เคยพูดเลย ขอให้ถอนคาพูดเมื่อสักครู่ด้วย คา
ว่าทุจริตจากปากผมไม่มี มีจากปากคุณคนเดียว
ผู้ตรวจสอบกิจการ ทุจริต ยังไม่ได้พูดสักคา
นายสุวิทย์ มานะทัต บังเอิญเมื่อกี้ผมใจเย็นผมเสียงค่อยไม่ค่อยได้ยิน ตอนนี้ชักจะร้อนแล้ว
และขอให้ตอบตรงประเด็นแค่นั้น ไม่ต้องไล่ยาว ความขัดแย้งระหว่าง 2 คน มาชี้แจงเมื่อสักครู่ความจริงคืออะไร
ขอให้ตอบให้สมาชิกเข้าใจที่เคลือบแคลงสงสัย มีอยู่เท่านี้ครับ ผมไม่ได้กล่าวหาอะไรคุณ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ไม่ทราบว่ายังมีข้อสงสัยในข้อที่ 5 ไหม เพราะผมอยากเสนอให้ลง
มติแล้ว เพราะเวลาเราล่วงเลยมาเยอะแล้ว
นายธีระพล เมฆอธิคม สอบถามภารกิจของผู้ตรวจสอบกิจการคือ compliant ใช่ไหม
นางวรกร แช่มเมืองปัก ส่วนใหญ่จะเน้น compliant ค่ะ
นายธีระพล เมฆอธิคม นี่เป็น compliant เฉพาะเป็น internal ของในสหกรณ์ อันนี้รวมไป
ถึง compliant กับกฎเกณฑ์ของกระทรวง กรม นายทะเบียนหรือเปล่า
ผู้ตรวจสอบกิจการ ถ้าเกี่ยวข้องกับสหกรณ์จะดูว่าสิ่งที่นายทะเบียนหรือกรมออกมาและ
สหกรณ์ปฏิบัติตามหรือเปล่า มีทาอะไรที่ขัดไหม
นายธีระพล เมฆอธิคม ในนี้ไม่ได้เขียนว่ามีการตรวจสอบว่าพบเกี่ยวกับเรื่องที่นายทะเบียน
สั่งให้ทาอะไร เพราะจะมีการขัดผมคิดว่าน่าจะเอามาลงด้วยในรายงานว่ามี เจอไหม และผมอยากให้เห็นว่ามีอะไรที่
ขัดแย้งใส่ลงมาหน่อยที่พบ ไม่ใช่บอกเล็กน้อยๆ อยากมีตัวอย่างสักอย่างก็ยังดี หรือสหกรณ์ทางานดีมากไม่มีอะไรเลย
แต่เรื่องเกี่ยวกับขัดแย้งกับกรมหรือนายทะเบียน เชิญครับ
นายสุวิทย์ มานะทัต ตกลงคาถามเมื่อสักครู่ยังไม่ได้รับคาตอบนะครับ คณะกรรมการจะ
ตอบ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ไม่เข้าใจคาถาม ให้ผู้สอบฯ ตอบ
รองประธานกรรมการ (นายวิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง) ถามคาถามใหม่ช้าๆ ชัดๆ ผู้ตรวจสอบ
กิจการจะได้ตอบได้ตรงประเด็น
นายสุวิทย์ มานะทัต เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตอบครับ แต่เมื่อกี้ผู้สอบบัญชีให้ความ
กรุณาตอบแทนพวกท่านและตั้งข้อสังเกตว่าสหกรณ์รายการที่ว่ามีข้อสงสัยและมีประเด็นต่างๆ รายละเอียดเยอะไม่
เหมือนสหกรณ์อื่น ผมต้องการทราบรายละเอียดที่มีปัญหาในจุดนี้ ขอให้รองประธานเป็นผู้ตอบ กรณีสหกรณ์พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เชิญครับ
รองประธานกรรมการ (นายวิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง) เอาคาถามสักคาถามหนึ่งที่จะถาม เพราะ
ผมได้ถามทางผู้ตรวจสอบกิจการแล้วยังไม่เข้าใจคาถามเพราะเสียงที่คุณพูดมันไม่ชัดเหมือนขี้เมาพูด ดังนั้นถามให้ชัด
นิดหนึ่ง สักคาถามจะได้ให้เขาตอบในฐานะที่เขาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการในประเด็นของการตรวจสอบกิจการเท่านั้น
นายสุวิทย์ มานะทัต ประเด็นที่ผมถามผู้ตรวจสอบได้สอบแล้วว่ามีความผิดพลาดเล็กน้อยก็
สามารถแก้ไขได้ด้วยดี แต่ขณะที่ผู้สอบบัญชีเมื่อสักครู่ได้ตอบแทนพวกท่านคณะกรรมการทั้ง 15 ท่าน ว่าสหกรณ์
ดังกล่าวทีเ่ อ่ยชื่อสักครู่มีข้อสงสัยและมีประเด็นหลายอย่างที่มีรายละเอียดน่าสงสัย ข้อสงสัยนั้นมีอะไรบ้าง
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ประธานกรรมการ งานของผู้สอบบัญชีกับงานของผู้ตรวจสอบกิจการมันไม่เหมือนกัน สิ่งที่
ผู้สอบบัญชีได้ตั้งเป็นข้อสังเกตและเงื่อนไข เช่น หนองจอก ทรัพยากรมนุษย์ที่พูดเมื่อสักครู่ อันนั้นเป็นเรื่องเงินเรื่อง
บัญชีล้วนๆ แต่ผู้ตรวจสอบกิจการเขาดูแลเรื่องการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบหรือไม่ ถ้าผู้ตรวจจะช่วยขยาย
ความนิดหนึ่ง เช่น 7.3 มีตัวอย่าง 1-2 ข้อไหม 7.4 มีตัวอย่าง 1-2 ข้อไหมที่บอกว่าเล็กน้อยมีอะไรบ้าง ขอตัวอย่างสัก
1-2 ข้อ
นางวรกร แช่มเมืองปัก คือในประเด็นของ 7.2 เกี่ยวกับเรื่องการบัญชีและการเงิน ส่วนใหญ่
จะเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นเอกสาร สาเนาบัตรประชาชนไม่ครบถ้วนหรือเหรัญญิกยังเซ็นไม่ครบ ประธานเซ็นไม่ครบ
รองประธานเซ็นไม่ครบ หรือการจ่ายเงินรับเงินเซ็นยังไม่ครบ ประมาณนั้น แต่การที่เอกสารสัญญาเงินกู้เซ็นอาจจะมี
สาเนาผู้กู้อาจจะเซ็นมาไม่ครบ ทางเราจะบอกฝ่ายจัดการว่าไม่ถูกต้องและจะตามดูว่าสิ่งที่ comment ไปในเดือน
ถัดมาได้มีการแก้ไขหรือเปล่า ทุกอย่างที่แนะนาไปจะต้องแก้ไขทั้งหมดแต่ที่ผ่านมาก็เจอว่าฝ่ายจัดการได้แก้ไข ที่บอก
ว่าเกี่ยวกับเรื่องทุจริตไม่ได้พูดว่ามีการทุจริตเพียงแต่ว่าเราดูว่าสาระสาคัญจะส่อไหมว่าสิ่งนั้นถ้าสาระสาคัญทาให้เกิด
การทุจริตอันนั้นเราจะต้องไม่ผ่านเลย คาว่าทุจริต คือแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องถอนคาพูดหรือสมาชิกไม่เกี่ยวนะคะ
เราจะดูความมีสาระสาคัญของประเด็นนั้นๆ เอกสารที่ตรวจมาก็พบว่าฝ่ายจัดการไม่ได้ทาการทุจริตใดๆ อันนี้คือคา
ว่าทุจริตที่พูดไป
ประธานกรรมการ ขอมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 พิจารณารายงาน
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรองตามที่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
นาเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2560
ประธานกรรมการ ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2560 บอกก่อน
ผมก็คาดเดาอะไรไม่ถูก วันนี้เรามีมติไป 1-2 วัน อาจจะมีคาสั่งเพิกถอนอย่างที่ท่านได้พูดไว้ ก็ไม่เป็นไร เป็นอานาจ
หน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2560 ให้สมาชิกดูรายละเอียดหน้า
53-54 โดยหลักการแล้วการจัดสรรกาไรสุทธิ ตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
ข้อ 64 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ขอเสนอพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2560 ได้ทากาไรขึ้นมาเป็นจานวนเงิน
932,169,390.89 บาท ดังนั้นจึงขออนุญาตสมาชิกจัดสรรทุนสารองไว้ที่ 15.01 % เป็นเงิน 139,918,625.57 บาท
ค่าบารุงสันนิบาตจานวนเงิน 30,000.- บาท จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา จานวนเงิน 10,000,000.- บาท จัดสรรทุน
สาธารณประโยชน์ ไม่เกิน ร้อยละ 5 จานวนเงิน 100,000.- บาท สวัสดิการสมาชิกจานวนเงิน 20,000,000.- บาท
ทุนรักษาระดับปันผล จานวนเงิน จานวนเงิน 1,973,188.57 บาท ส่วนปันผลปี 2560 จัดไว้ ร้อยละ 5.34 และเฉลี่ย
คืนจัดไว้ ร้อยละ 50 สาหรับสมาชิกที่กู้เงินโดยเลือกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.00 ต่อปี คงเหลืออัตราดอกเบี้ย
เงินกู้สุทธิร้อยละ 2.50 ต่อปี สาหรับเงินเฉลี่ยคืนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อัตราอื่นเป็นไปตามสัญญา และขอจัดสรร
เป็นโบนัสกรรมการ เจ้าหน้าที่ จานวนเงิน 10,160,646.36 บาท ให้ทปี่ ระชุมใหญ่พิจารณา
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เลขานุการ คณะกรรมการขอยืนยันว่าคณะกรรมการไม่ได้เป็นคนเสนอ สมาชิกเป็นคนเสนอ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ขอสอบถามท่าน ผอ. ว่าของเราทุกอย่างก็ดีหมดแล้ว ในงบจัดสรร
กาไรสุทธิท่าน ผอ.สังเกตไหมเรามีทุนสารอง 15% กรมส่งเสริม พรบ.สหกรณ์บังคับแค่ 10% เห็นไหมว่าเรามีเงิน 50
ล้าน เกินทุกปี ท่านดูกิจการเราสิรับรองเชื่อถือได้ ดูจากยอดเงินก็ได้ ที่ผมกลัวคือเอาเงินมาใช้ยาก เงินทุนสารอง
ท่าน ผอ.มีอะไรแนะนาไหม เพราะเรามี 2,000 กว่าล้าน ถ้าเอาตรงนี้มาจ่ายหนี้สูญ 2,000 ล้าน ผอ.ว่าอย่างไร
ผู้อานวยการฯ เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วคาสั่งนายทะเบียนมีผลเรื่องการจัดสรรกาไร อันนี้ผมขอ
ไม่แสดงความคิดเห็น ถ้าวาระนี้ไม่มีผลบังคับต่อนายทะเบียนบังคับผมจะให้ข้อเสนอแนะได้ แต่ตอนนี้ผมยืนยันคาสั่ง
นายทะเบียนอยู่ อันนี้ขอให้ท่านพิจารณากันโดยอิสระของท่าน ผมขอไม่แสดงความคิดเห็น
นายธีระพล เมฆอธิคม เมื่อกี้มีคนบนเวทีบอกว่านี่เป็นเรื่องของสมาชิกเสนอ ผมก็
ประหลาดใจว่ามีการแบ่งกันเหรอ ผมไม่เข้าใจว่าทาไมเป็นแบบนั้น วาระ 6 เรื่องพิจารณา การเขียนแบบนี้ทาให้ดูว่า
ให้เขียนตามข้อบังคับของนายทะเบียนเขียนมาและไม่ได้บอกอะไร เพียงแต่บอกว่ามีตารางและเฉลี่ยคืน ผลของการ
จัดสรรเสนออะไรขึ้นมา ผมไม่เข้าใจว่าสื่อสารกันอย่างไร ผมมีประเด็นที่ถามคือ 2 เรื่องอันนี้มีผลไหมถ้าสมาชิกเสนอ
กับไม่ใช่กรรมการเสนอ ประเด็นที่ 2 คือเขียนแบบนี้ไม่ค่อยสื่อเท่าไร
ประธานกรรมการ ผมชี้แจงไปตอนต้นมีประเด็นเรื่องนี้ ผมชี้แจงว่าเรื่องการรับรอง
งบประมาณและการจัดสรรกาไรสุทธิเป็นอานาจของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจเหนือคณะกรรมการ
ดาเนินการ กรรมการในฐานะสมาชิกก็รับผิดชอบร่วมกัน เรามีฐานะเป็นสมาชิกด้วย เพียงแต่ พรบ.และข้อบังคับใน
อานาจโดยตรงของที่ประชุมใหญ่ มีคาถามไหม
นายจารูญ ณ ระนอง เราเลือกกรรมการบริหารเพื่อจะทากิจการเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
สหกรณ์ มอบความไว้วางใจทุกเรื่อง โดยหลักการจัดสรรต้องขอมติจากที่นี่และจะบอกว่าสมาชิกเป็นคนเสนอแค่นั้น
ปัดความรับผิดชอบอย่างนี้ได้อย่างไร เสนอมาเราก็รับผิดชอบอยู่แล้ว เลือกท่านมาเพื่อบริหารและท่านปฏิเสธการ
บริหารโดยไม่จัดอะไรมาให้อย่างนี้ได้อย่างไร ท่านต้องรับอยู่แล้ว ขอบคุณครับ
ประธาน เราเข้าใจตรงกันเรียบร้อย วาระที่ 6 จัดสรรกาไรสุทธิ รับรองไหม รับรองยกมือขึ้น
ไม่รับรองมีไหม ก็เอกฉันท์ มีคนเดียวไม่รับรอง ตกลงมีมติรับรองตามเอกสารที่แจกไป ผมขอปรึกษาเรามีวาระที่เหลือ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีและผู้สอบกิจการดาเนินการกันต่อเนื่อง ขอมาวาระที่ 11,12
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2560 แต่ยังไม่ให้จ่ายเงินปันผล
เฉลี่ยคืน ให้แก่สมาชิก จนกว่าจะได้แก้ไขข้อบกพร่อง ตามคาสั่งของนายทะเบียนเสียก่อน ทั้งนี้มีสมาชิก 1 ท่าน ไม่ให้
การรับรอง
เลขานุการ ฝ่ายนิติกรขอความมั่นใจว่าสิ่งที่รับรองวาระการประชุม 6 พรุ่งนี้จะจัดสรรกาไรเข้าบัญชี
ได้ไหมหรือต้องรอแก้ไขก่อน เพื่อความชัวร์
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นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมว่าเรื่องนี้ทางสหกรณ์ไม่ควรดาเนินการแบบหักด้ามพร้า
เหมือนว่าเราเห็นด้วยหมดแล้ว และพรุ่งนี้จ่ายเงิน คือทาตามขั้นตอน ถ้าหากได้อนุมัติมาเมื่อไร เงินคอยอยู่แล้วตัดเข้า
บัญชีเลย แต่ขอให้ดาเนินการอย่างรวดเร็ว ถ้าพรุ่งนี้จ่ายเงินมันขัดคาสั่งเขา ไม่ดี เขาจะเอาสหกรณ์เราเป็นตัวอย่าง
ประธาน ขอบคุณ นิติกรมาปรึกษาว่าจะมีประเด็นเหมือนที่ท่านพูด เรารับรองการจัดสรร
คาถามที่สาคัญคือพรุ่งนี้จ่ายเลยหรือไม่ ถ้าจ่ายจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าหรือจะรอให้ปรับแก้ให้เรียบร้อยและ
ค่อยจ่าย อยู่ที่ที่ประชุมผู้มีอานาจแต่ขอให้ใคร่ครวญกับคาเตือนของฝ่ายกฎหมาย
นายลับแล ณ บางช้าง วันที่ 25 มกราคม 2561 เราจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อนาเสนอที่ประชุม
ใหญ่ในวันนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้วันนั้นจัดสรรเพื่อนาเงินเสนอและให้สมาชิกเป็นคนร่วมคิดเห็นว่าจะตกผลึกที่
เท่าไร และได้ตามที่โชว์ 5.34 เฉลี่ยคืน 50% วันนี้อาศัยข้อบังคับข้อที่ 11 อานาจที่ประชุมใหญ่ (8) ให้จัดสรรกาไร
สุทธิตามระเบียบข้อบังคับของเราได้ แต่ติดข้อ 3 ต้องแก้ไขข้อบกพร่องให้เสร็จสิ้น วันนี้เราอนุมัติแล้วพรุ่งนี้เอา
หนังสือไปเซ็นที่กรมส่งเสริมได้ เซ็นเสร็จตอนบ่ายโอนเงินเข้าบัญชีได้ ไม่มีปัญหา ไม่อย่างนั้นกลายเป็นว่าสมาชิกรอไม่
จบสิ้น ตอนนี้เรามีอยู่แล้ว เมื่อกี้โชว์เอกสารหมด เจ้าหน้าที่กรมก็เห็นเอกสารแล้ว ท่านก็ยังอืดอาดบอกอนุมัติแล้วจะ
โอนเข้า 8.30 น. พรุ่งนี้หรือไม่ มันก็ตอบยากอย่าง อ.จารูญ บอก ทุกอย่างอยากได้เงินปันผลกันทุกคน เอาให้ถูกต้อง
พรุ่งนี้ทาเอกสาร เราพร้อมแล้วตั้งแต่เมื่อวานเอกสารแต่ท่านต้องใคร่ครวญทั้งผู้สอบบัญชีและนายทะเบียนจะเซ็น
หรือยัง เพราะที่ประชุมยังไม่ได้เสนอจัดสรรกาไรสุทธิเพราะติดตรงข้อ 3 ที่มีปัญหา วันนี้เรามีมติจัดสรรกาไรสุทธิผ่าน
ก็ผ่าน พรุ่งนี้แก้ไขข้อบกพร่องเสร็จก็ยื่นให้ท่านเซ็น ตอนบ่ายก็รับเงินได้ ขอบคุณครับ
ประธาน มันเป็นประเด็น เขากาลังปรึกษากันเจ้าหน้าที่เขาเป็นห่วง ผมไม่ได้อึดอัดเรื่องนี้แต่
ต้องการรอบคอบ มีคนเตือนเราก็ปรึกษาหารือกัน รับฟังความเห็นกันและกัน ที่ท่านบอกว่าเราจะแก้ไขข้อบกพร่อง
ได้ภายในวันพรุ่งนี้คงไม่ใช่ ถ้าจะทาตามระบบที่เราฟังผู้สอบบัญชีกับ ผอ.พื้นที่ 1 มันไม่ใช่วันเดียว ผอ.แนะนา
ประเด็นในเชิงกฎหมายที่นักกฎหมายเขาถาม และ อ.ปริญญา ตบท้าย
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์ คาสั่งทางปกครองที่ออกมา ท่านสั่งโดยอาศัยอานาจหนังสือจึงมี
ผลผูกพันให้ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติ แต่ขณะนี้ประเด็นที่เป็นปัญหาและเป็นสาระสาคัญได้เคลียร์กันไปเท่ากับปลดล็อค
แล้ว เพื่อให้ขั้นตอนทางกฎหมายเดินไป ทางนี้ต้องแจ้งข้อมูลว่าได้แก้ไขข้อบกพร่องแล้ว นายทะเบียนรู้ข้อเท็จจริง
หมดแล้ว ก็รับไปก็อนุมัติก็จบ เท่านั้นเอง เราต้องยอมรับเป็นคาสั่งทางปกครอง จะข้ามขั้นตอนไม่ได้ ทางสหกรณ์ต้อง
รีบแก้ไขข้อบกพร่องและส่งไปให้นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าปลดล็อค แก้ไขข้อบังคับแล้วก็อนุมัติตามนั้นก็จบ
นี่คือความเห็นทางกฎหมายว่าเป็นคาสั่งทางปกครอง เราต้องถือปฏิบัติ ขอบคุณครับ
ประธาน เราได้ส่งหลักฐานให้ ผอ.เรียบร้อย ถ้าเป็นไปอย่างที่ อ.ปริญญา เสนอแนะ พรุ่งนี้ก็
ยังเบิกเงินไม่ได้ ต้องรอให้นายทะเบียนเห็นชอบ อาจจะต้องใช้เวลา ผมไม่ทราบว่าจะเท่าไร แต่หลักฐานพร้อมแล้ว
เราได้แก้ไขข้อบกพร่องแล้ว
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เหรัญญิก ขอเพิ่มเติม อ.ปริญญา ในความคิดของผมคือคาสั่งนายทะเบียนเป็นคาสั่งทางการ
ปกครองตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติโดยพลัน แต่ทางออกที่ผมเสนอตามที่ระเบียบเรา มติที่ประชุมเราต้องแสดงความ
เป็นเจ้าของ ขอมติที่ประชุมผมว่าเป็นทางออกอีกทาง อันนี้ผมแค่เสนอนะครับ ขอบคุณครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมขอเสนอที่ไม่เหมือนได้ไหม คือผมเองกับสมาชิกเราอยากได้เงิน
ตรงนี้ แต่มีปัญหาตรงนี้ คือตัวเลขทุกคนมีในบัญชี สหกรณ์ก็ให้โอกาสสมาชิกที่ต้องการเงินวันพรุ่งนี้ไปกู้ ท่านไม่ต้อง
คิดดอกเบี้ยเขา ใน 7 วันนี้ คนที่จะกู้ก็ไปกู้ คนที่อยู่เฉยๆ เขาก็ไม่ไปกู้ จะมีคนประมาณครึ่งหนึ่งที่จะไม่รบกวนท่าน
คือไม่เสียหายทั้งสหกรณ์และฝ่ายปกครองที่ออกคาสั่ง เพราะเรากู้ ยอดก็มีแล้วชัดเจน ผมเสนอทางออกอย่างนี้ ผมไม่
กู้แต่ผมเห็นใจสมาชิก ไม่ทราบว่าเป็นทางออกได้ไหม ขอบคุณ
ประธาน ลองปรึกษากันดู เพราะระเบียบการกู้เรามีอยู่
นายจารูญ ณ ระนอง เมื่อเราพิจารณาวันนี้ แม้ผู้สอบบัญชี ผู้แทนกรมก็อยู่ ณ ที่นี้ การที่เรา
มาถึงขั้นพิจารณา ต้องการให้เห็นบรรยากาศชาวจุฬาฯ เวลาพิจารณาอะไรเราหาข้อมูลครบถ้วนและตัดสินใจ และ
หาทางหนีทีไล่ในกรณีเกิดความผิดพลาด เรามีปัญญาแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ เราเป็นสถานศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
กฎเกณฑ์ต่างๆ เราไม่แหกคอกปฏิบัติตามทุกอย่าง การที่เรามาถึงขั้นพิจารณาว่าจะปันผลอย่างไร เพื่อให้เห็นว่าเรา
ไม่ได้ทาทุกอย่าง สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนกลับไปผู้มีอานาจในการพิจารณา เขาจะเห็นบรรยากาศที่นี่ที่รับผิดชอบเต็มที่
แม้บางคนบอกว่าจะเจ๊งก็ไม่ถอนหุ้น เพราะรับผิดชอบ ชาวจุฬาฯ เป็นอย่างนี้ เพื่อมอบให้ผู้มีอานาจที่ตัดสินใจตรงนี้
การจะจ่ายเลยหรือไม่ ทาได้ 2 อย่าง ถ้าตามกฎเกณฑ์นั้นยังจ่ายไม่ได้ 2.ถ้ายังจะจ่ายก็เหมือนคนเล่นเผล ต้อง
พิจารณาว่าโอกาสที่จะรอดมีแค่ไหน มันอยู่ในอานาจผู้นาในการตัดสินใจเพราะการจ่ายเงินปันผลแม้ปรากฏว่าจ่าย
ไม่ได้ แต่ก็มีบางสถานที่จ่ายไปแล้วก็ไปเรียกกลับทีหลัง เป็นต้น แต่ต้องเป็นความกล้าหาญในการตัดสินใจ ผมบอกว่า
ตรงนี้ขึ้นกับกรรมการไม่ใช่ขึ้นกับสมาชิก ต้องตัดสินใจว่าสมาชิกรับผิดชอบกันตรงนี้ ตัดสินใจอย่างนี้เขาจะโกงคุณ
เหรอ ได้ไปแล้วค่อยเรียกคืน ไม่คืนเหรอ ได้ไปแล้วไม่คืนก็มี ไม่ใช่ไม่มี แต่พวกนั้นไม่รักจุฬาอย่างแท้จริง รักตัวเอง ถ้า
เป็นผม กับการพิจารณาจนมติออกมาแล้ว จ่ายครับ ผมจ่าย ขอบคุณครับ
นายบุญชอบ มีนาภา ก็สนับสนุน อ.จารูญ เพราะหน้าที่การตัดสินใจเป็นเรื่องคณะกรรมการ
ไม่ต้องถามสมาชิก สมาชิกโหวตไปแล้ว จัดสรรตามนี้ คุณถาม ผอ.จะตอบได้อย่างไร ผอ.ถือกฎหมายต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ตามมาตรา 51 หน้าที่กรรมการต้องรับผิดชอบ รับมติจากที่ประชุมใหญ่ไปดาเนินการ คุณต้องรับผิดชอบ
เพราะเลือกมาแล้ว ท่านตัดสินใจเลยครับ
ประธาน ลองช่วยกันเสนอทางเลือกและเราตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับทุกคน ตอนนี้มี
2 ทางเลือกที่เสนอมา ทางเลือกที่ 1 คือเราแก้ไขข้อบกพร่อง เรามีเอกสารพร้อมและยื่น รอนายทะเบียนจะอนุมัติ
เมื่อไรเราก็จ่ายเมื่อนั้น ทางเลือกที่ 2 ที่เสนอมา บอกว่าจ่ายไปก่อนและถ้ามันผิด ไม่ได้ สมาชิกต้องช่วยเหลือกัน ต้อง
เอามาคืนจนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องได้ อันนี้จะเป็นประเด็นปัญหาว่าใจใครใจมัน ทางเลือกอีกทางที่เสนอคือระหว่าง
ที่รอนายทะเบียนอนุมัติ ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย เป็น 3 ทางเลือกที่เสนอมาเท่าที่ผมจับประเด็นได้ มีทางเลือกอื่นอีกไหม
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นางสาววรางค์ คุณานุกร ดิฉันเห็นด้วยกับอาจารย์หลายท่านที่บอกว่าคราวนี้เป็นการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ เพราะการตัดสินใจของสมาชิกมันเกิดตอนที่เลือกท่านเข้ามาแล้ว ตรงนี้ท่านมีอานาจ
หน้าที่ในการบริหารให้ออกมาชอบธรรมที่สุด ชอบธรรมไม่ใช่ชอบทา ขอถามทางเลือกที่ 3 ไม่ค่อยเข้าใจที่บอกว่าใช้
อานาจนายทะเบียนยังไม่จ่ายดอกเบี้ย ดิฉันขอแสดงความคิดเห็นว่าระหว่างนี้คือก็เข้าใจว่าทุกคนก็ไม่อยากเอาตัวเข้า
ไปเสี่ยงที่ต้องรับผิดชอบภายหลัง แต่คิดว่าเรามีทางที่จะประนีประนอมกันได้ คืออาจจะไม่ได้ตกลงวันนี้และพรุ่งนี้ได้
เงินปันผลแต่ก็ไม่จาเป็นต้องเลื่อนไปอีก 1 สัปดาห์หรือ 1 เดือน ทาไมเราไม่ทาอย่างนี้ ถ้าสมมติเราเห็นหลักฐานและ
อนุมานคืออิงกับข้อเท็จจริง อนุมานว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อย เราจะดาเนินการที่มีผู้เสนอว่าให้นายทะเบียนจัดการตรง
นี้ แต่แทนที่จะได้พรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้า เดือนหน้า อาจจะไม่ใช่ อาจจะเป็นช่วงเวลาดาเนินการตรงนี้ที่จะทาตรงนี้
ภายใน 2-3 วัน เราจะพอรับการประนีประนอมกันได้ไหม ทุกคนจะได้รักษาผิวหนังตัวเองไม่ให้พุพอง พบกันไม่ต้อง
ครึ่งทางเพราะมันไม่จาเป็นต้องครึ่งทางด้วยซ้า มันใกล้จะถึงฝั่งแล้ว เพียงแต่เราติดข้อทางเทคนิค ขอรับว่าก็เห็นใจ
ดิฉันก็เป็นผู้บริหารเรื่องอย่างนี้เหมือนกัน เป็นประธานบอร์ด แต่ดิฉันก็ตัดสินใจเคยทาอะไรใหญ่ๆ มาแล้ว ขอเรียน
ฝากตรงนี้ค่ะ ขอบคุณ
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เกษียณราชการแล้ว
เราฟังกันเกือบชั่วโมงแล้ว ในฐานะที่เราเลือกเข้าไปคืออาจารย์ผู้เป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สามารถชี้ขาดใน
เรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งและสาคัญคือเลขา ฝ่ายเหรัญญิกคือท่านอุดม แน่นอนครับที่พูดเรื่องกฎหมาย เหตุผลที่กรม
พูดตามบัญชี ถ้าป้องกันพวกเราจะว่าท่านบริหารตรงนี้ถูกต้องไหม หรือฮั้วกัน ในฐานะท่านรับผิดชอบในเรื่อง
กฎหมายเข้าใจ แต่ภาคทฤษฏีคือภาคปฏิบัติของเรา เพราะตอนนี้มีสมาชิกนั่งเป็นร้อยแล้ว เป็นเกราะคุ้มครอง
ประธานที่เป็นผู้ดาเนินงานแทนพวกเราที่อยู่ที่นี่ เลขาเหรัญญิกพูดว่าจะฟังจากพวกเราเห็นด้วยหรือไม่ ผมขอบคุณ
ท่านเลขาเหรัญญิกที่เป็นฝ่ายผู้เซ็นอนุมัติ ถามว่าอาจารย์ที่เป็นประธานก่อนจะลงมติในที่ประชุมแน่นอนเพราะท่าน
เป็นผู้บริหารสหกรณ์ ไม่ใช่ฝ่ายควบคุมบัญชีบริหาร ท่านบริหารแทนพวกเราทั้งหมด เงินเหล่านี้เป็นเงินพวกเรา ท่าน
ไมได้ลงทุนกับพวกเรา เราจ้างมาให้ดูบัญชี ถามว่าเมื่อบกพร่องต้องแก้ไขคราวหน้าอย่าให้เป็น คราวนี้ ok ผมกล่าว
ด้วยความเคารพประธานผมรู้จักท่านดี สมาชิกเป็นภูมิคุ้มกันท่านแล้ว ผมถามว่าตอนนี้เงินในบัญชีเราไม่มีเหรอที่จะ
แจกพวกเราไปยืมเขามาใช่ไหม มันถึงยากเหลือเกิน เงินเราหลายหมื่นล้าน รู้ แต่ท่านตีราคาเท่านั้นเข้าใจ ที่จะแทน
สูญผมเข้าใจ แต่ถามว่าเงินในบัญชีจะแจกพวกเราไม่มีใช่ไหม ยืมเขามาใช่ไหม มันถึงยากขนาดนั้น ไม่ต้องพูดวิชาการ
เบื่อวิชาการมากแล้ว ท่านประธานเป็นผู้บริหารแทนเรา ที่ท่านพูดคือป้องกันพวกเราจะติท่าน ท่านเลยบอกว่ามันมี
บกพร่องบ้างเท่านั้นเอง แต่ท่านไม่ได้ว่าผมไม่มีสิทธิ์จะให้คุณจ่ายหรือไม่จ่ายท่านไม่พูด กระผมจึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้
เมื่อท่านลงไปแล้วเท่าไร 4.0 ok ผมอยากให้ท่าน เมื่อทุกท่านเซ็นรับทราบว่ารับผิดชอบที่นี่เห็นด้วยไหมให้จ่าย
หรือไม่จ่าย ถามตรงนั้นก็จบเท่านั้นเอง ส่วนจะมาเคลียร์ทีหลังก็เคลียร์กันได้ เซ็นได้ จบ และเหรัญญิกเซ็นก็จบ ผม
กราบด้วยความเคารพ เท่านี้ครับ แล้วแต่ท่านจะพิจารณา ขอบคุณครับ
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ประธาน มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงๆ มีท่านอื่นเสนออย่างอื่นไหม เงินปันผลประมาณ
700-800 ล้าน ผมก็รับไม่ไหว
นายจารูญ ณ ระนอง ผมช่วยออกความเห็น เอกสารหลักฐานปัญหาเพียงแค่นั้น ที่ประชุม
แห่งนี้เห็นปัญหาแค่นั้นกับบรรยากาศที่เรามีความรับผิดชอบ และผู้แทนกรมก็กลับไปชี้แจง มันเป็นอื่นไม่ได้ ในเมื่อ
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์มีหลักฐานชัด เว้นเสียว่าเรื่องมีอะไรอีก ถ้าไม่มีก็สบายเลย มีแค่ 2 เรื่องนี้ ผมจะไม่แนะทางลงคู
แต่ผมจะแนะให้ฐานะ อ.จุมพล เป็นเพื่อนกับผม ผมจะแนะไปตายได้อย่างไร ผมต้องแนะไปเพื่อให้เอาความชอบ เอา
ทุกสิ่งของสมาชิกไปเทให้คุณว่าเป็นผู้นาในการวิเคราะห์แล้ว เรากุมข้อมูลทุกอย่างในมือ ข้อมูลชัดต้องได้ และจะเป็น
อื่นได้อย่างไร ถ้าเป็นผมถึงกล้า ก็เราอ่านแล้วเรานักบริหารต้องวิเคราะห์ออกมา 100% มันเป็นอื่นไม่ได้ เพียงแต่
เวลาก็เท่ากับการซื้อใจหรือไม่ซื้อใจก็รอไป ก็มี 2 อย่าง จะซื้อใจหรือไม่ซื้อเท่านั้นเอง ขอบคุณครับ
ประธาน ผอ.จะให้ความเห็นอะไรไหม ตอนนี้ตัวเลขที่ชัดเจน 750 ล้าน เงินปันผล
นายชูชาติ ธรรมเจริญ ใครๆ ก็บอกว่าผมแส่และเสือกทุกเรื่อง เป็นตัวป่วน ไม่ใช่ ผมเป็น
สมาชิก ทาหน้าที่สมาชิกดีที่สุด เมื่อถึงทางตันเราต้องร่วมมือกันหาทางออก คาสั่งที่สั่งเป็นคาสั่งทางปกครอง มีผล
บังคับ แม้ท่านจะสั่งแต่ปฏิบัติงานในฐานะนายทะเบียน และมีการมอบอานาจ การมอบอานาจก็มอบไปเลย ถามว่า
ผมอยากได้เงินไหม อยากได้ ใครๆ ก็อยากได้ เพราะผูกพันหลายอย่าง ประเด็นที่สาคัญคือการให้เกียรติ การอยู่
ร่วมกัน ทาอะไรที่ถูกต้อง รักษาเกียรติภูมิเป็นเรื่องดีที่สุด ผมขอเวลาคุยกับท่าน ท่านเข้าใจ ท่านบอกบรรยากาศดี
มากไม่เคยคิดว่าจะดีขนาดนี้ การให้เกียรติซึ่งกันและกันดีที่สุด ผมปกป้องสหกรณ์เรา ผมปกป้องผู้ร่วมงานทั้งหมด
ขอให้เข้าใจตรงกัน จะประเมินน้าใจคนอื่นโดยเอาใจเราประมาณไม่ได้ บางครั้งเป็นการประมาท แต่ลมแม้จะเปลี่ยน
กระแสไม่เคยแปรทิศทาง ให้เวลาท่าน ท่านบอกว่าจะพยายามทาเร็วที่สุด แต่จะให้รับปากว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้คงไม่ได้
เพราะมีขั้นตอนในการทา มติเราที่ลงไปแล้ว ถ้าผิดกฎหมายท่านก็มีอานาจถอน เพราะยังติดคาสั่งอยู่ แต่ถ้าเข้าใจ
ปัญหา แวบได้ happy ทุกอย่าง จะบอกว่าท่านรับปากได้ไหมพรุ่งนี้มะรืนนี้ได้ ผมว่าข่มขืนจิตใจกันเกินไปเพราะการ
ทางานมันต้องมีขั้นตอน ผมอยากได้เงินไม่ใช่ไม่อยาก ผมเชื่อว่าสมาชิกทุกคนอยากได้ หลายคนกู้ปันผลล่วงหน้าไป
แล้ว และมันกู้ซ้าไม่ได้ เพราะได้แค่นั้น ขั้นตอนที่เราพยายามทาอย่าลืมสมาชิกเรามีหลายระดับ ความต้องการการใช้
เงินไม่เหมือนกัน ผมคุยกับ ผอ.และขอบคุณที่ให้เกียรติ ผมเป็นใครก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งไม่ใช่กรรมการ และยังถูกตรา
หน้าว่าเป็นคนป่วนอย่าให้ผมได้ยิน อย่าให้ผมมีหลักฐาน คุณไปโรงพักแน่ ผมดาเนินคดีถึงที่สุดแน่ ผมเป็นคนมี
เกียรติยศอย่าพูดอะไรแบบชุ่ยๆ ไม่ใช่พวกมากลากไป การเขียนเอกสารอะไรที่เป็นสิ่งที่โจมตีกันมันไม่เข้าท่า อยาก
เขียนก็ลงชื่อมาเลยและต้องรับผิดชอบสิ่งที่ทาด้วย ไม่ใช่กล่าวหาคนอื่นว่ากรรมการปัจจุบันอยู่ภายใต้บังคับคนกลุ่ม
หนึ่ง อ.จันทร์ ท่านเป็นผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวข้องอะไร ผมยืนยันท่านไม่ได้ปฏิสัมพันธ์อะไรกับผม เป็นการหลู่เกียรติท่าน
อย่างแรง การประเมินน้าใจคนอื่นโดยเอาน้าใจเราประมาณเป็นการประมาทแน่นอน ไม่ใช่ผลดีเลย สงสัยอะไรถาม
เลย กรรมการที่นั่งใครข้องใจผมที่ไหน เมื่อไรก็ได้ ไม่มีปัญหา ไม่ใช่นักเลง เราพูดกันด้วยเหตุผล อย่าโจมตีกันลับหลัง
ไม่ชอบ พูดกันตรงไปตรงมา ผมเป็นสมาชิกเหมือนทุกคนแต่คนอื่นอาจจะไม่กล้าเหมือนผม ผมรับผิดชอบสิ่งที่ผมทา
เราทาด้วยดีมาตลอดอย่ารีบร้อนช้าสักนิดให้เวลาท่าน ถ้าท่านได้พิจารณาตามข้อกฎหมายแล้ว ok ผมอยากได้เงิน
มาก พรุ่งนี้ผมก็อยากได้ ผมเชื่อว่าทุกคนรู้สึกเหมือนผม หลายคนกู้แล้วกู้ไม่ได้ ถ้าต้องการผ่อนปรนประกาศได้เลย
ว่าสลิปที่ได้ไปแค่นี้จะเอาแค่นี้หรือจะเอาจาก 60 กลายเป็นแค่นี้ได้ นั่นคือการผ่อนปรนคือการช่วยกัน ขอให้ทาทุก
อย่างเป็นไปตามขั้นตอน ขอบคุณและขอใช้เวทีส่งสารให้รู้ว่าสิ่งที่ต้องรักษาคือองค์กรของเรา อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข อย่าใช้ประโยชน์จากใคร การหาเสียงต้องหาอย่างชอบธรรม ทุกอย่างต้องเป็นเหตุเป็นผลและรับผิดชอบสิ่ง
ที่ต้องทา กฎหมายที่ดีมีความชัดเจนในตัวเอง ไม่ต้องใช้วิธี discretion เมื่อไรที่มี discretion สิ่งที่ตามมาคือความ
รับผิดชอบ สิ่งที่คนไทยไม่รู้จักคือความไม่รับผิดชอบ สิ่งที่คนไทยไม่ยอมทาคือการชดเชย compensation กับการ
รับผิดชอบ ต้อง respond กับสิ่งที่ทา และอย่างที่ อ.จารูญ พูด ขอโทษต้องเอ่ยชื่อ ต้องมีความกล้า เราทา เรากล้าใน
สิ่งที่ถูก ขอบคุณครับ
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สมาชิก ขอเสียมารยาท คือเย็นมากแล้วและหิวข้าวด้วย ไม่อยากฟังอะไรแล้ว ข้องใจประโยค
เมื่อกี้ท่านบอกว่า 700-800 ล้าน รับไม่ไหว ถามว่าตอนท่านมาสมัครเพื่อจะเป็นประธาน มีใครบังคับหรือเปล่า ท่านรู้
หรือเปล่าต้องพบอะไร 700-800 ล้าน ไม่รู้ รู้แต่ว่าก่อนท่านจะรับตาแหน่งท่านรู้ไหมต้องเจอกับอะไร ทาไมท่านตอบ
ว่าไม่สามารถ รับไม่ไหว ขอแค่นี้ ไปทานข้าวก่อนค่ะ
ประธาน ผมรับฟังได้ทุก comment เชิญ ผอ.
ผู้อานวยการฯ วันนี้ชื่นชมว่าบรรยากาศดีจริงๆ กราบเรียนเพื่อความเข้าใจ แม้ผมจะมีคาสั่ง
มาว่าให้คณะกรรมการหากยังไม่แก้ไขเงื่อนไขของผู้สอบบัญชี ก็ให้นางบมาเสนอที่ประชุมใหญ่รับรองและไม่ให้จัดสรร
กาไรนั้นคือคาสั่ง คาสั่งก็เป็นคาสั่ง เสนอแล้วว่าคาสั่งยังมีผลอยู่ แต่ที่ประชุมใหญ่ตัดสินว่าจะพิจารณารับรองงบกับ
จัดสรรกาไร เป็นดุลยพินิจของที่ประชุมใหญ่ ข้อแตกต่างระหว่างคาสั่งกับที่ประชุมใหญ่ไปเทียบทีหลังอีกเรื่องหนึ่ง
ท่านพิจารณากันแล้วตอนนี้จบวาระการจัดสรรกาไร ตอนนี้มาหารือว่าเมื่อจัดสรรกาไรแล้วจะจ่ายเงินได้หรือไม่ กราบ
เรียนอย่างนี้ ถ้าจ่ายโดยยังติดเงื่อนไขมันมีความเสี่ยง แต่ถ้าท่านตัดสินใจจ่ายพร้อมที่จะรับความเสี่ยงผมก็ไม่ขัดข้อง
แต่ก็มีทางออกว่าจะส่งเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องไปให้ผมพิจารณา จริงๆ ให้นายทะเบียนคนที่ออกคาสั่งคือผมผู้รับ
มอบอานาจ และการปลดคาสั่งต้องเป็นผม จะใช้เวลานานเท่าไร กราบเรียนหารือหลายท่าน รวมทั้ง อ.ชูชาติ ผม
กราบเรียนว่าจะให้ผมปรับ 1-2 วัน ผมตอบยาก เพราะกระบวนการพิจารณาเรื่องนี้คงร่วมกันหลายฝ่ายทั้งสานักนาย
ทะเบียนกฎหมายและอาจจะกรมตรวจบัญชีด้วย เพราะการดาเนินการมันจะเป็นบรรทัดฐานกับสหกรณ์อื่น ผม
ยืนยันด้วยเกียรติของผม เข้าใจว่าท่านต้องการเงิน ผมไม่อยากเอาตัวผมเป็นอุปสรรค ผมโทรคุยกับนายทะเบียนตัว
จริงคืออธิบดีผมไปแล้วเมื่อสักครู่ โทรหานายแล้วก็คุยกัน ผมจะดาเนินการถ้าเรื่องมาถึงผมที่ต้องพิจารณา ยืนยันว่า
ผมจะทาให้เร็วที่สุด เพื่อให้ได้คาตอบเร็วที่สุดและคาตอบนั้นจะออกมาอย่างไรก็อยู่ที่ผลของมัน ผมจะไม่ช้าเพราะไม่
อยากเอาเรื่องไว้ที่ผมนาน ผมคงให้คามั่นได้เพียงเท่านี้ ทางออกอื่นๆ เมื่อกี้ที่เสนอ เรื่องการจัดสรรกาไร ถ้ามีการ
จ่ายเงินไปหมายความว่ามีการดาเนินการไปตามมติที่ฝ่าฝืนนายทะเบียน นั่นคือเอาเงินออกไป ถ้าจะรอผมให้คามั่นว่า
ผมจะทาให้เร็วที่สุด อีกข้อเสนอเรื่องของการให้กู้เงินไปก่อน อันนี้ถือว่าไม่ได้จ่ายเงินจัดสรรกาไร อันนี้ถือเป็นเรื่อง
ภายในสหกรณ์ ผมไม่มีอานาจก้าวล่วงท่าน ขอบคุณครับ
ประธาน ตกลงตามที่ อ.ชูชาติ และ อ.ปริญญา ไปทิศทางเดียวกัน เราจะตกลงตามนั้นไหม
และ ผอ.ก็รับปากว่าเร็วที่สุด หลักฐานเรามีอยู่ในมือเรียบร้อย เพียงแต่เป็นเรื่องกระบวนการในการทางานให้ถูกต้อง
ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็สบายใจทุกฝ่าย
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ตอนนี้เหลือ 2 มติ เท่านั้น มติแรกคือรอ ผมไม่คัดค้านเพราะทุก
อย่างก็เป็นสิ่งที่ดี แต่อีกมติที่ผมเสนอคือไม่ใช่ที่ท่านทาอยู่ คือกู้ 60% กู้ 100% ครับ เอา 2 มตินี้มาขอมติจากที่
ประชุม เพราะ ผอ.ก็กล่าวแล้ว การกู้เป็นเรื่องภายในของเรา สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ทาได้ ถ้ากรรมการดาเนินการ
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มี spirit จะให้กคู้ รบ 100% โดยช่วง 7 วัน ไม่คิดดอกเบี้ย ท่านประกาศไปเลย ผมมองเงื่อนไข 2 ข้อเท่านั้น ถ้าลงมติ
แล้วจะเป็นข้อใดก็ไม่กระทบกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอบคุณครับ
ประธาน เรามีระเบียบเรื่องเงินกู้ ถ้าเราจะแก้ตรงนี้ต้องแก้ก่อน เราทาขัดระเบียบเราเองก็
ไม่ได้เช่นกัน แต่มติแรกคือรอให้ดาเนินการให้เรียบร้อยตามกระบวนการ เคารพบทบาทหน้าที่ของกันและกันเต็มที่
ส่วนกระบวนการเยียวยาจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องภายใน ตอนนี้ถ้าสมมติท่านกู้ปันผลและเฉลี่ยคืน ระเบียบ
เดิม 60% ท่านก็เอา 60 ไปก่อน รอให้เราประชุมกรรมการดาเนินการ พรุ่งนี้จะเรียกประชุมและจะแก้อะไรก็แก้ไป
แต่ท่านก็กู้ได้จนระยะเวลาก่อนนายทะเบียนจะแสตมป์มาดีไหม ก็ผ่อนคลายกันทุกฝ่าย เอา 60 ไปก่อน และถ้าเรามี
มติว่าให้ขยาย 100 ก็ไปขอเพิ่มได้ เป็นทางออกที่ดีที่สุด ตอนนี้เรามีระเบียบของเรา ต้องไปแก้ระเบียบยกเว้นใครมี
ประสบการณ์ลองเสนอแนะว่าเราจะทาตรงนี้รวดเร็ว เราอยากเยียวยาจริงๆ สิ่งไหนทาได้เราอยากทาถ้าไม่ฝ่าฝืน
ระเบียบข้อบังคับ
นายโกศล สังขดิษฐ์ จากคณะจิตวิทยา พูดจริงๆ แล้วสมาชิกทุกคนที่มาวันนี้ ผมพูดถึงความ
เดือดร้อนของเขา เขารอตั้งแต่วันที่เท่าไร 15 มา 16 จะได้เงิน พอ 15 ไม่ได้ประชุมบอก 22 ทุกคนก็รอมาวันนี้
ระยะเวลาจาก 16-22 เขาไม่รู้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร แต่พอมาเจอวันนี้ก็ยิ่งหนักไปกว่าเดิม และการเสนอให้ยืม
เงิน 60% มันเป็นปุ๋ยหมดแล้ว ที่เราพูดจะยืมเงินคือเหลืออีก 40 แค่นั้นเอง ไม่ใช่ 60 คือขยายให้เป็น 100
ประธาน ผมคุยกันอย่างรวดเร็ว ถ้าขยายให้เป็น 100% เป็นไปได้ แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ย
เพราะระเบียบบังคับ ใจเย็นๆ ปรึกษาก่อนอย่าเพิ่งโห่ร้อง ผมพยายามหาทางออกว่าสิ่งที่คุยตรงนี้มันคืออะไร ถ้า
คาตอบในใจท่านคือจะเอาอย่างนั้นก็ลงมติมาเลย ไม่มีปัญหา
นายธีระพล เมฆอธิคม มันไม่ใช่ความผิดของสมาชิกเลย ผมเสนอว่าให้ 100% และเมื่อไรที่
ทาเสร็จค่อย start คิดดอกเบี้ย ไม่ใช่ความผิดสมาชิก เป็นความผิดแต่ผิดก็ไม่เชิง management อาจจะไม่ 100%
ผมเสนอให้สมาชิกกู้ 100% ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยจนกว่าจ่ายได้ ถ้าขัดระเบียบขอมติที่ประชุมใหญ่เป็นระเบียบได้ไหม
ต้องว่ากันตามกฎหมาย
ประธาน กาลังเช็คระเบียบ กาลังคุยกันว่าถ้าแก้ไขระเบียบมันจะต้องให้กรมอนุมัติ ขอ
ปรึกษาหารือก่อน ขอทางออกที่ดีที่สุด ทางเลือกที่เป็นไปได้
รองประธานกรรมการ (นายวิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง) สมาชิกที่แสดงความคิดเห็นต้องขอบคุณ
จริงๆ แต่การทางานของเราก็มีระเบียบเป็นหลักในเรื่องระเบียบของการที่สหกรณ์ออกระเบียบในเรื่องการให้เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจคือกรณีที่เงินปันผล ข้อที่ 5 ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุ
ฉุกเฉินแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้และมีความประสงค์จะขอกู้เงินสหกรณ์อาจให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจแก่ผู้เป็น
สมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจานวนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน อันนี้มีระเบียบ ถ้าเรา
ทาขัดระเบียบต้องเรียนว่ามันจะยุ่งแต่ถามว่าคณะกรรมการเห็นใจสมาชิกไหม เพราะล่วงเลยเวลามานาน เท่าที่ฟัง
ท่านอาจารย์หลายท่านในที่ประชุมหมายความว่าเราจ่ายเงินปันผลแน่นอนและเฉลี่ยคืนตามนี้แน่นอน แต่การอนุมัติ
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เงินปันผลต้องอนุมัติแบบมีเงื่อนไข หมายความว่าต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ต้องรอด้านกรมเกษียนหนังสือหรือตอบ
จดหมายที่เราแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อย ทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีทั้งหมด ผมมองอย่างนั้นแต่มิใช่ไม่เห็นใจสมาชิก
นายธีระพล เมฆอธิคม ผมลองเสนอว่าเป็นไปได้ไหม ถือว่าเป็นเงื่อนไขของการจ่ายเงินปัน
ผลว่าเราจะจ่ายให้ไปก่อนและถ้าเมื่อไรที่อนุมัติแล้วหลังจากนี้ไปเงินก้อนนั้นต้องถูกชาร์ทด้วยดอกเบี้ย อันนี้เป็น
เงื่อนไขของการปันผลไม่ใช่เงินกู้ แต่ผมพูดคือหลังจากนี้คือการกู้ ถ้าอย่างไรก็ตามขอหาวิธีการจ่ายสมาชิกแบบนี้ ทุก
คน owner หมด ไม่มีใครว่าอะไร เป็นเงื่อนไขต้องการจ่ายเงินปันผล ผมขอเสนอเป็นแบบนี้แล้วกัน จ่าย 100
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล เราคุยกันมาหลายชั่วโมงแล้ว ผมเคยบอกแล้วว่าประธานมีสิทธิ์
อานาจหน้าที่ในการทาหน้าที่แทนพวกเรา แต่ละครั้งที่เราเชิญมาประชุมวิสามัญและสามัญ เหตุผลที่คุยกับกรรมการ
หรือสมาชิกนี่คือองค์ประกอบร่วมกับประธาน ถามว่าก่อนที่จะให้เฉลี่ยคืนแต่ละคน เรามีเงินอยู่แล้วหรือมีหุ้นอยู่แล้ว
ผมยกตัวอย่าง ผมมีหุ้น 100,000 กว่าบาท ถามว่าเมื่อท่านจ่ายปันผลหรือเฉลี่ยเงินหุ้นส่วนที่มี ผมได้เฉพาะที่รายงาน
ไป ผมได้แค่ 4,000 บาท ผมรับแค่ดอกเบี้ยค่าหุ้นแค่ 4,000 บาท ผมไม่ถอนเงิน 100,000 กว่าบาท ไปเลย ทาไมต้อง
เป็นห่วงว่าท่านรับผิดชอบเงินหลายแสน ผมไม่ได้เอาเงินผมไป ผมได้เฉพาะค่าดอกเบี้ยผมที่มีหุ้นส่วน สมาชิกที่เปิด
โอกาสมี 2 ขั้นตอน 1.ขั้นตอนที่ 2 ป้องกันกลัวเงินสูญ ก็มีการยืม สมาชิกที่ทรงเกียรติที่ยืมแล้วมีอยู่ไปเฉลี่ยคืน ถ้าให้
50% ใช่หรือไม่ ถ้าตามนั้น 5.4 หรือ 34% ใช่หรือไม่ ถามว่าทุกคนที่ได้ดอกเบี้ยเขาถอนหุ้นไปด้วยเหรอถึงเป็นห่วงที่
เงินจะสูญทั้งหมดในสหกรณ์ เหตุผลที่กลัวเพราะทาไมประธานหรือสมาชิกบอกว่าเปิดโอกาสให้ยืม มันจะทาให้
ซ้าซากไปอีก ยากไปอีก 2 เดือน ไม่มีจบ ถ้าเป็นไปได้ท่านอุดมเป็นเหรัญญิกฝ่ายการเงินโดยตรง ขั้นตอนที่จะประชุม
วันที่ 15 เพราะเหรัญญิกไม่เซ็นให้ ผมเข้าใจ และที่กรมบัญชีมาตรวจ ท่านว่ามีอะไรตรงนั้น เหตุผลที่ท่านดูแล้วพลาด
ได้ เมื่อท่านลงไปแล้วถึงไม่ประสานงานก็จริง ลองเฉลี่ยแล้วคุยกันแล้วมันน่าจะได้ เพราะเงินกองคลังเรามีพร้อมจะให้
สมาชิกเฉลี่ยคืนเท่านั้น มันไม่เจ๊งหรอก เหตุผลท่านบอกว่าทาตามกฎหมายจริง ผมถามย้อนกลับ เงินที่รวมนี่พวกเรา
เอาคนอื่นมารวมด้วยเหรอ ไม่ใช่ เป็นสหกรณ์ที่เราอยู่ 3,000 กว่าคน ที่รวมกันเงินก้อนนี้เป็นของเรา ทาไมเฉลี่ยคืน
ผมไม่ได้ถอนเงิน 100,000 กว่า ผมอยู่ 30 กว่าปี 100,000 กว่า ผมได้แค่ 4,000 บาท มันไม่เจ๊งหรอก ประธานบอก
ว่าต้องรับผิดชอบ มันไม่ใช่ เงินไม่มีใช่ไหมที่จะให้เฉพาะเฉลี่ยคืน เงินไม่มีในกองคลังใช่ไหม ต้องเป็นห่วงถึงจ่ายไม่ได้
ผมพูดชัดเจนไม่ได้โมโห ผมรู้ที่ฝ่ายกฎหมายบอกว่าแม้แต่อาจารย์ผมก็พูดอย่างนั้น เหรัญญิกถ้าเซ็นผ่านแล้วส่วนที่
หลังว่ากันทีหลังได้ให้เงินเถอะ ผมไม่ถอนหรอก 100,000 กว่า ผมได้แค่ 4,000 บาท คนอื่นเป็นล้านอาจจะได้แค่
10,000 ก็ได้ ไม่ถอน ไม่เจ๊ง ได้ไหมท่านประธาน เท่านั้นครับ ตัดสินใจได้เลยครับ ขอบคุณ
ประธาน ปรึกษากันหลายรอบ เราพยายามช่วยกันรักษาบรรยากาศวันนี้ถือว่าดีที่สุดในหลาย
ปีที่ผ่านมา ที่อยู่ข้างบนไม่ได้ฟังท่านโทษทีพยายามหาทางออกที่ดีที่สุด ข้อสรุปคือระเบียบเรามี พรุ่งนี้เราจะประชุม
กรรมการดาเนินการเป็นกรณีพิเศษ และร่างแก้ไขระเบียบตามข้อบังคับของเรา เมื่อเราแก้ไขเราต้องให้กรมอนุมัติ
ทางกรมบอกว่าแก้ภายใต้คณะกรรมการดาเนินการและเอาไปยื่นและยืนคอยจะเซ็นให้ ok ไหม แต่อันนี้พูดเรื่องกู้นะ
กู้ปันผลที่ว่าเป็นฉุกเฉินเฉพาะ case ของปีนี้ แต่เงินปันผลตัวจริงให้เป็นไปตามขั้นตอนเหมือน อ.ชูชาติ อ.ปริญญา
เสนอ จะคลี่คลายประเด็นปัญหาเรื่องเงินที่จาเป็นต้องใช้ ช้าไปวันเดียวคือพรุ่งนี้เราจะประชุมด่วนและส่งคนเอา
หนังสือไปยื่นรอรับเลยกลับมาวันรุ่งขึ้นท่านก็กู้ได้ 100% เป็นทางออกที่ดีด้วยกันทุกฝ่าย ไม่มีใครไปท้าทายกฎหมาย
ทุกฝ่ายก็เคารพในบทบาทหน้าที่ของกันและกัน ขอมติรับรองที่สรุปเมื่อสักครู่
สมาชิก ให้รับรองอะไร
ประธาน ที่สรุปเมื่อสักครู่ เรื่องเพี่อเยียวยาการกู้เงินปันผลและเฉลี่ยคืนจะให้กู้ได้เต็ม 100%
โดยไม่คิดดอกเบี้ย แต่เป็น case เฉพาะปีนี้เท่านั้น และขอเวลานิดเดียวเพราะระเบียบของเราเขียนไว้ว่าการแก้ไข
ระเบียบต้องให้กรมอนุมัติ ปรึกษา ผอ.แล้ว พรุ่งนี้ประชุมกรรมการดาเนินการและร่างแก้ไขระเบียบและยืนคอยท่าน
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จะเซ็นให้ ก็จะช้าไปแค่แวบเดียว ท่านก็กู้ได้ และไม่เสียดอกเบี้ย เงินจริงขอให้อนุมัติเป็นทางการ ถ้าเป็นอย่างนี้ ok
ไหม สรุปมติส่วนนี้
นายราวี สารินทร์ เลขประจาตัวสมาชิก 331430 ผมฟังมานานแล้ว ท่านบอกว่าให้ยกผ่าน
คือผ่านให้กู้ 100% ใช่ไหม
ประธาน 100% ไม่เสียดอกเบี้ย
นายราวี สารินทร์ ok รับได้ แต่ไม่ต้องกู้ 100% ก็ได้
ประธาน แล้วแต่ครับ
นายราวี สารินทร์ ผมต้องการคนกล้าหาญเพราะว่าฝ่ายนี้เขายอมอยู่แล้ว เราอนุมัติให้เงินปัน
ผลออกพรุ่งนี้ก็จบแล้ว เท่ากับให้กู้ 100% แค่นั้นเอง ขอบคุณครับ
ประธาน คนละจุด อย่างไรพรุ่งนี้บ่ายถ้าไม่ใช่บ่ายก็ต้องเป็นวันรุ่งขึ้น พรุ่งนี้เราประชุมเช้า
ร่างและวิ่งไปกรมเซ็นก็ทาได้ให้ถูกต้องไป แต่ถ้าบอกว่าให้ปันผลไปเลยมันคนละประเด็น แต่ท่านได้เงินแน่นอน และ
ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย อย่างนี้แก้ปัญหาถูกต้องและดีที่สุด ok ไหม จะได้ผ่าน ขอมติ ถ้าเห็นด้วยยกมือ
สมาชิก ผมได้ยินประธานพูดว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่ทันก็มะรืนคือวันเสาร์ มันจะติดวันเสาร์ พูดเผื่อไว้
แต่พรุ่งนี้จะประชุมเช้าและร่างแก้ข้อบังคับข้อนี้และวิ่งไปกรมและรอหนังสือมาเลย มันก็ทาได้แต่เราต้องเตรียมการ
เราด้วย บ่ายคือไปจองคิวได้เลยไหมประธาน
ประธาน น่าจะ
สมาชิก ขอความมั่นใจนิดนะประธาน
ประธาน ที่พูดเป็นไปได้สูง ตอนนี้เท่าที่คุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พรุ่งนี้ขอเชิญกรรมการ
ทั้งหมดนัดประชุมพรุ่งนี้ ช่วงเช้า 9.00 น.
สมาชิก ประธานรับปากเลยครับ
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล ผมขอเพิ่มอาจารย์ที่สมาชิกพูดผมเข้าใจ มันมี 2 อย่าง ถ้าหากกู้
100% ไม่ต้องมีดอกเบี้ยเข้าใจ ถ้าคนไม่กู้ ผลเฉลี่ยคืนของเขาได้ไหม เหมือนเดิมหรือเปล่า ถ้าผมอยู่อุบลฯ ผมไม่มากู้
เงิน ผมได้ไหมเฉลี่ยคืนของผม ถ้าผู้ต้องการจะกู้ 30,000-40,000 ไม่คิดดอกผมเข้าใจ แต่ผู้ไม่กู้เฉลี่ยคืนเขาได้ไหม ถ้า
ได้ ผมก็ไม่ว่า เท่านั้นครับ 2 ข้อเท่านั้น ขอบคุณ
ประธาน ผมเริ่มมึนงงกับคาถาม อ.ศุภฤกษ์ เชิญ
รองประธานกรรมการ (นายศุภฤกษ์ มั่นใจตน) ในส่วนนี้เรากู้เงินเฉลี่ยคืนเงินปันผล ในส่วน
นี้ยังไม่โอนเข้าบัญชีตามข้อตกลง ต้องรออีกนิด แต่จะเปิดโอกาสให้กู้ก่อน ใครที่กู้ก็ได้เงิน 100% ถ้าไม่กู้ก็รอนิดหนึ่ง
ถือว่ายังไม่ใช้เงินแล้วกัน เงินจะเข้าบัญชีต่อเมื่อวิธีการเรียบร้อยหมดในส่วนนี้
นายภัทรพล ติดตารัมย์ คณะครุศาสตร์ ตามที่มีข้อเสนอให้ยื่นกู้ได้วันพรุ่งนี้ ผมอยากเรียน
เสนอเพิ่มเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายที่สหกรณ์ กู้ได้ 100% และไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ขอให้เปิดโอกาสให้ทุกสาขาให้
สมาชิกไปยื่นกู้ได้ เพื่อป้องกันการสับสนวุ่นวายที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้ เพราะกว่าจะมีคาสั่งอนุมัติออกมาต้องใช้เวลา
เวลาที่สมาชิกจะไปกู้ขอให้พิจารณาและยื่นกู้ได้ทุกสาขา
ประธาน ผมได้รับคาตอบจากผู้มีประสบการณ์เขาบอกทาไม่ได้ เพราะกาลังคนไม่พอและ
ต้องเช็คอะไรไม่ทราบ ผมเพิ่งมาใหม่ไม่ค่อยรู้รายละเอียด แต่สิ่งที่เสนอสักครู่ก็วินวินชนะด้วยกันทุกฝ่าย น่าจะ
ยอมรับกันได้ พรุ่งนี้เราจะประชุม 9.00 น. และร่างระเบียบเฉพาะกรณีและส่งคนไปที่ ผอ. ผมพยายามจะไปเช้า
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ประชุมเพื่อแก้ระเบียบและยื่นที่ท่านเซ็นมา บ่ายก็น่าจะ ok เจ้าหน้าที่ทาทันไหม ผมอยากให้เกิดขึ้นรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่มายืนยันหน่อยว่าได้จะได้ดาเนินการต่อ ได้หรือเปล่า มีข้อขัดข้องตรงไหน

ผู้จัดการ มีปัญหานิดหนึ่งคือกู้ 60% ไปแล้วและมีดอกเบี้ย คนที่กู้ 60% ไปจะติดเงื่อนไข
60% ที่กู้ไปต้องเสียดอกเบี้ย มันจะกู้เพิ่มในคนๆ เดียว สัญญาเดียวไม่สามารถทาได้เพราะสัญญาเก่าเกิดไปแล้ว ต้อง
มีการชาระหนี้เก่าดอกเบี้ยและกู้ใหม่ อันนั้นขั้นตอน software ไม่สามารถเขียนได้ภายในพริบตา ต้องใช้เวลา
เงื่อนไขต่างๆ ไม่สามารถกาหนดในตัวได้วันเดียว ต้องปรึกษาหลายที่มันส่งผลกระทบหลายอย่าง ยิ่งระเบียบเงินกู้ถึง
อนุมัติได้แต่ software เราต้องรอบคอบพอสมควร ถ้าปล่อยเงินออกจะมีปัญหาและเรียกเก็บคืนไม่ได้จะมีปัญหา
error ขึ้นมาจะกลายเป็นภาระของเราต่อไป มันต้องมีสัญญาอะไรหมด ถ้าเรียกเงินกู้ต้องมีสัญญา มันฝืนธรรมชาติ
ประธาน ใช้เวลาเท่าไร พรุ่งนี้ได้หนังสือมาตอนเช้า ใช้เวลาเท่าไร
ผู้จัดการ เราควบคุมส่วนนี้ไม่ได้ต้องดู programmer ต้องเขียนเงื่อนไขให้เขาและเขาดูว่า
ต้องปรับอะไรบ้าง ไม่ใช่ตอบได้วันนี้ เพราะเรื่องการกู้ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรเพราะเอกสารสัญญาต้องมีการ
ตรวจสอบ ถึงมติที่ประชุมใหญ่จะเปิดให้กู้แต่การกาหนดระเบียบเป็นอานาจของคณะกรรมการ แต่ถ้าระเบียบ
สาคัญๆ มาขอเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่ได้ แต่กรณีที่คณะกรรมการกาหนดระเบียบหรือแก้ไขระเบียบ นายทะเบียน
พร้อมเซ็นก็จริงแต่มีขั้นตอนพอสมควร มีทั้งเก่าและใหม่ ถ้าไม่มีใครกู้เลยทุกคนเป็นศูนย์หมด เรากาหนดใหม่ทุกคน
เหมือนกันมันทาได้
นางสุจิตราฯ ก่อนหน้าวันนี้ก็สามารถกู้ 60% ได้ และมีโปรแกรมรองรับบน 60% ณ วันนี้
หลังวันนี้จะปรับเป็น 60% หรือเกินมันก็โปรแกรมอันเดียวกัน เป็นการแก้ตัวเลขเท่านั้น ส่วนอัตราดอกเบี้ยท่านก็
เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าคีย์เลข 0 แทนเลข 1 มันก็เปลี่ยนเป็น 0% 0 คูณอะไรก็เป็น 0 ขอบคุณค่ะ
นายธีระพล เมฆอธิคม ผมขอเสริมเรื่องสัญญา พรุ่งนี้เตรียมเอกสารใบหนึ่งมาและให้สมาชิก
เซ็นก็ได้ ทุกคนรับได้หมด พยายามทาให้ได้ก็แล้วกัน
ประธาน พยายามคิดว่าไม่ต้องห่วงโปรแกรมได้ไหม
ผู้จัดการ เรื่อง 60% มีเงื่อนไขเรื่องดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง การคานวณปันผลเราไม่ได้
คานวณที่ 5.34 เราคานวณที่ 5 บาท และเฉลี่ยคืน 50% เราไม่รู้กาไรเท่าไร เราประมาณการไว้เราถึงให้กู้ 60% เพื่อ
ความรอบคอบว่าถ้ามีการลดปันผลหรือลดเฉลี่ยคืน เราอยู่ในวิสัยที่จะเก็บกับสมาชิกได้ กรณีนี้ถ้าจะปรับต้องปรับตัว
เลขตั้งแต่ขั้นต้นใหม่ 5.34 และตามที่จัดสรรไปแล้ว อันนี้ต้องอยู่ที่ programmer ต้องเรียกเขามา ต้องทาและใช้เวลา
พอสมควร มันอยู่ที่เราควบคุมไมได้อยู่ที่เขาจะทาได้แค่ไหน
ประธาน เหมือนที่อาจารย์เสนอมา เรา print ออกมาว่าคนนี้จะได้ปันผลเท่านี้ เรารู้จานวน
เงินและทาสัญญาและรับเงินไปเลย โดยไม่ต้องใส่โปรแกรมอะไร ได้ไหม เป็นหลักฐานเอกสารและเก็บไว้ ไม่ต้องแก้
โปรแกรมเพราะใช้แค่ชั่วคราว ทาได้ไหมผมถามเฉยๆ
ผู้จัดการ ทาแบบ manual มันก็ย้อนกลับแบบเก่าและเวลาเก็บสถิติอะไรก็จะเก็บไม่ได้เลย
เวลาประมวลผล เวลาตัดชาระมันต้องใช้โปรแกรมในการประมวลผลในการชาระหนี้คืน มันต้องโอนปุ๊บแล้วตัดตาม
ระบบของมัน เพราะถ้าใช้ manual เงื่อนไขค่อนข้างยุ่งยาก แต่ต้องดูว่า programmer เขาทาได้ไหม เพราะยังไม่ได้
ปรึกษาเขา แต่ในภาพรวมจะฉายภาพให้ดูว่าต้องมีดอกเบี้ยของเดิม ที่กู้เดิมมันใช้ระเบียบเดิมซึ่งมีดอกเบี้ยอยู่แล้ว
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เลขานุการ ผมว่าดูรูปการแล้ว software แก้ไม่ทัน แต่ผมมี idea ใหม่ว่าเราจะขอมติที่
ประชุมใหญ่ ถือว่าเป็นกิจการภายในของเรา ขอสารองเงินของสหกรณ์จ่ายให้สมาชิกไปก่อน เพราะไม่คิดดอกเบี้ยอยู่
แล้ว สารองค่าใช้จ่ายออกไปก่อนดีไหม เพื่อไม่ผิดระเบียบ
นายสาลี เหลาชัย จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่เสนอว่าให้สมาชิกกู้ 100% และไม่คิด
ดอกเบี้ย คนที่กู้ 60% ไปแล้วต้องเสียดอกเบี้ย หลักการของสมาชิกต้องเสมอภาค ต้องไม่คิดดอกเบี้ยทั้งหมด มันก็
เสมอภาคกัน คนที่กู้ 60% ไปแล้วต้องเสียดอกเบี้ย คนไม่เคยกู้เลยกู้ 100% ไม่ต้องจ่ายดอก ก็เห็นๆ แล้วไม่ใช่หลัก
เสมอภาคกันแล้ว เพื่อไม่ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยุ่งยาก สมมติผมเคยกู้ไป 60% ผมได้ 20,000 ผมกู้ไป 10,000 ก็
เหลือ 10,000 ถ้าไม่คิดดอกก็เอาเลข 2 ยอดมาบวกกัน ก็จะได้เงินต้นทั้งหมด ก็จะไม่ติดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย อัน
นี้คือหลักความเสมอภาค คิดถึงคนที่กู้ไปก่อนแล้วด้วย ขอบคุณครับ
ประธาน ขอดูความเป็นไปได้ของการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ว่าเขาทาได้จริงไหม ช่วยกันหาทาง
ออก แต่ยืนยันเหมือนเดิมปันผลแน่นอนเฉลี่ยคืนเหมือนเดิม ขอให้ตรวจสอบว่ามีความเป็นไปได้กี่มากน้อยต้อง
ช่วยกันหาทางออก
ผู้จัดการ ถาม programmer ต้องใช้เวลา 7 วัน ผมเชิญเขามาวันนี้ เขา standby ที่ office
มาเตรียมเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้ ก็โทรเขาแล้วบอกว่าแก้กะทันหันมีปัญหามาก เพราะจะกระทบหลายอย่าง มันใช้
โปรแกรมคัดกรอง เราไม่ได้ใช้คนตัดสินใจ ใช้คอมพ์ฯ ตัดสินใจหมด เพราะมันจะประมวลผลทุกอย่าง
ประธาน มีใครเก่งคอมพ์ฯ ไหม ที่อาสามาช่วย set program ภายใน 1 วัน
สมาชิก มันก็เข้าวาระที่ผมถามเมื่อสักครู่ ถ้าจะให้กู้ 100% และติดปัญหาตรงนี้ ทาไมไม่จ่าย
ตาม statement ที่แจกให้สมาชิกเขา ปัญหาคือพวกคุณต้องแก้ต้องคุยกับกรมส่งเสริมเพราะเขาจะให้เราอยู่แล้ว
เพียงแต่คิดขั้นตอนนิดหน่อย เป็นหน้าที่คณะกรรมการที่เข้าไปดาเนินการและคุยกับเขา นี่อะไรๆ ก็ไมได้ จะเพื่ออะไร
พวกท่านมีหน้าที่ต้องไปคุยกับกรมส่งเสริมที่ให้ statement มาก็จ่ายเขาตามนั้นไปเลยพรุ่งนี้ สมาชิกเห็นเป็นอย่างไร
ขอบคุณครับ
นายลับแล ณ บางช้าง เลขประจาตัวสมาชิก 380390 จากคาสั่งนายทะเบียน ข้อ 1 ให้
แสดงหลักฐานของหุ้นมงคลเศรษฐี เรามีแล้ว ข้อ 2 ให้แสดงหลักฐานของนพเก้าฯ เรามีแล้ว ข้อ 3 ให้ระงับการ
จัดสรรกาไรสุทธิที่ประชุมใหญ่ ห้ามทา แต่เราทาแล้ว คณะกรรมการผิดตั้งแต่นามาเสนอแล้ว เราทาแล้ว ในที่ประชุม
มีมติรับรองให้พิจารณาตัดสินให้รับรองงบแล้วและรับรองจัดสรรกาไรสุทธิแล้ว หน้าที่ต่อไปคือต้องโอนเงินเข้าบัญชี
พรุ่งนี้ทันที ดูจากอักษรตัวนี้ชัดเจน มันผิดตั้งแต่ที่นากาไรสุทธิเข้ามาในวาระนี้แล้ว และกรมไม่ได้ชี้นาอะไร แต่เราทา
พรุ่งนี้คือเรามีมติแล้ว ผมพร้อมจะโดนตรวจสอบถ้าทาผิดและให้สมาชิกได้เงินในวันพรุ่งนี้
นางสุจิตราฯ ขอเสริม ขอเรียนถามสมมติว่าพรุ่งนี้ได้เงินปันผล ท่านจะจ่ายด้วยวิธีใดตาม
หลักการ
ผู้จัดการ ใช้ระบบโอนเข้าบัญชี
นางสุจิตราฯ ถ้าเป็นการกู้ก็โอนเข้าบัญชีถูกไหม แต่ปัญหาอยู่ที่บันทึกเป็นกู้หรือจ่ายเงินปัน
ผล นั่นคือเรื่องบัญชี หลังจากนี้ภายใน 1 อาทิตย์ ถ้าเคลียร์ได้จบแทนที่จะลงบัญชีเป็นเงินกู้ลูกหนี้ก็ลงเป็นการ
จ่ายเงินปันผล จบ แต่วิธีการโอนบัญชีคือเหมือนกัน ไม่มีปัญหา
ผู้จัดการ เงินกู้มันต้องมีสัญญา มันต้อง print สัญญามาเซ็นกันว่ามีการกู้เงิน แต่เรื่อง
ดอกเบี้ยจะว่าอย่างไร ไม่มีดอกก็ไม่มีแต่การกู้ต้องมีหลักฐานเป็นสัญญา เราจะโอนอย่างไรแต่สัญญาต้องเกิด อันนี้
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เป็นไปตามกฎหมาย ถ้าโอนไปบอกเป็นเงินกู้แต่ไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ ต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรคณะกรรมการต้อง
รับผิดชอบ
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ จากคณะแพทยศาสตร์ เลขประจาตัวสมาชิก 263528 ขอเสนอให้
จ่ายเงินปันผลพรุ่งนี้ ขอสมาชิกรับรองด้วย ขอเสียงรับรองด้วย มีผู้รับรองเกินกว่า 10 คนตามข้อบังคับ ประธาน
โหวตได้เลยครับ
ประธาน เราพูดแล้วว่าจะให้เกียรติทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กรมก็เปิดช่องให้แล้วให้เป็นไปขั้นตอน
ที่ถูกต้อง
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ ใช่ กรมเปิดช่องแล้ว ผมเป็นคนเสนอมติ ท่านถามมติได้ตอนนี้เรา
ต้องการมติว่าเห็นควรให้โอนเงินปันผลพรุ่งนี้ไหม ถ้าเห็นยกมือขึ้น ผมเป็นผู้เสนอ เมื่อกี้มีผู้รับรองครบตามข้อบังคับ
ตามระเบียบการประชุมแล้ว
ประธาน ผมเข้าใจแต่อยากให้คานึงผลกระทบ มันอาจจะกลายเป็นเรื่องยาวโดยไม่จาเป็น นี่
ปรึกษาเฉยๆ เพราะอานาจอยู่ที่ประชุมใหญ่ สมมติเราตัดสินพรุ่งนี้คาสั่งเพิกถอนที่ประชุมใหญ่มันวุ่นหลายตอน ถ้า
เราให้เวลาทางานก็ราบเรียบไปทั้งหมด และไม่มีประเด็นปัญหาเกิดขึ้น ตอนนี้เราต้องเคารพซึ่งกันและกัน ตอนนี้
ประเด็นคือยากได้เงิน เรากาลังหาทางออกเรื่องเงิน ทาอย่างไรจะได้อย่างที่พึงจะได้ไปก่อนภายใต้รูปแบบที่ถูกต้อง
แต่ถ้าท่านยืนยันให้มีมติผมไม่ว่าเป็นอานาจที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประเด็นปัญหากฎหมายขึ้นมันยาว
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ ตอนนี้ผมสงสัยว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ไม่มีเงินจ่าย
ปันผลให้สมาชิกครับ
ประธาน มีครับ เยอะเลย
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ ผมไม่เชื่อ ถ้ามีท่านต้องจ่ายพรุ่งนี้
ประธาน มันคนละประเด็นครับ ต้องเถียงคาต่อคาเพราะมันคนละประเด็น เรามีเงิน ไม่มีเงิน
จะจัดสรรได้อย่างไร ตอนนี้เป็นประเด็นทางกฎหมาย ด้านเทคนิค ไม่ใช่เรื่องไม่มีเงิน
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล เรื่องกู้มันได้ และเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าถ้ากู้ต้องมีขั้นตอนตาม limit
ทาไมผู้ที่ควบคุมการเงินเรา ทาไมต้องเอาตามกติกาแต่ถ้ากู้ทาไมไม่เล่นกติกาล่ะ ระเบียบมันบอกอยู่แล้ว ถ้ากู้ 5,000
คน ผมกู้ 30,000 มันไม่มีดอก กู้เสร็จผมหนีเลย มันไม่เจ๊งเหรอ ถ้ามี 100 คน กู้คนละ 30,000 ท่านมีเงินจะใช้แต่ผม
หนีเลย มันไม่เจ๊งเหรอ เพราะท่านไม่มีดอก คิดดีๆ สิครับ หาเรื่องใส่ตัวเองอีกแล้ว โทษนะไม่ได้ดูถูก แค่ปัญญาจะจ่าย
แค่หุ้นส่วนที่เขามียังไม่มีปัญญาจ่ายเขาเลย ทาไมต้องให้กู้อีกคนละ 30,000-40,000 ผมมีเงินเป็นแสน ผมกู้ 100,000
กู้เสร็จผมหนีไปต่างประเทศ มันไม่เจ๊งเหรอ คิดดีๆ นะครับ เพราะมีระเบียบ กู้ต้องมีคนประกันใช่ไหม 2.ต้องมี
ดอกเบี้ย ถ้าผมไม่ส่ง 3 เดือน ท่านหักผมเลยไม่เป็นสมาชิกใช่ไหมนี่คือระเบียบ คิดดีๆ นะครับ ผู้ที่กู้เงิน มันมีระเบียบ
ถามว่าระเบียบไม่ใช้เหรอ ไม่ต้องใช่ไหม คิดดีๆ นะครับ ไม่ทราบว่าท่านอุดมหรือเปล่าพูดเมื่อกี้ มันต้องมีขั้นตอนมี
ระเบียบผมเข้าใจ แต่ต้องให้ถูกต้อง ท่านที่ควบคุมเงินทาไมต้องมีระเบียบ ตรงนี้ไม่มีระเบียบเหรอ เป็นไปได้ครับ หา
เรื่องใส่ตัวแท้ๆ ถ้าไม่มีดอกเบี้ย 3 เดือนท่านก็หักผม จบเลยนะ ตาย ขี้เกียจเป็นดอกเบี้ย ขี้เกียจส่งเงินสหกรณ์ หนีไป
ต่างประเทศเลย เอาที่ไหนล่ะ ไม่เจ๊งเหรอ 100 คนๆ ละ 30,000 คูณ 100 กี่แสน ทาไมหาเรื่องใส่ตัวเองล่ะท่าน
ประธาน กราบด้วยความเคารพ ไม่ต้องเสนออีกแล้ว พอจะเข้าใจแล้ว ผมว่าไม่ต้องกู้ จ่ายเงินเฉพาะหุ้นส่วนที่เขามี
หรือเฉพาะดอกเบี้ยที่เขาจะได้ก็จบ ขอบคุณครับ
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นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เขาไม่เสนอ ผมเสนอครับ ผมมีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการยืมเงินรองจ่ายได้ไหม ยืมเงินรองจ่ายจากสหกรณ์ 700 ล้าน และจ่ายใช้คาว่าจ่ายเป็นเงิน
ผลประโยชน์ ไม่ใช้ว่าจ่ายค่าหุ้น ตรงนี้จะทาให้สิ่งที่เรากล่าวมามีปัญหาทางเทคนิค มีปัญหากับกรมส่งเสริม ผมยังยืน
ในหลักการเดิมว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกอาจจะไม่รู้ที่เราทาผิดกฎมากๆ สิ่งที่จะเกิดคือนายทะเบียนมีโอกาสถอด
คณะกรรมการดาเนินการทั้งชุด เราต้องมาเลือกตั้งใหม่ มีโอกาสนะเพราะเราทาผิดกฎหมายเขา แต่ถ้ากรรมการ
ดาเนินการใช้วิธีการยืมเงินรองจ่าย 700 กว่าล้าน และมาจ่ายเข้าตามบัญชี ตรงนี้จะกลายเป็นท่านรับผิดชอบ มี
หลักประกันไหมท่านเชื่อใจไหม ถ้าเชื่อใจว่าสิ่งที่ท่านทาทาได้ สิ่งที่ท่านรับประกันมาก็จบ เชื่อถือได้ ท่านต้องเสี่ยง
700 กว่าล้าน นี่เป็นข้อเสนออีกแนวทางหนึ่ง
นางอุ่นเรือน เทพธาดา เลขประจาตัวสมาชิก 122752 เห็นด้วยกับท่าน อ.จรูญ เพื่อไม่ให้
ต้องเป็นภาระกรรมการดาเนินการจะเป็นไปได้ไหมที่ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เลยค่ะ โดยประธานเป็นผู้รับผิดชอบ
ในกู้ยืม และขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่นี้เลยค่ะ เพราะอย่างไรการยืมมันต้องมีผู้ยืม ต้องมีแพะที่จะรับผิดชอบ
ขอบคุณค่ะ
นางสาววรางค์ คุณานุกร ท่านกรรมการตอนนี้เหลือไม่กี่ท่านแล้ว ดิฉันขอกล่าวคาท้ายๆ คือ
ดิฉันหิวข้าวมาก คิดว่ามันล่วงเลยเวลาอาหารเย็นไปเยอะแล้ว ท่านกรรมการก็น่าจะได้รับประทานอาหารไปบารุง
ความคิด บารุงสมอง เพราะดิฉันมาตั้งแต่บ่าย 2 แล้วจนป่านนี้ใช้ความอดทนมาก ก็ยังไม่เห็นมีผลไม่ว่าจะไปทางใด
เลยสักทาง ดิฉันไม่ทราบว่าจะถ่วงซื้อเวลากันไปถึงไหน ไม่เห็นว่าในห้องนี้จะมีที่น่าจะนอนคืนนี้ได้ ท่านกรรมการอย่า
ให้ถึงขนาดนั้นเลย ดิฉันจะไม่ใช้เสียงดังจะพูดอย่างนี้ แต่จะขอไปทานข้าวและจะอนุญาตให้กรรมการไปทานข้าวด้วย
แต่ก็ขอให้ได้คาตอบเป็นรูปธรรมสักอย่างนะคะ ฟันธงไปเลย เราเป็นผู้บริหาร เป็นผู้ที่เขาเลือกมา เราต้องหยิ่งใน
ศักดิ์ศรีถือว่าเรามีความชอบธรรมในการทาอะไรแล้วก็จงทาไปเลย อย่ายักย้ายยืดเยื้อ ดิฉันว่าไม่เข้าท่าใช้เวลาไปโดย
ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไร และยิ่งพูดไปก็ไม่เข้าใจว่าตกลงมันติดประเด็นปัญหาตรงไหน มันมีการย้ายกันไปมา คนนี้
บอกติดตรงนี้ คนนั้นก็บอกติดทางนั้น ตกลงจะเลี้ยงอาหารสมาชิกไหมคะท่านกรรมการ ดิฉันหิวมาก ขอคาตอบจริงๆ
นะคะ เป็นการถามจริงๆ ไม่ใช่ถามเล่นๆ ขอบคุณค่ะ
ประธาน เราพยายามหาคาตอบจริงๆ ตอนนี้กาลังปรึกษากันว่ามีความเป็นไปได้กี่มากน้อยที่
จะเอาเงินสารองอย่างที่สมาชิกเสนอ ขอให้เวลาเขาปรึกษากันหน่อย
สมาชิก ผมขอถามมันเกินเวลามากแล้ว วาระที่ 6 ขอถามว่าอาจารย์เป็นประธานที่ผมเลือก
เข้ามา ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลยใช่ไหม
ประธาน เขาปรึกษา ผมทาหน้าที่ประธานที่ประชุม ส่วนการตัดสินเรื่องหนึ่งมันขึ้นกับว่าเป็น
เรื่องไหน บางเรื่องเป็นอานาจของที่ประชุมใหญ่ บางเรื่องเป็นหน้าที่ที่กรรมการดาเนินการต้องไปปฏิบัติ ภายใต้ความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ มันมีหลายเรื่องไม่ใช่ประธานทาหน้าที่แทนได้ทุกเรื่อง เพราะข้อบังคับมันมี บทบาทผมมี
เท่านี้ ผมตัดสินใจไปตูมก็ถ้ามันผิดกฎหมายก็ผิด มันตัดสินไม่ได้ สิ่งที่ตัดสินไปมันไม่มีผล มันก็ไม่ได้โดยดี พูดเพียง
สั้นๆ ว่าเรากาลังปรึกษากันข้างหลังว่าความเป็นไปได้ที่เสนอเรื่องเอาเงินสารองมาก่อนได้ ไม่ได้ ก็ให้เขาคุยกัน ในแง่
รายละเอียดผมไม่รู้มันติดขัดที่สิ่งใด แต่ประเด็นที่บอกในฐานะประธานไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลยเหรอ ตัดสินใจ
ได้เฉพาะเรื่องที่เขากาหนดให้ผมตัดสินใจ ทานอกนั้นผมก็ทาไมได้ ผมยังอยู่ภายใต้กรรมการดาเนินการอีกต่างหาก
ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้
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นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ เลขประจาตัวสมาชิก 263528 ในเมื่อท่านตัดสินใจไม่ได้ ผมก็
เสนอญัตติในที่ประชุมให้ที่ประชุมโหวต ท่านก็ไม่ยอมให้ที่ประชุมมีมติ และท่านบอกว่าท่านตัดสินใจไม่ได้ ท่าน
ต้องการอะไร
ประธาน ผมไม่ได้เยิ่นเย้ออะไร กาลังหาทางออก
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ ถ้าท่านตัดสินใจไม่ได้ ท่านก็ขอมติที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมมีมติ
ท่านก็ดาเนินการตามมติ
ประธาน คือตอนนี้เขากาลังปรึกษากัน มันจะเป็นทางออกที่สวยแต่ถ้าเรามีมติอย่างที่บอกไป
เราก็เสี่ยงกับการจะถูกเพิกถอน เรื่องมันยาว ไม่ใช่เราทาได้ เราจะลงมติวันนี้ก็ทาได้ เพราะเป็นอานาจของที่ประชุม
ใหญ่ และต้องรับผลกระทบที่จะตามมา
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ ท่านจะใช้เวลาอีกนานเท่าไรในการปรึกษากัน เพราะตอนนี้หิวข้าว
ถ้าพักประชุมและไปกินข้าวและมาประชุมต่อ จะได้คาตอบว่าอีกกี่นาที
ประธาน ถ้าพักประชุมแล้วจะครบองค์ไหม กลับมา
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ ก็หิวข้าวแล้วตอนนี้ สมาชิกหลายท่านก็หิวข้าว ท่านกรรมการมี
ข้าวมีอาหารกินข้างบน แต่สมาชิกไม่มี
ประธาน ไม่มีครับ ผมยังไม่ได้กินเลย จะเข้าห้องน้ายังไม่กล้าเข้า แต่ยืนยันท่านอยู่อย่างหนึ่ง
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความจริงใจ
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ ตอนนี้ผมอยากให้ท่านดาเนินการไปตามวาระให้เร็วที่สุด ให้จบ ไม่
ยืดเยื้ออย่างนี้ ผมจะไม่เถียงกับท่านอีกแล้ว ขอบคุณ
ประธาน ก็ติดวาระตรงนี้ พยายามแก้ปัญหาอยู่ ขอให้เห็นใจด้วย บรรยากาศวันนี้ผมถือว่า
ใช้ได้จริงๆ เมื่อเทียบกับทุกครั้งที่ผ่านมา ต้องขอบคุณที่ช่วยกัน ผมอยากเห็นทางเลือกที่เสนอกันมาเมื่อสักครู่ อย่างนี้
น่าสนใจ ได้หรือไม่ได้ ให้เขาคุยกัน ถ้าเขาบอกได้ จบ แต่สิ่งที่แน่นอนเราเคลียร์กันแล้วคือพรุ่งนี้เราแก้ไขระเบียบและ
ไปยื่น ผอ.ท่านจะเซ็นมาให้ ถ้าเป็นไปตามที่พูดไว้ในตอนต้น แต่ก็มาติดเรื่องของโปรแกรมที่ผู้จัดการเขาเสนอไป แต่
ในแง่ของกระบวนการเราจะจัดการไว้ก่อน จะติดหรือไม่เราจัดการไว้ก่อน และกระบวนการมาว่ากันอีกที ถ้าท่าน
บอกว่าเอาเด็ดขาดไปเลยลงมติไปเลย อะไรจะเกิดให้มันเกิด ผมก็ไม่สามารถจะทัดทานได้ เพียงแต่ติงนิดเดียว มัน
ต้องรับผลกระทบ
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ การจะแก้มติท่านต้องให้นายทะเบียนหรือรองนายทะเบียนให้
เห็นชอบก่อนถึงจะใช้ได้ ไม่ใช่แก้แล้วใช้ได้เลย
ประธาน ถูกต้องจะไปยื่นให้ ท่านรับปากว่าจะเซ็นให้
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ ถ้าท่านไม่เห็นชอบ
ประธาน ท่านรับปากแล้วว่าแก้ระเบียบเรื่องนี้ ok พรุ่งนี้เอาไปให้ท่านเซ็น
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ ท่านรับปากแล้ว บอกเลยว่าจะเซ็นเมื่อไร เราจะได้เงินเมื่อไร
ประธาน ท่านบอกให้ยืนรอ อันนี้หมายถึงกู้เงินปันผลของตัวเองโดยไม่เสียดอกเบี้ย เราต้อง
แก้ระเบียบของเรา และพอแก้เสร็จก็ไปยื่นท่าน ให้ยืนรอเลยจะเซ็นให้ แต่ติดขัดเรื่องเทคนิคในการทางานของ
เจ้าหน้าที่ เขามีปัญหาเรื่องโปรแกรม มีมาเสนออีกเรื่องก็คือถ้าเป็นเรื่องการยืมเงินสารองจ่ายทาได้ไหม กาลังคุยกัน
อยู่ ถ้าได้ก็จบอีกแบบ ขอประทานโทษอย่าตะโกนผมก็เหนื่อย พยายามแก้ปัญหา ช่วยกันเสนอแนะ อยากได้
ข้อเสนอแนะดีๆ ที่มีทางออกที่เร็วที่สุด
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นายลับแล ณ บางช้าง ผมมีทางออกที่ดีที่สุด ผมยังยืนยันตามมติเดิมที่พูดเมื่อกี้ อานาจ
กรรมการดาเนินการมีเต็มที่ ได้รับการมอบหมายจากสมาชิก จัดวาระการประชุม จัดสรรกาไรสุทธิแล้ว ปรากฏว่า
กรมมีคาสั่งให้ห้ามจัดงบประมาณการมาจัดสรรกาไรสุทธิในที่ประชุมแห่งนี้ เราทามาจัดสรรและมีมติแล้วด้วย
เพียงแต่จะโอนเงินหรือไม่ ประธานบอกว่าถ้าโอนมติที่ประชุมใหญ่อาจจะโดนมาตรา 20 ของกรมใช้อานาจมติในที่
ประชุมใหญ่ไม่ถูกต้อง ผมถามอีกครั้งว่ามติที่เราเอามาจัดสรรงบมันถูกเหรอ มันผิดแล้ว ถ้ากรมจะมีมติยกเลิกเขาทา
ได้แล้ว ไม่ต้องมารอให้โอนเงินหรอก มติที่เรานาเสนอมันก็ผิดแต่ข้อ 3 ที่เรานาเข้าแล้ว ความรับผิดชอบมันเกิดขึ้น
ทั้งหมดในสมาชิก ผมยืนยันว่ากรรมการมีหน้าที่ทาทุกอย่างและนาเสนอที่ประชุมใหญ่ อานาจกรรมการมีแค่นั้น
ต่อไปเป็นอานาจของที่ประชุมใหญ่มีอยู่แล้ว วินิจฉัยปัญหาต่างๆ ใน (8) จัดสรรกาไรสุทธิ เรามีมติแล้ว หลังจากนั้น
ประเพณีทุกอย่างระเบียบของสหกรณ์ทั่วไปจัดสรรกาไรสุทธิมีมติที่ประชุมใหญ่ผ่านแล้ว วันรุ่งขึ้นต้องโอนเงินเข้า
ทันที แค่นั้นเองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ต่อไปบอกว่าผิดกรม กรมไม่ยอมรับในมติที่ประชุมใหญ่ เพื่อจะถอดถอน
ทาอย่างไรประธานกลัว 750 ล้าน โอนเงินไปแล้ว ผมถามว่าคนที่จะกู้ 60% เอาอะไรค้า เขาก็เอาหุ้นตัวเองค้าอยู่ มี
เงินอยู่ ถ้าเขาเพิกถอนผมว่ากรมไม่ใจไม้ไส้ระกาขนาดนั้น เพียงแค่ระหว่างทางที่เราทา พรุ่งนี้เราทาเสร็จเราก็เดินไป
เลยไม่ต้องวิ่ง ไปที่กรมให้เขาเซ็น มติที่ประชุมใหญ่มันมีอานาจทาได้จัดสรรกาไรสุทธิ กรมจะมีมติถอดถอนที่ประชุม
ใหญ่ในวันนี้ก็ให้มันดังไปทั้งประเทศเลย สหกรณ์ต้นแบบแห่งแรกของประเทศ มันเป็นอย่างนี้แล้วไม่ได้ กรมเขาชี้ทาง
ให้ กรมเขาจะพูดเต็มปากได้อย่างไร คุณก็ให้ไปสิโอนไปสิ เราผิดแต่แรกจะผิดอีกครั้งอย่าว่าผิดเลย จะว่าศรีธนญชัยก็
ไม่เชิง เพราะเราทาแล้วต้องทาต่อไปให้เสร็จ จะให้สมาชิกมารออย่างนี้ไม่มีคาตอบหรอก คาตอบคือมีอยู่แล้ว มติ
รับรองให้จัดสรรกาไรสุทธิผ่าน กาไรสุทธิเราเสนอที่ 25 ได้เท่าไร พรุ่งนี้ต้องโอน แค่นั้นจบ กรมจะเห็นด้วยหรือไม่อีก
เรื่องหนึ่ง จะถอดถอนมติที่ประชุมใหญ่ก็อีกเรื่อง เงินเข้าแล้วไม่เป็นไร เราร่างแก้ไขข้อบังคับไป ดูว่ากรมจะตัดสิน
ระหว่างถอดถอนมติที่ประชุมใหญ่หรือจะพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับข้อบกพร่องที่เราส่งไปพร้อมกัน วัดใจกรม กรม
เขาไม่ขนาดนั้นหรอก พรุ่งนี้เงินต้องได้จะด้วยวิธีไหนอีกเรื่องหนึ่งแต่สาหรับผมต้องได้ตามวิธีการขั้นตอนตรงนี้ คือมี
มติมีวาระการจัดสรรกาไรสุทธิและสุดท้ายสมาชิกในที่ประชุมใหญ่รับรองให้ผ่านตามที่กรรมการนาเสนอในวาระนี้
เมื่อผ่านแล้วพรุ่งนี้ต้องได้เงิน ถ้าไม่ได้ผมเชื่อได้เลยว่ากรรมการจะต้องโดนถอดถอน สมาชิกจะโดนตาหนิเพราะ
ระเบียบข้อบังคับในสหกรณ์เล่มสีชมพูมีไว้ชัดเจนถ้าไม่ทาตามนี้ผิดเลย ขอบคุณครับ
ประธาน เราขอปรึกษา เราไปวาระอื่นก่อนดีไหม พอเขามีคาตอบก็มาตอบเลยดีไหม มันค้าง
คากันตรงนี้ เรื่องที่เร็วที่สุดคือการคัดเลือกผู้สอบบัญชีกับผู้ตรวจสอบกิจการ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล 2 อันนี้เร็วแน่ แต่มีเรื่องยาวๆ อีกเยอะ ผมว่าเอา 2 เรื่องนั้นเสร็จ
และขอคาตอบเรื่องนี้และปิดประชุม เลื่อนไปเป็นวิสามัญดีกว่า
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ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2561
ประธานกรรมการ เสนอว่า มีผู้เสนอราคาบริการสอบบัญชี ประจาปี 2561 จานวน
2 ราย เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 พิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1. บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จากัด
โดย นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์
2. บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด
โดย นายวิโรจน์ นริศวรานนท์
เนื่องจาก รายที่ 1 บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จากัด โดย นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์
ขอถอนตัว จากการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2561
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ประธานกรรมการ ขอมติที่ประชุมคัดเลือกบริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด โดย
นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2561
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด
โดย นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3748 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ประจาปี 2561 โดยกาหนดค่าตอบแทน เป็นเงิน จานวน 260,000.บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2561
ประธานกรรมการ เสนอว่า มีผู้เสนอราคาบริการตรวจอบกิจการ ประจาปี 2561 จานวน
2 ราย เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 พิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1. บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด
2. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
เนื่องจาก รายที่ 1 บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ประจาปี 2561
ประธานกรรมการ ขอมติที่ประชุมคัดเลือกบริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2561
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
เป็ น ผู้ ต รวจสอบกิ จ การของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย จ ากั ด ประจ าปี 2561 โดยก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นเงิน จานวน 330,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง การลงทุนของสหกรณ์
ประธานฯ เสนอเรื่องการลงทุนของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ได้อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10 (7) ประกอบมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และมติ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงออกประกาศกาหนดการนาเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ไว้ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็น
ผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับเงินฝากที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
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(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540
และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ
A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และ
อยู่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4 การนาเงินไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสารองของสหกรณ์ และต้องผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาเนินการได้
ฯลฯ
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีทุนสารอง 2,405,067,508.37
บาท ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการ
ดาเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ นาเงินไป
ฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสารองของสหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ก่อนจึงจะดาเนินการได้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ นาเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตาม ข้อ 3(7) ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติก่อน ด้วย
สมาชิก ให้นาระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง การกาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจ
กู้ยืมขึ้นมาพิจารณาก่อน
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ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง การกาหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจกู้ยืม
ประธานฯ เสนอว่ า ตามข้ อ บัง คั บ ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จุ ฬาลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย จ ากั ด
ข้อ 29 ได้กาหนดให้ที่ประชุมใหญ่กาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ มีรายละเอียด ดังนี้
ข้อบังคับ ข้อ 29
“วงเงินกู้ยืม ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมสาหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จาเป็นและสมควร
แก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมสาหรับ
ปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสาหรับปีก่อนไปพลาง”
ในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ให้กาหนดวงเงินกู้ยืมไว้ เป็น
จานวน 15,300,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยล้านบาทถ้วน) และได้ขอความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งให้ความเห็นชอบถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภายในวงเงินไม่เกิน 14,600,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน
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สาหรับในปี 2561 คณะกรรมการดาเนินการฯ ใคร่เสนอขออนุมัติกาหนดวงเงินกู้ยืม
ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจกู้ยืมได้ในวงเงิน 15,500,000,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบในการดาเนินกิจการให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของการให้
ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวาง และเพื่อให้การบริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ผมว่าวงเงินกู้ 15,500 ล้าน ผมว่าเยอะไป มันไม่ใช่กรรมการ
รับผิดชอบแต่ที่ประชุมแห่งนี้ต้องร่วมรับผิดชอบ และที่ผ่านมาเดือน ธ.ค. 9,000 กว่า แต่หลายเดือนก่อนหน้านั้น
หมื่นกว่าทั้งนั้น เป็นวงเงิน OD ผมว่ามันหวาดเสียว เยอะไป ท่านบริหารเงินบนวงเงิน OD คือต้องเสียดอกเบี้ย ผมว่า
9,000 มันพอก็เอาแค่ 10,000 ก็พอ ไม่อย่างนั้นจะเป็นปัญหา และหลายสิ่งก็เห็นว่าไม่ใช่เพราะวันนี้สินทรัพย์เรา
ลดลง จากเคย 40,000 กว่าเหลือ 30,000 กว่า แปลว่าอะไร ขณะเดียวกันทุนก็ลด สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุน
ถ้าทุนลดแปลว่าอะไร หนี้เพิ่ม หนี้นี่สมาชิกต้องร่วมรับผิดชอบนะครับ ตรงนี้ผมว่ามันคงต้องคิดกันเยอะใน
สถานการณ์อย่างนี้ และด้วยการดูบริหารกิจการอย่างนี้ ตรงนี้ที่ผมมองว่าผมเสนอแค่ 10,000 พอ
ประธาน ให้ลดลงเหรอ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมขออภิปรายเรื่องนี้ คือเรื่องเงินกู้ตรงนี้ตอนที่เราเกิดวิกฤตเมื่อ
ต้นปี ทางสหกรณ์จาเป็นต้องใช้เงินกู้ตรงนี้เพื่อไป support หน่วยงานที่ถอนไป 2,000 กว่าล้าน พอปลายปีท่านใช้
วงเงินประมาณ 10,000 ล้าน ถ้าทาการวิเคราะห์จริงๆ คิดว่าพอไหม ถ้าพอก็ไม่จาเป็นต้องตั้งวงเงินกู้สูง ท่านอาจจะ
ลดมาเหลือ 12,000 ล้าน เพราะเดิมท่านกู้ไปเท่านั้น จริงที่กู้เงินก็เพราะดอกเบี้ยถูกและเอาไปปล่อยกู้ดอกเบี้ยแพง
พวกเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าการดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา ไม่ใช่ว่าได้จากเงินฝากหรือค่าหุ้นของเราและ
เอาไปบริหารอย่างเดียว เขาใช้หุ้นกู้เป็นตัวค้าประกันและขอวงเงินจากพวกเรา เอาไปดาเนินกิจการทาให้เรามีกาไร
มาก 15,500 ล้าน ท่านก็ขอไปอย่างนั้นผมเชื่อว่าท่านกู้ไม่ถึงหรอก ผมเชื่อ spirit ของท่าน เอาง่ายๆ 12,000 เอาไหม
ประธาน ประมาณ 12,000 ที่ทากันอยู่
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล จะได้จบเลย
ประธาน หมายถึงว่าที่ทาจริงๆ ประมาณนั้นแต่ที่เราขอไว้คือ 15,000 กว่า ปีที่แล้ว
นายจารูญ ปีที่แล้วไม่ใช้ท่านขอ รุ่นเก่าขอ 153
ประธาน เราหมายถึงสหกรณ์
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เอาปีนี้ท่านคิดว่าเอาเท่าไร
เหรัญญิก ขอให้ผู้จัดการชี้แจงนิดในเรื่องการลงทุน
ผู้จัดการ คือปีที่แล้วเราขอไปประมาณ 15,300 แต่กรมเห็นชอบที่ให้ใช้ของปีก่อนโน้นคือ
14,600 ปีนี้ที่เราขอไม่ได้ตั้งใจจะใช้ให้เต็มแต่เพื่อสภาพคล่องของเรา ถ้ามีเหตุจาเป็นระหว่างปีเราสามารถใช้ได้ แต่
ปกติเวลาเราตั้งวงเงินกู้ยืมเราคานวณจากหุ้นบวกทุนสารอง 1 เท่าของมันคือ 12,000-13,000 บวกด้วยเงินสารอง
ประมาณ 2,000 กว่าล้าน เป็น 15,000 ล้าน เราใช้เกณฑ์นี้อิง แต่ทั้งนี้คือต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ก่อน เรื่องวงเงินกู้ยืมก็มีประมาณนี้แต่ส่วนเรื่อง OD ขอชี้แจงว่า OD เรามีจริงแต่วงเงินเล็กน้อยเพื่อรักษา
สภาพไม่เคยใช้ เพราะ OD เพื่อสารองเวลาเงินขาดมือฉุกเฉินจริงๆ มี 2-3 ธนาคารๆ ละ 5-10 ล้าน เราไม่ใช้อยู่แล้ว
เพราะดอกเบี้ยมันแพง เราใช้อย่างที่อาจารย์เรียน
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นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมเสนอตรงนี้คือถ้าท่านเห็นว่ามันเยอะ ช่วงนี้เราต้องแสดงให้
สมาชิกเห็นว่าการบริหารงานของเราอยู่ในสภาพที่เพื่อให้เกิดความมั่นคงและไม่สุรุ่ยสุร่ายเกินไป ท่านก็ทา
งบประมาณปีที่แล้ว 70 กว่าล้าน ค่าใช้จ่ายถือว่าดี ตรงนี้ทาไมต้องขอให้เกิน ให้สมาชิกเขาอุ่นใจถ้าเมื่อกี้ผมเสนอ
12,000 ท่านยังไม่พอ 14,000 เอาไหม น่าจะคงอยู่
ผู้จัดการ อย่างน้อยควรเท่าวงเงินปีที่แล้ว 14,600 ล้าน คือเท่ามา 3 ปีแล้ว
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ปีที่แล้ว 15,300
ผู้จัดการ แต่ได้รับเห็นชอบแค่ 14,600
ประธาน ต้องทางกรมเขาอนุมัติด้วย วงเงินจานวนนี้ไม่ใช่ว่าพอเราอนุมัติแล้วทางกรมเขา ok
กับเรา
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านกลัวว่าจะมีปัญหาเหรอครับ ก็ให้ 14,000 อีก 600 ล้าน ไม่
ต่างกันเลย แค่นั้นครับ
ผู้จัดการ ถ้าเรามีช่องทางลงทุน เช่น เอาหุ้นกู้ไปกู้มาอย่างอาจารย์บอก เราก็สามารถลงทุนได้
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านอย่ามองแต่ลงทุน เดี๋ยวจะเกิดปัญหาแบบเก่าๆ ตอนนี้
หลักเกณฑ์วิธีการขอความกรุณาดูให้รอบคอบมากกว่านี้อีก ดูวิธีการกู้เรื่องดีต่ออีก ถ้าศึกษาลึกๆ มันจะมีทางทาให้ท่าน
ไม่เสียหายเหมือนเก่าด้วย ข้างหลังบอกเขามีประสบการณ์ 14,600 ล้านเท่าเดิม
ผู้จัดการ ขอบคุณครับ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ถ้าถามผมยังขอยืนที่ 10,000 เพราะผมรับผิดชอบไม่ไหว ผมเรียน
ตรงๆ ไม่ใช่ผมไม่เคยเป็น ผมก็เคยเป็น ผมรู้ว่าการมีวงเงินเยอะๆ ก็หลายส่วนทาให้กรรมการหลายคนไม่เป็นไร เดี๋ยว
ไปก็กู้ยืมๆ ซึง่ การบริหารที่มีประสิทธิภาพดีเราต้องไม่กู้ยืมเยอะ เราต้องวงให้รอบเยอะ ตรงนี้ผมเสนอ 10,000 ก็
แล้วแต่ที่ประชุม ขอให้บันทึกด้วยว่าถ้าเกินกว่านั้นผมไม่ร่วมรับผิดชอบด้วย
นางสุจิตราฯ เหตุผลที่เมื่อกี้ท่านบอกคือส่วนทุนกับส่วนทุนสารองรวมกันคือ 15,000 ท่านจะ
ขออนุมัติวงเงินกู้ยืม 15,500 เท่ากับทุนสมาชิกค้าตัวเงินกู้ตรงนี้โดยปริยาย ถามว่าสินทรัพย์มีตัวอื่นให้เล่นอีกไหม
ท่านมีเงินลงทุนระยะยาว 17,000 ล้าน ท่านบอกว่าเอาไปค้าเพื่อให้ธนาคารปล่อยกู้ ดิฉันเห็นด้วยกับอาจารย์ที่วิศวะ
และ อ.พงศ์ศักดิ์ ถ้าบนสถานการณ์ที่ล่อแหลมแบบนี้ เราควรระมัดระวังตัวนี้หรือเปล่า เพื่อให้เรารอดและค่อยๆ มา
ขยับมันไม่เป็นปัญหาหรอก ขอบคุณ
ประธาน ขอเท่าเดิมได้ไหม ของปีที่แล้ว
นายธีระพล เมฆอธิคม ผมเห็นว่า 10,000 ยังเยอะไป ฟังจาก ratio ของด้านการเงินน่า
ตกใจ เป็นหมื่นล้านเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ 30,000 ล้าน มันเยอะเกินไป ผมไม่ทราบว่าทางกรมอนุมัติเพราะมติที่
ประชุมใหญ่อนุมัติไป ประการที่ 2 เรามีทุนหุ้นเกินเลยยอมให้ แต่เพื่อความมั่นคงหลักประกันความเสี่ยงไม่ควรมี
เยอะ อยู่ที่การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพไม่ควรเป็นแบบนี้ ผมว่าเยอะเกินไป 8,000 ล้าน ก็เยอะแล้ว ผมพูด
ด้วยความจริงใจ อัตราการเสี่ยงเยอะมาก และตัวเลขที่โชว์ ณ ปีนี้ ณ สิ้นปี 31 ธ.ค. 9,000 กว่าล้าน น่ากลัวครับ ผม
ก็ไม่รับผิดชอบด้วยนะ ผมว่า 8,000 ก็เยอะแล้ว ผมบอกจริงๆ ผมรับไม่ได้ เยอะเกินไป ที่ผ่านมาคงมีปัญหาถึงทาให้
เป็นแบบนี้ ผมไม่เห็นเมื่อหลายปีก่อนถ้าเห็นผมจะไม่ยอม ผมไม่เห็นด้วย
ประธาน มีใครมีความรู้ด้านนี้ เชิญเสนอแนะ
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ผู้จัดการ วงเงินกู้ยืมเราไม่ใช่อยู่ๆ เดินไปกู้ยืม วงเงินกู้ยืมเรามีไว้ การกู้ทุกครั้งเราต้องมีหุ้นกู้
ไปค้าประกันถึงจะกู้ออกมา ไม่ใช่เดินไปกู้แล้วใช้คนค้า เราไม่ได้ทาแบบนั้น เราได้เงินกู้บางส่วนเราได้เงินจากสมาชิก
เราไปซื้อหุ้นกู้ไว้ หุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์อย่างหนึ่งสามารถค้าประกันกู้จากแบงค์ได้ กู้โดยใช้ตั๋วค้าประกัน ซึง่ เราได้
rating ที่ดีกว่าที่อื่น แล้วเราได้ดอกเบี้ยที่ต่า ดอกเบี้ยที่ต่าเราสามารถลงทุนในหุ้นกู้ได้อีกและเอาหุ้นกู้มาค้าประกัน
เงินกู้ ทาแบบนี้หลายๆ รอบ จึงเกิดกาไร ไม่ใช่เอาเงินมีทั้งหมดมาบริหารเงินฝาก โดยเฉพาะต้นทุนค่าหุ้น 5 บาทกว่า
เราปล่อยเงินกู้เพียง 3 บาท จะเห็นว่าเราติดลบ 2 บาท ต้องหาส่วนอื่นมาชดเชย เราไม่ได้ตั้งใจหวังว่าจะกู้ไปทาอะไร
กู้คือมีการตรวจสอบได้ มีหุ้นกู้เท่านั้นถึงจะค้าได้ ตราบใดเราไม่มีหุ้นไปค้าดอกเบี้ยจะไปที่ 7-8 บาท ซึง่ เราทาไม่ได้อยู่
แล้ว เราต้องเอาดอกเบี้ยที่ถูกๆ เรากู้จากแบงค์ประมาณ 2.10 บาท เพราะเราเป็นองค์กรใหญ่มีความมั่นคงสูง 2.10
เราก็ไปลงทุนในหุ้นกู้ตัวอื่นซึ่งเอามาค้าประกันหลักทรัพย์ได้ มันก็ได้หนึ่งประโยชน์ เราเอา 2.07 เอาเงินที่ได้อีกทีไป
ปล่อยกู้ให้สหกรณ์อื่น
นายเชาวลิต พงศ์พิสุทธิโต จะหยุดเรื่องนี้หรือยังเราจะเรื่องวาระ 6
ผู้จัดการ ผมขอวงเงินเดิมเพื่อรักษาสภาพคล่อง ทุกวันนี้เราใช้ประมาณ 900 กว่าล้านแล้ว
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล 14,600 ล้านบาท
ผู้จัดการ ครับ 14,600 ล้านบาท
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ok นะ 14,600 ล้าน
ประธาน ขอมติวาระนี้
นายธีระพล เมฆอธิคม ผมเรียนว่ากังวลและเสี่ยงมาก กิจการของสหกรณ์เพื่อสมาชิกเรา
เราหวังกาไร แต่ที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เขาเจ๊งเพราะเขาได้เยอะๆ เราก็ไปสร้างภาระขึ้นมาอีกเพื่อทาอย่างนี้ มี
ปัญหาคือเราทาให้สหกรณ์อื่นเขามีปัญหามาเราก็เดือดร้อน ผมไม่คิดว่าเราจะต้องช่วยคนอื่นมาก เราต้องทาเพื่อ
สมาชิกเราให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด เราไม่ต้องเสี่ยง เสี่ยงทาไม เราไม่ต้องรวยขนาดนั้น เราต้องการความมั่นคง ผมว่า
ไม่ควรเยอะถึง 15,500 ล้าน เยอะเกินไป ไม่เห็นด้วย คนอื่นเห็นด้วยก็รับผิดชอบนะครับ ผมขอไม่รับผิดชอบ
ประธาน ก็มีผู้เสนอ 14,600 ล้านบาท เท่าของเดิม ขอมติว่าเห็นด้วยกับวงเงินเดิมไหม ถ้าไม่
ก็คุยอันอื่นต่อไป
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ขอให้บันทึกในรายงานการประชุม ผมจะรับผิดชอบแค่ไม่เกิน
10,000 เพราะผมรับไม่ไหว เพราะตรงนี้คือสมาชิกต้องร่วมรับผิดชอบ ขอเน้นตรงนี้ไม่ใช่ยกมือแล้วเมื่อไร ผมก็ไม่
แน่ใจว่าธุรกิจเงินมันจะเฟื่องฟูเหมือนยุคก่อนๆ หรือเปล่า ก็ทราบว่าตอนนี้แบงค์ชาติเริ่มเข้ามาแล้ว ผมว่าประธาน
เคยฟังผู้ว่าแบงค์ชาติพูดว่า NPL ของสหกรณ์ต่า แต่การที่ NPL ต่าไม่ใช่เพราะอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้อง ถ้าเรา fix ตาม
เกณฑ์พิจารณา NPL จะเอาบาเซลไหน บาเซลวัน บาเซลทรู ก็ได้ วันนี้แบงค์ชาติไปที่บาเซลทรีแล้ว NPL สหกรณ์
ต้องเยอะกว่านี้ ถามว่าจะเป็นภาระที่แบกเราไหม ขอบคุณครับ แล้วแต่สมาชิกเพราะผมไม่รวย ผมจน
ประธาน ขอถามมติเบื้องต้นก่อนถ้าเห็นชอบก็ผ่าน ถ้าไม่เห็นชอบก็เสนอตัวเลขใหม่ ตัวเลข
แรกที่เสนอคือ 14,600 ล้าน เท่ากับของเดิมที่ได้รับอนุมติจากกรม เห็นชอบกับตัวเลขนี้ไหม ใครเห็นชอบยกมือ
นายธีระพล เมฆอธิคม ผมเสนอ 8,000 ล้าน อ.พงศ์ศักดิ์ เสนอ 10,000 ล้าน
เลขานุการ ขอแจ้งว่า ณ ปัจจุบันนี้วงเงินกู้ที่เราขออนุมัติจากกรมแล้วเราใช้เกิน 10,000 แล้ว
ถ้าเราถอยหลังไป สิ่งที่ต้องแก้ปัญหาคือเราต้องขึ้นดอกเบี้ยกับสมาชิก เราจะทาได้เหรอครับ ณ ปัจจุบัน ดอกเบี้ยที่
ต่าสุดคือ 3 บาท เราต้องหากินกับสมาชิกใหม่ ปกติเราหากินจากข้างนอกจากสหกรณ์อื่น ถ้าเราถอยหลังกลับมา
เราต้องคิดดอกเบี้ยกับสมาชิกอย่างน้อย 5 บาทขึ้นไป รับกันได้ไหม วงเงินกู้ ณ ตอนนี้ 14,600 ล้านบาท ถ้าถอยหลัง
มาเหลือ 8,000 หรือ 10,000 ต้องหาเงินไปคืน ผมรบกวนให้ประธานขอมติ 3 version version แรกคือ 14,600
ล้านบาท version 2 10,000 version 3 8,000 เรามานับมติดู
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นายธีระพล เมฆอธิคม ผมขอเพิ่มเติม กรุณาอย่าใช้เรื่องปันผลมาขู่ผม ผมไม่ชอบ มันอยู่ที่
ประสิทธิภาพของการบริหารงานของคณะกรรมการ ไม่ใช่บอกว่าอย่างนี้จะหากินข้างนอก ข้างนอกไม่เอาครับ ข้าง
นอกเสี่ยงมากไม่เอา ท่านทราบไหมต้องเสี่ยงกับเขาด้วย เงินที่เสียจะเสียเท่าไร จะเอาอันนี้ไปถ้ามีปัญหาจะเอาก้อนนี้
เป็น OD ช่วยปัญหาหนี้เสียอยู่หรือเปล่าผมยังไม่ทราบ ผมสงสัยนะนี่ ผมจึงบอกว่าสมาชิกต้องเข้าใจว่าการเป็นหนี้
เป็นภาระ ไปกู้สหกรณ์เพื่อลงทุนให้คนอื่นกู้ เรากู้มาถูกจริง แต่ให้คนอื่นกู้ก็เบี้ยวไป เรารับผิดชอบ อย่างสมาชิกค้า
ประกันเพื่อนกันเองก็โดนมาแล้ว ผมพูดในหลักการคือสัดส่วนของการเป็นหนี้ไม่ควรเยอะ จาก 30,000 ล้าน 25% ก็
เยอะแล้ว อันนี้ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าควรจะน้อย ไม่ใช่เยอะ เรากู้มาเพื่อปล่อยกู้อีก เราเสี่ยงมากกว่าเราไม่เอา ได้
เงินน้อยหน่อยก็ยังดีกว่า ผมเสนอแบบนี้
เหรัญญิก ผมเรียนชี้แจงนิดหนึ่ง เงินลงทุนตัวนี้ปัจจุบันเราลงทุนที่เป็นกาไรรายได้หลัก
รายได้รอง เราลงทุนรวม 3 ตัว คือดูจาก 85% หุ้นกู้ที่มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์คือตั้งแต่ระดับ A- มีความ
เชื่อถือ เราลงทุนไป 18,000 ล้าน เพราะตัวนี้ต้องมีสัญญาต่อ ระดับดอกเบี้ย 3.25 ขึ้น มีระยะ 3-5 ปี ตัวนี้เป็นรายได้
หลักของเรา 700 กว่าล้าน เฉลี่ยนะครับ ส่วนรายได้รองดูจาก 13% ที่เราได้มาเป็นกาไรปันผลให้สมาชิก ของอื่นๆ
เช่น สหกรณ์พวกครูที่เป็นข้าราชการออมทรัพย์กับเรา เราปล่อยไปทั้งหมดรวมตัวเลข 3 ตัวนี้ เราปล่อยไป 20,000
กว่าล้าน ถ้าเราด้อยตรงนั้น ตัวนี้เป็นรายได้หลักที่มาเป็นปันผลให้สมาชิก ถ้าเราลด กาไรน้อยเราจะโดนผลกระทบอีก
สมาชิกจะต่อว่ากรรมการชุดนี้ไม่ดูแลเรื่องการลงทุน ตัวนี้เป็นรายได้หลักจริงๆ รายได้จาก 13% นี่ 500 กว่าล้าน
และอีก 2% ดูตามชาร์ตที่ขึ้น
นางสุจิตราฯ ขออนุญาตค่ะ ถ้าท่านปลูกต้นไม้มันต้องออกดอกออกผล ที่ผ่านมามีเงินลงทุน
และปล่อยกู้ เงินเหล่านั้นคือรายได้เลี้ยงพวกเรา ในตัวการปล่อยกู้ 2% ที่ว่ามันต้องมีดอกอยู่แล้ว แต่ถ้าบอกว่าต้อง
ทบไปอีก 15,500 ล้าน เพื่อจะได้กาไรให้พวกเรา ท่านกาลังพูดให้เกิดความสงสัยว่าดอกเบี้ยที่ควรได้ในอดีตเป็น
ดอกเบี้ยค้างรับที่ไม่ได้เงินสดและจะกลายเป็น NPL ใช่หรือไม่ ต้องระวังนะอันตรายมาก
นายธีระพล เมฆอธิคม ผมขอเสริม พูดว่าดอกเบี้ยเยอะกว่าพูดฝ่ายเดียว ที่ผ่านมาเงินที่เป็น
หนี้เสียและไม่ได้คืนต้องไปตัด 600 ล้าน มันทาให้ดอกเบี้ยลดลง อัตราลดลง percentage ของดอกเบี้ยลดลง
investment yield ลดลง อย่าบอกว่าเอาที่อยากได้อย่างเดียว ไม่พูดถึงเสียเลย ไม่ได้ ผมกาลังรักษา ถ้าเป็นหนี้มันมี
ผลกระทบเยอะกว่าไม่เป็นหนี้ ใช่ไหม
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ตรงนี้ผมเห็นแย้ง ที่เราพลาดและเกิดปัญหามาปัจจุบันไม่ใช่เพราะ
ที่ท่านทามาไม่ดี สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ดีสม่าเสมอมาไม่รู้กี่ปี จนกระทั่งหลังๆ เริ่มมีกลิ่นตุๆ เหม็นๆ กลิ่นตุๆ
เหม็นๆ ไม่ได้เกิดจากวงเงินงบประมาณที่ปล่อยกู้ หลักการดีมากที่เราปล่อยกู้เขา เพราะระเบียบของเราที่มีข้อบังคับ
หลายอย่างที่ไม่ได้ศึกษา D ต่อ E ของเราคือ debt ต่อ equity ประมาณ 1.28 ถือว่าสุดยอด แต่ถ้า dept เราไปถึง
2 หรือ 2 กว่าๆ เมื่อไร อันตรายแล้ว ถ้าเราไม่มีชุดกู้นี้มา offer ไว้ ป่านนี้เราเกิดปัญหามากกว่านี้อีก จริงๆ เราปล่อย
กู้ประมาณ 30,000 ล้าน เงินของสหกรณ์ประมาณ 17,000 ล้าน เงินฝากออมทรัพย์กับฝากประจา 10,000 กว่าล้าน
แต่การบริหารเช่นนี้ทามานานแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทามามันไม่ผิดแต่ผิดตรงที่ไม่มีการปรับปรุงระเบียบ ปล่อย
อย่างไร ทาไมปล่อยเขา หลักเกณฑ์เดิมๆ มันมีหลักเกณฑ์ใหม่ๆ แต่ไม่มีใครขึ้นไปนั่งข้างบนและนาเสนอ มานาให้
พวกเราเห็น เพราะฉะนั้นผ่านวาระนี้เถอะ 14,600 ล้าน ธรรมดาผมไม่ได้ให้ง่ายๆ นะครับ ผมโคตรเหนียวเลย แต่
14,600 ล้าน เขาก็ทาเหมือนเดิม ผมเชื่อว่าชุดนี้ผมอยากพูดสิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้ปีนี้มีกาไรมากขึ้น ไม่ใช่ฝีมือนะ
ของเก่าทั้งนั้น และบังเอิญปีนี้ที่ได้มากขึ้นคือมีเงินใช้หนี้จากลูกหนี้ เพราะเงินหายไป 2,000 ล้าน สมาชิกแทนที่จะ
เพิ่มหุ้น ท่านประธานทราบไหมปีหนึ่งเพิ่มเท่าไร ปีหนึ่งประมาณ 700 ล้าน แต่ปีนี้หุ้นเรา balance เท่าเก่า มีคนถอน
ไปประมาณ 500-700 ล้าน เงินต้นทุนที่ไม่มีดอกเบี้ยหายไปเยอะ อย่าว่าเขาเลยเขาทามาปีเดียว 14,600 ล้าน ผมไม่
กลัว เพราะฉะนั้นสาหรับผมนะเดี๋ยวหาว่าผมโหวต 3 มติ ขอบคุณครับ เพราะดึกมากๆ แล้ว
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ประธาน ขอมติรับรองเห็นชอบกับ 14,600 ล้าน หรือไม่ ถ้าใครเห็นชอบยกมือ ใครไม่เห็น
ด้วย เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย ขอบคุณครับ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ผมขอให้บันทึกในรายงานการประชุมว่าผมไม่เห็นด้วยและ
อ.ธีระพล ด้วย และขอไม่ร่วมรับผิดชอบถ้าวงเงินเกิน ขอให้บันทึกอย่างนี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกาหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจกู้ยืม
ได้ในวงเงิน 14,600,000,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยล้านบาทถ้วน) ตามที่นายทะเบียนเห็นชอบ
สมาชิก เสนอให้นาระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดาเนินงานของ
สหกรณ์ ประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดาเนินงานของสหกรณ์ ประจาปี 2561
ประธานฯ นาเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดาเนินงานของ
สหกรณ์ ประจาปี 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2560 หน้า 140 –
หน้า 162
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ปีที่แล้วมีสมาชิกในห้องนี้อนุมัติงบประมาณ 100 ล้าน ใช้ไป
80 ล้าน ทาไมไม่ทาตัวให้ดีเหมือนเดิม ทาไมต้องตั้งเป็น 100 ล้าน เหมือนเดิม ทาไมไม่ใช้ 80 ล้าน กรณีต่างหากคือ
ถ้ามีอันไหนที่จาเป็นต้องใช้พิเศษเสนอมาตรงนี้ ขอให้อยู่ในวงเงิน 80 ล้าน ปีที่แล้วใช้ 80 ล้าน สบายๆ ผมยอมรับว่า
ท่านทาดี ก็ขอ 80 ล้าน สิ ทาไมขอ 100 ล้าน
ประธาน เสนอได้ ส่วนหนึ่งที่เราประหยัดคือเรื่องการจัดประชุมให้เครือข่ายเรา สมัยก่อนจัด
ประจา 4 ภาค กทม.อีก 1 เป็น 5 ใช้เงินเยอะ ปีนี้เราลดหมดจัดที่เดียว ครั้งเดียว ลดไปเยอะ ค่าที่พักโรงแรม ค่า
เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงทุกอย่าง การไปดูงานไม่มี ตัดหมด การไปอบรมก็เฉพาะที่จาเป็นเท่านั้น หรือให้ความร่วมมือกับ
เครือข่ายสหกรณ์เท่านั้น งบที่ประหยัดเราประหยัดหมด จึงเหลือแค่ 80 แต่ถ้ากลับไปที่ 80 เหมือนเดิม เราก็ยังไม่มี
การประชุมของเครือข่ายที่สมัยก่อนเคยทา ปีนี้หายไป เราลดได้ก็เพราะเรื่องพวกนี้ที่ตัดออกไปหมด แต่ภาวะที่กาลัง
เกิดอาจจะมีความจาเป็นต้องประชุมกับเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ปีที่แล้วเหลือครั้งเดียว จาก 5 ครั้ง
นายทวี กาญจนภู ดีแล้วที่ลดลง แสดงว่ามีการใช้จ่ายที่ดี ก็น่าจะปฏิบัติดีตามเดิมต่อไป
ตามที่ อ.จรูญ เสนอ คือ 80 ล้าน คงไม่ต้องย้อนไปวัฎจักรเดิมๆ ที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นเจ้าภาพจัดให้สหกรณ์ต่างๆ
จ่ายค่านั่นนี่ให้สหกรณ์ต่างๆ ยืนยันเห็นด้วยกับ อ.จรูญ ยืนที่ 80 ล้าน งบประมาณ
เหรัญญิก ขอเรียนเพิ่มเติมจากประธาน เรื่องจัดสัมมนาวิชาการสินเชื่อให้สหกรณ์ต่างๆ
4 ภาค เราเป็นสหกรณ์ใหญ่สหกรณ์เงินเหลือ เพราะเราต้องดึงลูกค้าไว้ก่อน นี่ก็เป็นรายได้ของเราที่จะให้ความรู้และ
วิชาการกับเขา สหกรณ์ต่างๆ ที่มาคือระดับออมทรัพย์
นายทวี กาญจนภู เคยประเมินหรือยังว่าที่เราไปจัดสัมมนาและบอกว่าเป็นลูกค้า เข้ามาเป็น
ลูกค้าจริงๆ แค่ไหน เคยประเมินและตรวจสอบหรือยัง มีข้อมูลมาบอกที่ประชุมไหม สหกรณ์ใหญ่ก็ไม่ต้องหน้าใหญ่ ก็
ใหญ่เฉพาะสหกรณ์
เหรัญญิก คาว่าสหกรณ์ใหญ่เราเหมือนปล่อยเงินกู้ นาผลกาไรถือว่าเป็นรายได้รองที่ผมบอก
มันรวมตรงนั้น เราต้องให้วิชาความรู้กับเขาและเรื่องการเงิน ปีที่แล้วเราไมได้จัด เกิดเหตุการณ์วิกฤต
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นายทวี กาญจนภู เราถามตัวเองก่อนสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เราจริงๆ มีวิชาการแค่ไหนที่
บอกว่าจะให้วิชาการคนอื่น ยืนยันว่าเป็นวิชาการจริงๆ
เหรัญญิก ครับ เป็นวิชาการจริงๆ เช่น ถ้าเราจัดแบบนี้ดูว่าภาวะเศรษฐกิจ เราเชิญวิทยากร
เราดูสถานภาพของเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นอย่างไร การเงินหรือภาวะเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไร เราเชิญวิทยากรจาก
นายธนาคารหรือนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้ความรู้กับสหกรณ์ต่างๆ ที่เป็นลูกค้าเรา ไม่ว่าจะเรื่องกฎหมาย
ข้อบังคับจะมีวิวัฒนาการของมันไปเรื่อยๆ เรียนชี้แจงให้ทราบ
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ เลขประจาตัวสมาชิก 214137 การสัมมนานี้เดิมโดย
หลักการสวยหรูเป็นการให้วิชาการแก่สมาชิกเป็นการเอื้ออานวย แต่แท้จริงเรารู้ว่าเป็นการหาเสียงทั่วประเทศ ถ้าเรา
อยากแสดงความเป็นผู้นาทางวิชาการ ควรจัดใน กทม.และเชิญเขามา เราไม่จาเป็นต้องเร่ขายวิชาการ 2.คือตอนนี้
สหกรณ์เราสถานะเปลี่ยนไป ของดจัด 5 ปี ได้ไหม หลังจากนั้นจะจัดอย่างไรเหมือนเดิม ได้ ได้ไหม
เหรัญญิก ขอเพิ่มเติม การจัดที่เราจัดผ่านมาที่ กทม. ที่มิราเคิล อันนี้ต้องเรียนว่าเป็นสหกรณ์
ที่เป็นลูกค้าเรา จัดแต่ละครั้งทราบไหมว่าจานวนสมาชิกต่างจังหวัดรับแค่สหกรณ์ละ 2-3 ท่าน ทั้งหมด 400 คน ต่อ
ครั้งที่จัด 4 ภาค บ่งบอกว่าเขาให้ความสนใจในเรื่องหัวข้อ เช่น มีกฎหมายใหม่ๆ มา เราเชิญนักกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างๆ หรือภาวะเศรษฐกิจ เราก็เชิญนายธนาคารแห่งประเทศไทย นี่คือการทาธุรกิจประกอบการของสหกรณ์เรา เรา
จะมีไตรภาคี เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จุฬาน ธรรมศาสตร์ ที่เราต้องร่วมรู้ดอกเบี้ยหรืออะไร
ต้องมาคุยกัน
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ ไม่เถียงค่ะ สิ่งที่คุณแถลงมาคือหลักการความสวยหรู แต่
สมาชิกขอให้งดจัด 5 ปี ได้ไหม หลังจากนั้นจะจัดอย่างไรก็ให้เป็นดุลยพินิจ
เหรัญญิก ก็ต้องถามที่ประชุม คณะกรรมการไม่มีปัญหา ถ้ามีผลกระทบกลับมา
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ ไม่มีผลกระทบเพราะในแต่ละครั้งจะต้องขนกันไปทั้งสหกรณ์
เจ้าหน้าที่บางส่วน กรรมการทั้งหมด ไปล่วงหน้า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก แต่ละแห่งคิดดูสัมมนา 400 คน ค่าที่พักเท่าไร
เบี้ยเลี้ยงกรรมการ
เหรัญญิก พี่เข้าใจผิดแล้ว
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ อย่างนี้ยังไม่ควรลงทุน เราไม่ต้องเอื้อเฟื้อ ขอให้รักษาแผล ฝี
ทั้งหลายให้หายก่อน เงินเหล่านี้เอากลับมาเก็บไว้ไม่บูด
เหรัญญิก พี่เข้าใจผิดแล้ว คนละสัมมนาแล้ว การสัมมนาสินเชื่อทางวิชาการ เราจดหมาย
เชิญไปแต่ละสหกรณ์ ค่าลงทะเบียนฟรี ค่าที่พักสหกรณ์ที่มาเข้าร่วมสัมมนาจ่ายเอง
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เข้าใจแต่ค่าอาหารต้องจ่าย
เหรัญญิก อย่างที่พี่ศุพัชรณันท์ นั่นคือการสัมมนาสมัยก่อนผมไม่ว่า การสัมมนากรรมการ
เจ้าหน้าที่ ที่ไปต่างประเทศเราตัดหมดแล้ว
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล อย่าไปพูด พูดถึงต่างจังหวัดที่ท่านจัด
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ ตอนนี้ขอทุกอย่างสัมมนา
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นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ขอให้ใช้เท่าปีที่แล้ว เพราะท่านแสดงทาให้เห็นแล้ว ช่วงนี้ช่วย
ประหยัด ถ้าท่านเชิญเขาและบอกว่าฟรี ที่ไหนก็ได้ ฟรี กินข้าว 3 มื้อ รับรองมาเยอะแยะ ท่านบอก 400 อย่าพูด
ตัวเลข พูดความจาเป็นเพราะเกือบทุกครั้งสิ่งที่ผมอนุมติ 3 ล้านกว่า ทุกปี ตอนนั้นเรามีเงิน ตอนนี้เราต้องประหยัด
ต้องรู้จักพิจารณา เมื่อเราประหยัด พิจารณา ก็จัดเท่าที่เคยทาได้ อย่าจัดให้เร่งรีบ ท่านก็ไม่ใช่วิทยากร ข้อมูลสถิติก็
ไม่เคยบอกได้มากขึ้นเท่าไร ผมเคยเป็นกรรมการ ไม่มีอะไรสนุกเฮฮา ผมไม่อยากไป แต่ผมต้องไปเพราะเป็นกรรมการ
ดาเนินการ ฉะนั้นทา 80 ล้าน เท่าที่มี เมื่อกี้ที่พูดไตรภาคีอันนั้น ok ผมไม่ว่า อันนั้นสร้างชื่อเสียง หาพันธมิตร แต่ที่
ไปหาลูกค้า 4 ภาค นั่นเรียกว่าค่าการตลาด ไปทาเพื่อการตลาด roadshow ลองไม่โชว์สัก 1-2 ปี ปีที่แล้วไม่โชว์ก็
กาไร ปีนี้ไม่โชว์ดูสิครับ เหมือนกัน ช่วงนี้ประหยัดได้ประหยัด มันจะได้เร็ว งบประมาณพูดๆ จบ
ประธาน เราก็พยายามที่จะประหยัด ผมยืนยันผมประหยัดเต็มที่ บังเอิญปีนี้เรามีงบประมาณ
เพิ่มอีกส่วนคือคอมพิวเตอร์ ซึ่งเรายังไม่ได้จัด มันจะประมาณ 5-6 ล้าน ในส่วนนี้ ขออย่างนี้ได้ไหม ขอเพื่อขยับขึ้นมา
นิด ขอเป็น 90 ล้าน ได้ไหม เราไม่จาเป็นต้องใช้หมดแต่มีเหตุผลเพิ่มมาอีก 5-6 ล้าน สารองอีกประมาณ 4-5 ล้าน
และไม่จัดภูมิภาคเพราะถ้าจัดก็ไม่พออยู่ดี ไม่จัดก็ไม่เป็นไรแต่จะเป็น 2 ปีติดกัน ขอสั้นๆ 90 ล้าน ok นะครับ เห็น
ด้วยไหม
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ผมไม่เห็นด้วย คิดว่ายังต้อง itemize ไม่ใช่ให้วงเงิน
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ก็บันทึกไปเลย
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ให้วงเงินแล้วคุณจะจัดการ ไม่ใช่ ผมยังมีหลายรายการอยากจะ
ถาม ทาไมต้องใช้เท่านี้
ประธาน เฉพาะค่าใช้จ่ายจะพูดส่วนนี้ใช่ไหม 80 ล้าน ที่เราคุยกันตรงนี้ หรือไปอันอื่น
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน พอท่านพูดเป็นวงเงินรวมๆ ผมไม่รู้ว่าถ้าให้เงินรวมแล้วแต่ละ
รายการท่านก็ขยับได้ ถูกไหม ย้ายไปไหนก็ได้ อย่างนั้นหรือเปล่า เพราะให้วงเงินรวม
ประธาน ไม่ มันก็มีรายการของมัน
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ใช่ แต่ถ้ารวมทั้งหมดคือ 102 ล้าน ท่านจะตัดรายการไหน
ประธาน ตอนนี้เหลือ 90 ล้าน
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ท่านตัดตรงไหนบ้าง ต้องบอกว่าจะตัดตรงไหน
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านประธาน คณะกรรมการต้องทารายละเอียดและมานาเสนอ
ต่ออีกที เรามาขอเขาตอนนี้ใครจะไปคิดทัน ลบอีก 10 ล้าน
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ไม่ใช่ เราอนุมัติใช่ไหม
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ใช่ เราอนุมัติงบประมาณ 90 ล้าน
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน เราจะได้ดูอีกเมื่อไร รายการเหล่านี้ที่นาเสนอ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ถามประธานสิ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน ไม่มีประชุมอีกแล้วใช่ไหม
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล มีสิ ไม่ไหวแล้วหิวข้าวแล้ว เดี๋ยวออกหมดไม่ถึงร้อยนะ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน พักการประชุมก่อนดีไหม จะขอเสนออย่างนี้ จะมีการประชุมอีก
ครั้งใช่ไหม ถ้าไม่มีก็อีกเรื่องหนึ่ง
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นายทวี กาญจนภู จะขอทราบเรื่องปันผลและขอให้ปิดประชุมครับ และค่อยนัดประชุมอีก
ครั้ง
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล เพราะหิวข้าวแล้ว
นายทวี กาญจนภู ดีไหม เพราะเกินเวลาเกินเหตุแล้ว ตั้งแต่บ่ายสองโมง บางคนมาตั้งแต่
เที่ยงตั้งแต่บ่ายโมง นี่ 2-3 ทุ่มแล้ว ขอทราบเรื่องปันผลและปิดประชุม ท่านประธานนัดประชุมใหม่เป็นวิสามัญอะไร
ก็ได้
ประธาน ต้องอนุมัติค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณตรงนี้ก่อนจะได้เดินต่อไป
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน จริงๆ แล้ว การอนุมัติงบประมาณในปีก่อนเราเคยอนุมัติเดือน
พ.ย. ด้วยซ้า หรือ ธ.ค. ถ้าจาไม่ผิด เพราะบางอย่างใช้ได้ไปก่อน ถ้าผมจาไม่ผิด อ.สวัสดิ์ เคยพูด เช่น หมวดเงินเดือน
ใช้ไปก่อน สาธารณูปโภคใช้ไปก่อน มีหลายหมวด หมวดครุภัณฑ์ อาคาร สิ่งก่อสร้าง ก็มา declare กัน งบประมาณ
แผ่นดินเป็นอย่างนี้ จะใช้ก่อน คืออะไรที่ต้องจ่าย งบประมาณเงินเดือนต้องจ่าย สมนาคุณก็ว่าไป มีอีกหลายอันในนี้ที่
อยากถาม มันไม่จาเป็นต้องจ่ายได้ ประชุมคราวหน้าสมมติคอมพิวเตอร์ท่านต้องซื้อพรุ่งนี้เลยไหม
ถ้าไม่ซื้อพรุ่งนี้สหกรณ์ปิดจ่ายปันผลไม่ได้หรือเปล่า
เหรัญญิก เรื่องงบประมาณรายจ่ายเป็นการดาเนินงาน เราตั้งเป้าไว้จริงแต่เราใช้ไม่หมดมันก็
ยังอยู่เหมือนเดิม แต่ถ้าจาเป็นเงินขาดแคลนขึ้นมา เราจะเอาเงินที่ไหน เช่น เงินเดือนเจ้าหน้าที่ คือเงินเดือนไม่ใช่
ประจา มันต้องมีการเลื่อนขึ้นและรายจ่ายก็ต้องเพิ่มขึ้นตามลาดับ
นายทวี กาญจนภู เมื่อกี้เหมือนงบประมาณตกลงที่ 90 ล้าน ทางคณะกรรมการก็ทา
รายละเอียดมาและนามาเสนอในการประชุมครั้งหน้า วันนี้ผมเสนอขอให้ปิดการประชุม แจ้งเรื่องปันผลและปิดการ
ประชุม และจับฉลาก และนัดประชุมคราวหน้า งบประมาณนามาเสนอใหม่ในกรอบ 90 ล้าน
ผู้จัดการ ขอเรียนชี้แจงแทนประธาน เรื่องการจับฉลากมันอยู่ในหมวดงบประมาณนี้ด้วย มัน
ต้องผ่านงบประมาณนี้ถึงจะเอาเงินมาเป็นเงินรางวัลได้ อันนี้จะต้องผ่านงบประมาณตรงนี้ก่อนและจับฉลากได้
นายธารงค์ มะลิอ่อง เลขประจาตัวสมาชิก 331866 ท่านก็ขอมติที่ประชุมไปเลย เพราะ
ท่านประธานเสนอที่ 90 ล้าน เพราะเสนอ 100 ล้าน อ.จรูญ ไม่เห็นด้วยที่ 80 แต่ท่านประธานเสนอ 90 ก็ขอมติที่
ประชุมว่าจะเอา 80 หรือ 90 แต่ผมเห็นด้วยที่ต้องใช้งบประมาณ 90 ล้าน ถ้าจบวาระนี้จะได้ไปเรื่องจับฉลากกับเรื่อง
ปันผล มันเลยเวลามากแล้วครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมก็เห็นด้วยกับ 90 ล้าน
นายทวี กาญจนภู คืองบประมาณจบแล้วนะที่ 90 ล้าน กรรมการไปทารายละเอียดมาเท่า
นั้นเอง การใช้จ่ายวันนี้จับฉลากก็อยู่ใน 90 ล้าน มันไม่เกินเลย 90 ล้านอยู่แล้ว ห่วงแต่เรื่องงบประมาณอะไรอีก
ประธาน อย่างนั้นขอมติงบ 90 ล้าน ถ้าเห็นด้วยยกมือขึ้น เสียงส่วนใหญ่นะครับ
นายพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน คือวงเงินคงไม่มีปัญหาที่จะให้ แต่สาหรับผมบอกว่าอยากให้ดู
รายละเอียด เพราะใน 90 ล้าน ท่านต้องมีลดบางตัว เพราะท่านเสนอมา 102 ล้าน อีก 12 ล้าน ท่านตัดตรงไหนบ้าง
ผมอยากรู้
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล กรรมการเขาต้องทาให้อาจารย์ เขาต้องทามาในวงเงิน 90 ล้าน
ประธาน เราจะไปตัดส่วนที่ไม่จาเป็นออก ตอนนี้ของบส่วนนี้ก่อน ยืนยันการันตีผมประหยัด
แน่นอน พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วปีนี้ผ่านมาต่ากว่าที่ตั้งไว้เยอะ
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ
ประจาปี 2561 จานวนเงิน 90,000,000.- บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 14 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ได้ข้อสรุปเรื่องจัดสรรกาไรวิธีการหรือยัง ถ้าไม่ได้ ผมเสนอเรื่อง
หนึ่งเพราะสมาชิกสนใจ คือเรื่องเลือกตั้ง ผมบอกพรรคพวกเรื่องเลือกตั้งยาวนะครับ อยากฟังความเห็นของกรรมการ
ดาเนินการก่อนว่าจะเอาอย่างไร เพราะจะให้มีผลหรือผลตามนายทะเบียนบังคับ เรื่องนั้นจะยาวกว่าที่ควรจะเป็น
เพราะเราต้องนั่งเขียนแก้ไขข้อบังคับใหม่ ท่านต้องมีตุ๊กตามา
ประธาน มีข้อสรุปออกมาแล้วที่เราค้างเมื่อสักครู่ ลองฟังข้อสรุปและท่านเห็นด้วยหรือไม่
อย่างไร แต่นี่คือทางออกที่พยายามหาทางออกมาเป็นอย่างนี้ เชิญ อ.ศุภฤกษ์ รองประธาน
รองประธาน (นายศุภฤกษ์ มั่นใจตน) ขอชี้แจง สรุปพรุ่งนี้ตอนเช้าคงไม่ได้เพราะจะต้องมี
ประชุมกรรมการดาเนินการก่อนและแจ้งที่กรมและกรมจะเซ็นมา ให้เป็นการกู้วนซ้าได้โดยไม่เสียดอกเบี้ย พรุ่งนี้ตอน
บ่ายน่าจะได้
ประธาน ok ไหม ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
ผู้จัดการ ขอเรียนเสริม เนื่องจากโปรแกรมเดิมเขียนแล้วคือพรุ่งนี้จะมีการกู้วนซ้าตัวนี้ คนที่กู้
ไปแล้วถึงพรุ่งนี้ต้องเสียดอกปกติ แต่คนที่กู้จากพรุ่งนี้ไปจะไม่มีดอกจนกว่าจะมีการจ่ายปันผล สาหรับสมาชิกที่ไม่ได้กู้
เงินปันผลจะไม่โอนให้ สาหรับคนที่มีความจาเป็นและต้องการใช้เงินปันผลต้องใช้วิธีกู้เท่านั้น ไม่ได้โอนทุกคน โอน
เฉพาะคนที่มากู้เท่านั้น โปรแกรมนี้จะล็อคไว้แค่นี้ ไม่ได้เปิดทั้งหมด 10,000 กว่าคนและจ่ายปันผล มันไม่ใช่ เรียกว่า
กู้คือคนที่มาทาสัญญากู้ถึงจะได้รับเงินและกู้ได้ 100% จากวงเงินที่เราจัดสรรวันนี้
ประธาน และไม่เสียดอกเบี้ย ok ไหม พอใจไหมครับ ก็แก้ปัญหาได้จุดหนึ่งแล้ว พรุ่งนี้เช้าขอ
เชิญคณะกรรมการดาเนินการประชุม 9.00 น.เพื่อเราจะได้ร่างระเบียบตรงนี้และไปขอให้กรมเซ็นมา บ่ายก็เริ่ม
ดาเนินการได้เลย ขอบคุณมากที่ให้ความร่วมมือ เราพยายามช่วยกันแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจะเป็นไปได้ ทีนี้ปรึกษาเรื่อง
สาคัญก็ผ่านไปแล้ว หลายท่านก็หิว ผมปรึกษาว่าถ้าจะขอพักการประชุมและจะหาวันและห้องได้เมื่อไรจะประกาศ
เพื่อดูวาระอื่นๆ ที่ยังค้างอยู่ เพราะตอนนี้เรื่องหลักๆ เราได้เรียบร้อย ยกเว้นบอกจะจับฉลากวันนี้ รอก่อนได้ไหมก็จับ
คราวหน้า ถือเป็นพักการประชุมไป เพราะปันผลก็แก้ปัญหาเรียบร้อย เราจะหาห้อง ถ้าได้ห้องเร็วเท่าไรก็จะแจ้ง
ขอให้ติดตามข่าวสารของสหกรณ์ให้ดีๆ เพราะถ้าส่งเอกสารมันไม่ค่อยทัน ก็ดูเข้าเว็บของสหกรณ์ว่าเราจะประชุม
ใหญ่สามัญประจาปีออกเมื่อไร เทคนิคคือขอพักการประชุม อันนี้ปรึกษาก่อนยังไม่สรุป เชิญครับ
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ท่านจะพักการประชุมใช่ไหม
ประธาน ปรึกษาเฉยๆ หรือจะลุยไปเลย
นายจรูญ มหิทธาฟองกุล ผมไม่รู้แต่อยากเสนอเรื่องหนึ่ง เรื่องจับฉลาก จริงๆ แล้วผมมองว่า
ไม่ยุติธรรม เพราะเราในห้องตอนนี้จับฉลากก็ไม่ได้ ไหนๆ นั่งตอนนี้แล้ว ค่าอาหารก็ไม่ได้ แจกได้ไหม ได้ทุกคน และที่
เหลือที่ไปจับเอง ผมสละสิทธิ์ไม่เอา เพราะผมจะกลับบ้าน ถ้าใครอยู่ให้เซ็นชื่อเลยถือว่าพวกนี้จับได้ก่อน 300 คนไม่
เกิน ถ้าท่านแจกรางวัล 4,000 รางวัล 400 6,000 โหสบายเลย 500 คนไม่ถึงห้องนี้ ท่านตัดอีก 5,500 simulate ไป
ห้องนี้ได้ทุกคนไม่ต้องจับ
ประธาน หมายถึงจะให้จับใช่ไหม
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นายทวี กาญจนภู เสียงส่วนใหญ่ต้องการจับเลยหรือเปล่า
ประธาน หรือจะให้ประชุมตามวาระให้จบ
นายทวี กาญจนภู พักการประชุม เห็นด้วยกับการพักการประชุมเพราะมันหนักสมองมา
มาก จับฉลากและจบกัน ขอมติยกมือเห็นด้วยกับการจับ
ประธาน ผมถามก่อนว่าจะพักการประชุมหรือจะประชุมต่อ
นายทวี กาญจนภู พักการประชุมหมายถึงประธานจะนัดวันประชุมใหม่ ไม่ใช่กินข้าวและ
กลับมา
ประธาน ใช่ ต้องหาสถานที่ ประชุมต่อในวาระที่เหลือ
นายธารงค์ มะลิอ่อง ก่อนปิดประชุมผมมีเรื่องเสนอเกี่ยวกับงบประมาณ มันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกมากเพราะเรามีการพูดกันหลายครั้ง เรื่องทุนสารองที่เราเคยทาไว้ 15% เราไม่จาเป็นต้องสารอง
15% โดยตามระเบียบของกรมส่งเสริมให้ไว้ว่าไม่ต่ากว่า 10% ถ้าเรามีมติหรือนาเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมเพื่อให้ทาตัว
นี้ให้เหลือ 10% หมายความว่าถ้า 10% แต่ละปีที่เรามีกาไร สมมติเรามีกาไร 1,000 ล้าน 50 ล้าน เราเอามาบริหาร
และคืนสู่สมาชิกได้ แต่ปีไหนที่เรามีกาไรมากเราก็ไม่จาเป็นต้องสารอง 10% อาจจะสารอง 15 หรือมากกว่า 15 ก็ได้
เพียงแต่เราแก้ระเบียบข้อบังคับให้เป็น 10% เพื่อให้การบริหารงานในเงินตัวนี้สามารถนากลับสู่สมาชิกได้ ผมขอฝาก
เรื่องนี้ด้วย ขอบคุณ
ประธาน เราตั้งแท่นไว้ก่อนและต้องไปแก้ไขข้อบังคับแต่ขออนุมัติว่าจะให้ดาเนินการเรื่องนี้
และเราก็ทาตามระบบให้ถูกต้องถ้าเป็นอย่างนี้ ok ไหม จะแก้จาก 15% เหลือ 10% ถ้าที่ประชุมเห็นชอบเราจะ
ดาเนินการตรงนี้แต่ไม่ใช่ได้ทันที ต้องแก้ไขระเบียบของเราและให้กรมอนุมัติเช่นเดิม ok ไหม เห็นด้วยไหม เห็นด้วย
จะได้ขอมติไปเลย
เหรัญญิก ขอแก้ข้อบังคับข้อนี้ ทุนกาไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ปัจจุบัน และเราขอแก้ทุนกาไร
สุทธิเข้าทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ตาม พรบ.เหมือนเดิม ดีไหม
ประธาน ok ไหม อนุมัติตรงนี้ไหม เราจะได้ไปดาเนินการตามที่ประชุมใหญ่เสนอ อนุมัติให้
คณะกรรมการไปดาเนินการ
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ มันจะมีประเด็นวาระสาคัญเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับ ขอ
เอาเรื่องนี้ไปรวมไว้ตอนเสนอแก้ไขข้อบังคับได้ไหม อยากให้สมาชิกมากกว่านี้ที่ตัดสินใจเกี่ยวกับทุนสารอง เพราะทุน
สารองปัจจุบันเป็นทุนหลักในการหารายได้ ไม่ใช่นึกจะตัดก็ตัด นึกจะเพิ่มก็เพิ่ม
ประธาน เมื่อกี้กรมบอกจะมีข้อเสนออะไร ก็จะรับไปอย่างที่คุณนันท์เขาเสนอใช่ไหม อย่าง
นั้นก็ ok ถือโอกาสแก้ไปพร้อมกันเลย จะขอจาก 15 เหลือ 10 เอาแค่นี้ก่อนและเราจะดาเนินการไปตามขั้นตอนนั้น
ในการแก้ไขข้อบังคับของเราต่อไป
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ ไม่ใช่ การลงมติว่าจะลดจาก 15 เป็น 10 เราจะมีการ
ประชุมอีกครั้งใช่ไหม ขอให้สมาชิกในที่ประชุมช่วยกันตัดสิน จากนั้นคุณก็ตั้งกรรมการแก้ไขข้อบังคับเอามติที่ประชุม
นั้นหลายมติที่ต้องแก้ไปแก้ในข้อบังคับ ไม่ใช่มายกมือตอนนี้และบอกว่าเป็นมติที่ประชุมใหญ่ซึ่งเหลือกัน 100 กว่าคน
เงินสารองเป็นหัวใจหลักของสหกรณ์ ไม่ใช่นึกว่า 100 คน จะมาตัดสินเงินก้อนนี้ได้
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ผู้จัดการ ขอชี้แจงแทนประธาน เนื่องจากเราไม่ได้จัดวาระนี้ไว้ เมื่อสมาชิกมีข้อเสนอแนะผม
ว่าน่าจะอยู่ในวาระอื่นๆ สมาชิกมีข้อเสนอแนะว่าเงินทุนสารองเยอะเกินไปทาให้ส่งผลกระทบกับการจัดสรรกาไรสุทธิ
ขอให้คณะกรรมการรับไปพิจารณาแก้ไขข้อบังคับให้เหลือ 10% คณะกรรมการก็รับจากเรื่องวาระอื่นๆ ไปพิจารณา
และนามาเสนอที่ประชุมวิสามัญแล้วแต่แก้ไขข้อบังคับให้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่สมาชิกต้องการ ก็ต้องได้รับมติ
จากที่ประชุมว่าให้แก้ไขข้อบังคับได้ อาจจะต้องแก้ไขข้อบังคับทีเดียวหลายๆ ข้อ เพราะข้อบังคับเรานานมากแล้ว
ไม่ได้แก้ไขมา 20-30 ปี ข้อความบางอย่างควรปรับปรุง อย่างนี้กรรมการจะรับไปว่าจะแก้ไขประเด็นใด และกลับมา
เสนอที่ประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณาในคราวเดียวกัน
ประธาน ok ไหม เราจะได้เอาตรงนี้ใส่ในวาระอื่นของวันนี้ เราก็สรุปตามนี้ เห็นด้วยไหม
นายโกศล สังขดิษฐ์ ผมเห็นอารมณ์ในการประชุมกันเป็นลักษณะนี้ประจาทุกปี 2-3 ทุ่ม และ
ภาระแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกัน มาประชุมได้บ้าง ขออนุมัติจากอธิการบดีหน่วยงานให้มาก็เหมือนเดิม ปีที่แล้วผม
เสนอที่ประชุมในวาระอื่นๆ ข้อ 15 ของปีที่แล้ว ผมเสนอว่าให้ประชุมในวันเสาร์และให้เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะสมาชิก
ที่มาประชุม คือ 1,000 บาท แต่ประชุมครั้งที่แล้วบอกให้นาเสนอกับคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อพิจารณา ปัจจุบันผมดู
ในรายงานการประชุมไม่มีเรื่องสืบเนื่องหรือเรื่องพิจารณา ผมอยากถามว่าเรื่องนี้ที่ผมเสนอไปในวาระอื่นๆ ข้อ 15
ของการประชุมครั้งที่แล้วอยู่ตรงไหน
ประธาน ก็เอาแบบเดิมมันแก้อะไรไม่ได้แล้ว ไปอยู่ในวาระอื่น คราวต่อไปก็เสนอกันดีไหม
เราจะได้บรรจุเข้าไปในวาระ
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ เรายังมีค้างอีกหลายวาระ อยากให้การประชุมครั้งหน้าเป็น
วันเสาร์ และการจับฉลากคือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าเดินทาง ที่อื่นเขาเรียกกันแต่เราดัดจริตว่าจ่ายนั่นนี่ไม่ได้
ดิฉันไม่เข้าใจ ไม่ว่าครูหรือการไฟฟ้าจ่ายได้หมด มันควรเป็นรางวัลสาหรับสมาชิกที่สนใจเข้ามาร่วมประชุม ไม่ใช่มา
จับฉลากกันทั่วจุฬา เขาจะได้เข้ามาและขอให้เป็นวันเสาร์ 9.00 น. ไม่ใช่จัดบ่ายสองและทุกคนต้องแขวนอยู่ถึง 3-4
ทุ่ม
ประธาน มันจะมีประเด็นเรื่องประหยัดงบประมาณ เราก็พยายามประหยัดทุกอย่างเท่าที่
เป็นไปได้
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ เมื่อกี้รางวัล 400 บาท 6,000 รางวัล ใช่ไหม ถ้ามาแจกคน
6,000 คน ในที่ประชุมคิดว่าที่ประชุมนี้จะจุได้ 6,000 ไหม ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องประชุมขึ้นอีกเท่าตัว จาไม่ได้กี่
หมื่นแต่มันคือจบภายในวันเดียวไม่ยืดเยื้ออย่างนี้ ทุกคนจะได้มากันเต็มที่จะไม่อ้างว่ารีบกลับเพราะลูก ไปรับลูก อ้าง
ว่านายไม่ยอมให้มาประชุม ถ้าเป็นข้ออ้างว่าค่าใช้จ่ายเพิ่ม ไม่ใช่ เพราะเราจ่ายเงินรางวัลที่จับเป็นล้าน ถ้าทุกคนมา
เข้าประชุมอยู่ครบจนจบเวลา รับไปเลยคนละ 1,000
เหรัญญิก ขอเรียนชี้แจงว่าเห็นด้วยกับความคิดนี้ ขอปีหน้าได้ไหมเรามาประชุมวันเสาร์เราให้
คนละ 1,000
นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ ไม่ต้องปีหน้า การประชุมคราวต่อไปค่ะ
นายชาญวิทย์ อุปยโส อยากถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่มีการอุทธรณ์ไปจะเป็นอย่างไรต่อ
ผมเห็นเงียบไปเลย อยากทราบว่ารองนายทะเบียนสามารถเพิกถอนได้ไหม และให้อุทธรณ์ไปก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิด อยู่
ดีๆ เงียบหมดเรื่องเลือกตั้ง อยากทราบ ขอถามท่าน ผอ.
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ผู้อานวยการ ผมได้รับมอบอานาจจากนายทะเบียนเป็นผู้ออกคาสั่ง กฎหมายให้สิทธิ์ผู้ที่ถูกสั่ง
อุทธรณ์ได้ แต่การอุทธรณ์ไม่ได้อุทธรณ์ที่ผม ให้อุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ คนที่จะ
พิจารณาอุทธรณ์คือคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ไม่ใช่ผม
นายชาญวิทย์ อุปยโส ผมได้อุทธรณ์ไปเรียบร้อยแล้ว จะมีโอกาสได้รับคาตอบอย่างไร เห็น
เงียบๆ
ผู้อานวยการ จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ท่าน
ประธานคือรัฐมนตรี ก็จะมีทีมงานเลขา ทีมงานพิจารณาเรื่องอุทธรณ์อยู่นอกหน่วยงานผม ผมติดตามให้ก็ได้ แต่ถ้า
ถามผม ผมไม่รู้จริงๆ ว่าเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ขั้นไหนแล้ว แต่ผมทราบว่ามีอุทธรณ์
นายชาญวิทย์ อุปยโส มีอุทธรณ์หลายคน ทุกเรื่องไม่ทราบเลย
ผู้อานวยการ ทราบว่ามีการอุทธรณ์ ผมไม่ได้ตามเรื่องว่าถึงไหน ผมตามให้
นายชาญวิทย์ อุปยโส ขอบคุณครับ
นายโกศล สังขดิษฐ์ เรื่องที่ผมถามไปเมื่อกี้ที่ผมเสนอเรื่องอื่นๆ ให้คณะกรรมการครั้งที่แล้ว
ที่เสนอเข้าไปในวาระข้อ 15 สรุปแล้วคืออย่างไร ได้หรือไม่ได้ หรือได้รับการพิจารณาอย่างไร
เหรัญญิก รับไว้พิจารณา
นายทวี กาญจนภู ท่านประธาน ตกลงถ้าเราจะพักการประชุมขอรวบเรื่องต่างๆ ไปในการ
ประชุมครั้งหน้า พูดไปนี่ 3 ทุ่มแล้ว ต่อไปเรื่อยๆ ก็ 4 ทุ่ม ตกลงว่าเราจะเริ่มจับฉลากหรือยัง รวบประเด็นต่างๆ ไป
คราวหน้า
ประธาน ท่านเสนอเป็นมติออกมาเราก็สอบถามได้
นายทวี กาญจนภู มติอะไร ก็จับฉลากไม่ต้องมีมติ
ประธาน เรื่องพักการประชุม
นายทวี กาญจนภู ไม่มีใครค้านพักการประชุม
ประธาน ok ไหม จะหาห้องและเวลา
นายทวี กาญจนภู ท่านประธานบอกพักแต่ไม่ยอมปิด ตกลงท่านจะปิดหรือจะพัก
ประธาน มติที่ประชุมอย่างไรก็ไม่มีปัญหา
นายทวี กาญจนภู ท่านประธานต้องตั้งประเด็น คือพักการประชุมและนัดประชุมอีกวัน พัก
การประชุมในที่นี้คือการเล่นคา ก็ไปนัดวันหลัง ตกลงที่ประชุมนี้พัก ณ เวลานี้ 3 ทุ่มแล้ว พักนะครับ และจับฉลาก
เมื่อกี้มีมติไปแล้ว 90 ล้าน ผ่านไปแล้ว ไปถัวเฉลี่ยจัดแจงกันใหม่อีกที วงเงินอนุมัติไปแล้ว 90 ล้าน
นายธารงค์ มะลิอ่อง คือ ณ ขณะนี้งบประมาณผ่านก็จับฉลากได้ แต่ตอนนี้มีวาระที่ยังไม่ได้
ดาเนินการอีกหลายวาระ ขอให้ประธานที่ประชุมขอมติที่ประชุมว่าเราจะพักการประชุม หมายความว่าเราจะต้องจัด
ประชุมในคราวหน้ากับเราจะประชุมต่อ ท่านจะอยู่กันไหวไหม อันนี้ขอมติที่ประชุมดีกว่าไหม เพราะจะได้จบ
ไม่อย่างนั้นก็พูดกันอย่างนี้ มันไม่ไปไหน ถ้าคิดว่าจะอยู่ต่อประชุมให้เสร็จก็ต้องต่อ ถ้าคิดว่าอีกหลายวาระไม่จบก็ขอ
มติพักการประชุม และเริ่มใหม่ในครั้งหน้าต่อไป

70

63

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561 ครั้งที่ 2

ประธาน ขอมติใครเห็นชอบที่จะให้พักการประชุมและกรรมการดาเนินการจะหาสถานที่และ
รีบแจ้งให้ทราบ ประชุมต่อในวาระที่เหลือ ใครเห็นชอบยกมือขึ้น ใครไม่เห็นชอบมีไหม ok อย่างนั้นก็ขอพักการ
ประชุม แล้วจะแจ้งให้ทราบวันประชุม สถานที่ให้ทราบ ตกลงเอาใหม่ๆ มีคนติง ที่พักการประชุมหมายถึงไม่ใช่พักชั่ว
ครู่และกลับมาใหม่ พักการประชุมที่ผู้เสนอมาคือเอาไปประชุมครั้งถัดไปจะหาวัน เวลาและสถานที่ใช่หรือไม่ ใช่ไหม
นายทวี กาญจนภู พักการประชุมวันนี้และบวกจับฉลากด้วย
ประธาน ผู้จัดการเขาห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะเราตัดงบไปส่วนหนึ่ง ถ้าพักแล้วประชุมใหม่
มันต้องมีเรื่องสถานที่ ก็เป็นแสนนะครับ ค่าใช้จ่าย มันเหลือกี่วาระถ้าเราต่อไปเลย เราจับฉลากสุดท้ายก็จบไปเลยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องอื่นๆ เมื่อกี้เกิดความเข้าใจผิดกันคลาดเคลื่อน พักการประชุมเป็นไปได้ว่าพักแป๊บนึงและมาต่อ
นายทวี กาญจนภู ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยได้ วาระที่เหลือไม่ใช่น้อยนะครับ แต่ละเรื่องก็มีเนื้อหา
มากมาย เที่ยงคืนก็ไม่เสร็จ ยกมือพักการประชุมไปแล้ว ส่วนใหญ่ในที่นี้ก็บอกพักการประชุม ท่านประธานก็นัดใหม่
ประธาน ตกลงพักการประชุมและหาวันใหม่ใช่ไหม
สมาชิก เมื่อสักครู่มติที่ประชุมใหญ่สมาชิกได้ยกมือรับรองสนับสนุนการพักการประชุมเพื่อจะ
เลื่อนไปประชุมครั้งหน้า อันนี้ชัดเจน ไม่มีเปลี่ยนแปลงและสรุปสุดท้ายคือขอให้มีการจับฉลากรางวัลในวันนี้
เป็นอันว่าเสร็จสิ้น เข้าใจตามนี้นะครับ
ประธาน ตกลงจะผนวกเรื่องการจับฉลากไปด้วยเพราะเมื่อกี้ไม่ได้พูดเรื่องการจับฉลาก ถ้าลง
มติใหม่ก็ลงได้ไม่มีปัญหา
สมาชิก เมื่อสักครู่ได้พูดชัดเจน ขอเลื่อนไปครั้งหน้า คือขอพัก
ประธาน คุณทวีเขาขอพูดเรื่องพักการประชุม
สมาชิก ถ้าหากประธานบอกว่าจะขอมติที่ประชุมใหญ่เพื่อจับฉลากรางวัล ผมขออนุญาตขอ
มติในที่ประชุมใหญ่ยกมือสนับสนุนจับฉลากรางวัล และจบ
ประธาน การเรียกมติต้องให้ประธานเป็นผู้เรียกมติ ไม่ใช่สมาชิก ok นะครับ มีมติให้จับ
ฉลากวันนี้เห็นชอบไหม เห็นชอบยกมือขึ้น ok ก็จับฉลาก เชิญเจ้าหน้าที่กระบวนการจับฉลาก ผมไม่คุ้นเคย
กระบวนการตรงนี้เตรียมพร้อมหรือยัง กาลังเตรียม มอบให้ผู้รู้จัดการ ใครจะรับผิดชอบส่วนนี้ รอสักครู่กาลังเตรียม
เครื่องและจับฉลากตามกติกาที่กาหนดไว้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานกิจการประจาปี 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกสมทบ และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
ในระหว่างปี 2560
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ และรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน
ประจาหน่วย ปี 2561
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64
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจาหน่วย ปี 2562
มีมติให้นาวาระที่เหลือไปจัดวาระในการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจาปี 2561
เจ้าหน้าที่ ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ programmer ของสหกรณ์ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ใน
การ random รางวัล ขอป้ายรางวัลมาโชว์ด้วย ถ้ายังมีสมาชิกหลงเหลือข้างนอกและลงทะเบียนวันนี้เรียบร้อย เรียน
เชิญเข้าห้องประชุมได้เลย รอ set เครื่องสักครู่
ประธาน ขอให้ฟังตรงนี้สักครู่ก่อนจับฉลาก ขอหารือมีประเด็นเรื่องกฎหมายเข้ามาอีกแล้ว
นั่นคือการพักการประชุมที่เราลงมติไปสักครู่ โดยปกติทั่วไปจะหมายถึงการหยุดชั่วคราวและมีกาหนดว่าเมื่อไรชัดเจน
เช่นที่ประชุมสภาเขาประชุมกันเที่ยงคืน ตี 2 ขอพักและประชุมต่อตอน 7 โมงเช้า อย่างนั้นเรียกว่าพักการประชุม
ถ้ามาประชุมก็เฉพาะวาระที่ค้างอยู่เท่านั้นจะมีวาระอื่นเพิ่มเข้ามาไม่ได้ แต่ถ้าเราปิดประชุมเราจะเพิ่มวาระอื่นเข้ามา
ได้ เช่น เรื่องการแก้ไขข้อบังคับรวมทั้งวาระที่เรายังไม่เสร็จสิ้นภายในวันนี้ ท่าน ผอ.แนะนาว่าเพื่อไม่ให้เป็นประเด็น
ทางกฎหมาย เอาเป็นปิดประชุมน่าจะดีกว่า และเปิดวิสามัญ และประชุมวาระที่เหลือพร้อมเรื่องการแก้ไขข้อบังคับ
เท่าที่จาเป็นเอาเข้ามาได้ ปรึกษานะครับ ok ไหม จะได้ขอเพิกถอนมติเดิมเมื่อสักครู่และขอมติใหม่ดีไหม ok นะครับ
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ขอปิดการประชุมเพื่อจะได้เพิ่มวาระเพื่อพิจารณาได้ในการประชุมวิสามัญครั้งต่อไป
รวมวาระที่เหลือ เห็นชอบไหม ถ้าเห็นชอบยกมือ ok ขอบคุณครับ ดังนั้นขออนุญาตปิดประชุมแต่จับฉลากต่อ
ขอบคุณครับ ผมไม่ทราบกระบวนการเพราะไม่เคยเข้าสู่กระบวนการนี้ เจ้าหน้าที่พร้อมก็อธิบายเลยทาอย่างไร
เลิกประชุมเวลา 21.17 น.
นายจุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม
นายณรงค์ เพชรสุก
เลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
และรับทราบผลการเลือกตั้งผูประสานงาน
ประจําหนวย ป 2561
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เอกสารเพิ่มเติมระเบียบวาระที่ 8 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
และรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน ประจาหน่วย ปี 2561

ระเบียยบวาระที
บวาระที่ ่ 38
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
มกราคม
2561
เห็นชอบให้
ระชุวมสิ ใหญ่
ามัญาประจ
าปี ครั
2560
1191/2561 เมืเมือ่ ่อวันวันทีที่ 30่ 30มกราคม
2561
ไดมมี ได้ติมเห็ีมนติชอบให
เสนอทีเสนอที
ป่ ระชุม่ปใหญ
ามัญสประจํ
ป 2561
ง้ ที่ 2พิพิจจารณา
แก้ไขข้อบังคับ และกาหนดระเบียบ ว่าด้วย การหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ เพื่อให้การดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ
ถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับฯ ต่อไป

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ
หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป 2562
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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 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

มติที่ประชุม ..............................................................................................................................................

81

82

ขอความเดิม
ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม
ข อ 17/2 คุ ณ สมบั ติ ข องผู ข อเข า เป นสมาชิ ก สมทบ
ข อ 17/2 คุ ณ สมบั ติ ข องผู ข อเข า เป น สมาชิ ก สมทบ
ผูข อเขาเปนสมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
ผูขอเขาเปนสมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เป น บุ ค คลธรรมดาที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ หรื อ ไม บ รรลุ
(2) เป น บุ ค คลธรรมดาที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ หรื อ ไม บ รรลุ
นิ ติ ภ าวะ จะต องได รั บ คํ ายิ น ยอมจากผู ป กครองเป น
นิ ติ ภ าวะ จะต องได รั บ คํ ายิ นยอมจากผู ป กครองเป น
ลายลั ก ษณ อั กษร โดยต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ข อใดข อหนึ่ ง
ลายลั ก ษณ อั กษร โดยต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ข อ ใดข อหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
ดังตอไปนี้
ก. เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรสมาชิก
ก. เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรสมาชิก
ข. เปนหรือเคยเปนนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ข. เปนหรือเคยเปนนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค. เป น หรื อ เคยเป น นั กเรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต
ค. เปนหรือเคยเปนนักเรียนโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ง. เป น ห รื อ เค ยเป น ข าราชการพ ลเรื อน ใน
ง. เปนหรือเคยเปนขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย ลูกจางรับเงินเดือนประจํา พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจางรับเงินเดือนประจํา
มหาวิทยาลัย พนั กงานหรือเจาหน าที่ ที่เรียกชื่ อ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานหรือเจาหนาที่ที่
เป น อย างอื่ น สั งกั ดจุ ฬ าลงกรณ มหาวิ ท ยาลั ย
เรียกชื่อเปนอยางอื่น สังกัดจุฬาลงกรณ
เจ า หน า ที่ สหกรณ ออมทรั พ ย จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย เจาหนาที่สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัย จํากัด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
จ. เป นหรื อ เคยเป นลู ก จ า งหรื อ พนั ก งานของ
จ. เปนหรือเคยเปนลูกจางหรือพนักงานของ
ห น ว ยงาน ที่ ตั้ งอ ยู บ ริ เวณ จุ ฬ าลงก รณ
หนวยงานที่ตั้งอยูบริเวณจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับฯ
เหตุผลที่ขอแกไขเพิ่มเติม
เพื่ อ ให เป น ไ ป ต า ม ร ะ เบี ย บ
นายท ะเบี ย นสห กรณ ว า ด ว ย
ก ารรั บ จด ท ะ เบี ย น ข อ บั งคั บ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ
พ.ศ. 2561
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(3) จุ ฬ าลงกรณ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ เป น ส ว นงานหรื อ
หนวยงานตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 หรือมู ลนิธิ หรื อสมาคม หรื อ
นิ ติ บุ ค คลที่ เรี ยกชื่ อ เป น อย างอื่ น ซึ่ งจดทะเบี ยนตาม
กฎหมาย โดยมี กิจกรรมที่เอื้ อประโยชนตอจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ข อ 17/8 เหตุ ที่ สมาชิ ก สมทบต องออกจากสหกรณ
สมาชิกสมทบตองออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) วิกลจริต
(3) ลาออกจากสหกรณ
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ

ขอความเดิม

รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับฯ
ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม
(2) เป น ผู บ รรลุ นิ ติ ภาวะและมี สั ญ ชาติ ไทย โดยต อ งมี
คุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
ก.บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรที่บรรลุ
นิติภาวะของสมาชิก
ข. บุคคลในองคกรหรือหนวยงานที่ขาดคุณสมบั ติ
จะสมัครเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ
(3) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือเปนสวนงานหรือ
หนวยงานตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 หรือมูลนิธิ หรือสมาคม หรือ
นิติบุคคลที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นซึ่งจดทะเบียนตาม
กฎหมาย โดยมีกิจกรรมที่เอื้อประโยชนตอจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ข อ 17/8 เหตุ ที่ สมาชิ ก สมทบต อ งออกจากสหกรณ
สมาชิกสมทบตองออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) วิกลจริต
(3) ลาออกจากสหกรณ
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ

เหตุผลที่ขอแกไขเพิ่มเติม

เพื่ อ ให เป น ไ ป ต า ม ร ะ เบี ย บ
นายท ะเบี ย นสห กรณ ว า ด ว ย
ก ารรั บ จด ท ะ เบี ย น ข อ บั งคั บ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ
พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที� �
การแก้ไขเพิม� เติมข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จํากัด
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การใหเงินกู
ขอ 31 การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก
(1) สมาชิก
(2) สหกรณอื่น
การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการ
มี อํ านาจพิ จารณาวิ นิ จฉั ยให เงินกู ได ตามข อบั งคั บนี้ และตามระเบี ยบ
สหกรณซึ่งไดรับความเห็นชอบจากกรมสงเสริมสหกรณ
ข อกํ าหนดต าง ๆ เกี่ ยวกั บหลั กเกณฑ การพิ จารณา
วินิจฉัยใหเงินกู หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู เงินงวด
ชําระหนี้สําหรับเงินกู และขอกําหนดอื่น ๆ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
นั้น ให เป นไปตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ ซึ่งได รับความเห็ นชอบ
จากกรมสงเสริมสหกรณ
ฯลฯ

ขอความเดิม
(6) การยกเลิกหรือยุบสวนงานหรือหนวยงานตามขอ
17/2 (3)

รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับฯ
ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม
เหตุผลที่ขอแกไขเพิ่มเติม
(6) การยกเลิ ก หรื อ ยุ บ ส ว นงานหรื อ หน ว ยงานตามข อ
17/2 (3) กรณี สมาชิ กของสหกรณ ซึ่งเป นผูที่ เกี่ ยวของ
กั บสมาชิ กสมทบตามข อ 17/2 (2) ก ต องออกจาก
สหกรณ เพราะเหตุ ใด ๆ ตามข อ 10 ให ถือเป นเหตุให
สมาชิ กสมทบรายนั้ น ๆ ต อ งออกจากสหกรณ ด ว ย
เว นแต สม าชิ กสมท บ ที่ เป น สมาชิ กก อน วั น ที่
นายทะเบียนรับจดทะเบียนขอบังคับนี้
การใหเงินกู
ขอ 31 การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก
เพื่ อ ให เ กิ ด ความสะดวกในการ
(1) สมาชิก
บริหารกิจการสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการ
มี อํ านาจพิ จารณาวินิ จฉั ยให เงินกู ได ตามข อบั งคั บนี้ และตามระเบี ยบ
สหกรณซึ่งไดรับความเห็นชอบจากกรมสงเสริมสหกรณ
ข อกํ าหนดต าง ๆ เกี่ ยวกั บ หลั กเกณฑ ก ารพิ จารณา
วินิจฉัยใหเงินกู หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู เงินงวด
ชําระหนี้สําหรับเงินกู และขอกําหนดอื่น ๆ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
นั้น ให เป นไปตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากกรมสงเสริมสหกรณ
ฯลฯ
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ห ามมิ ให บุ คคลซึ่ งมี ลั กษณะดั งต อไปนี้ เป นหรื อทํ าหน าที่
กรรมการดําเนินการ

(1) อัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทซึ่งใหแกสมาชิก
ให กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ โดยไมเกินอัตราที่ กระทรวงการคลั ง
ประกาศ และไดรับความเห็นชอบจากกรมสงเสริมกอน
(2) อั ตราดอกเบี้ ย เงิ น กู ซึ่ ง ให แ ก ส หกรณ อื่ น ให
คณะกรรมการดําเนินการพิ จารณาตามที่เห็นสมควร และตองไดรับความ
เห็นชอบจากกรมสงเสริมสหกรณกอน
การคิ ดคํานวณดอกเบี้ ยเงิ นกู ให เป นไปตามระเบี ยบ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด วาดวย ดอกเบี้ยเงินกู
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 42 การเลื อกตั้ งและการดํ ารงตํ าแหน ง ให สหกรณ มี
คณะกรรมการดําเนินการจํานวนสิบห าคน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจาก
สมาชิ ก โดยให มี ตําแหน งเป นประธานกรรมการหนึ่ งคน รองประธาน
กรรมการสองคน เหรัญญิกหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน และกรรมการอื่น
อีกสิบคน

ดังตอไปนี้

ขอความเดิม
ขอ 34 ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ ยเงินกู ในอัตรา

รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับฯ
ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม
เหตุผลที่ขอแกไขเพิ่มเติม
ขอ 34 ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูในอัตรา เพื่ อ ให เ กิ ด ความสะดวกในการ
ดังตอไปนี้
บริหารกิจการสหกรณ
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทซึ่งใหแกสมาชิก
ให กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ โดยไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
ประกาศ และไดรับความเห็นชอบจากกรมสงเสริมกอน
(2) อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ซ่ึ ง ให แก ส หกรณ อื่ น ให
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตามที่เห็นสมควร และตองไดรับความ
เห็นชอบจากกรมสงเสริมสหกรณกอน
การคิ ดคํ านวณดอกเบี้ ยเงิ นกู ให เป นไปตามระเบี ยบ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด วาดวย ดอกเบี้ยเงินกู
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 42 การเลื อ กตั้ งและการดํ ารงตํ าแหน ง ให สหกรณ มี เพื่ อ กํ า ห น ด วิ ธี ก า ร ได ม า ซึ่ ง
คณะกรรมการดําเนินการจํานวนสิบหาคน ซึ่งที่ประชุมใหญ เลือกตั้งจาก คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
สมาชิ ก โดยให มีตําแหน งเป น ประธานกรรมการหนึ่ งคน รองประธาน ใหชัดเจนยิ่งขึ้น
กรรมการสองคน เหรัญญิกหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน และกรรมการอื่น
อีกสิบคน โดยการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปน
กรรมการดําเนินการสหกรณ ทั้งนี้ ให เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณที่ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
ห ามมิ ให บุ คคลซึ่ งมี ลั ก ษณะดั งต อ ไปนี้ เป น หรื อ ทํ าหน าที่
กรรมการดําเนินการ
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เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561 ครั้งที่ 2

85

86

ขอ 45 ตําแหน งวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนง
กรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ เวนแต เพราะเหตุ
ตามข อ 44(7) ให กรรมการดํ าเนิ นการที่ มี ตัวอยู ประชุ มดํ าเนิ น การได
จนกวาจะมีการประชุ มใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดํ าเนิ นการ
แทนในตําแหนงที่วาง แต ถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลง
เหลือนอยกวาจํานวนอันจําเปนที่จะเปนองคประชุม กรรมการดําเนินการ
ที่มีตัวอยูจะประชุมดําเนินกิจการใดๆ ไมได นอกจากจะตองนัดเรียกใหมี
การประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณี ที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออก
ตามวาระตามความในวรรคกอนนั้น เปนตําแหนงประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ และยั งมิ ไดมี การประชุ มใหญ เพื่ อเลื อกตั้ งใหม
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการขึ้นทํ า
หนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม ทั้งนี้ การเลือกตั้งใหมให

ฯลฯ

ขอความเดิม
(1) เคยไดรับโทษจํ าคุกโดยคําพิพากษาถึ งที่สุดให จําคุก ใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต

รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับฯ

ขอ 45 ตําแหน งวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนง
กรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ เวนแตเพราะเหตุ
ตามข อ 44(7) ให กรรมการดํ าเนิ นการที่ มี ตั วอยู ประชุ มดํ าเนิ นการได
จนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะได มีการเลื อกตั้ งกรรมการดํ าเนิ นการ
แทนในตําแหนงที่วาง แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลง
เหลือนอยกวาจํานวนอันจําเปนที่จะเปน องคประชุม กรรมการดําเนินการ
ที่มีตัวอยูจะประชุมดําเนินกิจการใดๆ ไมได นอกจากจะตองนัดเรียกใหมี
การประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณี ที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออก
ตามวาระตามความในวรรคกอนนั้น เปนตําแหนงประธาน กรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการ และยังมิไดมี
การประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้ งใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณา
เลือกตั้ งกรรมการดําเนิ นการขึ้ นทํ าหน าที่ แทนชั่วคราวจนกวาจะมี การ

เพื่ อให สหกรณ สามารถดํ าเนิ น
กิ จการได ตามป กติ ใน กรณี ที่
กรรมการที่ ดํ ารงตํ าแหน งประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการ
ไมอาจปฏิบติหนาที่ได หรือตําแหนง
นั้ น ว า งลง เนื่ อ งจากกรรมการใน
ตําแหน งดั งกลาวตองไดรับเลือกตั้ ง
จากที่ประชุมใหญตาม ขอ 42
วรรคแรก

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม
เหตุผลที่ขอแกไขเพิ่มเติม
(1) เคยได รับ โทษจํ าคุ กโดยคําพิ พากษาถึ งที่ สุ ดให จํ าคุ ก ใน เพื่อใหสอดคลองกับ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตเปนโทษ พระราชบัญญัติสหกรณ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ
ฯลฯ
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ขอความเดิม
ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม
กระทําภายในหกสิบวันนับแต วันที่ ตําแหน งประธานกรรมการและหรือ เลือกตั้งใหม ทั้งนี้ การเลือกตั้งใหมใหกระทําภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ตํ าแหน งประธานกรรมการ และหรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ
รองประธานกรรมการวางลง
เหรัญญิก หรือเลขานุการ วางลง
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนง
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนง
ที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะ ที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะ
อยูได
อยูได
ฯลฯ
ฯลฯ
ขอ 47 อํ า นาจหน าที่ ของคณ ะกรรมการดํ าเนิ นการ
ขอ 47 อํ า นาจหน า ที่ ของคณ ะกรรมการดํ า เนิ นการ
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ
ใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณและตามมติของที่ประชุมใหญ กับทั้ง ใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณและตามมติของที่ประชุมใหญ กับทั้ง
ในทางอันจะทําใหเกิดความเจริญแกสหกรณทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข อ ในทางอันจะทําใหเกิดความเจริญแกสหกรณทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในขอ
ตอไปนี้
ตอไปนี้
(1) ดําเนิ นการในเรื่องการรับสมาชิ ก ตลอดจนให สมาชิ ก
(1) ดํ าเนิ น การในเรื่ องการรั บสมาชิ ก ตลอดจนให สมาชิ ก
ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาถือหุนครั้งแรก และลงลายมือ
ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาถือหุนครั้งแรก และลงลายมือ
ชื่อในทะเบียนสมาชิก ตามขอ 5 ขอ 6 และ ขอ 7
ชื่อในทะเบียนสมาชิก ตามขอ 5 ขอ 6 และ ขอ 7
ฯลฯ
ฯลฯ
(8) พิจารณาดําเนินการเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเงินกู
(8) พิจารณาดําเนินการเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเงินกู
ตลอดจนมอบ ห รื อ ถอนอํ านาจห น าที่ เกี่ ยวกั บ
ตลอดจนมอบ ห รื อ ถอนอํ านาจห น าที่ เกี่ ยวกั บ
คณะกรรมการเงินกูตามขอ 48
คณะกรรมการเงินกูตามขอ 48
พิ จ า ร ณ า ดํ า เนิ น ก า ร แ ต งตั้ งแ ล ะถ อ ด ถ อ น

รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับฯ
เหตุผลที่ขอแกไขเพิ่มเติม

เพื่ อ ให คณะกรรมการดํ า เนิ น การ
สามารถแตงตั้งและถอดถอน
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะทํ างาน เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินกิจการของสหกรณได
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87

88

ระเบียบของสหกรณ
ขอ 60 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจกําหนดระเบียบตาง ๆ ขึ้นใชปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
แหงขอบังคับของสหกรณรวมทั้งระเบียบดังตอไปนี้ดวยคือ
(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝาก
(2) ระเบียบวาดวยการใหเงินกู

ฯลฯ
(23) จั ดทํ างบประมาณรายจ ายประจํ าป ของสหกรณ เพื่ อ
เสนอตอที่ประชุมใหญสามัญพิจารณาอนุมัติ ถาในปใดที่
ประชุมใหญ ยังมิได อนุ มัติงบประมาณรายจ ายประจํ าป
ก็ใหใชงบประมาณรายจายสําหรับปกอนไปพลาง
ฯลฯ

ขอความเดิม

รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับฯ
ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการอื่ น หรื อ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ
คณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของ
สหกรณ
ฯลฯ
(23) จัดทํ างบประมาณรายจ ายประจําป ของสหกรณ เพื่ อ
เสนอตอที่ประชุมใหญสามัญพิจารณาอนุมัติ ถาในปใด
ที่ประชุมใหญยังมิไดอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป
ก็ใหใชงบประมาณรายจายสําหรับปกอนไปพลาง
ฯลฯ
ขอ 47/1 คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่ อ
มอบหมายให ปฏิ บั ติ ภารกิ จของสหกรณ โดยมี อํานาจหน าที่ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ระเบียบของสหกรณ
ขอ 60 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจกําหนดระเบียบตาง ๆ ขึ้นใชปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
แหงขอบังคับของสหกรณรวมทั้งระเบียบดังตอไปนี้ดวยคือ
(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝาก
(2) ระเบียบวาดวยการใหเงินกู

เหตุผลที่ขอแกไขเพิ่มเติม

เพื่ อ ความสะดวกในการกํ า หนด
และถื อ ใช ร ะเบี ย บว า ด ว ยการให
เงินใหกูแกสมาชิก

เพื่ อ ให คณะกรรมการดํ า เนิ น การ
สามารถแต งตั้ งคณะกรรมการอื่ น
ห รื อ ค ณ ะอ นุ ก รรมก าร ห รื อ
คณะทํางาน เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
สหกรณได

เพื่ อ ให สามารถเสนองบประมาณ
รายจ า ยประจํ า ป ของสห กรณ
ต อ ที่ ป ระชุ ม ให ญ สามั ญ และ
ที่ประชุมใหญวิสามัญได
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(6)

(3)
(4)
(5)

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม
ระเบียบวาดวยการรับจายและการเก็บรักษาเงิน
ระเบียบวาดวยเจาหนาที่
ระเบี ยบวาด วยการเก็ บรั กษา การยืม และการทํ าลาย
เอกสาร
ระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน

เหตุผลที่ขอแกไขเพิ่มเติม

ระเบียบตาม (1) และระเบียบวาดวยการใหสหกรณ
อื่นกูยืมเงิน ตองไดรบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
และระเบียบตาม (2) ตองไดรับความเห็นชอบจากกรม
สงเสริมสหกรณกอนจึงจะถือใชได สวนระเบียบอื่น ๆ เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดขึ้นใช ใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ

เฉพาะระเบียบตาม (1) และระเบียบวาดวยการใหสหกรณ
อื่นกูยืมเงิน ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบี ยนสหกรณกอนจึงจะ
ใช บั งคั บ ได และระเบี ยบตาม (2) ต องได รั บความเห็ นชอบจากกรม
สงเสริมสหกรณกอนจึงจะถือใชได สวนระเบียบอื่น ๆ เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดขึ้นใชแลว ใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ เวนแตระเบียบใด
มีขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ 63 การเสนองบดุลตอที่ประชุ มใหญ ใหคณะกรรมการ
การเสนองบดุ
ระเบีขอย63บวาระที
� � ลตอที่ประชุมใหญ ใหคณะกรรมการ เพื่ อให คณะกรรมการดําเนิ นการ
ดํ าเนิ นการเสนองบดุ ลซึ่ งผู สอบบั ญ ชี ได รับ รองแล วต อที่ ป ระชุ มใหญ ดํ าเนิ น การเสนองบดุ ลซึ่ งผู สอบบั ญ ชี ได รั บ รองแล วต อที่ ป ระชุ มใหญ สามารถเสนองบดุลซึ่งผูสอบบัญ ชี
การแก้ไขเพิม� เติมข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จํากัด
สามัญเพื่อพิจารณาอนุ มัติ ภายในหนึ่งรอยหาสิ บวันนั บแตวันสิ้นป ทาง สามั ญเพื่ อพิจารณาอนุมัติ ภายในหนึ่งรอยหาสิ บวันนับแตวันสิ้นป ทาง ได รั บ รองแล ว ต อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ
รายการแก
ไขเพิ่มเติมขอบังคับฯ
บัญชี
สามัญ และที่ป ระชุ มใหญ วิ สามั ญ
บัญชี
ขอความเดิม
ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม
ได เหตุผลที่ขอแกไขเพิ่มเติม
กําไรสุทธิประจําป
กําไรสุทธิประจําป
ขอ 64 การจั ด สรรกํ าไรสุท ธิ ป ระจํ าป เมื่ อสิ้ น ป ท างบั ญ ชี 1. เพื่ อป รั บ ถ อยคํ า ให ถู ก ต อ ง
ข อ 64 การจัดสรรกํ าไรสุ ทธิ ประจํ าป เมื่ อสิ้ นปทางบั ญ ชี
และไดงบบัญชี โดยหักคาใชจายตาง ๆ และคาเสื่อมราคาแหงสินทรัพย และได ง บบั ญ ชี โดยหั ก ค า ใช จ า ยต า ง ๆ และค า เสื่ อ มราคาแห ง เหมาะสม
แลว ปรากฏวา สหกรณมีกําไรสุทธิประจําป ใหจดั สรรเปน
สิ น ทรั พ ยแ ล ว ป ด บั ญ ชี ต ามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ได รั บ รอง 2. กําหนดการจัดสรรกําไรเปนทุน
ทุ น สํ ารองไม น อยกว าร อยละสิ บ ห าของกํ าไรสุ ท ธิ และเป น ค าบํ ารุ ง โดยทั่วไปแลว ปรากฏวา สหกรณมีกําไรสุทธิประจําป ใหจัดสรรเปน สํารอง ใหเปนไปตาม
ทุน สํ ารองไม น อ ยกวา ร อ ยละสิ บ ห า ของกํ าไรสุ ทธิ และเป น ค าบํ า รุ ง พระราชบัญญัติสหกรณ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไมเกินรอยละหาของกําไร
สุ ทธิ แต ตองไม เกิ นอั ตราที่ คณะกรรมการพั ฒนาการสหกรณ แห งชาติ สันนิบ าตสหกรณ แ หงประเทศไทย ไมเกินรอยละห าของกําไรสุทธิ แต 3. กํ าหนดการจัดสรรกําไรเป นค า
กําหนด
ต องไม เกิ นอั ตราที่ คณะกรรมการพั ฒนาการสหกรณ แห งชาติ กํ าหนด บํ า รุ ง สั น นิ บ าตสหกรณ ฯ ตาม
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง

(6)

(3)
(4)
(5)

ขอความเดิม
ระเบียบวาดวยการรับจายและการเก็บรักษาเงิน
ระเบียบวาดวยเจาหนาที่
ระเบี ยบว าด วยการเก็ บรักษา การยื ม และการทํ าลาย
เอกสาร
ระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน

รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับฯ

การแก้ไขเพิม� เติมข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จํากัด
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง การกําหนดระเบียบ
การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
และการเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย พ.ศ. 2561

90

เอกสารประกอบการประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561 ครั้งที่ 2

ระเบียบวาระที่ 6

เร�อง การกําหนดระเบียบวาดวย การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
และการเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย พ.ศ. 2561
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ชุดที่ 57 ประจําป 2560
ขอเสนอรางระเบียบวาดวย การหยัง่ เสียงเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้งผูป ระสานงานประจําหนวย
พ.ศ. 2561 ตอที่ประชุมใหญวิสามัญประจําป 2561 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

มติที่ประชุม ..............................................................................................................................................
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(ราง)
ระเบียบ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
วาดวย การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย
พ.ศ. 2561
----------------------------------------------------------------------เพื่อใหการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และการ
เลือกตั้งผูประสานงาน เปนไปดวยความถูกตองเรียบรอยตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 อาศัยอํานาจ
ตามความในขอบังคับ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ขอ 47 (10) และขอ 60 คณะกรรมการ
ดําเนินการโดยความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2561 ครั้งที่ 2 เห็นสมควรกําหนด ระเบียบ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด วาดวย การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและการ
เลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ไวดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด วาดวย
การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย พ.ศ. 2561
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันกําหนดระเบียบเปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
“ผูประสานงาน” หมายถึง ผูประสานงานประจําหนวยสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้งผูประสานงานสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
“ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้งผูประสานงานสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
“คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง” หมายถึง คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการและการเลือกตั้งผูประสานงานสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
“ประธานกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง” หมายถึง ประธานกรรมคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้งผูประสานงานสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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“หนวยเลือกตั้ง” หมายถึง สถานที่ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและ
การเลือกตั้งผูประสานงาน ตามที่คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกําหนด
ขอ 4. บรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ หลักเกณฑหรือคําสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 5. ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ประกอบดวย ประธานกรรมการ
ดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก เปนประธานคณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้ง และกรรมการอื่นที่ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งเปนผูคัดเลือกจากสมาชิกสหกรณ
อีกจํานวนไมเกินแปดคน
ขอ 6. คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ควบคุมและดําเนินการ จัดใหมีการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและ
การเลือกตั้งผูประสานงาน ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(2) แตงตั้งคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
(3) ออกประกาศ กําหนด ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาทั้งหลายอันจําเปนเกี่ยวกับการ
หยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้งผูประสานงาน
(4) ออกขอกําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของผูไดรับแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้งผูประสานงาน
(5) กําหนดหนวยเลือกตั้งสําหรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
และการเลือกตั้งผูประสานงาน
(6) จัดใหมีบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูสมัครเขารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้งผูประสานงาน
(7) สอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงเกี่ยวกับ
การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้งผูประสานงาน ใหแลวเสร็จกอนเสนอใหที่ประชุม
ใหญเลือกตั้งไมนอยกวา 30 วัน และผลการวินิจฉัยใหถือเปนที่สุด
(8) สั่งใหมีการนับคะแนนใหม เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีขอผิดพลาดในการ
นับคะแนนหรือมีหลักฐานอื่นอันเชื่อไดวามีการทุจริตหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการนับคะแนนใหมจะทําให
การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้งผูประสานงานเปนไปดวยความสุจริต โปรงใส
และเที่ยงธรรม
(9) ประกาศผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้ง
ผูประสานงาน
(10) นํารายชื่อผูที่ไดรบั การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
เสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งจากสมาชิก
(11) นําเสนอผลการเลือกตั้งผูประสานงานใหที่ประชุมใหญทราบ
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(12) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป รวมถึงตั้งขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ
ตอที่ประชุมใหญ
(13) ดําเนินการอื่นใด เพื่อใหการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
และการเลือกตั้งผูประสานงาน เปนไปดวยความเรียบรอย
ขอ 7. ใหประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง เปนประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
และใหมีคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ประกอบดวย กรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง และกรรมการอื่น
ซึ่งเปนตัวแทนจากสวนงานตาง ๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
เปนผูคัดเลือกอีกจํานวนไมเกินสี่สิบหาคน
ขอ 8. คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ควบคุมการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และการเลือกตั้ง
ผูประสานงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง และดําเนินการ
ใหการลงคะแนนเปนไปดวยความสุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม
(2) ควบคุมดูแลการตรวจนับคะแนน การรวมคะแนน และภารกิจอื่นที่เกี่ยวของ
กับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และการเลือกตั้งผูประสานงาน ใหเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใสและเที่ยงธรรม
ขอ 9. คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งอาจจัดใหมีการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและ
การเลือกตั้งผูประสานงาน เปน 3 ระบบ ดังตอไปนี้
(1) ระบบลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งในคูหา ณ หนวยเลือกตั้ง
(2) ระบบลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งลวงหนา ณ หนวยเลือกตั้งกลาง
(3) ระบบลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย
ทั้งนี้ รายละเอียดระบบการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งและการเลือกตั้ง ใหเปนไป
ตามประกาศของคณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกําหนด
ขอ 10. การลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้งผูประสานงาน
ใหกระทําโดยวิธีลับ
ขอ 11. การนับคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้งผูประสานงาน
ใหกระทําโดยเปดเผย
ขอ 12. ผูท ี่สมัครเขารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการหรือผูที่สมัครเขารับ
การเลือกตั้งเปนผูประสานงานจะตองเปนสมาชิกสหกรณ และไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
ขอ 13. หามมิใหผูใดเสนอให หรือสัญญาวาจะให เรียก รับ ยอมที่จะรับ เงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด เพื่อเปนการจูงใจในการลงคะแนนเสียงใหแกผูสมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือผูสมัครรับการเลือกตั้งผูประสานงาน
ขอ 14. ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดใหมีบทลงโทษ ดังนี้
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(1) กรณีฝา ฝน โดยสอเจตนาทุจริต ใหลงโทษตัดสิทธิการเขารับและลงคะแนน
หยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและการเลือกตั้งผูประสานงานสําหรับปนั้น และในปถัดไป อีก 1 ป
(2) กรณีกระทําการใด ๆ โดยมีเจตนาทุจริต และคณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้งเห็นสมควรลงโทษใหออกจากการเปนสมาชิก ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใหออก
จากสมาชิกสหกรณตามขอบังคับตอไป
ขอ 15. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูมีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด
ขอ 16. ใหประธานกรรมการ เปนผูรกั ษาการตามระเบียบนี้
กําหนด ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุมเวลา.....................................................น.

สหกรณออมทรัพย
ยกระดับเศรษฐกิจ
ชีวิตแจมใส

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411

http://www.savings.chula.ac.th

e-mail:sav.coop@chula.ac.th

