
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารประกอบรายงานกิจการประจำปีบัญชี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปบีัญชี พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
       
 
ที่ สอ.ชพ.(ว) 021 /2564 

 8  ธันวาคม  2563 

เรื่อง นำส่งระเบียบวาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงาน 

 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 

เรียน ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบรายงานประจำปีบัญชี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  
  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 

  เพ่ือให้การดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เสร็จสิ้นไปด้วยดี คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร 
จำกัด ชุดที่ 67 จึงได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้
ผู้แทนสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 ได้กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
หากท่านเห็นว่า ไม่ถูกต้องหรือจะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมประการใด โปรดแจ้งกลับไปยังสหกรณ์ ภายในวันที่  
25 ธันวาคม 2563  
  และหากพิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไขประการใด ให้ถือว่าผู้แทนสมาชิกได้รับทราบและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

 
   

(นายบรรจง   โลกมิตร) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 

 
 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร  จำกัด   
19/3  ถนนชุมพร – ระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  86190   
Tel.  0 – 7759 – 6762 – 3 0-7759-6673-4 , Fax.  0 – 7757 – 6973 , WWW. CTSCC. NET   
CHUMPHON TEACHER’S SAVING AND CREDIT  CO-OPERATIVE  LTD., 

19/3 CHUMPHON – RANONG ROAD ,   WANGPHAI , MAUNG, CHUMPHON , THAILAND  

 

 



แบบรายงานขอแก้ไขข้อความในระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563 
------------------------ 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................... .............นามสกุล....................................................... .....
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  เลขทะเบียนที่.......................................... สงักัดหน่วยงาน/โรงเรียน 
.....................................................................อำเภอ...................................หน่วย................................................. 
ขอแก้ไขข้อความในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ที ่ วาระท่ี หน้าที ่ บรรทัดที่ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(ลงชื่อ) .......................................................................ผู้ขอแก้ไข  

(............................................................................) 

สมาชิกเลขทะเบียนที่ ............................. 

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ หากท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือจะปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมประการใด โปรดแจ้งกลับมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ทาง Line : @ctscc  /  
Fax. 077-576973,077-596678 / หรือ E-mail : ctscc@hotmail.com ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

mailto:ctscc@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  2   
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมใหญส่ามัญประจ าปบีัญชีสิ้นสดุ 30 พฤศจิกายน 2562 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด 

วันที่ 4 มกราคม 2563 

ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด 

ผู้เข้าประชุม คณะกรรมการด าเนินการทั้งสิ้น 15 คน มาประชุม 15 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. นายบรรจง  โลกมิตร  ประธานกรรมการ 
2. นายอนันต์  มณีรัตน์   รองประธานกรรมการคนที่ 1 
3. นายคมกฤช  เทพสุวรรณ รองประธานกรรมการคนที่ 2 
4. นายถนัด  นาคหกวิค รองประธานกรรมการคนที่ 3 
5. นายประเสริฐ  รอบคอบ  รองประธานกรรมการคนที่ 4 
6. นายอัมรินทร์  นันทโก  กรรมการ 
7. นายเบญจางค์  นิยมธรรมชาติ กรรมการ 
8. นายช านาญ  นาคฉายา กรรมการ 
9. นายเรืองชัย  จิตรภิรมย์ กรรมการ 
10. นายสมคิด  พานิชเกษม กรรมการ 
11. นายอนิรุธน์  รัตนทวี  กรรมการ 
12. นายบุญลอย  เพียรมาก กรรมการ 
13. นายพิชิต  ชูลิตรัตน์  กรรมการ 
14. นายปรีชา  ภูข่วัญเมือง กรรมการและเหรัญญิก 
15. นายสุพจน์  ฉิมสอาด  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้แทนสมาชิกผู้เข้าประชุม จ านวน 1,504 คน จากผู้แทนสมาชิกทั้งหมด จ านวน 1,683 คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายมนูญ จันทร์สุข  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
2. นายวินัย คุณวุฒิ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ 
3. นายสมวงค์ พะลัง ที่ปรึกษาของสหกรณ์ 
4. นายส ารวจ ถนอมศักดิ์ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ 
5. นายสมศักดิ์ ศรัณยวงศ ์ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ 
6. นายจิรวัฒน์ อุมาบล ที่ปรึกษากฎหมาย 
7. นายกรวุฒิ จิรพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษรักษาราชการ 

 แทนสหกรณ์จังหวัดชุมพร 
8. นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชุมพร 
9. นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชุมพร 
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10. นางสาวอาภรณ์ ยาด า ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชุมพร 
11. นายพรไชย วิสาโรจน์  เจ้าหน้าที่ 
12. นางประภาภรณ์ พูนทอง ผอ.โรงเรียนบ้านทับช้าง 
13. นางสาวกัลยา สุนทรการวิโรจน์ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดหาดส าราญ 
14. นายชาลี ท้วมสมบุญ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
15. นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

นายเบญจางค์  นิยมธรรมชาติ พิธีกรในพิธี ขอเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพิธีกรกล่าว

เชิญชวน คณะกรรมการ และผู้มีเกียรติทุกท่านยืนไว้อาลัย แก่สมาชิกที่เสียชีวิตประจ าปีบัญชี 2562 เป็นเวลา 1 นาที

ต่อจากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพรซึ่งได้ด าเนินการตามมาตรฐานสหกรณ์ในระดับ

ชนะเลิศดีเด่นโดยผู้รับมอบนางสุมาลี ธรรมวุฒิ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด และสหกรณ์จังหวัดชุมพร

เป็นผู้มอบ 

นายบรรจง โลกมิตร ประธานกรรมการด าเนินการชุดที่ 66 มอบเกียรติบัตร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 

สมุดเงินฝากธนาคาร ให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวดตามโครงการออมทรัพย์ออมความดี แด่นางประภาภรณ์ 

พูนทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง อ.ทุ่งตะโก และนางสาวกัลยา สุนทรการวิโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชน

วัดหาดส าราญ อ.หลังสวน 

นายบรรจง โลกมิตร ประธานกรรมการด าเนินการชุดที่ 66 มอบรางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่นประจ าปี 2562 

แก่นายพรไชย วิสาโรจน์ 

นายบรรจง โลกมิตร ประธานกรรมการด าเนินการชุดที่ 66 ประธานในพิธีเปิดประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 

1.1.1 ประธานแนะน าตัวแทนจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชุมพร 

ผู้สอบบัญชี แขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการ 

1.1.2 สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม 

ผู้แทนสมาชิก จ านวน 1,683 คน 

คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน     15 คน 

ที่ปรึกษา  จ านวน        6 คน 

ผู้ตรวจสอบกิจการ  จ านวน      5 คน 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์  จ านวน      40 คน 
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1.2 ข้อตกลงในการประชุม 

เพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอ

ท าความเข้าใจต่อผู้แทนสมาชิกดังต่อไปนี้ 

1.2.1 จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่จัดส่งให้สมาชิกแล้ว 

1.2.2 สมาชิกที่จะอภิปราย ยกมือให้ประธานอนุญาต เมื่อประธานอนุญาต ให้แจ้งชื่อ -สกุล เลขทะเบียน

สมาชิกหน่วยสังกัดที่เป็นสมาชิก (ไม่ควรเกิน 2 นาที) 

1.2.3 สมาชิกต้องพูดในประเด็นสั้น กระชับ รัดกุม และไม่พูดส่อเสียดบุคคลอื่น 

1.2.4 สมาชิกควรรักษามารยาท ใช้วาจาสุภาพเหมาะสม และให้เกียรติที่ประชุม 

1.2.5 ที่ประชุมแห่งนี้ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง หากพูดให้ผู้อื่นเสียหายต้องรับผิดชอบ 

1.2.6 ถ้าประธานการประชุมเห็นว่าผู้ใด ได้อภิปรายพอสมควรแล้ว จะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้ หรือเห็นว่าผู้

อภิปรายใช้วาจาไม่เหมาะก็สามารถสั่งยุติการอภิปราย หรือถอนค าพูดได้ 

1.2.7 ญัตติในเรื่องใดเมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแล้ว หรือตกไปแล้ว ผู้แทนสมาชิกจะเสนอ

ญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันนั้นซ้ าอีกไม่ได้ 

1.3  ใบแทรกค าผิดมีทั้งหมด 2 หน้าคร่ึง 22 รายการจึงขอให้สมาชิกแก้ไขให้ถูกต้อง 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1 รายงานประจ าปี 2562 

นายบรรจง โลกมิตร ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นางสุมาลี ธรรมวุฒิ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ชุมพร จ ากัด เป็นผู้รายงานตั้งแต่หน้าที่ 5–39 และหน้า 46–50 

รายงานความคืบหน้าในการด าเนินคดีในปี 2562 นายบรรจง โลกมิตร ประธานในพิธีมอบหมายให้

นายจิรวัฒน์ อุมาบล ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้รายงานหน้า 40–43 

รายงานเก่ียวกับเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกเพื่อความเดือดร้อน นายบรรจง โลกมิตร ประธานในที่ประชุม

เป็นผู้รายงาน หน้า 44-45 

3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีบัญชี 2562 นายบรรจง โลกมิตร ประธานในที่ประชุม

มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ จังคสุต ประธานผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562 เป็นผู้รายงานหน้า 53-57 

ประธานในที่ประชุม ชี้แจงว่าในเรื่องของการด าเนินคดีคณะกรรมการไม่ได้นิ่งนอนใจ ก าลังด าเนินการในการ

เร่งด าเนินคดี ส่วนเอกสารเล่มสีฟ้าที่ทางผู้ตรวจสอบกิจการแจกให้สมาชิก ประธานชี้แจงว่าเอกสารที่ไดน้ าเข้าที่ประชมุ

ใหญ่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ แต่เอกสารดังกล่าวมีชื่อผู้เสียหายหลายคน จึงขอให้ที่

ปรึกษากฎหมายได้อธิบายให้สมาชิกที่ประชุมใหญ่รับทราบ 

3



นายจิรวัฒน์ อุมาบล ได้ชี้แจงว่า ถ้าเร่ืองใดไม่ได้ผ่านมติคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ   

ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะไม่ได้รับทราบ  เป็นเร่ืองรับผิดเฉพาะตัว ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองเหมือนในสภา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 รายงานการด าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด 

นายบรรจง โลกมิตร ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายเบญจางค์ นิยมธรรมชาติ นายกสมาคมฌาปนกิจ 

สงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม หน้า 59–60 

นายบรรจง โลกมิตร ประธานในที่ประชุม รายงานการด าเนินกิจการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ 

สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ 

สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

นายถาวร นาคอุดม ตัวแทนสมาชิก สอบถามที่ปรึกษากฎหมาย คดีแพ่งหมายเลขด าที่ 641/2561 ผู้รับ 

ผลประโยชน์เป็นโจทก์ฟ้องผู้จัดการมรดก จ าเลยที่ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด เป็นจ าเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นได้ 
พิพากษาแล้วว่า จ าเลยที่ 1 กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด ท าการละเมิดต่อโจทย์ เร่ืองนี้นายถาวร นาคอุดม 
เป็นผู้ตรวจสอบสมัยก่อน ปี 2561 ได้มีการทักท้วงในที่ประชุมคณะกรรมการว่าการจ่ายเงินให้ผู้จัดการมรดกนั้นอาจจะ 

ไม่ชอบด้วยระเบียบ ไม่ชอบด้วยข้อบังคับ เนื่องจากว่าเงินนี้เจ้าของทรัพย์ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นเงินของนายวรพงษ์ ซึ่ง 
เป็นหลาน เป็นเงินที่มีวัตถุประสงค์แน่นอนว่าเงินฉันต้องจ่ายให้คนนี้จะจ่ายให้คนอ่ืนไม่ได้เพราะว่าเจ้าของมรดกระบุ 
ชัดว่าต้องจ่ายให้คนนี้ แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด กลับละเลยไม่ปฏิบัติ จ่ายให้กับผู้จัดการมรดกซึ่งการจ่าย 

ครั้งนั้นมีที่มาที่ไปจ่ายอย่างมีข้อสงสัย มีนัยที่ส าคัญคือผู้จัดการมรดกมายื่นขอเบิกเงินจ านวน 5,300,000 บาท 
เจ้าหน้าที่การเงินบอกว่าเบิกไม่ได้ ไม่มีสมุดให้ผู้จัดการมรดกไปแจ้งความสมุดหายที่สถานีต ารวจ เที่ยงแจ้งความเสร็จ 

บ่ายมาเบิกเงิน แล้วผู้มีอ านาจไม่ได้ไตร่ตรองหรือว่าท าได้หรือไม่ได้ อย่างน้อยผู้มีอ านาจตอนนั้นต้องพิจารณาแล้วว่า 
เงินตอนนั้นไม่ใช่น้อย การจ่ายเงิน 5.3 ล้าน ณ ตอนนี้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ ประมาณปีละสี่แสนกว่าบาท เงินนี้ 
ใครจะต้องรับผิดชอบ นายติณณภพ กระสวยทอง ใช่ไหม ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด ฉะนั้นสหกรณ์ฯ 
จะต้องรับผิดชอบร่วม ต้องจ่าย 2 คน สหกรณ์ฯ จะไปฟ้องนายติณณภพ ถ้านายติณณภพไม่มีเงินให้เอาไปใช้หมดแล้ว 
ยอมติดคุก จ าเลยที่ 2 ต้องชดไหม ถ้าหากว่า จ าเลยที่ 2 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด ต้องจ่ายสหกรณ์ฯ จะ 

น าเงินที่ ไหนจ่าย เอาเงินก าไรสุทธิของสมาชิกไปจ่ายใช่หรือไม่ และสหกรณ์ฯ  เป็นนิติบุคคลมีผู้บริหาร คือ 

คณะกรรมการ เม่ือคณะกรรมการฯ ประมาท ท าให้สหกรณ์เสียหายต้องรับผิดชอบไหม และใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใคร 
เป็นผู้เซ็นต์เช็คจ่ายเงิน ใครเป็นผู้มีอ านาจลงนาม ต้องรับผิดชอบหรือไม่ ฝากเรียนถามที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้เพื่อน 

สมาชิกได้เข้าใจ  

นายจิรวัฒน์ อุมาบล ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า เรื่องนี้ตามจริงแล้วยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล 

อุทธรณ์ทั้งจ าเลยที่ 1 และจ าเลยที่ 2 ใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ ก็ต้องรอฟังค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าจะออกมาอย่างไร 

ส่วนขั้นตอนการด าเนินการความจริงแล้วมีการสืบหาข้อเท็จจริงก็มีข้อเท็จจริงอยู่บางส่วนที่พอสมควรแล้ว ส่วนที่ได้
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ด าเนินการไปล่าสุดก็คือการแจ้งความด าเนินคดีกับผู้ที่แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานและก็น าเอกสารดังกล่าว

มาใช้กับสหกรณ์ก็คือในขั้นตอนนั้น ซึ่งจะไม่กล่าวล่วงเกินในตัวละครและรายละเอียด และไม่ขอรับรองตัวละครและ

รายละเอียดที่ผู้อภิปรายได้อภิปรายแต่ว่าขั้นตอนเป็นแบบนี้ก็ขอตอบได้แบบนี้ 

นายบรรจง โลกมิตร ประธานในที่ประชุม แจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนของการอุทธรณ์ ผลจะเป็นอย่างไร ก่อนหน้านี้

เราก็ได้แต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ก็ได้ข้อมูลมาพอสมควร ตอนนี้ล่าสุดได้มีการด าเนินการแจ้งความด าเนินคดี

อาญากับจ าเลยที่ 1 ซึ่งศาลพิพากษาให้น าเงินมาคืนแต่ตอนนี้ยังไม่น าเงินมาคืน เขาอยู่ในระหว่า งอุทธรณ์  ตอนนี้

จ าเลยที่ 1 อุทธรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด เป็นจ าเลยที่ 2 ร่วมอุทธรณ์ด้วยเพราะถ้าไม่ร่วมอุทธรณ์ก็ถือว่า

ยอมรับค าพิพากษาของศาลก็น าเงิน 5.3 ล้านบาทไปจ่ายให้กับโจทก์ 

นายถาวร นาคอุดม สอบถามเรื่องรายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อยามเดือดร้อน เรื่องนี้ได้เป็นห่วง

สมาชิก ว่าจะต้องจ่ายเงินให้ผู้กู้ในกรณีเป็นผู้ค้ าประกัน และได้หารือในไลน์ ถ้าเรื่องนี้ให้ที่ประชุมใหญ่เอาและนาย

ทะเบียนบอกว่าผิดระเบียบเราก็มีทางออก เราก็ไม่ต้องท าแล้วก็ท าเป็นเงินบริจาคไปให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

นายถาวร นาคอุดม ได้ศึกษาข้อกฎหมายมาพอสมควรว่าท าได้ ถ้าจะท า ไม่ผิดเพราะเราได้บริจาคโดยบริสุทธิ์ใจไม่มี

การเรียกร้องบังคับ นายถาวร นาคอุดม ให้ประธานและกรรมการไปปรึกษาหารือกันถ้าจะท า 

ส่วนเรื่องต่อไปคือเร่ืองหนี้สงสัยจะสูญ สงสัยว่าการกั้นยอดเรียกเก็บเงินต้นนั้นเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

ของสหกรณ์หรือไม่ ท าได้หรือไม่ เรียนฝากประธานไปยังนายทะเบียนช่วยตอบให้สมาชิกเข้าใจด้วยว่า การกั้นยอดที่

เรียกเก็บยอดบางส่วน ดอกเบี้ยบางส่วน ท าได้ไหม ชอบด้วยระเบียบไหม เป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562 

นายบรรจง โลกมิตร ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้รายงาน 

หน้าที่ 63–89  

นายศักดิ์ชัย เสนีวงศ์ เลขทะเบียนสมาชิก 3074 เป็นสมาชิกมา 47 ปีแล้ว พอมาปีนี้เห็นจากการรายงานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก็ยังมีข้อสงสัยหลายประการซึ่งขัดกันกับการรายงานของสหกรณ์ฯ หน้า 63 ข้อ 1 งบการเงินไม่

มีการแสดงข้อมูลที่ขัดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ และให้ดูที่ 

ข้อ 3 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมี

หน้าที่ส าคัญเก่ียวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในหรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ

ต่องบการเงินนี่คือประเด็นที่ 2 ส่วนประเด็นที่ 3 ไปดูที่ ข้อ 9 วรรคสุดท้าย นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและ

ไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นี่คือรายงานของสหกรณ์ มาดูการเสนอแนะหรือการแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต ไปดูหน้าที่ 68 มีค าถามที่จะเรียนถามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอยู่ 3 ประเด็น คือประเด็นที่ 1 ท่านไปดูความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินให้ไปดูที่จุดที่ 1 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อ่านไปจนถึงบรรทัดที่ 4 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่เป็นผลมา

จากการทุจริต ไหนบอกไม่มีทุจริตแต่รายงานครั้งแรก รวมถึงความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่ อข้อเท็จจริง แสดงว่า
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ข้อเท็จจริงนี้มีความเสี่ยง การทุจริตกับผู้ร่วมคิดปลอมแปลงเอกสารหลักฐานส าคัญ ตั้งใจและละเว้นการแสดงข้อมูล 

การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน ประเด็นที่ 2 ไปดูจุดที่ 4 ไปดูวรรค

สุดท้าย ผู้สอบบัญชีได้บอกไว้ว่าเหตุใดก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการ

ด าเนินงานต่อเนื่องได้ แสดงว่าเหตุการณ์ของสหกรณ์นี้มีหลายเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีอนุญาตเองก็ยังบอกเลยว่าน่าเป็นห่วง 

ประเด็นที่ 3 ไปย่อหน้าที่ 2 หน้า 69 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มี

นัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า เป็นค าถามที่ 2 ว่าท่าน

ค้นพบแล้วท่านเปิดเผยต่อที่ประชุมได้ไหม ประเด็นที่ 3 เร่ืองทั้งหมดนี้มาดูวรรคสุดท้ายที่ 3 บรรทัดสุดท้าย ข้าพเจ้า

พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

แสดงว่าเรื่องหลายเรื่องที่ท่านไม่ได้เสนอมาในรายงานนี้ แต่ถ้าท่านจะได้กรุณาให้ข้อมูลกับที่ประชุมแห่งนี้จะเป็น

พระคุณอย่างยิ่ง ส่วนในเร่ืองรายละเอียดนั้นค่อยว่ากัน 

นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตชี้แจงว่า เคยตรวจสอบที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา ที่นักข่าวเอา

รายงานของผู้สอบบัญชีไปท าสกู๊ป พึ่งเจอของสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร สอบถามรายงานของผู้ตรวจสอบ

บัญชี ก็ยินดีที่จะตอบสมาชิก ในหน้าที่ 68 และ 69 ในเร่ืองที่เป็นประเด็นที่ท่านสมาชิกสอบถามจะอยู่ที่หน้า 68 และ 

69 ทั้งหมด รายงานของผู้สอบบัญชีท่านจะต้องทราบอย่างหนึ่งก่อนว่ามันเขียนตามแบบที่ตายตัวไม่ว่าจะเป็นของ

สหกรณ์หรือของบริษัทใหญ่ ก็จะเขียนรายงานในรูปแบบที่ตายตัว เพราะฉะนั้นถ้อยค าบางถ้อยค า เนื้อหาบางเนื้อหา 

จะถูกแปลมาจากภาษาอังกฤษ ในประเทศไทยเราจะลอกฝรั่งมาแล้ว เพราะฉะนั้นสมาชิกอ่านแล้ วอาจจะสับสนได้ ก็

ไม่ใช่เร่ืองแปลกอะไร ในหน้าที่ 68 เป็นเร่ืองของการระบุความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ไม่ใช่คอมเม้น ไม่ใช่ความเห็น 

ความเห็นจะอยู่ที่หน้าแรกของรายงาน หน้าที่ 66 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในปัจจุบันนี้จะเขียนถอยหลังก็

คือเอาผลขึ้นก่อนแล้วย้อนกลับไปหาเหตุ เอาผลขึ้นก่อนก็หมายความว่าเอาผลของการสอบบัญชีนี้ไปไว้ที่หน้าแรก 

เพื่อให้ผู้ที่ใช้งบการเงินเปิดมาเห็นเลย แต่ที่นี่พอหลังจากนั้นก็จะเขียนว่าตรวจสอบยังไง คณะกรรมการรับผิดชอบอะไร 

ผู้สอบรับผิดชอบอะไร ในหน้าที่ 68 และ 69 ไม่ใช่คอมเม้นต์เป็นขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี อย่าง

ประเด็นที่ 1 ที่ท่านสมาชิกถามว่า ต้องอ่านในวรรคที่ 1 ว่าในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี

และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง เห็นไหมว่ามันบอกถึงขอบเขตของการท างานไม่ใช่ผลของการท างาน 

ขอบเขตของการท างานในจุดสีด าที่ 1 บอกว่า ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระส าคัญ นั้นแสดงว่าผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ระบุความเสี่ยงได้ เมื่อระบุความเสี่ยงได้แล้วก็จะท า

การตรวจสอบเพื่อให้บรรลุผลของความเสี่ยงนั้น เช่น เราตรวจสอบแล้วพบว่าหนี้สงสัยจะสูญอาจจะไม่ครบแน่ ๆ เราก็

ต้องระบุไว้และต้องตรวจสอบให้ความเสี่ยงนั้นลดลง นั่นคือเหตุผลว่าท าไมปีนี้หนี้สงสัยจะสูญของท่านโดดขึ้นมาเยอะ 

ก็เพราะว่าผู้สอบบัญชีได้ระบุและประเมินความเสี่ยงว่าอาจจะมีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญไม่ครบ นี่คือวิธีการท างานเท่า
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นั้นเองส าหรับหน้านี้ ส่วนค าถามที่ว่าในวรรคสุดท้ายของหน้าที่ 68 อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้ ก็เช่นเดียวกันเวลาอ่านเราต้องอ่านทั้งวรรค การด าเนินงาน

ของสหกรณ์ตั้งอยู่ภายใต้ข้อสมมุติฐานว่าจะด าเนินงานต่อเนื่องต่อไป หมายความว่าสมมุติฐานของสหกรณ์ไม่ได้มีข้อ

สมมุติฐานว่าอีก 10 วัน 20 วันจะเลิกสหกรณ์ ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าต้องด าเนินต่อเนื่องต่อไป ทีนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีก็

เขียนว่าเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ทางบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการด าเนินการ

ของสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับสถานการณ์หรือ

เหตุการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ 

ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี

ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้ าจะ

เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนขึ้นวันที่ได้รับในรายงานของผู้สอบบัญชี

ของข้าพเจ้า หมายความว่าผู้สอบบัญชีจะประเมินว่า สหกรณ์ที่เราจะเข้ามาตรวจมีความเป็นไปได้ที่การด าเนินการ

ต่อเนื่องจะมีปัญหาหรือเปล่า แต่ว่าจะประเมินเพียงวันที่ลงลายมือชื่อในรายงานฉบับนี้ก็คือวันที่ 13 ธันวาคม 2562 

แล้วก็มีต่อไปว่าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตก็อาจเกิดขึ้นได้ ส าหรับเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าการ

ด าเนินงานต่อเนื่องของสหกรณ์อาจสะดุดได้เป็นการเขียนตามแบบเท่านั้นเอง ไม่ได้เจาะจงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ชุมพร จ ากัด จะมีเหตุการณ์ที่ท าให้สหกรณ์ไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่อง ไม่ว่าสหกรณ์ไหน ไม่ว่าบริษัทไหน ถ้อยค านี้

จะมีเหมือนกัน ถ้าเป็นของบริษัทจะเปลี่ยนจากค าว่าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เปลี่ยนเป็นผู้บริหารเท่านั้นเอง 

ส่วนค าถามสุดท้ายในวรรคที่ 2 ในวรรคสุดท้ายก็เช่นเดียวกันจะต้องอ่านให้ครบทั้งวรรค ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับ

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่วางแผนไว้ ประเด็นที่มี

นัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าไ ด้พบใน

ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า หมายถึงว่าถ้ามีข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ ผู้สอบบัญชีก็จะสื่อสารกับคณะกรรมการ 

วรรคสุดท้ายที่เขียนว่า สมาชิกต้องอ่านตั้งแต่บรรทัดที่ 4 นับจากบรรทัดสุดท้าย ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่

ยากจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จาก

การสื่อสารดังกล่าว ยกตัวอย่างว่าสมมติพบว่ามีเจ้าหน้าที่แอบเอาเงินสหกรณ์ไปใช้ส่วนตัว 1 บาท เรามีทรัพย์สิน

ทั้งหมด 7,411 ล้าน เราพบว่ามีเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งน าเงินมาใช้ 1 บาท เราไม่ควรเอามาเขียนในรายงานของผู้สอบบัญชี 

เพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียเท่านั้นเอง ก็คือเราก็แจ้งให้คณะกรรมการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ไป แต่ไม่ควรสื่อสารต่อ

สาธารณชนเพราะว่าจะท าให้คนที่เขาอ่านงบการเงินเราตระหนกตกใจหรือไม่เชื่อถือสหกรณ์กับเงินเพียง 1 บาท อันนี้

คือตัวอย่างของวรรคสุดท้าย ที่เขียนให้สมาชิกทราบ เข้าใจว่าคงตอบทุกประเด็นค าถาม 

นายศักดิ์ชัย เสนีวงศ์ เลขทะเบียนสมาชิก 3074 ชี้แจงว่าที่ถามตามข้อที่ผู้สอบบัญชีเขียนมาให้ ข้าพเจ้าคือ

นายกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์  ท่านเขียนมาแล้วอ่านภาษาไทยแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ ส่วนที่ท่านจะตอบว่าเป็น
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แบบฟอร์มของที่ทุกสถาบันของผู้ตรวจสอบบัญชีนี่ผมทราบ แต่อยากจะทราบว่าที่ท่านเขียนไปมันไม่เหมือนกับเพื่อน

หรอกแต่ที่ท่านจะบอกว่าเขียนเหมือนกันมันไม่เหมือนหรอกจะแปลภาษาอังกฤษหรือแปลภาษาไทยยังแปลไม่เหมือน

เลย ท่านไปดูเอาสุดท้ายแล้วกัน ผู้เป็นสมาชิกก่ึงทศวรรษแล้วเลยเป็นห่วงแต่ไม่ได้เป็นห่วงคณะกรรมการแต่เป็นห่วงว่า

ท่านตรวจสอบผิดคณะกรรมการก็มองผิด พอมองผิดไปแก้ปัญหาก็แก้ปัญหาผิด ท่านไปดูหน้าสุดท้ายที่ท่านให้ผมอ่าน

ทั้งวรรค ได้สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ นี่คือ

ภาระหน้าที่ของตัวท่านเอง เพราะท่านรับจ้างมาตรวจสอบ ตามที่วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการ

ตรวจสอบ นี่ท่านพูดเองนะ ว่าท่านพบจากการตรวจสอบ ท่านรับเองท่านบอกก่อนเดี๋ยวท่านจะบอกว่าต้องเขียนตาม

แบบฟอร์มที่เขาให้มา ท่านแปลภาษาไทยแล้วมีนัยส าคัญจากการตรวจสอบถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญท่านพูดเองใช่

ไหม ถ้าใช่เร่ืองอะไร เรื่องการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือท่าน 

ท่านได้พบเรื่องหนึ่ง ข้อบกพร่องต่อการควบคุมภายในและประเด็นที่จะได้กล่าว แต่ในเรื่องเหล่านี้ได้รายงานของผู้

ตรวจสอบ ได้รายงานไว้ในรายงานของผู้ตรวจสอบแล้ว แต่ไม่ใช่ในนี้ ท่านได้รายงานไว้ต่างหากใช่ไหม ถ้าใช่ต้องอยู่ที่

คณะกรรมการต้องรับทราบ ผมขออีก 1 นาที ถ้าเรารู้ความจริงคณะกรรมการก็จะด าเนินการได้ง่าย กรรมการก็คิด

ออกว่าเราจะต้องท าอะไรบ้าง ขณะนี้เรารู้แล้วว่าประเด็นเร่ืองของหนี้สิน ปัญหาหนี้สินจากสมาชิกทั้งหลายเป็นปัญหา

ที่ยิ่งใหญ่ ถ้าท่านคิดออกท่านก็จะสามารถตัดสินใจได้ ถ้าท่านตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การแก้ปัญหาก็จะได้ราบรื่นไปได้

ดี สหกรณ์ก็จะได้เจริญ แต่ท่านรู้ไหมผมอ่านไปทั้งหมดนี้ไม่มีเลยในเร่ืองที่ท่านจะดูควบคุมภายใน ดูความบกพร่องของ

เจ้าหน้าที่ ดูความบกพร่องของกรรมการ ท่านไม่ได้ดูเลย เราจะท าอะไรให้มีรายได้และก็ลดรายจ่าย ท่านไปดูแล้วพอ

ไปการพิจารณางบรายจ่ายประจ าปีใช้จ่ายมากกว่าเดิมอีก ประมาณการเอาไว้ เหลือ 89 ล้าน ปันผลมันจะเหลือ 2 

บาท 50 สตางค์ สมาชิกคอยดูนะปันผลท่านจะเหลือ 2 บาท 50 สตางค์ เพราะอะไรเพราะการตรวจสอบต่อนี้ แสดง

ว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการท าถูกต้องแล้ว เพราะฉะนั้นปีหน้าก็ท าได้อีก พอท าได้อีกท่านก็จะมารู้ตอนที่ท่านจบนี่แหละ 

มาประชุมใหญ่ตอนนี้ ท่านจึงได้รู้ เหลือก าไรอยู่ 89 ล้าน มานั่งแก้ปัญหากันเรื่องงบก าไรขาดทุนกันอีก ไม่แก้เรื่อง

จัดสรร ผมเลยอยากให้สมาชิกเข้าใจก่อน ขอขอบคุณประธานที่ให้โอกาสและก็เรียนถาม 

นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตชี้แจงว่า ตั้งแต่หน้า 68–69 เป็นการบอกวิธีการท างาน 

ขอบเขตของสิ่งที่ท า ไม่ใช่ผลของการท างาน ถามว่าถ้าเราไปเน้นในวรรคสุดท้ายของหน้าที่ 69 วรรคที่ 2 ที่บอกว่าได้

สื่อสารกับคณะกรรมการเป็นการเล่าให้ฟังว่าผู้สอบบัญชีนี่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการถึงเรื่องที่ส าคัญที่พบจากการ

ตรวจสอบ รวมทั้งข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญซึ่งหมายความว่ามันต้องวงเล็บไว้ว่าถ้าหากมี ถามว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ชุมพรมีข้อควรปรับปรุงที่ส าคัญหรือเปล่า ในรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชีที่เป็นระดับที่ประชุมใหญ่แบบนี้เขาจะให้

เราเขียนรูปแบบของรายงานที่ตายตัวไม่เหมือนรายงานการตรวจสอบของกิจการที่จะเขียนกว้าง ผู้สอบบัญชีจะเขียน

แค่ว่างบการเงินแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไขถูกต้อง ไม่เสดงความเห็นจะมีแค่นี้ ทีนี้ ถามว่าจากการ

ตรวจสอบระหว่างปี ค าว่าสื่อสารกับคณะกรรมการถึงข้อบกพร่อง ถามว่ามีไหม ต้องตอบว่ามี และปัญหาของท่าน

ไม่ได้เกิดมาเพียงปี 2562 มันเกิดมานานแล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่เร่ืองงบการเงิน จะเป็นเร่ืองการควบคุมภายใน เร่ืองการ

บริหารจัดการของสหกรณ์มันจึงไม่ปรากฏอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชี เพราะรายงานนี้เขาเพียงต้องการให้แค่ทราบ
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ว่างบการเงินได้จัดท าขึ้นโดยถูกต้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์หรือไม่ ไม่ได้รายงานเรื่องประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในมันจะเขียนไว้ในวรรคแรก ๆ ที่ผมจะเล่าให้สมาชิกฟังในเร่ืองที่ส าคัญที่สุดที่เราตรวจพบ ส าหรับสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด ซึ่งปีที่แล้วเรามีหนี้สงสัยจะสูญเพียง 46 ล้านที่เป็นค่าใช้จ่าย แต่ปีนี้ถ้าเรารวมตัวเลขมันจะ

ถึง 70 กว่าล้าน ท าไมมันถึงเพิ่มขึ้น ที่มันเพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดจากสมาชิกผิดนัดช าระหนี้ปีนี้ ผิดนัดสะสมมาหลายปี ผู้สอบ

บัญชีก็ไปล้วงออกมาจากโปรแกรม ดึงข้อมูลออกมาตรวจว่าเรามีลูกหนี้ที่ค้างช าระ ผิดนัดช าระหนี้มากน้อยแค่ไหนกัน

แน่ ก็ไปดึงข้อมูลออกมาแล้วก็ตรวจ บางอย่างเป็นเรื่องของจรรยาบรรณ ถ้าไม่ใช่เรื่องของงบการเงินก็จะพยายาม

ระมัดระวังค าพูด แต่ขอให้ท่านสมาชิกที่เป็นเจ้าของสหกรณ์ทราบว่าเรามีสมาชิกที่ผิดนัดช าระหนี้ค้ างสะสมจ านวน

มาก ประกอบกับโปรแกรมระบบงานดึงข้อมูลออกมาไม่ครบถ้วน เช่นรายงานลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ดึงออกมาไม่ได้ 

ผู้สอบบัญชีมาตรวจก็ได้สื่อสารกับคณะกรรมการว่าอย่างนี้ไม่ได้นะ ท่านจะมอนิเตอร์ลูกหนี้ที่ผิดนัดช าระหนี้อย่างไรถ้า

มันไม่ออกรายงานออกมา ก็ได้สื่อสารกับคณะกรรมการให้ไปติดต่อบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรม ให้เขาดึงข้อมูลออกมาก็

ปรากฏว่ารายชื่อสมาชิกที่ผิดนัดช าระหนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญมีสมาชิกช าระหนี้แบบสลับฟันปลา เดือนหนึ่งจ่าย 

เดือนสองไม่จ่าย เดือนสามจ่าย เดือนสี่ไม่จ่ายซึ่งมันจะมีผลต่อผู้ค้ าประกัน มันจะมีผลต่ อกฎหมายผู้ค้ าปะกัน

เพราะฉะนั้นผู้สอบบัญชีก็ได้แนะน าสหกรณ์ให้สมาชิกเหล่านี้มาแก้ไข มาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อ ไม่ให้อยู่ในภาวะของ

สมาชิกที่ผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งเร่ืองนี้เป็นเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีได้สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการตามที่เขียนไว้ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี แต่เรื่องเหล่านี้ไม่สมควรและไม่ได้ถูกก าหนดให้เขียนไว้ในรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีในลักษณะ

รายงานแบบสั้นลักษณะนี้เพราะว่ามันเป็นรายงานบังคับรูปแบบตายตัวถ้าไม่ใช่เร่ืองคอขาดบาดตายและงบการเงินผิด 

แค่เร่ืองการบกพร่องของการควบคุมภายใน เป็นเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารกับคณะกรรมการไม่อาจสื่อสารกับผู้ถือ

หุ้น อนันี้ก็เป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่ง 

นายบรรจง โลกมิตร ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณนายศักดิ์ชัย เสนีวงศ์ ถือว่าเป็นประโยชน์กับการ

บริหารสหกรณ์ของคณะกรรมการ เพราะเราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจน เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็ นจริง จะได้

ด าเนินการแก้ไข ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์  

นายประเสริฐ เรียนท่านบรรจง โลกมิตร ประธานคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด ท่าน

สุมาลี ธรรมวุฒิ ผู้จัดการ คณะกรรมการสหกรณ์ทุกท่าน และเพื่อนสมาชิกที่เคารพรักทุกท่าน สงสัยว่าท่านประธ าน

สองมาตรฐานหรือเปล่า 1 ท าไมคุณถาวรถามได้ นี่ผมถามนะครับท าไมคุณศักดิ์ชัยถามได้ แล้วเรื่องที่นายประเสริฐที่

เป็นสมาชิกและเป็นเจ้าของสหกรณ์ถึงถามไม่ได้ นี่ผมตั้งข้อสังเกตว่าท่านสองมาตรฐาน  

นายบรรจง โลกมิตร ประธานในที่ประชุม ชี้แจงว่า เมื่อกี้ที่นายถาวรถามเป็ นวาระเสนอเพื่อทราบ ก็มี

ข้อตกลงกันเบื้องต้นแล้ว ถ้าใครมีข้อสงสัยก็ให้ไปถามกันในเร่ืองวาระอ่ืน ๆ ก็ให้นายถาวรถาม นายถาวรก็ถาม ผมก็ได้

ทักท้วงนายถาวรแล้ว มีผู้ทักท้วงเขียนเป็นจดหมายน้อยขึ้นมาที่ผม ผมก็เลยบอกว่าวาระเสนอเพื่อทราบให้งดไม่ให้มี

การถาม ในส่วนของนายศักดิ์ชัย ท่านประเสริฐต้องเข้าใจนะครับว่าวาระนี้เป็นวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา มีการ

เสนอเพื่อพิจารณาก็ต้องเสนอให้สมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็น ผมก็คิดว่าไม่น่าจะผิดนะครับ ท่านประเสริฐครับ

เชิญต่อเลยนะครับสั้น ๆ นะครับ 
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นายประเสริฐ ท่านประธานคืออย่างนี้ผมว่าท่านประธานอาจจะหลงประเด็น คือตามวาระการประชุมตาม

มาตรฐานสากลทั่วไปคือท่านประธานก็ผ่านการเป็นผู้บริหารมาเยอะ เมื่อจบวาระหนึ่ง จะไปรอสะสมให้ไปถามในวาระ

อ่ืน ๆ มันเหมือนปัญหาที่มันเป็นปลายขวดมันแน่น มันอภิปรายไม่เข้าใจ 

นายบรรจง โลกมิตร ประธานในที่ประชุม ชี้แจงว่าให้พูดในประเด็นสั้นท่านต้องการจะท าอะไร เรามา
อภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นเอาให้ตรงประเด็นตามข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้ในเบื้องต้น  

มติที่ประชุม  รับรอง 

10



4.2 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562 
ประธานฯ นายบรรจง โลกมิตร ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามที่คณะกรรมการชุดที่ 66 ได้มีมติ

จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

รายการ ปี2562 ร้อยละ ปี2561 ร้อยละ 

ก าไรที่จัดสรร 181,952,537.87 100.00 242,672,679.33 100.00 

1. เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของก าไรสุทธิ 18,235,095.86 10.02 26,472,013.07 10.91 

2. เงินบ ารุงสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 1
ของก าไรสุทธิแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

30,000.00 0.02 30,000.00 0.01 

ก าไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างบนนี้
อาจจัดสรรต่อไปนี ้

1. เป็นเงินปันผลตามหุ้นทีช่ าระแล้ว
ในอัตราร้อยละ 4.20 (ปี 2561 อัตราร้อยละ 6.00) 

135,781,036.95 74.62 184,251,322.40 75.93 

2. เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนของธุรกิจที่สมาชิกท าไว้
ระหว่างปี 2562 อัตราร้อยละ 5.50 (ปี 2561 อัตราร้อยละ 6.42) 

23,900,933.20 13.14 28,416,055.70 11.71 

  2.1 จ่ายเงินเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน (นายนฤสรณ์ ปราบจนิดา) - - 9,011.21 0.00 

  2.2 จ่ายเงินเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน (นางกัญญพัฒน์ ปานชู) - - 9,276.95 0.00 

  2.3 จ่ายเงินเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน (นายสุธรรม เทพอาวุธ) 5,471.86 0.00 - - 

3. เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าทีไ่ม่เกินร้อยละสบิ
ของก าไรสุทธ ิ

2,700,000.00 1.48 2,185,000.00 0.90 

4. ทุนรักษาระดับอัตราเงนิปนัผล ไม่เกินร้อยละสองของ
ทุนเรือนหุ้น 

500,000.00 0.28 500,000.00 0.21 

5. ทุนสาธารณประโยชน์ตามที่ก าหนดในข้อบังคับไม่เกิน
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 

500,000.00 0.28 500,000.00 0.21 

6. ทุนสะสมขยายกิจการ 300,000.00 0.16 300,000.00 0.12 

รวม 181,952,537.87 100.00 242,672,679.33 100.00 

เป็นของสมาชิก  159,681,970.15 บาท ร้อยละ 87.76 
เป็นประโยชน์แก่สมาชิก     19,540,567.72 บาท ร้อยละ 10.74 
เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่    2,700,000.00 บาท ร้อยละ  1.48 
เป็นของสันนิบาตสหกรณ์         30,000.00 บาท ร้อยละ  0.02 
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ประธานฯ ในที่ประชุมฯ รายงานตามข้อบังคับข้อที่ 62 ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่ พิจารณาจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562 ขอเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ และท าความเข้าใจตรงกัน ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า
เหตุผลมาจากอะไร 

1. การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามผู้สอบบัญชีฯ อธิบายไปแล้ว เราตั้งสะสมไว้ย้อนหลังไปหมดทุกปีจึงท าให้
มีผู้ค้างช าระหนี้ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีทั้งหมด 343 สัญญา 

การตั้งค่าเผื่อหนี้ฯ จะต่างจากทุก ๆ ปี ปีนี้ตั้งไว้ 71 ล้านบาท พอหลังประชุมใหญ่ก็สามารถท าตามระเบียบ
ได้ 

2. กองทุนสวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิต มีการขอมติที่ประชุม เพื่อที่จะตั้งกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่
เสียชีวิต ซึ่งเดิมเราท ากับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ หลังจากชมรมยกเลิกในเร่ืองนี้ สหกรณ์ฯ รับมาท าเองโดยน า
ก าไรสุทธิมาช่วยเหลือเข้าในกองทุน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เมื่อกองทุนฯ ถูกระงับ สมาชิกเสียชีวิต ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2561–30 พฤศจิกายน 2561 ไม่สามารถจ่ายได้เพราะไม่มีระเบียบรองรับ 

เมื่อ 13 มกราคม 2562 มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติกองทุน และต้องจ่ายย้อนหลังไปในปี พ.ศ. 2561 และจ่าย
ในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 35 ล้านบาท รวม 2 รายการเป็นเงิน 105 ล้านบาท 

3. ปีที่แล้ว สหกรณ์ฯ เข้าใจว่าสมาชิกเดือดร้อน จึงกู้เงินจากสถาบันการเงินภายนอก ประมาณ 1,300 ล้าน
บาทเศษ ตอนนี้ทยอยน าส่งเดือนละ ประมาณ 900 ล้านบาท สหกรณ์ฯ พยายามช าระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูง และธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย และสหกรณ์ฯ ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 0.25 บาท ท าให้ขาดรายได้
ประมาณ 7 ล้านบาท 

4. สมาชิกกู้เงินน้อยลง ครูที่บรรจุใหม่หันไปกู้เงินจากธนาคาร ปี พ.ศ. 2562 สมาชิกกู้ลดลงจากปี 2561
เทียบในระยะช่วงเวลาเดียวกัน จ านวน 108 ล้านบาท ท าให้ดอกเบี้ยเงินกู้ที่สหกรณ์ฯ พึงได้รับหายไป 6-7 ล้านบาท 

5. อ่ืน ๆ เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีจ านวน 800,000 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของ
คณะกรรมการชุดที่ 65 แต่มาใช้งบประมาณของคณะกรรมการชุดที่ 66 

นายวรรณะ ทองเทพ ผู้แทนสมาชิกหน่วยเมือง เลขทะเบียนสมาชิก 6792 อภิปรายว่า  ขอน าเสนอในฐานะ
เลขาชมรมฯ ผมมีเอกสารที่น ามาเสนอให้กับสมาชิกได้ดู และการตัดโบนัสต้องน าไปเข้าทุนส ารองทั้งสิ้น การตัดโบนัส
แล้วน าไปเพิ่มเงินปันผลได้หรือไม่ 

นายชาลี ท้วมสมบุญ ตัวแทนสหกรณ์จังหวัด  ตามที่สมาชิกเรียนถามมาถูกต้องแล้ว ถ้าหากสมาชิกไม่เห็น
ด้วยกับที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร ง่ายที่สุดคือ พักการประชุมแล้วให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่แล้วน ามาเสนอ
ที่ประชุม จากข้อบังคับต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการก่อน จึงจะพิจารณาในที่ประชุ มใหญ่ได้ 
จ าเป็นต้องให้ประธานกรรมการสั่งพัก เพื่อน ามาพิจารณาอีกคร้ัง และถ้าหากตัดโบนัสไปเป็นอย่างอื่น มันจะไปเข้าทุน
ส ารองตามข้อบังคับ 

นายวรรณะ ทองเทพ ผู้แทนสมาชิกหน่วยเมือง เลขทะเบียนสมาชิก 6792 อภิปรายว่าในเมื่อตัวแทนจาก
สหกรณ์จังหวัดชุมพร บอกว่าท าได้โดยเฉพาะตัดเข้ามาเพิ่มเงินปันผล ขออภิปรายโดยรวม คิดและน าเสนอ ขณะที่
รายการอ่ืน ๆ ลดแต่โบนัสเพิ่ม เป้าหมายที่เสนอตัดคือ 

1. จะเพิ่มปันผลจาก 4.20 % ที่เสนอเป็น 4.50 %
2. ตัดโบนัสกรรมการ จาก 2,700,000 บาท เสนอเปน็ 1,500,000 บาท
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3. ทุนสาธารณประโยชน์ คงไว้เท่าเดิม
นายสมเกียรติ ล่องวิไล เลขทะเบียนสมาชิก 6407 อยากให้ประหยัดเวลา ให้เปรียบเทียบรูปแบบที่กรรมการ

เสนอ กับสมาชิกน าเสนอ เราควรจะปรับรูปแบบได้ ส่วนรายละเอียดลึกเราจะพิจารณาอีกครั้ง 
นายประเสริฐ  สุขณีวัฒน์ เลขทะเบียนสมาชิก 9607 อภิปราย เสนอว่าตัดโบนัส คือ 
1. ตัด 1.48 % ลดลงเหลือ 0.63 % เงินที่เหลือให้น าไปเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก และน าไปปันผล
นายปัญญา  ผลพฤกษา เลขทะเบียนสมาชิก 4808 ไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรของคณะกรรมการ สมาชิกกู้

ปันผล  เสียดอกเบี้ย 4.50 บาท แล้วปันผลให้สมาชิก 4.20 บาท แสดงว่าสมาชิกที่กู้ปันผลจะต้องเสียเงินเพิ่ม แล้วจะ
กลายเป็นหนี้สูญด้วย ผมต้องการให้คณะกรรมการจัดสรรใหม่ ให้สมาชิกได้เพิ่มปันผลเป็นร้อยละ 4.50 บาท เฉลี่ยคืน
ร้อยละ 4.55 บาท 

นายถาวร นาคอุดม เลขทะเบียนสมาชิก 4281 อภิปราย ไม่เห็นด้วยทั้งของคณะกรรมการ และของ
นายวรรณะ ทองเทพ เพราะ 

1. ของคณะกรรมการโบนัสสูงเกินไป ก าไรลดลงตามสัดส่วนก็น่าจะลดลงด้วย
2. ของนายวรรณะ ทองเทพ ที่ไม่เห็นด้วยเพราะท่านเอาทุนรักษาระดับเงินปันผลมาใช้ เนื่องจากเป็นความ

มั่นคง สหกรณ์ฯ จะต้องสะสมไว้กรณีขาดทุนจึงจะน ามาใช้ได้ อีกส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยคือ เอาปันผลมากกว่าเฉลี่ยคืน 
ซึ่งเฉลี่ยคืนเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ผู้กู้ซึ่งเป็นผู้เสียดอกเบี้ยมันจะทารุณจิตใจผู้กู้ไป 

นายชาลี ท้วมสมบุญ ตัวแทนสหกรณ์จังหวัด จากรายละเอียดที่คณะกรรมการน าเสนอมามันมีวิธีการน าทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลออกมาใช้ได้ มันยังใช้ไม่ได้ เนื่องจากข้อบังคับก าหนดเอาไว้ว่าหากสหกรณ์ฯ มีก าไรให้เก็บ
เข้าร้อยละ 2 จนกว่าจะมีอัตราระดับเงินปันผลร้อยละ 8 จึงจะมีมติอนุมัติน าออกมาใช้ได้ ข้อบังคับข้อ 24 (4) สหกรณ์
ฯ ต้องมี 260 ล้านบาท จึงจะน าออกมาใช้ได้ 

นายสายัณห์ พรหมมงคล เลขทะเบียนสมาชิก 4914 อภิปรายว่า แผนส ารองของนายวรรณะ ไม่ถูกต้อง
เนื่องจากเรามาวาระการจัดสรรก าไร ผลการด าเนินการ หลักที่ถูกต้องเราต้องพิจารณา จากการจัดสรรก าไร จ านวน 
181 ล้านบาท ประเด็นที่ผมขอน าเสนอคือ 

1. ตัดโบนัส จาก 1.48 %  ให้เหลือ 1.00 %
2. เงินที่ตัดขอให้น าไปเพิ่มให้กับเงินเฉลี่ยคืน เพราะมันคือหยาดเหงื่อที่เพื่อนสมาชิกถูกหักเป็นดอกเบี้ยสะสม

เรียกว่าคืนก าไรให้กับหยาดเหงื่อ 
3. ส่วนร่างอ่ืนผมเห็นชอบทุกประเด็น
นายสมเกียรติ  ล่องวิไล เลขทะเบียนสมาชิก 6407 ได้อภิปรายว่า อยากให้สรุปประเด็นให้เป็นไปตามทิศทาง
1. ให้ประธานขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการตามร่างที่คณะกรรมการเสนอมาหรือของนายวรรณะเสนอมา

เพื่อน ามาอภิปรายต่อ 
นายศักดิ์ชัย เสนีวงศ์ เลขทะเบียนสมาชิก 3074 ได้อภิปรายว่า ถ้าตัดตามร่างของนายวรรณะ ในส่วนของทุน

สาธารณประโยชน์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 ใช้ไป 600,000 บาท ถ้าปีนี้ใช้แค่ 50,000 คงไม่พอ และทุนรักษาอัตราระดับ
ปันผล สหกรณ์ฯ มีนิดเดียวหากเราไม่เก็บไว้ ถ้าปีต่อไปก าไรลดลงท่านจะเอาเงินจากส่วนไหน 

ประธานฯ ในที่ประชุมฯ ขอใช้อ านาจประธานเพื่อหยุดอภิปรายเพื่อเห็นชอบตามที่ประชุมให้รับหลักการยก
มือรับหลักการจ านวน 362 เสียง ถือว่าเอาตามที่คณะกรรมการเสนอมา 
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นายสายัณห์ พรหมมงคล ขอยืนยันว่าให้หักโบนัสให้เหลือ 1 % อีก 0.48 % ให้น าไปเพิ่มเฉลี่ยคืน ส่วน
ประเด็นอ่ืนเห็นชอบ 

 นายจ ารูญ พิทักษ์พิมพ์เจริญ เลขทะเบียนสมาชิก 3300 สังกัดอ าเภอทุ่งตะโก อภิปรายว่า ขอตัดโบนัสของ
กรรมการให้เหลือ 1,000,000 บาท แล้วน าไปเพิ่มปันผล 

นายสุพรรณ เทศสุวรรณ อภิปราย ให้ตัดโบนัส และน าส่วนที่เหลือถ้าน าไปเพิ่มเงินปันผลจะได้ 3-5 บาท ซึ่ง
ได้กับมวลสมาชิกทั่วไป แต่ถ้าให้เฉลี่ยคืนจะได้กับสมาชิกส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะไม่ได้กู้เงิน จึงไม่ได้สิทธิ์นี้ จึงเห็นด้วย 
เห็นควรน าเงินนี้ไปเพิ่มเงินปันผล 

นายประสิทธิ์ มุจลินทร์ เลขทะเบียนสมาชิก 7303 สังกัดหน่วยเมือง เสนอต่อที่ประชุมฯ ให้จัดสรรใหม่ เห็น
ใจกันเถอะให้โบนัสกรรมการกับเจ้าหน้าที่ 2,000,000 บาท ส่วนที่เหลือ 700,000 บาทให้น าไปเฉลี่ยคืน ส่วนรายการ
อ่ืนคงเดิม 

ประธานฯ ในที่ประชุม ถามรองนายทะเบียนในกรณีที่ตัดโบนสัอย่างนี้แล้วสามารถน าไปเฉลี่ยคืนหรือว่าน าไป
เป็นทุนส ารอง 

นายชาลี ท้วมสมบุญ ตัวแทนจากสหกรณ์จังหวัดชุมพร แจ้งว่ากรณีแบบนี้เคยเกิดที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ลพบุรี ในกรณีที่ประชุมใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรก าไรสุทธิของคณะกรรมการด าเนินการ ประธานกรรมการ
เห็นชอบยินยอมให้ร้องขอ เสนอการจัดสรรใหม่ในระหว่างการประชุมตามที่สมาชิกร้องขอ กรรมการด าเนินการยัง
ไม่ได้ประชุม ไม่สามารถท าได้ แนวทางที่ถูกต้องที่ประชุมใหญ่ต้องยกเลิกวาระการประชุมการจัดสรรนี้ คือยกเลิก และ
ประชุมกรรมการใหม่ต้องพักก่อนจึงเรียกประชุมใหญ่ฯอีกคร้ัง แต่ถ้าหากตัดโบนัสแล้ว ไม่เอาไปท าอะไรเลยต้องเข้าทุน
ส ารองทั้งสิ้น 

นายศักดิ์ชัย เสนีวงศ์ เลขทะเบียนสมาชิก 3074 ได้อภิปรายว่า 
1. เร่ืองการตัดทุนสารธารณประโยชน์ ตัดให้เหลือ 400,000 บาท
2. วิธีการงบประมาณสามารถยกยอดจากปีที่แล้วมาใช้ได้หรือ แบบนี้มันไม่ใช่ มันคืองบประมาณประจ าปี 

หมดแล้วหมดเลย 
3. ตัดโบนัสให้เหลือ 1%
ประธานฯในที่ประชุม นายทะเบียนให้ค าแนะน าว่า ถ้าจะตัดโบนัสกรรมการ ตามข้อบังคับข้อ 24 (8) ว่าเป็น

ทุนส ารองถ้าจะน าไปเข้าเฉลี่ยคืนหรือส่วนอ่ืน ๆ ต้องมีการยกเลิกข้อเสนอของคณะกรรมการและพักการประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการไปประชุมกันใหม่แล้วน ามาเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง (กรรมการชุดเดิม) 

นายจิรวัฒน์ อุมาบล ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งว่าวิธีการที่นายทะเบียนอภิปราย ถ้าที่ประชุมแห่งนี้มีฉันทานมติ
ร่วมน าเงินไปในส่วนอ่ืนคือต้องยกเลิกตัวแผนที่เสนอยอดนี้ก่อน แล้วให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมก่อน เพื่อ
น าเสนอแผนใหม่เข้ามา ถ้าให้คณะกรรมการไปประชุมเดี่ยว ๆ ถ้ายังไม่ได้ฉันทานมติจากท่านไปคณะกรรมการประชุม 
แล้วผลออกมาท่านไม่เห็นด้วยก็ต้องท าใหม่ ดังนั้นต้องสรุปประเด็นให้จบว่าจะท าอย่างไร 

นายสมใจ สันติยานนท์ เลขทะเบียนที่ 09806 อภิปรายว่า 
1. ตัดโบนัสให้เหลือ 0.90%
2. งบสาธารณประโยชน์ตัด ให้เหลือ 300,000 บาท
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นายเอกชัย กอธงทอง อภิปรายว่า เห็นด้วยกับการเสนอตัดโบนัสคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ และตัดทุน
สาธารณประโยชน์ เห็นด้วยกับนายสมใจ เมื่อตัดแล้วให้น าเข้าทุนส ารองเพื่อไม่ต้องพักการประชุม 
ประธานฯ ในที่ประชุม  

ขอมติตัดโบนัสคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ของ 
1. นายสายัณห์ พรหมมงคล  ตัดให้เหลือ  1%  ผู้ยกมือ     87 เสียง 
2. นายจ ารูญ พิทักษ์พิมพ์เจริญ ตัดให้เหลือ 1,000,000 บาท ผู้ยกมือ   355 เสียง 
3. นายประสิทธิ์ มุจลินทร์ ตัดให้เหลือ 2,000,000 บาท ผู้ยกมือ    37  เสียง 

ขอมติตัดทุนสาธารณประโยชน์ 
1. นายศักดิ์ชัย เสนีวงศ์ ตัดให้เหลือ   400,000 บาท  ผู้ยกมือ    4 เสียง 
2. นายสมใจ สันติยานนท์  ตัดให้เหลือ    300,000 บาท ผู้ยกมือ  364 เสียง 
3. ของคณะกรรมการ  ตั้งไว้           500,000 บาท ผู้ยกมือ    - เสียง 

มติที่ประชุมใหญ่  1. ตัดโบนัส ให้เหลือ 1,000,000 บาท แล้วน าไปเป็นทุนส ารอง 
2. ตัดทุนสาธารณประโยชน์ให้เหลือ 300,000 บาท

นายชาลี ท้วมสมบุญ ตัวแทนจากสหกรณ์จังหวัดชุมพร แจ้งว่า ถ้าสมาชิกร้องขอ แล้วประธานให้ร้องขอ 
ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการฯ เสนออันนี้ต้องพักการประชุม 

ประธานฯ ในที่ประชุม พักการประชุม 20 นาที 
ประธานฯ ในที่ประชุมแจ้งว่า ตัดโบนัส 1.7 ล้านบาท และตัดทุนสาธารณประโยชน์ 200,000 บาท รวมตัด

ทั้งหมดเป็นเงิน 1,900,000 บาท มติคณะกรรมการให้น าไปเป็นเงินปันผล ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 4.25 % 

มติที่ประชุม อนุมัติ - ตัดโบนัส เหลือ 1,000,000 บาท 

- ตัดทุนสาธารณประโยชน์ เหลือ 300,000 บาท

4.3 พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจ าปี บัญชี พ.ศ. 2563 

แผนงาน / งาน / โครงการ 

1.1 โครงการระดมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (หน้า 95) 

ประธานฯ แจ้ง เป็นโครงการต่อเนื่อง โครงการ หน้า 95-หน้า 102 ทั้ง 4 โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องไม่

ต้องใช้งบประมาณ ส่วนโครงการหน้า 103-105 เป็นโครงการ เป็นสวัสดิการเพิ่มขวัญก าลังใจให้แก่สมาชิก 

ส่วนโครงการที่ 1.6 เป็นโครงการใหม่ฯ (หน้า 106) ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

มติที่ประชุม อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ 

1.2 โครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสินค้า 

มติที่ประชุม อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ 
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1.3 โครงการจัดการสวัสดิการเงินกู้สามัญกรณีพิเศษ 

มติที่ประชุม อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ 

1.4 โครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาส าหรับสมาชิก คู่สมรสและบุตร 

มติที่ประชุม อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ 

1.5 โครงการสรรหาเงินกู้จากสถาบันภายนอกเพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก 

มติที่ ประชุม อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ 

1.6 โครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค., สส.ชสอ. 

และสสอ.รท. 

มติที่ประชุม อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ 

นายสมเกียรติ  ล่องวิไล เลขทะเบียนสมาชิก 6407 ให้มีการสรุปผลส าเร็จที่เกิดขึ้นกับโครงการต่อเนื่องที่ผ่าน

มาให้รับทราบด้วย  

นายศักดิ์ชัย เสนีวงศ์ สมาชิกทะเบียนเลขที่ 3074 เสนอ โครงการที่ 1.6 โครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อ

ช าระเงินค่าธรรมเนียมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค., สส.ชสอ. และสสอ.รท.  

ประธานฯ แจ้ง เป็นโครงการต่อเนื่อง โครงการ 1.6 เป็นการช่วยเหลือสมาชิก 

2.1 โครงการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนากับสถาบันและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

มติที่ประชุม อนุมัติ เป็นเอกฉันท์  

2.2 โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี หน้า 109 เป็นโครงการต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ 

2.3 โครงการเข้าร่วมประชุมชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ 

มติที่ประชุม อนุมตัิ เป็นเอกฉันท์ 

2.4 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกที่หักเงินให้สหกรณ์ 

มติที่ประชุม อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ 
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2.5 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ (รวมสมาชิกด้วย) 

มติที่ประชุม อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ 

2.6 โครงการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจ า 

นายวรรณะ ทองเทพ อภิปราย ตอนนี้สหกรณ์ฯ มีจ านวนสมาชิกมาก และมีสาขามาก เห็นว่ายังไม่ควรเพิ่ม

เจ้าหน้าที่ 

นายสมเกียรติ ล่องวิไล ในโครงการนี้ในส่วนที่สาขามีอยู่มีประโยชน์หรือเป็นตัวถ่วง ขอให้มีคณะกรรมการ

เพื่อได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ชะลอไว้ก่อนไม่ควรอนุมัติ 

มติที่ประชุม ไม่อนุมัต ิ 

3.1 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

มติที่ประชุม อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ 

3.2 โครงการจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ และการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

นางวัจนา แก้วถาวร ทะเบียนสมาชิก 8060 หน่วยบ านาญมัธยมเมือง อภิปราย การปฏิบัติงานด้วยจิตอาสาเหตุใดจึงมี

ค่าเบี้ยเลี้ยงขอเสนอตัด ค่าเบี้ยเลี้ยง ส่วนค่าอาหาร และค่าอุปกรณ์ให้คงไว้  

มติที่ประชุม อนุมัติบางส่วน เฉพาะบางส่วน คือ ค่าอาหารอุปกรณ์/วัสดุในการจัดการ 31,500 บาท 

3.3 โครงการบริหารความเสี่ยง 

นายศักดิ์ชัย เสนีวงศ์ สมาชิกทะเบียนเลขที่ 3074 เสนอให้ยุบโครงการนี้แล้วน าไปรวมกับโครงการที่ 1 ที่ใช้

งบฯ 800,000 บาท เพื่อส่งบุคคลเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

นางวราภรณ์ แจ้งอนันต์ ทะเบียนสมาชิก 13353 หน่วยมัธยมสวี เสนอว่าคณะท างานจะมีการคัดเลือก

อย่างไร ซึ่งจ าต้องเป็นบุคคลที่รู้สภาพการณ์จริงของสหกรณ์ 

นายชัยเจริญ ฮุ่นศิริ ทะเบียนสมาชิก 5526 หน่วยเมือง อภิปราย การบริการสินเชื่อที่ความส าคัญกับสหกรณ์

ฯ เพราะการบริหารหนี้เสียที่เกิดขึ้น เสนอควรให้กู้ได้ในราคาประเมิน และวงเงินกู้มีเพดานสูงเกินไป การให้สมาชิกที่

ใกล้เกษียณอายุราชการ บ านาญ กู้เงินท าให้เกิดหนี้เสียมากมาย ครูเอกชนและพนักงานราชการก็ท าให้เกิดหนี้เสีย 

คณะกรรมการควรมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

นายประเสริฐ การน าโครงการไปรวมมันไม่ชัดแจ้ง  

นายวรรณะ ทองเทพ เพื่อให้การประเมินผล ให้ใส่วัตถุประสงค์ตามที่น าโครงการไปร่วม 
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มติที่ประชุม (อนุมัติ 77 เสียง ไม่อนุมัติ 26 เสียง) อนุมัติบางส่วน ตัดงบประมาณให้ไปรวมกับโครงการที่ 

2.1 (หน้า 107)  

3.4 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

4.1.1 โครงการอบรมสมาชิกใหม่ 

นางนาถพร ดิสโร เลขทะเบียน 5116 อภิปรายโครงการนี้มีสมาชิกเข้าร่วมแค่ 50 % เท่านั้น ขอให้สหกรณ์ฯ

พัฒนาในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สมาชิกจะได้รับข้อมูลได้รวดเร็วเพื่อลดงบประมาณ ซึ่งโครงการนี้ขอตัด 

นายจิรวัฒน์ อุมาบล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจง โครงการนี้จะสอดคล้องกับข้อบังคับที่สหกรณ์ฯจะแก้ไข ถ้าที่

ประชุมตัดโครงการนี้ (หน้า 170) ต้องให้เป็นไปตาม พรบ. มันจะมีผลต่อเนื่องกัน 

นายประมวล เนียมมาลัย ทะเบียนสมาชิก 2546 สหกรณ์น่าจะใช้เครื่องมือที่สมาชิกใช้กันในปัจจุบัน เช่น            

สื่อโซเชียล เฟซบุ๊ก ไลน์  

นายศักดิ์ชัย เสนีวงศ์ สมาชิกทะเบียนเลขที่ 3074 เสนอโครงการนี้ให้งด 

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติ 

4.1.2 โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบ านาญ 

นายวรรณะ ทองเทพ หน่วยเมือง ถ้าต่อไปเลือกผู้แทนที่หน่วยเพื่อให้ได้ผู้แทนที่มีคุณภาพเข้ามาประชุม 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

4.1.3 โครงการพัฒนาแกนน าสมาชิกให้มีความรู้เร่ืองสหกรณ์ ประจ าปี 2563 

นางนาถพร ดิสโร เลขทะเบียน 5116 ลักษณะของโครงการคล้าย ๆ กับโครงการอบรมสมาชิกใหม่ สหกรณ์ฯ

ต้องหาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อให้สมาชิกเกิดความศรัทธา ไม่ต้องมานั่งอบรมแล้ว เสนอให้ตัด 

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติ 
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4.2.1 โครงการประชาสัมพันธ์ 

นายประมวล เนียมมาลัย ทะเบียนสมาชิก 2546 เสนอโครงการนี้  การจัดท าวารสารจัดส่งให้สมาชิกไม่ได้ผล

เท่าที่ควร สมควรให้ท าสื่อโซเชียล เห็นด้วยให้จ่ายค่าบริการ line official ส่วนที่เหลือจากการใช้เงินยอดนี้ ขอเสนอ 

ท าสื่อ ดังนี้ 1. ซื้อคอมฯ 2 ตัว เพื่อบันทึกข้อมูล อีกตัวเล่นเพลง 2. ใช้เครื่องอีกตัวเพื่อเปลี่ยนข้อมูลเข้าสื่อเครื่อง และ

กล้อง 2 ตัวและอุปกรณ์ เพื่อจับขนาดภาพให้นิ่ง และมีไฟส่องสว่างและตัวบันทึกไฟล์ภาพ ของบมา 200,000 บาท 

ขอถอนทั้งหมดที่เสนอไป 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

4.2.2 โครงการพัฒนาระบบเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์และระบบข้อมูลสมาชิก 

นายธนภัทร อุ้ยนอง เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ ฝ่ายคอมฯ โครงการนี้มีการแสดงผลข้อมูลสมาชิกอยู่แล้ว ส าหรับ

ระบบนี้เป็นการพัฒนาระบบแสดงให้เห็นในการท าธุรกรรมกับสหกรณ์ระบบจะอัพข้อมูลในทันที โดยใช้หมายเลข

สมาชิกในการป้อนข้อมูลในระบบ 

นายประมวล  เนียมมาลัย ทะเบียนสมาชิก 2546 อภิปรายว่าโปรแกรมที่จะท านี้ให้ข้อมูลตลอดทุกวัน 

ชี้ให้สมาชิกได้เห็น เพราะโปรแกรมเดิมก็สามารถใช้ได้ 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

4.3.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

4.3.2 โครงการออมทรัพย์ออมความดี 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

4.3.3 โครงการแข่งขันกีฬา นันทนาการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด ประจ าปี 2563 

(หน้า 46) 

นายศักดิ์ชัย เสนีวงศ์ สมาชิกทะเบียนเลขที่ 3074 ถามว่าโครงการนี้ งบประมาณ 100,000 บาท รวมแล้ว

ไม่ได้ตามจ านวนที่น าเสนอ 

นายบุญลอย เพียรมาก สมาชิกทะเบียนเลขที่ 8423 ขอชี้แจง รวมยอดที่รวมมาในหน้า 46 งบประมาณครบ

100,000 บาท พอดี 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
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4.4 พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีบัญชี พ.ศ.  2563 

เป้าหมายและประมาณการรายได้ประจ าปี 2563  (หน้า 147-160) 

นายอนันต์ มณีรัตน์ รองประธานฯ คนที่ 1 รายงาน  

นายบัณฑิต รอดโต สมาชิกทะเบียนเลขที่  10405 ตั้งข้อเสนอแนะงบประมาณส าหรับการจัดอบรมของ

สหกรณ์ฯ ขอให้คณะกรรมการฯ ให้จัดได้มีการอบรมให้สมาชิกได้ประโยชน์มากที่สุด 

(หน้า 147-149 ผ่าน) 

หน้า 150/ข้อ 4.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย จาก 180,000  

ข้อ 4.8 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ 150,000 อยากให้ลดค่าใช้จ่าย 

นายจิรวัฒน์ อุมาบล ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งว่าตามข้อบังคับการท านิติกรรมที่สาขา ต้องมาท า 2 คนลงราย

มือชื่อ จึงตั้งค่าใช้จ่าย 

หน้า 150 ผ่าน 

นายจ ารูญ พิทักษ์พิมพ์เจริญ เลขทะเบียนสมาชิก 3300 ค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษากฎหมายสูง ประชุมเงินกู้ 

ประชุมด าเนินการ น่าจะตัดลงให้เหลือเดือนละ 15,000 บาท 

นายจิรวัฒน์ อุมาบล ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการได้เสนอเพิ่มให้ ได้รับเดือน ก.พ.ปลาย ๆ เดือนเดิม 

ได้รับค่าท าคดีความให้ค่าทนายคดีละ 4,000 บาท  

หน้า 151 ผ่าน 

ตัวแทนบ านาญมัธยม อภิปรายว่า ข้อ 4.10 ค่าพาหนะในการมาประชุม ตั้ง 109,200 บาท กรรมการมา

ประชุมได้ค่าประชุมท าไมถึงตั้งงบฯ นี้ขึ้น 

รองประธานฯ แจ้งว่า กรรมการมาจากพะโต๊ะ ได้แต่ค่าเบี้ยประชุม 1,000 บาท น่าเห็นใจเพราะระยะ

ทางไกลซึ่งได้เหมือนกับสมาชิกมาประชุมวันนี้ ในงบฯ นี้ประธานไม่ได้เบิก 

นายดนัย จริยานุกูลพันธ์ ทะเบียนสมาชิก 1402 ขอตั้งข้อสังเกต ค่าท างานล่วงเวลา ข้อ 4.13 การท างบ

เตรียมข้อมูลแสดงว่าข้อมูลของสหกรณ์ฯ ไม่เป็นปัจจุบันหรือ เวลาจะรายงานตอนสิ้นปีถึงมาท าหรือไม่ 

ผู้จัดการ ชี้แจง เป็นภารกิจที่มีความจ าเป็น โดยผู้จัดการจะออกค าสั่งในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีเวลาเตรียมการ

ประชุมใหญ่ที่น้อยมาก ถ้าหากว่าในการเตรียมการประชุมใหญ่มีเวลามากเจ้าหน้าที่ไม่อยากอยู่ท า ฉะนั้นแล้วสหกรณ์

จึงต้องจ่ายค่าปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

หน้า 152 ข้อ 4.14 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ (ผ่าน) 

 ข้อ 4.15 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี (ผ่าน) 

 ข้อ 4.16 เงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิต (ผ่าน) 

หน้า 153 ข้อ 5 ผ่านทุกข้อ 

หน้า 154 ผ่านทุกข้อ 

หน้า 155 ผ่านทุกข้อ 

20



หน้า 156 ตัดข้อ 5.28 ออก นอกนั้นผ่านแล้ว 

หน้า 157 ผ่านทุกข้อ 

หน้า 158 ข้อ 5.38 อนุมัติบางส่วน นอกนั้น ผ่าน 

หน้า 159 ข้อ 5.42 ไม่มี 

 ข้อ 5.44 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก ไม่มีให้ตัดออก 

 ข้อ 5.45 ค่าใช้จ่ายโครงการมีเงินล้านคราถึงเกษียณ ไม่มีให้ตัดออก นอกนั้นผ่าน 

หน้า 160 ข้อ 5.47 ค่าใช้จ่ายในการร่วมประชุมต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ของสมาชิก 

นายวรรณะ ทองเทพ ไม่เห็นด้วย เราจะไปต่อสู้เพื่อ 30  

นายจ ารูญ เสนอ ขอตัด 

นายศักดิ์ชัย เสนีวงค์ เสนอ ขอตัดเหลือ 500,000 บาท  

นายสุชาติ อุชุภาพ ทะเบียนสมาชิก 5861 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัดไม่ได้เข้าไปสนับสนุนงานเชิดชู

เกียรติวันครู อยากให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อเพื่อนสมาชิกครูจะต้องได้จัดงานวันครู 

นายสุพจน์ ฉิมสอาด เลขาฯ ชี้แจง ได้ไปร่วมต่อสู้ ซึ่งเป็นแกนน าหลักของภาคใต้ เห็นควรว่าให้ตั้งไว้ 

มติเห็นด้วย 500,000 บาท (ให้ตั้ง 300,000 ตามที่จ่ายจริง วันครู ให้ 200,000 บาท) 

หน้า 160 ข้อ 6 ผ่าน 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

4.5 พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค้ าประกันประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2563 

ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2561 ได้อนุมัติ

วงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค้ าประกันประจ าปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จ านวน 2,500 ล้านบาท ส าหรับ

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นั้น คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด ได้มี

มติให้เสนอวงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค้ าประกันต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2562 ส าหรับใช้ในการด าเนินกิจการประจ าปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จ านวน 2,500 ล้ านบาท 

(สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
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4.6 การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม  ส าหรับปีบัญชี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้น าเสนอผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต จ านวน 3 ราย (หน้า 162-166) 

มติที่ประชุม อนุมัติ รับบริษัทเอ็น เอส เค สอบบัญชี โดยนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ค่าธรรมเนียม 150,000 บาท  

4.7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด พ.ศ. 2563 

ประธานฯ ท าหน้าที่ประธานฯ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาการแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้อง

กับ พรบ.ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 สหกรณ์ฯ ที่ประกาศมา (หน้า 167-182)  

นายจิรวัฒน์ อุมาบล ที่ปรึกษากฎหมาย เนื่องจากได้แก้ไข พรบ.ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 สหกรณ์ฯ จะแก้ไขให้

สอดคล้อง โดยไม่ต้องนัดประชุมใหญ่วิสามัญ 

ข้อ 3 (3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น ผ่าน 

ข้อ 4 (2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่น ผ่าน 

ข้อ 7 วรรค 3 ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื่อ

ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ ผ่าน 

ข้อ 10 (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมฯ ผ่าน 

ข้อ 13 การรับฝากเงินฯ ผ่าน 

ข้อ 22 ปีทางบัญชี 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ไม่แก้ไข ให้คงเดิม 

นายศักดิ์ชัย เสนีวงศ์ ควรจะปิดสิ้นปีทางปฏิทิน 31 ธ.ค. ของทุกปี 

นายสุชาติ อุชุภาพ น าเสนอในอดีตทางกรมตรวจบัญชีสิ้นปี ท าให้ช่วงสิ้นปีเจ้าหน้าที่ไม่พอ ท าให้การตรวจ

ล่าช้า จึงขอปรับเป็นวันที่ 30 พ.ย. เป็นการลดการแออัด สามารถที่จะปันผลและเฉลี่ยคืนให้สมาชิกและชุมนุมฯ ได้ทัน

สิ้นปี 

ข้อ 24 การจัดสรรก าไรสุทธิฯ ผ่าน 

ข้อ 29 การสอบบัญชีฯ ผ่าน 

ข้อ 30 คุณสมบัติของสมาชิกฯ ผ่าน 

ข้อ 36 คุณสมบัติสมาชิกสมทบ ผ่าน 

ข้อ 39 (3) ผ่าน 

ข้อ 40 การโอนสมาชิกฯ ผ่าน 

ข้อ 42 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฯ ผ่าน 

ข้อ 43 การขาดสมาชิกภาพฯ ผ่าน 

ข้อ 63 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะฯ ผ่าน 
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ข้อ 66 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ผ่าน 

ข้อ 69 วรรค 2 ผ่าน 

ข้อ 82 วรรค 3 ผ่าน 

ข้อ 86 เจ้าหน้าที่อื่นฯ ผ่าน  

ข้อ 88 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ ผ่าน  

มติที่ประชุม อนุมัติ (ยกเว้นเฉพาะข้อบังคับข้อที่ 22 การปิดบัญชี ให้คงเดิมไม่แก้ไข) 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.....หน้า 183-186) 

4.8 พิจารณาหลักประกันเงินกู้ 

นายศักดิ์ชัย เสนีวงศ์ สมาชิกทุกคนต้องท าหลักประกันสินเชื่อไม่เห็นด้วย 

นายวรรณะ ทองเทพ ขอปรับข้อ 1 สมาชิกผู้ทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯก าหนด โดยให้

สหกรณ์ไปท าหลักเกณฑ์มา 

นายธีระ โสภณมณี ทะเบียนสมาชิกที่ 10214 หน่วยทุ่งตะโก หลักประกันของสมาชิก คณะกรรมการน่าจะ

บริหาร ของฌาปนกิจ ทั้ง 3 ชุมนุม น่าจะช่วยได้มากอยู่ที่คณะกรรมการจะบริหาร 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ ข้อ 1 ตามที่นายวรรณะ เสนอ คือ สมาชิกทุกคนต้องท าหลักประกันให้เพียงพอกับ

วงเงินกู้ /ข้อ 2  ตัด 

4.9 พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 67 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563 

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 67 และผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2563ได้

ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 67 และผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2563  โดยอาศัย

อ านาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร..จ ากัด..ว่าด้วย..การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ..พ.ศ..2562   

หน่วยที่สรรหามีทั้งหมด 5 หน่วย มีผู้เข้ารับการสรรหาเกินจ านวนที่ว่างลง ยกเว้นหน่วยอ าเภอสวี มีผู้สมัคร

เข้ารับการสรรหา จ านวน 1 คน คือ นายสมวงค์ พะลัง ซึ่งเท่ากับจ านวนกรรมการที่ว่างลง จึงต้องจัดให้มีการ

ลงคะแนนสรรหา และต้องได้รับคะแนนสรรหาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ผลการลงคะแนน

สรรหา คะแนนที่ได้ 665 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ของผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2562 ข้อ 17 

ประธานคณะกรรมการสรรหา ได้จัดท าบัญชีรายชื่อเท่ากับจ านวนคณะกรรมการที่ว่างลงตามระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2562 ข้อ 20 เพื่อให้ที่ประชุม

ใหญ่เลือกตั้งอีกครั้ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
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4.9.1 คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 67 รวม 7 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 

หน่วยสรรหา ชื่อ - สกุล คะแนนทีไ่ด ้ หมายเหตุ 
1. หน่วยเมือง (3 ต าแหน่ง) 1. นายสมคิด พานิชเกษม 936 

2. นายด า แพนุ้ย 857 
3. นายชัยภูมิ นาคสังข์ 831 

2. หน่วยสวี (1 ต าแหน่ง) 1. นายสมวงค์ พะลัง 665 
3. หน่วยทุ่งตะโก (1 ต าแหน่ง) 1. นายนุกูล พาหุนนท์ 129 
4. หน่วยหลังสวน (1 ต าแหน่ง) 1. นายสมเจตน์ จันทร์เจริญ 469 
5. หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษา (1 ต าแหน่ง) 1. นายปรีชา พิมล 634 

มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

4.9.2 ผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รวม 5 ต าแหน่ง 
ประกอบด้วย 

1. นายวีระ พรเสถียรพงศ์ คะแนนที่ได้ 3,333 คะแนน 
2. นายสมชาย โกฏวิเชียร คะแนนที่ได้ 3,325 คะแนน 
3. นายสุรพล เหมตระเวน คะแนนที่ได้ 3,258 คะแนน 
4. นายปริญญา พงศ์กาสอ คะแนนที่ได้ 3,162 คะแนน 
5. นางอุทัยวรรณ พงศ์อร่าม คะแนนที่ได้ 3,159 คะแนน 

มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

4.9.3 รายงานผลการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 67 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 

2563 

1. ต าแหน่งกรรมการหน่วยเมือง จ านวน 3 ต าแหน่ง  มีผู้สมัครรับการสรรหา จ านวน 7 คน  คือ

ล าดับที่ หมายเลข ชื่อ – สกุล คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
1 1 นายสมคิด พานิชเกษม 936 

2 3 นายด า แพนุ้ย 857 
3 2 นายชัยภูมิ นาคสังข์ 831 

4 5 นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ 656 

5 6 นางสาวพรพรรณ์ พรหมสมบัติ 493 
6 4 นายสุรพงษ์ ปุญจุบัน 335 

7 7 นายส าราญ ขวัญพุฒ 310 
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2. ต าแหน่งกรรมการหน่วยหลังสวน จ านวน 1 ต าแหน่ง มีผู้สมัครรับการสรรหา จ านวน 2 คน คือ

ล าดับที ่ หมายเลข ชื่อ – สกุล คะแนนทีไ่ด ้ หมายเหตุ 

1 1 นายสมเจตน์ จันทร์เจริญ 469 

2 2 นายมนู สวนจันทร์ 335 

3. ต าแหน่งกรรมการหน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง มีผู้สมัครรับการสรรหา จ านวน 2 คน คือ

ล าดับที ่ หมายเลข ชื่อ – สกุล คะแนนทีไ่ด ้ หมายเหตุ 
1 1 นายปรีชา พิมล 634 

2 2 นายบรรเจิด นิลยกานนท์ 530 

4. ต าแหน่งกรรมการหน่วยสวี จ านวน 1 ต าแหน่ง มีผู้สมัครรับการสรรหา จ านวน  1 คน คือ

ล าดับที ่ หมายเลข ชื่อ – สกุล คะแนนทีไ่ด ้ หมายเหตุ 

1 1 นายสมวงค์ พะลัง 665 
คิดเป็นร้อยละ 82.00 ของ 
ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา 

5. ต าแหน่งกรรมการหน่วยทุ่งตะโก จ านวน 1 ต าแหน่ง มีผู้สมัครรับการสรรหา จ านวน 3  คน คือ

ล าดับที ่ หมายเลข ชื่อ – สกุล คะแนนทีไ่ด ้ หมายเหตุ 

1 2 นายนุกูล พาหุนนท์ 129 
2 1 นายจ ารูญ พิทักษ์พิมพ์เจริญ 121 

3 3 นายทวีทรัพย์ ภู่สุรัตน์ 48 

6. ต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  จ านวน 5 ต าแหน่ง มีผู้สมัครจ านวน  9  คน คือ

ล าดับที ่ หมายเลข ชื่อ – สกุล คะแนนทีไ่ด ้ หมายเหตุ 

1 1 นายวีระ พรเสถียรพงศ์ 3,333 
2 8 นายสมชาย โกฏวิเชียร 3,325 

3 3 นายสุรพล เหมตระเวน 3,258 
4 5 นายปริญญา พงศ์กาสอ 3,162 

5 7 นางอุทัยวรรณ พงศ์อร่าม 3,159 
6 2 นายเสรี ขวัญยืน 3,135 *ส ารอง

7 4 นายเกรียงศักดิ์ จังคสุต 2,814 

8 9 นายคะนอง พรหมสุวรรณ 2,802 
9 6 นายศิร ิ โกมุท 2,125 
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นายประยุทธ สุนทรวิภาต ทะเบียนสมาชิก 12765 ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา และใช้ค าว่าเลือกตั้ง 

เมื่อสรรหามาแล้ว มันพอดีมาที่ประชุมใหญ่มาเลือกตั้ง ค าว่าเลือกตั้งมันต้องมีคู่แข่งจึงขอความหมายจากที่ปรึกษา

กฎหมาย ขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่รับรอง 

นายจิรวัฒน์ อุมาบล ที่ปรึกษากฎหมาย เราต้องปฏิบัติตามระเบียบ และมติที่ประชุมใหญ่ ซึ่งไม่ได้ผิดอะไร

เพราะตอนนี้เราก็มาเลือกในที่ประชุมใหญ่ ยังไม่มีนิยามใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งไม่มีข้อยุติ เราไม่ได้ท าผิดตามข้อบังคับ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 ปัญหาเรื่องหนี้สงสัยจะสูญเป็นเร่ืองใหญ่ขอให้คณะกรรมการให้ความส าคัญ 

5.2 นายสุชาติ อุชุภาพ บางกลุ่มได้ตั้งกลุ่มไลด์เชิญชวนให้สมาชิกลาออก ให้ล้มการเลือกตั้ง พวกนี้ถ้าท่าน

ประธานปล่อยไว้จะท าให้สหกรณ์ฯเสียหายอย่างยิ่ง ขอให้ด าเนินการกลับกลุ่มคนเหล่านี้ให้เป็นเยี่ยงอย่าง  

ขอเสนอปิดประชุมและจ่ายค่าเบี้ยประชุม 

เลิกประชุมเวลา 19.15 น. 

(ลงชื่อ) สุพจน์  ฉิมสอาด   ผู้จดบันทึกการประชุม 

       (นายสุพจน์  ฉิมสอาด) 

      กรรมการและเลขานุการ 

(ลงชื่อ) บรรจง  โลกมิตร   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

        (นายบรรจง  โลกมิตร) 

  ประธานกรรมการ 

ส าเนาถูกต้อง 

(นายสุพจน์  ฉิมสอาด) 

กรรมการและเลขานุการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด 
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