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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำ�ากัด
รายงานการประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจำ�าปี 2565

วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2565
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวัิที่ยาลัยธ์รรมศาสตร์

j8i
สมาชิกุผู้้�เข้�าร่วัมประชุมใหญ	่ 225	คน	จากจำนวนสมาชิิกทั้้�งหมด	10,171	คน
	 	 	 	 โดยมี	รศ.ว่าทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	
	 	 	 	 เป็นประธานในทั้ี�ประชิุม
ผู้้�เข้�าร่วัมประชุม 	 1.	คุณเรืองชิ้ย	 โพนพุฒ	 ผู้้�อำนวยการกลีุ่มจ้ดต้�งแลีะส่งเสริมสหกรณ์												
	 	 	 	 2.	คุณฐิิติมา	 กรวาทั้ิน	 น้กวิชิาการปฏิิบั้ติการ	
				 	 	 	 3.	คุณชิ้ชิวาลี		 เงินนาค	 ผู้้�แทั้นผู้้�สอบับั้ญชิี	ประจำปี	2564
				 	 	 	 4.	ดร.วรกร	 แชิ่มเมืองปัก			 ผู้้�ตรวจสอบักิจการ	ประจำปี	2564

เริ�มประชุมเวัลา 13.15 น.
	 รองศาสตราจารย์เกศินี	 วิฑู้รชิาติ	 อธิการบัดี	 ประธานในพิธีจุดธ้ปเทีั้ยนบั้ชิาพระร้ตนตร้ย	 ต่อจากน้�น	 
รศ.ว่าทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีปีรีชิานนท์ั้	ประธานกรรมการ	กลีา่วรายงานผู้ลีการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทั้รพ้ย์มหาวิทั้ยาล้ีย
ธรรมศาสตร์	จำก้ด	ในรอบัปี	2565	สรุปได�ด้งนี�	
	 กระผู้มในนามของสมาชิกิ	คณะกรรมการดำเนนิการ	แลีะเจ�าหน�าทั้ี�สหกรณอ์อมทั้รพ้ยม์หาวทิั้ยาลีย้ธรรมศาสตร์	
จำก้ด	 ขอขอบัพระคุณอธิการบัดีทั้ี�ได�กรุณามาเป็นเกียรติในการเปิดการประชิุมใหญ่สาม้ญประจำปี	 2565	 ในโอกาสนี� 
กระผู้มขออนุญาตรายงานผู้ลีการดำเนินงาน	แลีะกิจการของสหกรณ์ออมทั้ร้พย์มหาวิทั้ยาลี้ยธรรมศาสตร์	จำก้ด	ในรอบัปี	
2564	พอส้งเขป	4	ประการ	ด้งนี�

ประการแรก จำ�านวนสมาชุิกและทุนด�าเนินงาน
	 ในป	ี2564	สมาชิกิได�ให�ความเชิื�อม้�นต่อคณะกรรมการดำเนินการ	แลีะเจ�าหน�าทีั้�ทีั้�ยดึม้�นในหลีก้การความซืื่�อสต้ย์
สจุรติ	ความโปรง่ใสตรวจสอบัได�	การบัรกิารทั้ี�รวดเรว็	ความมนี�ำใจ	เอื�ออาทั้รตอ่มวลีสมาชิกิ	แลีะมหาวทิั้ยาลีย้ธรรมศาสตร์	
การยึดม้�นในการสร�างความม้�นคง	แลีะการลีงทัุ้นทั้ี�ไม่เสี�ยงภั้ย	แลีะให�ผู้ลีตอบัแทั้นทั้างการเงินในอ้ตราส้งแก่ผู้้�ถืือหุ�น	แลีะ 
ผู้้�ฝากเงิน	 แลีะการด้แลีเอาใจใส่สมาชิิกผู้้�ก้�	 แลีะการให�สว้สดิการทีั้�ดีแก่สมาชิิก	 ชุิมชินแลีะส้งคม	 ทั้ำให�จำนวนสมาชิิก	
สอมธ.	เพิ�มขึ�นจาก	9,975	คน	ในปี	2563	เป็น	10,153	คน	ในปี	2564	หรือเพิ�มขึ�น	178	คน	ทัุ้นดำเนินงานเพิ�มขึ�นจาก	
31,195.64	ลี�านบัาทั้	ในปี	2563	เป็น	33,815.74	ลี�านบัาทั้	ในปี	2564	เพิ�มขึ�น	2,620.10	ลี�านบัาทั้	หรือร�อยลีะ	8.40	 
โดยสามารถืทั้ำกำไรสุทั้ธิได�	342.34	ลี�านบัาทั้	

ประการท่�สอง การให้สินเชุ่�อแก่สมาชุิก
	 สอมธ.	สามารถืให�บัรกิารเงนิก้�แกส่มาชิกิได�ตามเจตนารมณ	์โดยเฉพาะเงนิให�ก้�ประเภัทั้พเิศษ	ณ	วน้ทั้ี�	31	ธน้วาคม	
2564	สอมธ.	มียอดเงินก้�พิเศษจำนวน	3,002.29	ลี�านบัาทั้	แสดงให�เห็นว่า	สมาชิิกได�ก้�เงินเพื�อนำไปใชิ�จ่ายในการชิ่วยเสริม
สร�างฐิานะความเป็นอย้่ให�ดีขึ�น	 โดยการจ้ดหาทั้ี�อย้่อาศ้ยแลีะบัรรเทั้าความเดือดร�อนในเรื�องความจำเป็นทั้างการเงินอย่าง
สมเหตุสมผู้ลี	โดยการเพิ�มวงเงินก้�	สำหร้บัสมาชิิกส้งสุด	15	ลี�านบัาทั้	
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ประการท่�สาม การให้สวัสดิการแก่สมาชุิกและการเอ่�ออาทร 
	 สอมธ.	ได�จ่ายเงินทัุ้นสาธารณประโยชิน์เพื�อเป็นสว้สดิการแก่สมาชิิกแลีะครอบัคร้วตลีอดจนสน้บัสนุนกิจกรรม 
ตา่ง	ๆ 	ของมหาวิทั้ยาลีย้ธรรมศาสตร์	แลีะบัริจาคเพื�อสาธารณกุศลี	เปน็จำนวนเงินท้ั้�งสิ�น	8,806,050.00	บัาทั้	จ่ายเงินกองทุั้น
ทั้ดแทั้นสมาชิกิเป็นจำนวนเงิน	11,796,540.00	บัาทั้	แลีะจา่ยเงนิกองทั้นุเกษยีณอายรุาชิการเป็นจำนวนเงิน	4,410,000.00	
บัาทั้	 รวมเงินทั้ี�จ่ายเพื�อสมาชิิกแลีะจ่ายเพื�อครอบัคร้วของสมาชิิกจำนวนทั้้�งสิ�น	 25,012,590.00	 บัาทั้	 นอกจากน้�นย้ง
สน้บัสนุนกิจกรรมของมหาวิทั้ยาลี้ยธรรมศาสตร์แลีะเอื�ออาทั้รต่อชิุมชินแลีะส้งคม	เป็นจำนวนทั้้�งสิ�น	3,534,000.00	บัาทั้
	 นอกจากนี�	สอมธ.	ยง้ให�ความร้�ความเข�าใจแก่มวลีสมาชิกิในรป้แบับัต่าง	ๆ 	เชิน่	การจด้สม้มนาสมาชิกิตามหน่วย
งานต่าง	 ๆ	 การออกจุลีสาร	 แลีะจ้ดทั้ำเว็บัไซื่ต์เพื�อเผู้ยแพร่ข่าวสารแลีะเป็นศ้นย์กลีางสร�างความเข�าใจระหว่างสมาชิิกก้บั	
สอมธ.	

ประการท่�ส่� การสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
	 สหกรณ์ออมทั้ร้พย์มหาวิทั้ยาลี้ยธรรมศาสตร์	 จำก้ด	 ให�การสน้บัสนุนแลีะช่ิวยเหลืีอขบัวนการสหกรณ์	 ในด�าน
เงินทัุ้นทั้ี�คงเหลีือ	นอกจากการให�สมาชิิก	สอมธ.	ก้�	เพื�อเป็นการชิ่วยเหลีือซื่ึ�งก้นแลีะก้นตามหลี้กการสหกรณ์	
	 จากการปฏิิบั้ติหน�าทั้ี�อย่างเต็มความสามารถื	แลีะด�วยความซื่ื�อส้ตย์สุจริตของคณะกรรมการแลีะเจ�าหน�าทั้ี�ของ
สหกรณ์ออมทั้ร้พย์มหาวิทั้ยาลี้ยธรรมศาสตร์	จำก้ด	จึงทั้ำให�การดำเนินงานประสบัผู้ลีสำเร็จอีกปีหนึ�ง	ถืึงแม�ว่าในปี	2564	
สอมธ.	จะมวิีกฤตในเรื�องของ	บัมจ.	การบันิไทั้ยทั้ี�ไมไ่ด�รบ้ัผู้ลีตอบัแทั้นแลีะการรบ้ัร้�การด�อยคา่หุ�นก้�จำนวน	118.25	ลี�านบัาทั้ 
ทั้ำให�เมื�อสิ�นปี	 2564	 มีกำไรสุทั้ธิ	 342.34	 ลี�านบัาทั้	 ด้งน้�นคณะกรรมการดำเนินการจึงได�มีมติใชิ�ทุั้นร้กษาระด้บัอ้ตรา
เงินปันผู้ลี	 เพื�อนำมาจ่ายเงินปันผู้ลีให�ก้บัสมาชิิก	 ในอ้ตราร�อยลีะ	 4.45	 ต่อปี	 แลีะจ่ายเงินเฉลีี�ยคืนดอกเบีั�ยเงินก้�ในอ้ตรา
ร�อยลีะ	10.00	ต่อปี	จากอ้ตราดอกเบัี�ยเงินก้�ร�อยลีะ	4.75	ต่อปี	ซื่ึ�งเทั้่าก้บัสมาชิิก	สอมธ.	จ่ายดอกเบัี�ยเงินก้�เพียงร�อยลีะ	
4.27	 ต่อปี	 หรือเพียงร�อยลีะ	 0.35	 ต่อเดือน	 เทั้่าน้�น	 น้บัว่าเป็นอ้ตราดอกเบัี�ยเงินก้�ทั้ี�ต�ำมาก	 เมื�อเปรียบัเทั้ียบัก้บัสถืาบั้น 
การเงนิทั้้�วไป	แลีะยง้สามารถืจ้ดสรรเข�ากองทั้นุเพื�อเป็นสวส้ดกิารให�กบ้ัสมาชิกิได�อยา่งเหมาะสมตามอดุมการณข์องสหกรณ์ 
อีกด�วย
	 นอกจากนี�ในปี	2564	สหกรณ์ออมทั้ร้พย์มหาวิทั้ยาลี้ยธรรมศาสตร์	จำก้ด	 ได�ร้บัการประเมินมาตรการบัริหาร
จ้ดการจากสำน้กงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทั้พมหานคร	พื�นทั้ี�	1	“ผู้่านเกุณฑ์์มาตรฐาน” 
	 บัด้นี�ได�เวลีาอน้ควรแลี�ว	ขอเรยีนเชิญิอธกิารบัดมีหาวทิั้ยาลีย้ธรรมศาสตร	์กลีา่วเปดิการประชิมุใหญส่ามญ้ประจำ
ปี	2565
	 ดิฉ้นร้�สึกเป็นเกียรติทั้ี�ได�มีโอกาสมาร่วมประชุิมใหญ่ของสหกรณ์ออมทั้ร้พย์มหาวิทั้ยาลี้ยธรรมศาสตร์	 จำก้ด	 
ในว้นนี�	 จากรายงานของประธานกรรมการ	 ทั้ำให�ทั้ราบัถึืงความเจริญก�าวหน�าของสหกรณ์ฯ	 โดยในปี	 2564	 สอมธ.	 
ทั้ำกำไรสุทั้ธิได�ถืึง	342.34	ลี�านบัาทั้	สามารถืจ่ายเงินปันผู้ลีในอ้ตราร�อยลีะ	4.45	ต่อปี	เงินเฉลีี�ยคืนเงินก้�อีกร�อยลีะ	10.00	
ต่อปี	โดย	สอมธ.	คิดอ้ตราดอกเบัี�ยเงินให�ก้�แก่สมาชิิกเพียงร�อยลีะ	4.75	ต่อปีเทั้่าน้�น	น้บัได�ว่าสหกรณ์ฯ	ได�มีส่วนชิ่วยเหลีือ
สมาชิิก	ซื่ึ�งเป็นบัุคลีากรของมหาวิทั้ยาลี้ยธรรมศาสตร์เป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะเงินก้�เพื�อทั้ี�อย้่อาศ้ย	ถืือเป็นสว้สดิการ	แลีะ
การสร�างคุณภัาพชีิวติทั้ี�ดีให�แก่สมาชิกิ	นอกจากนี�สหกรณ์ฯ	ยง้สามารถืระดมเงินรบ้ัฝากเพิ�มขึ�นได�อีกเป็นจำนวนมาก	สมตาม
เจตนารมณ์ของสหกรณ์ฯ	ทั้ี�มุ่งส่งเสริมการออมทั้ร้พย์ของสมาชิิก	รวมทั้้�งให�การสน้บัสนุนกิจการต่าง	ๆ	ของมหาวิทั้ยาลี้ย
ธรรมศาสตร์เป็นอย่างดี	
	 ดิฉ้นมีความเชิื�อม้�นว่าความสำเร็จของสหกรณ์ฯ	 ทีั้�ได�ร้บัอย้่ทุั้กว้นนี�	 เป็นผู้ลีมาจากบุัคลีากรทุั้กฝ่ายทีั้�ทั้ำหน�าทั้ี�
ของแต่ลีะฝ่ายได�อย่างเหมาะสม	 มีการบัริหารจ้ดการทั้ี�ถื้กต�อง	 มีสมาชิิกทั้ี�ให�ความร่วมมือชิ่วยเหลีือแก่สหกรณ์ในด�าน
ต่าง	ๆ	ทัุ้กทั้่านทั้ราบัดีว่าการทั้ำความดี	หรือการประสบัความสำเร็จน้�นต�องใชิ�แรงกายแรงใจ	แลีะความร่วมมืออย่างมาก	 
แม�กระน้�นการร้กษาความดี	แลีะการประสบัความสำเร็จอย่างต่อเนื�อง	เป็นเรื�องทั้ี�ยากยิ�งกว่า	ดิฉ้นจึงขอให�ทัุ้กฝ่ายได�ร้กษา
สิ�งดีงามเหล่ีานี�ไว�	 เพื�อทั้ี�จะให�สหกรณ์ของเราก�าวหน�ายิ�ง	ๆ 	 ขึ�นต่อไป	 อย่างไรก็ตาม	 การบัริหารการเงินมีความเสี�ยงทั้ี�เรา 
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พงึต�องระมด้ระวง้	กลีา่วคอื	การบัรหิารด�วยความรอบัคอบั	การยดึหลีก้การทั้ี�ถืก้ต�อง	ซื่ึ�งดิฉน้หวง้วา่	คณะกรรมการดำเนนิการ 
ฝ่ายจ้ดการ	แลีะสมาชิิก	จำเป็นต�องเข�าใจเรื�องเหลี่านี�เป็นอย่างดี	
	 ดิฉ้นขออำนาจคุณพระศรีร้ตนตร้ย	 แลีะสิ�งศ้กดิ�สิทั้ธิ�ท้ั้�งหลีายได�โปรดดลีบั้นดาลีให�คณะกรรมการดำเนินงาน	 
เจ�าหน�าทั้ี�	แลีะสมาชิิกของสหกรณ์ออมทั้ร้พย์มหาวิทั้ยาลี้ยธรรมศาสตร์	จำก้ด	ประสบัแต่ความสุขความเจริญ	มีพลีานาม้ย
แข็งแรง	ปราศจากโรคภั้ยไข�เจ็บัแลีะภั้ยอ้นตรายทั้้�งหลีายทั้้�งปวง	
	 บั้ดนี�	 ได�เวลีาอ้นสมควรแลี�ว	 ดิฉ้นขอเปิดการประชุิมใหญ่สาม้ญประจำปี	 2565	 ของสหกรณ์ออมทั้ร้พย์
มหาวิทั้ยาลี้ยธรรมศาสตร์	ณ	บั้ดนี�	
	 หลี้งจากอธิการบัดีกลี่าวเปิดประชิุมแลี�ว	รศ.ว่าทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	ได�ดำเนินการ
ประชิุมตามระเบัียบัวาระการประชิุมด้งนี�

วัาระที่่� 1 เร่�องแจ้�งที่่�ประชุมเพั่�อที่ราบ
 1.1 แจ้�งผู้้�เข้�าร่วัมประชุม 
	 รศ.ว่าทั้ี�	 ร.ต.ดร.นพพร	 ลีีปรีชิานนทั้์	 ประธานกรรมการ	 แจ�งทีั้�ประชุิมเพื�อทั้ราบัเกี�ยวก้บัผู้้�เข�าร่วมประชุิมทั้ี�ได� 
ให�เกียรติแก่	สอมธ.	ในการเข�าร่วมประชิุมใหญ่	ด้งนี�
	 1.	คุณเรืองชิ้ย	 โพนพุฒ	 ผู้้�อำนวยการกลีุ่มจ้ดต้�งแลีะส่งเสริมสหกรณ์	
	 2.	คุณฐิิติมา	 กรวาทั้ิน	 น้กวิชิาการปฏิิบั้ติการ	
		 3.	คุณชิ้ชิวาลี		 เงินนาค	 ผู้้�แทั้นผู้้�สอบับั้ญชิี	ประจำปี	2564
		 4.	ดร.วรกร	 แชิ่มเมืองปัก		 ผู้้�ตรวจสอบักิจการ	ประจำปี	2564
 1.2 แจ้�งสมาชิกุถึึงแกุ่กุรรม	 ในรอบัระยะเวลีาการดำเนินงานของสหกรณ์ต้�งแต่มกราคม	 2564	 ถึืงธ้นวาคม	
2564	มีสมาชิิกสหกรณ์ถืึงแก่กรรมจำนวนทั้้�งสิ�น	30	คน	ด้งนี�

ลำดัับ ช่�อ - สกุุล เลข้ที่ะเบ่ยน สังกุัดั อายุสมาชิกุ

1 นายระดม		วงษ์น�อม 00127 ทั้้�วไป	:	ข�าราชิการบัำนาญ 44	ปี	10	เดือน

2 นายพิพ้ฒน์		ศุภัชิวลีิต 00175 ทั้้�วไป	:	ข�าราชิการบัำนาญ 48	ปี	7	เดือน

3 นางย้ระ		เอี�ยมชิื�น 00247 ทั้้�วไป	:	ข�าราชิการบัำนาญ 48	ปี	5	เดือน

4 นางสาววารุณี		ภั้วสรกุลี 00260 ทั้้�วไป	:	ข�าราชิการบัำนาญ 48	ปี	9	เดือน

5 นางสุน้นทั้า		ธาตวากร 00270 ทั้้�วไป	:	ข�าราชิการบัำนาญ 48	ปี	5	เดือน

6 นายเจริญ		กุญแจทั้อง 00685 ทั้้�วไป	:	ข�าราชิการบัำนาญ 47	ปี	2	เดือน

7 นายสุเทั้พ		แจ�งพะเนียด 00753 ทั้้�วไป 45	ปี	11	เดือน

8 นางพิศ		พ้นธุ์สมุทั้ร 00873 ทั้้�วไป 44	ปี	4	เดือน

9 นายพนอม		นพการุณ 00890 ทั้้�วไป 44	ปี	11	เดือน

10 นายสมพิศ		ชิิดเชิื�อ 00918 ทั้้�วไป 44	ปี	11	เดือน

11 นางอำพร		อรรถืเอี�ยม 00982 ทั้้�วไป	:	ข�าราชิการบัำนาญ 44	ปี	6	เดือน

12 นางจิตรา		คฤหบัดี 01109 ทั้้�วไป 43	ปี	9	เดือน

13 นายสมชิาย		คลี�ายสุบัรรณ์ 01229 ทั้้�วไป	:	ลี้กจ�างบัำเหน็จรายเดือน 42	ปี	11	เดือน

14 นายพิชิ้ย		มณเฑูียรประเสริฐิ 01341 ทั้้�วไป 40	ปี	7	เดือน

15 นายสุบัิน		รุ่งฤกษ์ 01382 ทั้้�วไป	:	ลี้กจ�างบัำเหน็จรายเดือน 37	ปี	6	เดือน

16 นายธง		สุกแสงศรี 01531 ทั้้�วไป 41	ปี	3	เดือน

17 นายโกวิทั้		รพีพิศาลี 01549 ทั้้�วไป 40	ปี	10	เดือน
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ลำดัับ ช่�อ - สกุุล เลข้ที่ะเบ่ยน สังกุัดั อายุสมาชิกุ

18 นายปรีชิา		งามเจริญมงคลี 01629 ทั้้�วไป	:	ข�าราชิการบัำนาญ 40	ปี	

19 นางสาวสายจิตร		สิงหเสนี 01925 ทั้้�วไป	:	ข�าราชิการบัำนาญ 38	ปี	5	เดือน

20 ศ.ดร.จุลีชิีพ		ชิินวรรโณ 01966 ทั้้�วไป	:	ข�าราชิการบัำนาญ 37	ปี	11	เดือน

21 นายสุว้ฒน์		สุว้ฒโน 02009 ทั้้�วไป	:	ข�าราชิการบัำนาญ 37	ปี	7	เดือน

22 นายบัุญชิ่วย		ภัาษี 02228 ทั้้�วไป	:	ลี้กจ�างบัำเหน็จรายเดือน 35	ปี	5	เดือน

23 นางสาวธาราร้ตน์		พรหมบัุบัผู้า 02400 ทั้้�วไป	:	ข�าราชิการบัำนาญ 35	ปี	2	เดือน

24 นางนงนุชิ		ใจกลี�า 03786 กองวิเทั้ศส้มพ้นธ์ 26	ปี	6	เดือน

25 นางสาวศิริร้ตน์		แสงนพร้ตน์ 05669 ทั้้�วไป 20	ปี	11	เดือน

26 นายคมส้น		ดำรงค์ชิาติ 05728 ทั้้�วไป 16	ปี	1	เดือน

27 ศ.ดร.ประภั้สสร์		เทั้พชิาตรี 06049 คณะร้ฐิศาสตร์ 18	ปี	4	เดือน

28 นางสาวเบัญจร้ตน์		อวยพร 08086 โรงพยาบัาลีฯ	 13	ปี	2	เดือน

29 นางณ้ทั้ภั้ทั้ร		คำพ้นธ์ 09011 สำน้กทั้ะเบัียนน้กศึกษา 11	ปี	1	เดือน

30 นายบั้ณฑู้ร		ราชิมณี 09916 คณะศิลีปศาสตร์ 9	ปี	4	เดือน

 	 1.3	 เพื�อให�การประชิุมใหญ่สาม้ญประจำปี	 2565	 ดำเนินไปด�วยความเรียบัร�อยแลีะบัรรลีุว้ตถืุประสงค์	 

จึงขอทั้ำความเข�าใจต่อสมาชิิก	ด้งต่อไปนี�

	 		 1.	 จะประชิุมตามระเบัียบัวาระทั้ี�ส่งให�สมาชิิกแลี�ว

	 	 2.	 ทั้า่นสมาชิกิทั้ี�จะอภัปิรายยกมือให�ประธานอนุญาต	เมื�อประธานอนุญาตแลี�วให�แจ�งชิื�อ-สกลุี	เลีขทั้ะเบัยีน 

	 	 	 สมาชิิก	แลีะหน่วยงาน

	 		 3.	 สมาชิิกต�องพ้ดก้บัประธาน	พ้ดในประเด็น	ส้�นกระชิ้บั	ร้ดกุม	แลีะไม่พ้ดส่อเสียดคนอื�น

	 		 4.	 ควรร้กษามารยาทั้	ใชิ�วาจาสุภัาพเหมาะสม	แลีะให�เกียรติทั้ี�ประชิุม

	 		 5.	 ทั้ี�ประชิมุแห่งนี�ไมม่เีอกสทิั้ธิ�คุ�มครอง	หากมกีารพด้ให�บุัคคลีอื�นได�รบ้ัความเสียหาย	ผู้้�พด้จะต�องรบ้ัผิู้ดชิอบั 

	 	 	 ในสิ�งทั้ี�พ้ดต่อทั้ี�ประชิุม

	 1.4	 อำนาจหน�าทั้ี�ของทั้ี�ประชิุมใหญ่ตามข�อบั้งค้บัสหกรณ์ออมทั้ร้พย์มหาวิทั้ยาลี้ยธรรมศาสตร์	 จำก้ด	 ข�อ	 70	 

ทั้ี�ประชิุมใหญ่มีอำนาจหน�าทั้ี�พิจารณาวินิจฉ้ยปัญหาทัุ้กอย่างทั้ี�เกิดขึ�น	 เกี�ยวก้บักิจการของ	 สอมธ.	 อำนาจหน�าทั้ี�เชิ่นว่านี� 

ให�หมายความรวมถืึง

	 	 (1)	ร้บัทั้ราบัเรื�องร้บัสมาชิิกเข�าใหม่	 สมาชิิกออกจาก	 สอมธ.	 แลีะวินิจฉ้ย	 ข�ออุทั้ธรณ์ของผู้้�สม้ครซึื่�งมิได� 

	 	 	 ร้บัเลีือกเข�าเป็นสมาชิิก	แลีะสมาชิิกทั้ี�ถื้กให�ออกจาก	สอมธ.

	 	 (2)	ร้บัทั้ราบัรายงานประจำปีแสดงผู้ลีการดำเนินงานของ	สอมธ.	

	 	 (3)	พิจารณาอนุม้ติงบัดุลี	แลีะจ้ดสรรกำไรสุทั้ธิประจำปีของ	สอมธ.

	 	 (4)	พิจารณาเลีือกต้�ง	แลีะถือดถือนกรรมการดำเนินการ	แลีะผู้้�ตรวจสอบักิจการของ	สอมธ.

	 	 (5)	พิจารณากำหนดบัำเหน็จค่าตอบัแทั้นการปฏิิบั้ติงานของกรรมการดำเนินการหรือกรรมการอื�น	ๆ 	แลีะ 

	 	 	 ผู้้�ตรวจสอบักิจการของ	สอมธ.

	 	 (6)	พิจารณากำหนดวงเงิน	ซื่ึ�ง	สอมธ.	อาจก้�ยืม	หรือค�ำประก้น

		 		 (7)	อนุม้ติประมาณการรายจ่ายประจำปีของ	สอมธ.

		 	 (8)	พิจารณาแก�ไขเพิ�มเติมข�อบั้งค้บั
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		 		 (9)	ร้บัทั้ราบัเรื�องการดำเนินงานของส้นนิบัาตสหกรณ์แห่งประเทั้ศไทั้ยแลีะ/หรือชุิมนุมสหกรณ์ทีั้�	 สอมธ.	 

	 	 	 เป็นสมาชิิกอย้่

		 		 (10)	พิเคราะห์แลีะปฏิิบ้ัติตามระเบีัยบั	 หรือคำส้�งของนายทั้ะเบีัยนสหกรณ์หรือข�อส้งเกตของผู้้�สอบับ้ัญชีิ 

	 	 	 	 ซื่ึ�งนายทั้ะเบัียนสหกรณ์แต่งต้�ง

	 	 (11)	กำหนดร้ปการณ์ซื่ึ�งสหกรณ์คิดจะทั้ำเป็นเครื�องเกื�อหนุนบัรรดาสมาชิิกตามว้ตถืุประสงค์ของ	สอมธ.

		 	 (12)	อำนาจหน�าทั้ี�อื�นตามทั้ี�กฎหมาย	หรือข�อบั้งค้บันี�กำหนดให�เป็นอำนาจหน�าทั้ี�ของทั้ี�ประชิุมใหญ่

  ที่่�ประชุมรับที่ราบ

วัาระที่่� 2 เร่�องรับที่ราบกุารรับรองรายงานกุารประชุมใหญ่สามัญประจ้ำปี 2564

	 ตามทั้ี�	 สอมธ.	 ได�จ้ดประชิุมใหญ่สาม้ญประจำปี	 2564	 เมื�อว้นทั้ี�	 19	กุมภัาพ้นธ์	 2564	แลีะได�ส่งรายงานการ

ประชิุมใหญ่สาม้ญประจำปี	 2564	 ตามหน้งสือทั้ี�	 ว.9/2564	 ลีงว้นทีั้�	 20	 มกราคม	 2565	 เพื�อพิจารณาร้บัรองรายงาน

การประชิุมใหญ่สาม้ญประจำปี	2564	คร้�งทั้ี�	1/2564	โดยกำหนดเวลีาในการขอแก�ไขส่งให�	สอมธ.	ทั้ราบัภัายใน	15	ว้น	 

หลีง้จากทั้ี�ได�สำเนาเอกสารการประชิมุ	ปรากฏิวา่ไมม่สีมาชิกิทั้า่นใดแจ�งขอแก�ไขรายงานประชิมุใหญส่ามญ้ประจำป	ี2564	

ถืือว่าสมาชิิกได�ร้บัรองรายงานการประชิุมด้งกลี่าวแลี�ว

 ที่่�ประชุมรับที่ราบ

วัาระที่่� 3 เร่�องรับที่ราบรายงานผู้ลกุารดัำเนินงาน และรับที่ราบจ้ำนวันสมาชิกุเข้�าใหม่และลาออกุประจ้ำปี 2564

 3.1 รับที่ราบรายงานผู้ลกุารดัำเนินงาน

	 รศ.ว่าทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	รายงานผู้ลีการดำเนินงานแลีะร้บัทั้ราบัจำนวนสมาชิิก

เข�าใหม่แลีะลีาออกประจำปี	2564	โดยมีรายลีะเอียดสรุปได�ด้งนี�

	 ในปี	2564	เป็นปีทั้ี�การดำเนินงานของ	สอมธ.	ค่อนข�างจะยากลีำบัากกว่าปี	2563	ต้�งแต่ต�นปีจนถืึงสิ�นปี	2564	

สอมธ.	ได�ประสบัปัญหาวิกฤตการณ์ต่าง	ๆ	เชิ่น	วิกฤติเศรษฐิกิจ	การแพร่ระบัาดของไวร้สโควิด-19	ทั้ี�ต่อเนื�องจากปี	2563	

ซื่ึ�งมีผู้ลีกระทั้บัต่อการดำเนินงานของ	สอมธ.	ค่อนข�างมาก	จากเหตุการณ์ด้งกลี่าวทั้ำให�	สอมธ.	ได�ออกมาตรการชิ่วยเหลีือ

สมาชิิก	 โดยให�สมาชิิกลีดส่งเงินงวดชิำระหนี�รายเดือน	 เป็นเวลีา	 6	 เดือน	นอกจากนี�ก็ย้งมีวิกฤตการณ์	 บัมจ.การบัินไทั้ย	 

ทั้ี�อย่้ระหว่างการฟ้ื้�นฟ้ื้กิจการ	ทั้ำให�	สอมธ.	ไมไ่ด�ร้บัผู้ลีตอบัแทั้นจากการลีงทุั้นในปี	2564	แลีะในปีตอ่	ๆ 	ไป	สำหรบ้ัการดำเนิน 

งานในปี	2564	มีสมาชิิกเพิ�มขึ�นจาก	9,975	คน	ในปี	2563	เป็น	10,153	คน	ในปี	2564	หรือเพิ�มขึ�น	178	คน	เนื�องจาก

บัุคลีากรรุ่นใหม่ของมหาวิทั้ยาลี้ยธรรมศาสตร์	มีความประสงค์สม้ครเป็นสมาชิิก	แลีะพอใจในสิทั้ธิประโยชิน์ทั้ี�จะได�รบ้ัจาก

การเป็นสมาชิกิ	สอมธ.	ในขณะทั้ี�ทั้นุดำเนินงานเพิ�มขึ�นจาก	31,195.64	ลี�านบัาทั้	ในปี	2563	เป็น	33,815.74	ลี�านบัาทั้	ในปี 

2564	หรือเพิ�มขึ�น	2,620.10	ลี�านบัาทั้	หรือร�อยลีะ	8.40	 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึ�นของเงินร้บัฝาก	จาก	20,247.20	

ลี�านบัาทั้	ในปี	2563	เป็น	22,184.76	ลี�านบัาทั้	ในปี	2564	หรือเพิ�มขึ�น	1,937.56	ลี�านบัาทั้	หรือร�อยลีะ	9.57	ในขณะทั้ี�	 

ทั้นุเรอืนหุ�นได�เพิ�มขึ�นจาก	6,149.44	ลี�านบัาทั้	ในป	ี2563	เปน็	6,569.40	ลี�านบัาทั้	ในป	ี2564	หรอืเพิ�มขึ�น	419.96	ลี�านบัาทั้ 

หรือร�อยลีะ	 6.83	 เนื�องจากสมาชิิกมีความพอใจในอ้ตราเงินปันผู้ลีของทัุ้นเรือนหุ�นของ	 สอมธ.	 ทัุ้นสำรอง	 แลีะทัุ้นสะสม

อื�น	ๆ	เพิ�มขึ�นจาก	1,899.00	ลี�านบัาทั้	ในปี	2563	เป็น	1,976.58	ลี�านบัาทั้	ในปี	2564	หรือเพิ�มขึ�น	77.58	ลี�านบัาทั้	หรือ 

ร�อยลีะ	 4.09	 เนื�องจาก	 สอมธ.	 มีข�อบ้ังค้บัฯ	 ทั้ี�กำหนดให�จ้ดสรรกำไรสุทั้ธิไม่ต�ำกว่าร�อยลีะ	 20	 เข�าเป็นทัุ้นสำรองทัุ้กปี	 

ในขณะทั้ี�เงินก้�ยืมเพิ�มขึ�นจาก	2,900.00	ลี�านบัาทั้	ในปี	2563	เป็น	3,085.00	ลี�านบัาทั้	ในปี	2564	หรือเพิ�มขึ�น	185.00	

ลี�านบัาทั้	หรือร�อยลีะ	6.38

	 การบัรหิารเงนิทั้นุทั้ี�สำคญ้ของ	สอมธ.	ประกอบัด�วย	เงนิให�ก้�แกส่มาชิกิ	เงนิให�ก้�แกส่หกรณอ์ื�น	เงนิลีงทั้นุระยะส้�น

ในตราสารหนี�ทั้ี�ผู้ลีตอบัแทั้นปานกลีางแลีะเงนิลีงทุั้นระยะยาวในตราสารหนี�ทั้ี�ให�ผู้ลีตอบัแทั้นสง้ซื่ึ�งลีงทั้นุตามกรอบัอำนาจ
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ทั้ี�กฎหมายกำหนด	 นอกจากนี�	 มีเงินฝากธนาคารพาณิชิย์	 แลีะชุิมนุมสหกรณ์ออมทั้ร้พย์แห่งประเทั้ศไทั้ย	 จำก้ด	 ทีั้�มีจุด 

มุ่งหมายเพื�อร้กษาสภัาพคลี่อง	รวมเป็นเงินทั้้�งสิ�น	33,755.30	ลี�านบัาทั้	ซื่ึ�งทั้้�งหมดนี�ได�นำไปดำเนินกิจการต่าง	ๆ	กลี่าวคือ	

นำไปเป็นเงินให�ก้�แก่สมาชิิกจำนวนเงิน	5,277.53	ลี�านบัาทั้	(ประกอบัด�วย	เงินก้�สาม้ญ	2,260.48	ลี�านบัาทั้	เงินก้�ฉุกเฉิน	

14.76	ลี�านบัาทั้	แลีะเงินก้�พิเศษ	3,002.29	ลี�านบัาทั้	โดยมีอ้ตราดอกเบัี�ยเงินก้�ร�อยลีะ	4.75	เทั้่าน้�น)	เงินให�ก้�แก่สหกรณ์

อื�น	4,429.42	ลี�านบัาทั้	แลีะ	เงินฝากประจำชิุมนุมสหกรณ์	แลีะตราสารการเงินอื�น	ๆ	รวมทั้้�งสิ�น	20,930.01	ลี�านบัาทั้

	 ในปี	2564	สอมธ.	มีรายได�รวมทั้้�งสิ�น	1,126.84	ลี�านบัาทั้	ลีดลีงจากปี	2563	ซื่ึ�งมีรายได�	1,196.41	ลี�านบัาทั้	

หรือลีดลีง	69.57	ลี�านบัาทั้	หรือร�อยลีะ	5.81	โดยรายได�ของ	สอมธ.	ประกอบัด�วย	ดอกเบัี�ยร้บัจากเงินให�สมาชิิกก้�	จำนวน	

249.64	ลี�านบัาทั้	(ร�อยลีะ	22.16)	ดอกเบัี�ยร้บัจากเงินลีงทัุ้น	จำนวน	877.05	ลี�านบัาทั้	(ร�อยลีะ	77.83)	แลีะรายได�อื�น	ๆ 

จำนวน	0.15	ลี�านบัาทั้	 (ร�อยลีะ	0.01)	 ในขณะทั้ี�ค่าใชิ�จ่ายของ	สอมธ.	 ได�ลีดลีงจาก	711.13	ลี�านบัาทั้	ในปี	2563	 เป็น	

666.25	ลี�านบัาทั้	ในปี	2564	หรือลีดลีงจำนวน	44.88	ลี�านบัาทั้	(ร�อยลีะ	6.31)	ทั้ำให�	สอมธ.	มีกำไรสุทั้ธิในปี	2564	เป็น

จำนวน	460.59	ลี�านบัาทั้	สำหร้บัค่าใชิ�จ่ายส่วนใหญ่เป็นเรื�องของดอกเบัี�ยจ่ายจำนวน	614.15	ลี�านบัาทั้	(คิดเป็นร�อยลีะ	

54.50	ของรายได�ทั้้�งหมด	1,126.84	ลี�านบัาทั้)	แต่เนื�องจาก	สอมธ.	จะต�องร้บัร้�การด�อยค่าของหุ�นก้�	บัมจ.การบัินไทั้ยตาม

หนง้สอืของกรมตรวจบ้ัญชิสีหกรณร์�อยลีะ	5	ของเงนิลีงทั้นุหุ�นก้�การบันิไทั้ย	จำนวน	2,365	ลี�านบัาทั้	ซื่ึ�งต�องบัน้ทั้กึการรบ้ัร้�

การด�อยคา่ทั้างบ้ัญชิไีว�	พร�อมกบ้ับ้ันทั้กึเป็นคา่ใชิ�จา่ยในส่วนการต้�งด�อยค่าอกีจำนวน	118.25	ลี�านบัาทั้	(ร�อยลีะ	10.49	ของ

รายได�ทั้้�งหมด	1,126.84	ลี�านบัาทั้)	แลีะค่าใชิ�จ่ายในการดำเนินงาน	จำนวน	52.10	ลี�านบัาทั้	(ร�อยลีะ	7.82	ของค่าใชิ�จ่าย 

666.25	ลี�านบัาทั้)	ทั้ำให�ในปี	2564	สอมธ.	มีกำไรสุทั้ธิ	342.34	ลี�านบัาทั้	

	 ในด�านการจด้สวส้ดิการให�แกส่มาชิกิในปี	2564	สอมธ.	ได�ใชิ�จ่ายเงินทุั้นสาธารณประโยชิน์แก่สมาชิกิเปน็จำนวน	

8,806,050.00	บัาทั้	โดยจ่ายเป็นเงินเพื�อส่งเสริมการศึกษาบัุตรสมาชิิก	3,778,250.00	บัาทั้	จ่ายเพื�อสว้สดิการของสมาชิิก	

4,902,300.00	บัาทั้	(การสมรส	การศพ	ค่าร้กษาพยาบัาลี	สมาชิิกผู้้�เป็นโสด	ชิ่วยเหลีือสมาชิิกผู้้�ติดเชิื�อไวร้สโคโรนา	2019)	

เพื�อกจิกรรมการกศุลีของมหาวทิั้ยาลีย้ธรรมศาสตร	์กฐินิพระราชิทั้าน	จำนวน	40,000.00	บัาทั้	แลีะชิว่ยเหลีอืสมาชิิกประสบั

ภั้ยพิบั้ติ	85,500.00	บัาทั้	จ่ายเงินกองทัุ้นทั้ดแทั้น	เป็นเงิน	11,796,540.00	บัาทั้	ประกอบัด�วย	จ่ายค่าเบัี�ยประก้นอุบั้ติเหตุ	

เปน็เงนิ	2,963,340.00	บัาทั้	สมาชิกิถืงึแกก่รรม	จำนวน	30	ราย	เป็นเงนิ	3,691,000.00	บัาทั้	จ่ายเงนิกองทั้นุทั้ดแทั้นรายปี 

ให�แก่สมาชิิกทั้ี�มีอายุต้�งแต่	61	ปี	ถืึง	95	ปี	จำนวน	752	ราย	เป็นเงิน	5,142,200.00	บัาทั้	แลีะจ่ายเงินกองทัุ้นเกษียณ

อายุราชิการ	จำนวน	108	ราย	เป็นเงิน	4,410,000.00	บัาทั้	จ่ายค่าสินไหมค่าร้กษาพยาบัาลีจากอุบั้ติเหตุ	จำนวน	45	ราย	 

เป็นเงิน	 202,237.80	 บัาทั้	 จ่ายเงินสินไหมทั้ดแทั้นเนื�องจากสมาชิิกเสียชิีวิตจากอุบั้ติเหตุ	 จำนวน	 1	 ราย	 เป็นเงิน	 

300,000.00	บัาทั้

	 ในด�านการพฒ้นาคุณภัาพวิชิาการ	สอมธ.	ให�ความร้�แก่สมาชิกิในการจด้สม้มนาสมาชิกิตามหน่วยงาน	จำนวน	3 

หน่วยงาน	(กองบัริหารศ้นย์ทั้่าพระจ้นทั้ร์	กองบัริหารศ้นย์ร้งสิต	แลีะศ้นย์หน้งสือ	มธ.)	ให�เงินสน้บัสนุน	22,100.00	บัาทั้

	 ในด�านการประชิาส้มพ้นธ์	 ได�จ้ดทั้ำวารสารประจำเดือนของ	 สอมธ.	 จ้ดทั้ำแผู้่นปลีิวประชิาส้มพ้นธ์	 ข่าวสาร 

เรง่ดว่นควบัค้ก่น้ไปกบ้ัการเผู้ยแพร่ขา่วสารออนไลีน์หลีายช่ิองทั้าง	เชิน่	เวบ็ัไซื่ต	์www.tucoop.or.th,	Facebook	Fanpage	

สอมธ.	แลีะ	Line	Official	สำหร้บัสมาชิิกทั้ี�เกษียณอายุราชิการจำนวน	94	คน	สอมธ.	ได�มอบัของทั้ี�ระลีึก	มีค่าใชิ�จ่ายไป

จำนวน	49,486	บัาทั้

	 ในด�านการพ้ฒนาระบับัคอมพิวเตอร์แลีะสารสนเทั้ศ	 ได�พ้ฒนาปร้บัปรุงระบับัฐิานข�อม้ลีใหม่ให�ท้ั้นสม้ย	 แลีะ

พฒ้นาโปรแกรมสำหรบ้ับัรหิารจด้การด�านสนิเชิื�อแลีะการตดิตามหนี�สนิอยา่งเปน็ระบับั	เพื�อให�สมาชิกิเข�าถืงึข�อมล้ีทั้างการ

เงินส่วนบัุคคลีผู้่าน	Web	Member	ทั้างเว็บัไซื่ต์	www.tucoop.or.th	ให�บัริการถือนเงินสดจากต้�	ATM	แลีะพ้ฒนาระบับั	

Mobile	Application	ทั้ี�สามารถืทั้ำธุรกรรมฝาก	ถือน	แลีะชิำระเงินต่าง	ๆ	ผู้่านโทั้รศ้พทั้์มือถืือ	ซื่ึ�งได�ลีงนามในข�อตกลีง

ก้บัธนาคารกรุงเทั้พ	จำก้ด	(มหาชิน)	เมื�อว้นทั้ี�	16	ธ้นวาคม	2564	
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	 ในปี	 2564	 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได�ออกประกาศเกณฑู์การประเมินมาตรฐิานการบัริหารจ้ดการของสหกรณ์ 

ฉบั้บัใหม่	 ให�มีการประกาศระด้บัการประเมินเพียง	2	ระด้บั	คือ	“ผ่่าน หรืือ ไม่่ผ่่าน” เกณฑ์์ม่าตรืฐาน	สำหร้บัผู้ลีการ

ประเมินของสหกรณ์ออมทั้ร้พย์มหาวิทั้ยาลี้ยธรรมศาสตร์	 จำก้ด	 ในปี	 2564	น้�น	 ได�ร้บัการประเมินมาตรฐิานการบัริหาร

จ้ดการจากสำน้กงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทั้พมหานคร	พื�นทั้ี�	1	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ให�อย้่ในระด้บั	ผู้่านเกุณฑ์์มาตรฐาน

 ที่่�ประชุมรับที่ราบ

 3.2 รับที่ราบจ้ำนวันสมาชิกุเข้�าใหม่และลาออกุ

	 ด�วยการบัริหารงานอย่างมีประสิทั้ธิภัาพของ	 สอมธ.	 แลีะยึดหลี้กคืนผู้ลีประโยชิน์กลี้บัส้่สมาชิิกให�ดีทั้ี�สุด	 

ยอ่มเปน็แรงจง้ใจให�มผีู้้�สนใจสมค้รเข�าเปน็สมาชิกิในป	ี2564	จำนวน	341	คน	พ�นจากสมาชิกิภัาพระหวา่งปจีำนวน	135	คน 

ถืึงแก่กรรมจำนวน	30	คน	มีด้งนี�

	 	 จำนวนสมาชิิก	ณ	ว้นทั้ี�	1	มกราคม	2564	 9,975	 คน

  บวักุ	สมาชิิกสม้ครใหม่ระหว่างปี	 341	 คน

	 	 	 	 	 	 10,316	 คน

  หักุ	พ�นจากสมาชิิกภัาพระหว่างปี	 135	 คน	

	 		 สมาชิิกถืึงแก่กรรมระหว่างปี	 	 30	 คน

	 	 จำนวนสมาชิิก	ณ	ว้นทั้ี�	31	ธ้นวาคม	2564	 10,151	 คน

 ที่่�ประชุมรับที่ราบ

 3.3 กุระบวันกุารบริหารควัามเส่�ยงดั�านต่าง ๆ

	 รศ.ว่าทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	แจ�งทั้ี�ประชิุมว่า	คณะอนุกรรมการบัริหารความเสี�ยงได�

ดำเนินการจ้ดทั้ำแผู้นบัริหารความเสี�ยงตามกรอบัความเสี�ยงแลีะว้ตถืุประสงค์ในการบัริหารความเสี�ยงของ	สอมธ.	5	ด�าน	

ได�แก่	ด�านสินเชิื�อ	ด�านการลีงทัุ้น	ด�านสภัาพคลี่อง	ด�านการปฏิิบั้ติการ	แลีะด�านจริยธรรม	แลีะได�กำหนดเป้าหมายในการ

จ้ดการความเสี�ยง	 เกณฑู์การว้ดความรุนแรง	 ผู้้�ร้บัผู้ิดชิอบัในการบัริหารความเสี�ยง	 แลีะแนวทั้างการจ้ดการความเสี�ยง	 

สำหร้บัว้ตถืุประสงค์ด�านต่าง	ๆ	โดยมีกรอบัความเสี�ยงแลีะว้ตถืุประสงค์	เป้าหมายแลีะชิ่วงทั้ี�ยอมร้บัได�	โดยส้งเขปด้งนี�

กุรอบควัามเส่�ยงและวััตถึุประสงค์ เป้าหมายและช่วังที่่�ยอมรับไดั�

1. ดั�านสินเช่�อ  

			1.1	 เพื�อให�สมาชิิกสามารถืเข�าถืึงเงินก้�ได�อย่าง

									เป็นธรรมแลีะตรงตามว้ตถืุประสงค์

									การขอสินเชิื�อ		

1.	 มีระเบัียบัข�อบั้งค้บัทั้ี�เกี�ยวข�องก้บัการให�สินเชิื�อ

				 แต่ลีะประเภัทั้

2.		มีชิ่องทั้างให�สมาชิิกเข�าถืึงการขอสินเชิื�อ

3.		มีการกำหนดอ้ตราดอกเบัี�ยเงินก้�ทั้ี�เหมาะสมก้บั

					สินเชิื�อแต่ลีะประเภัทั้

4.		มีมาตรการในการชิ่วยเหลีือสมาชิิกทั้ี�มีความลีำบัาก

					ในการชิำระหนี�	(โครงการปร้บัโครงสร�างหนี�,	

					การประก้นผู้้�ก้�)

5.		มีความสะดวกในการร้บัชิำระหนี�
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	 1.2	 เพื�อให�	สอมธ.	ร้บัชิำระหนี�เงินก้�จากสมาชิิก

									อย่างครบัถื�วนตามกำหนดส้ญญา

1.	 มีกระบัวนการแจ�งเตือนเมื�อลี้กหนี�จ่ายชิำระหนี�

		 ไม่ตรงกำหนด

2.		มีกระบัวนการแจ�งเตือนผู้้�ก้�เกี�ยวก้บัคุณสมบั้ติ

			 ผู้้�ค�ำประก้นอย่างทั้้นทั้่วงทั้ี

3.		มีกระบัวนการทั้ี�ยืดหยุ่นเพื�อชิ่วยเหลีือผู้้�ค�ำประก้น

			 ทั้ี�ชิำระหนี�แทั้นผู้้�ก้�	ให�สามารถืชิำระหนี�ได�	(โครงการ

				 ปร้บัโครงสร�างหนี�)

4.		มีกระบัวนการพิจารณาหลี้กประก้น	(ทั้ี�ดินแลีะ

			 หลี้กทั้ร้พย์ค�ำประก้น)	ทั้ี�รอบัคอบัเพื�อให�ม้�นใจว่า

			 หลี้กประก้นจะไม่บักพร่องในภัายหลี้ง	แลีะมีม้ลีค่า

				 ครอบัคลีุมม้ลีหนี�

5.	 มีการทั้บัทั้วนม้ลีค่าหลี้กประก้นทั้ี�มีความเสี�ยง

			 ในการเปลีี�ยนแปลีงม้ลีค่า

	 1.3	 เพื�อให�สหกรณ์อื�นมาก้�เงิน -		 มีกระบัวนการพิจารณาแลีะกำหนดอ้ตราดอกเบัี�ย

			 เงินก้�ทั้ี�เหมาะสม	

	 1.4	 เพื�อให�	สอมธ.	ร้บัชิำระหนี�เงินก้�จากสหกรณ์อื�น

					 อย่างครบัถื�วนตามกำหนดส้ญญา

1.	 มีกระบัวนการอนุม้ติเงินก้�แลีะการร้บัชิำระเงิน

			 อย่างเหมาะสมแลีะตามกฎหมายอื�นทั้ี�กำหนด

2.	 มีการติดตามสถืานะทั้างการเงินแลีะสภัาพคลี่อง

			 ของสหกรณ์ลี้กค�า	เพื�อให�สามารถืติดตามเรียก

			 ชิำระหนี�หรือดำเนินการตามกฎหมายกรณีผู้ิดน้ด

			 ชิำระหนี�ได�อย่างทั้้นทั้่วงทั้ี		

2. กุารลงทีุ่น  

			 2.1	 เพื�อให�การลีงทัุ้นเป็นไปตามกรอบัทั้ี�กำหนด

									โดย	พ.ร.บั.สหกรณ์	กฎกระทั้รวงแลีะระเบัียบั

									ทั้ี�เกี�ยวข�อง

				2.2	เพื�อให�	สอมธ.	ได�ร้บัคืนเงินลีงทัุ้นแลีะผู้ลีตอบัแทั้น

								 จากการลีงทัุ้นตามกำหนดเวลีา

1.	 มีกรอบัการลีงทัุ้นทั้ี�ระบัุประเภัทั้การลีงทัุ้นตามทั้ี�

			 กฎหมายกำหนดแลีะมีการกำหนดวงเงินลีงทัุ้น

			 สำหร้บัการลีงทัุ้นประเภัทั้ต่าง	ๆ	

2.	 มีการพิจารณาสภัาพคลี่องทั้้�งระยะส้�นแลีะ

			 ระยะยาวก่อนการลีงทัุ้น

3. สภาพัคล่อง 

	 3.1	 เพื�อให�	สอมธ.	มีเงินสำรองได�เพียงพอต่อ

									ความต�องการฝาก-ถือน	ของสมาชิิก

1.	 มีการกำหนดปริมาณเงินสดสำรองสำหร้บัสำน้กงาน

			 แต่ลีะแห่งให�เพียงพอต่อระด้บัการฝาก-ถือนตามปกติ

2.	 มีการพิจารณาสภัาพคลี่องทั้้�งระยะส้�นแลีะระยะยาว

				 ก่อนการนำเงินไปฝากระยะยาว	หรือนำเงินไปลีงทัุ้น

			 ระยะยาวประเภัทั้อื�น	ๆ

			3.2	 เพื�อให�	สอมธ.	สามารถืชิำระหนี�สินแลีะภัาระ

									ผู้้กพ้นได�ตามกำหนด

-	 มีการพิจารณาสภัาพคลี่องทั้้�งระยะส้�นแลีะระยะยาว

		 ก่อนการนำเงินไปฝากระยะยาวหรือนำเงินไปลีงทัุ้น

			 ระยะยาวประเภัทั้อื�น	ๆ
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			3.3		เพื�อให�	สอมธ.	สามารถืเปลีี�ยนสินทั้ร้พย์

								 เป็นเงินสดหรือสามารถืจ้ดหาทัุ้นได�เพียงพอ

								 ต่อความต�องการในการใชิ�จ่ายแลีะการลีงทัุ้น

-		 มีการพิจารณาสภัาพคลี่องทั้้�งระยะส้�นแลีะระยะยาว

	 ก่อนการนำเงินไปฝากระยะยาวหรือนำเงินไปลีงทัุ้น

	 ระยะยาวประเภัทั้อื�น	ๆ

4. ปฏิิบัติกุาร

				4.1	เพื�อให�	สอมธ.	สามารถืดำเนินงานตามนโยบัาย

								 แลีะแผู้นการปฏิิบั้ติงานได�อย่างต่อเนื�อง

-	 มีการกำก้บัติดตามการดำเนินงานตามแผู้นปฏิิบั้ติงาน

			 เสนอกรรมการดำเนินการ

				4.2	เพื�อให�	สอมธ.	สามารถืตอบัสนองความ

								 ต�องการด�านการเงินให�ก้บัสมาชิิกในร้ปแบับัต่าง	ๆ

						 ได�อย่างครบัถื�วน

1.	 มีการประเมินความพึงพอใจการให�บัริการทั้าง

				การเงิน	แลีะการจ้ดสว้สดิการ

2.	 มีสำรวจความต�องการการให�บัริการทั้างการเงิน

			 แลีะการจ้ดสว้สดิการแก่สมาชิิก

3.	 มีการวิเคราะห์/ศึกษาการให�บัริการทั้างการเงิน

					แลีะการจ้ดสว้สดิการ

4.	 มีการสื�อสารการดำเนินงานแลีะนโยบัายทั้ี�เกี�ยวข�อง

				ให�สมาชิิกทั้ราบัอย่างต่อเนื�อง

	 4.3	 เพื�อให�	สอมธ.	มีคณะกรรมการดำเนินการ

						 ทั้ี�มีความร้�ความสามารถืในการบัริหารจ้ดการ

						 อย่างต่อเนื�อง

1.	 กรรมการมีคุณสมบั้ติเป็นไปตามทั้ี�กฎหมายกำหนด

2.	 กรรมการมีคุณวุฒิการศึกษาด�านการเงิน	การบั้ญชิี	

					การบัริหารจ้ดการเศรษฐิศาสตร์	หรือผู้่านการอบัรม

					ตามหลี้กส้ตรทั้ี�	คพชิ.	กำหนด

3.	 สน้บัสนุนให�คณะกรรมการได�อบัรมหลี้กส้ตร

					ทั้ี�ชิ่วยเพิ�มขีดความสามารถืในการบัริหารสหกรณ์

	 4.4	 เพื�อให�	สอมธ.	มีเจ�าหน�าทั้ี�ทั้ี�มีความร้�ความสามารถื 

	 	 ในการปฏิิบั้ติงานอย่างต่อเนื�อง

-	 เจ�าหน�าทั้ี�มคีวามร้�ความสามารถืในตำแหน่งทั้ี�รบ้ัผิู้ดชิอบั

	 4.5	 เพื�อให�	 สอมธ.	 มีระบับัปฏิิบ้ัติการแลีะสิ�งอำนวย 

	 	 ความสะดวกทั้ี�มีความพร�อมต่อการให�บัริการแก ่

	 	 สมาชิิกอย่างมีประสิทั้ธิภัาพปลีอดภั้ยแลีะอย่าง

	 	 ต่อเนื�อง

-	 มีระบับัปฏิิบั้ติการแลีะสิ�งอำนวยความสะดวก

	 พร�อมต่อการให�บัริการแก่สมาชิิก

5. ดั�านจ้ริยธ์รรม 

				5.1	เพื�อให�กรรมการแลีะเจ�าหน�าทั้ี�ปฏิิบั้ติ

										ตามกฎหมายแลีะข�อบั้งค้บัของ	สอมธ.

										อย่างเคร่งคร้ด

-	 เจ�าหน�าทั้ี�ปฏิิบั้ติงานเป็นไปตามกฎหมายแลีะข�อบั้งค้บั

			 ของ	สอมธ.

				5.2	เพื�อให�กรรมการแลีะเจ�าหน�าทั้ี�ของ	สอมธ.

										บัริหารงานโดยยึดหลี้กจริยธรรม	ความเสมอภัาค

										แลีะใชิ�ความระม้ดระว้งรอบัคอบัเพื�อให�เกิด

										ประโยชิน์ส้งสุดต่อ	สอมธ.	แลีะสมาชิิก	

1.	 กรรมการแลีะเจ�าหน�าทั้ี�ปฏิิบั้ติงานโดยยึดหลี้ก

			 ธรรมาภัิบัาลี	จริยธรรม	ความเสมอภัาค	แลีะใชิ�

			 ความระม้ดระว้งรอบัคอบัเพื�อให�เกิดประโยชิน์

			 ส้งสุดต่อ	สอมธ.	แลีะสมาชิิก

2.	 กรรมการแลีะเจ�าหน�าทั้ี�ต�องไม่ทั้ำธุรกิจทั้ี�เป็น

					ประโยชิน์ข้ดก้นในระหว่างดำรงตำแหน่งหรือ

					ปฏิิบั้ติหน�าทั้ี�ใน	สอมธ.



10 |
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2565

กุรอบควัามเส่�ยงและวััตถึุประสงค์ เป้าหมายและช่วังที่่�ยอมรับไดั�

	 5.3	 เพื�อให�กรรมการแลีะเจ�าหน�าทั้ี�ไม่กระทั้ำการใด

										ทั้ี�เป็นการเอื�อประโยชิน์หรือมีธุรกิจส่วนต้วทั้ี�มี

										ผู้ลีประโยชิน์ทั้้บัซื่�อนไม่ว่าทั้างตรงหรือทั้างอ�อม

										ทั้ี�ข้ดต่อผู้ลีประโยชิน์ของ	สอมธ.		

-	 กรรมการแลีะเจ�าหน�าทั้ี�บัริหารงานโดยยึดหลี้ก

		 ธรรมาภัิบัาลี	ประมวลีจริยธรรม	จรรยาบัรรณ	

			 กฎหมาย	ระเบัียบั	ข�อบั้งค้บั	อย่างเคร่งคร้ด

			5.4		เพื�อไม่ให�นำทั้ร้พย์สินแลีะบัุคลีากรของ	สอมธ.	

										ไปใชิ�เพื�อประโยชิน์ส่วนตน

-	 การใชิ�ทั้ร้พย์สินแลีะบัุคลีากรทั้ี�เกิดประโยชิน์

			 ต่อ	สอมธ.	ไม่นำไปใชิ�เพื�อประโยชิน์ส่วนตน

 ที่่�ประชุมรับที่ราบ

วัาระที่่� 4 เร่�องรับที่ราบรายงานผู้ลกุารตรวัจ้สอบกุิจ้กุารประจ้ำปี 2564

	 รศ.ว่าทั้ี�	 ร.ต.ดร.นพพร	 ลีีปรีชิานนทั้์	 ประธานกรรมการ	 ได�มอบัหมายให�	 ดร.วรกร	 แชิ่มเมืองปัก	 ผู้้�ตรวจสอบั

กิจการ	ประจำปี	2564	รายงานต่อทั้ี�ประชิุมใหญ่	

	 ดร.วรกร	 แชิ่มเมืองปัก	 ผู้้�ตรวจสอบักิจการ	 สอมธ.	 รายงานผู้ลีการตรวจสอบักิจการประจำปี	 2564	 เอกสาร 

หน�าต้�งแต่	 65-79	 สำหร้บัการตรวจสอบักิจการ	 ผู้้�ตรวจสอบักิจการเข�ามาตรวจสอบัสหกรณ์ทัุ้กเดือน	 พร�อมก้บัรายงาน

เป็นลีายลี้กษณ์อ้กษรแลีะเข�าร่วมประชิุม	จากการทั้ี�เข�าตรวจสอบัก็มีบัางประเด็นจะมีรายงานในส่วนทั้�าย	ๆ	 โดยรวมแลี�ว 

ก็พบัว่าสหกรณ์ในส่วนว้ตถืุประสงค์การบั้นทั้ึกบั้ญชิีเป็นปัจจุบั้น	 การดำเนินงานของสหกรณ์โดยรวมถืือว่าเป็นไปตามมติ

แลีะข�อบั้งค้บั	ว้ตถืุประสงค์แลีะขอบัเขตการตรวจสอบัมีทั้้�งหมด	6	ส่วน	คือ	การเงิน	การบัริหารความเสี�ยง	การบัริหารด�าน

สนิเชิื�อ	การบัรหิารด�านการลีงทั้นุ	การบัรหิารสภัาพคลีอ่ง	แลีะการปฏิบิัต้งิานโดยทั้้�วไป	ซื่ึ�งสหกรณอ์อมทั้รพ้ยม์หาวทิั้ยาลีย้

ธรรมศาสตร์	จำกด้	เปน็สหกรณ์ขนาดใหญ่	วธิกีารตรวจสอบัค่อนข�างทั้ี�จะมาก	แตกต่างจากสหกรณ์ทั้ี�มขีนาดเล็ีกทั้ี�มสีนิทั้รพ้ย์

ต�ำกว่า	5	พ้นลี�านบัาทั้	ในหน�าทั้ี�	66	เป็นเรื�องของด�านการเงิน	จะต�องเปิดเผู้ยข�อม้ลีทั้างการเงิน	งบัการเงินแลีะงบัอย่างย่อ 

ซื่ึ�งสหกรณ์ได�ทั้ำตามระเบีัยบั	 มีการเผู้ยแพร่ในเว็บัไซื่ต์ของสหกรณ์	 การบัริหารความเสี�ยงมีคณะอนุกรรมการบัริหาร

ความเสี�ยง	 เป็นเรื�องทั้ี�มีการปร้บัเพื�อให�สอดคลี�องก้บักฎกระทั้รวงระบับัการดำเนินงานสหกรณ์แลีะสหกรณ์เครดิตย้เนี�ยน	 

ซื่ึ�งสหกรณ์ได�มีการปร้บัแก�ไข	 พอจะทั้ราบัว่าสหกรณ์มีการประชิุมแก�ไขเรื�องข�อบั้งค้บัทั้ี�เกี�ยวข�องทั้ี�มีการเปลีี�ยนแปลีงตาม 

กฎกระทั้รวงต่าง	 ๆ	 จะมีการประชุิมใหญ่วิสาม้ญแก�ไขซึื่�งมีหลีายข�อทีั้�จะต�องแก�ไขให�สอดคลี�องเกี�ยวก้บัการบัริหารสินเชิื�อ	

การปฏิบิัต้	ิตามนโยบัายตามแผู้นตา่ง	ๆ 	ทั้ี�กำหนดเอาไว�	ด�านการลีงทั้นุถืก้ต�องตามข�อกำหนดของสหกรณ	์แลีะประกาศของ

คณะกรรมการพ้ฒนาการสหกรณ์แห่งชิาติ	 มีการแต่งต้�งคณะอนุกรรมการการลีงทัุ้น	 ด�านการบัริหารสภัาพคลี่องสหกรณ์

มีการดำเนินงานสภัาพคล่ีอง	 ด�านการปฏิิบ้ัติงานทั้้�วไปเกี�ยวก้บัเรื�องบุัคคลีโครงสร�างขององค์กรเหมาะสม	 มีการรายงาน 

เกี�ยวกบ้ั	ปปง.	แลีะมกีารรก้ษาความปลีอดภัย้อยา่งตอ่เนื�องในเรื�องของไอทั้	ีหน�าทั้ี�	68	เป็นเรื�องของการเปรยีบัเทั้ยีบัตว้เลีข	

มจีำนวนมากซึื่�งแสดงให�เหน็เกี�ยวกบ้ัเรื�องเงนิสด	เงนิฝากธนาคาร	แลีะเงนิฝากสหกรณอ์ื�น	ๆ 	การถืือเงนิสดประจำวน้ไมว่า่จะ

เป็นสำน้กงานทั้่าพระจ้นทั้ร์	หรือว่าทั้ี�ศ้นย์ร้งสิต	จะมีในระเบัียบัว่าห�ามถืือเกิน	2.5	ลี�านบัาทั้	ซื่ึ�งสหกรณ์ปฏิิบั้ติตามระเบัียบั	

ถื�าจะต�องเกินมีการอนุม้ติอย่างถื้กต�อง	 ในหน�าทั้ี�	 69	 เป็นเรื�องของการเข�าออกของสมาชิิกถื้กต�องตามระเบีัยบัข�อบ้ังค้บั 

ทั้กุอย่าง	มีการเซื่น็ถืก้ต�อง	หน�าทั้ี�	70	ลีก้หนี�อื�นทั้ี�เกิดจากการให�ก้�สนิเชิื�อ	เดมิเคยเป็นสมาชิกิของ	สอมธ.	แตข่ณะนี�ไม่ได�เป็น

สมาชิิกแลี�ว	 คือลี้กหนี�ขาดจากสมาชิิกภัาพ	 ลี้กหนี�ตามคำพิพากษาทั้างสหกรณ์ก็ได�มีการต้�งค่าเผู้ื�อหนี�สงส้ยจะส้ญถื้กต�อง 

ตามทั้ี�กำหนดทั้กุอยา่ง	มเีงินให�ก้�แกส่หกรณอ์ื�น	ซื่ึ�งปฏิบ้ิัตติามอยา่งถ้ืกต�อง	มกีารเซื่น็เกี�ยวกบ้ัเรื�องของผู้้�ค�ำประก้นของสหกรณ์

ทั้ี�ไปให�ก้�	 ซื่ึ�งเอกสารต่าง	 ๆ	 ถื้กต�องครบัถื�วน	 ในส่วนของการเงินลีงทัุ้นรายลีะเอียดทีั้�แนะนำไปแลี�วถ้ืกต�องตามกฎหมาย	 

ในส่วนของเงินร้บัฝากเป็นไปตามข�อบั้งค้บั	 การคำนวณอ้ตราดอกเบัี�ยถื้กต�อง	 ในส่วนของวงเงินก้�ยืมหรือการค�ำประก้นทีั้�
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นายทั้ะเบัียนสหกรณ์ให�ความเห็นชิอบัในคร้�งทั้ี�ประชิุมใหญ่	 สิ�นปีสหกรณ์มี	 3	 พ้นกว่าลี�านบัาทั้	 ซื่ึ�งการก้�มีความปลีอดภั้ย	

หน�าทั้ี�	 72	 ทุั้นเรือนหุ�นเป็นไปตามระเบัียบัแลีะข�อบ้ังค้บัทัุ้กอย่าง	 เกี�ยวก้บัเรื�องของสำรองทัุ้นสะสมตามข�อบ้ังค้บัการ 

ใชิ�จ่ายถื้กต�อง	หน�าทั้ี�	73	เป็นการเปรียบัเทั้ียบัผู้ลีการดำเนินงานก้บัประมาณการ	สหกรณ์ได�ต้�งไว�จากการประชิุมใหญ่ว่าป ี

ทั้ี�แลี�ว	ประมาณการรายได�ทั้ี�จะได�กลีบ้ัมา	1,231	ลี�านบัาทั้	สหกรณท์ั้ำได�ในสว่นของรายได�จะต�ำกวา่ทั้ี�ประมาณการ	105	ลี�าน

บัาทั้	ค่าใชิ�จ่ายจะส้งกว่าประมาณการไว�	63	ลี�านบัาทั้	เนื�องจากว่าจะต�องมีการต้�งด�อยค่าของหุ�นก้�	บัมจ.	การบัินไทั้ย	กำไร 

สุทั้ธิต�ำกว่าประมาณการ	169	ลี�านบัาทั้	หน�าทั้ี�	74	สหกรณ์ได�ต้�งเป้าหมายไว�ว่าจะมีสมาชิิกเข�ามาใหม่	300	ราย	สหกรณ์

ทั้ำได�	341	ราย	เกินกว่าเป้าจำนวน	41	ราย	ทัุ้นดำเนินงานต้�งเป้าไว�เพิ�มขึ�น	5,062	ลี�านบัาทั้เศษ	สหกรณ์ทั้ำได�	2,620.09	

ลี�านบัาทั้	ส่วนทั้ี�เกินคือในส่วนของเงินร้บัฝาก	การให�ก้�แก่สมาชิิกต้�งไว�	5,244	ลี�านบัาทั้	สหกรณ์ทั้ำได�ส้งกว่าประมาณการ	

33.32	ลี�านบัาทั้	กำไรสุทั้ธิต้�งเป้าไว�	511	ลี�านบัาทั้	ทั้ำได�	342.34	ลี�านบัาทั้	หน�าทั้ี�	75	งบัประมาณสหกรณ์ได�ขออนุม้ติ

จากทั้ี�ประชิุมใหญ่	80	ลี�านบัาทั้เศษ	ทั้้�งปีสหกรณ์ใชิ�ไป	51	ลี�านบัาทั้เศษ	จะเหลีืองบัประมาณอีกประมาณ	28	ลี�านบัาทั้	

รายการจ่ายเป็นไปตามรายจ่ายงบัประมาณ	ยกเว�นจะมีเครื�องพิมพ์	Dotmatrix	จำนวน	1	เครื�อง	เกินงบัประมาณอย้่เลี็ก

น�อย	6,565	บัาทั้	ทั้ี�ประชิุมใหญ่น่าจะอนุม้ติได�	มีประเด็นข�อทั้ี�	8	เป็นข�อส้งเกต	แลีะข�อเสนอแนะในการเข�ามาตรวจสอบั 

จะมีการผู้ิดพลีาดเลี็กน�อย	ก็ได�ให�ฝ่ายจ้ดการแก�ไข	สำหร้บัประเด็นทั้ี�จะเรียนทั้ี�ประชิุมคือในเรื�องของระบับัภัายในทั้างด�าน

ระบับัสารสนเทั้ศจากการทั้ี�เข�าไปตรวจสอบัพบัว่า	 Password	 ทั้ี�มีการกำหนดว่าจะต�องมีการเปลีี�ยนตามทั้ี�กำหนด	 ซึื่�ง 

ไม่ได�เปลีี�ยน	 จากการทั้ี�ได�เข�าไปตรวจสอบัได�แนะนำแลีะมีการประสานไปย้งผู้้�พ้ฒนาซื่อฟื้ต์แวร์ให�สามารถืแก�ไขในส่วนนี�

แลี�ว	พอถืึงเวลีาทั้ี�จะต�องเปลีี�ยน	Password	ต�องมี	Pop	Up	ขึ�นมาให�เห็น	ซื่ึ�งถื�าไม่เปลีี�ยนจะไม่สามารถืใชิ�งานได�เป็นข�อ

ทั้ี�	8.1	ส่วนในข�อทั้ี�	8.2	เกี�ยวก้บัเรื�องการแก�ไขข�อบั้งค้บัให�สอดคลี�องก้บัระเบัียบั	นายทั้ะเบัียนสหกรณ์เกี�ยวก้บัผู้้�ตรวจสอบั

กิจการ	 ซื่ึ�งกำล้ีงเตรียมทั้ี�จะแก�ไข	 ข�อทั้ี�	 8.3	 แก�ไขข�อความจากงบัดุลีให�เป็นไปตามทีั้�กรมส่งเสริมสหกรณ์ได�กำหนดไว�	 ซื่ึ�ง

จะแก�ไขในทั้ี�ประชิุมใหญ่วิสาม้ญ	หน�าทั้ี�	76	เกี�ยวก้บัเรื�องการต้�งงบัประมาณกองทัุ้นสำรองเลีี�ยงชิีพได�เสนอให�สหกรณ์ย�าย

รายการเงินสมทั้บักองทัุ้นสำรองเลีี�ยงชิีพจากประมาณการค่าใชิ�จ่ายประจำปีไปอย้่ในงบัประมาณรายจ่ายประจำปี	 เพื�อให�

ถื้กต�องตามหลี้กการงบัประมาณ	

	 สำหร้บัเหตุการณ์ทั้ี�อาจก่อให�เกิดความเสียหาย	 ซึื่�งผู้้�ตรวจสอบักิจการได�รายงานในประเด็นต่าง	 ๆ	 ซึื่�งอาจจะ

ก่อให�เกิดความเสียหายก้บัสหกรณ์	 เป็นข�อม้ลีซื่ึ�งผู้้�ตรวจสอบักิจการได�ทั้ราบัหลี้งจากตรวจสอบัแลี�ว	 ซึื่�งมีการเผู้ยแพร่ทั้าง

เว็บัไซื่ต์ของสหกรณ์แลี�ว	 จะขอผู้่านในส่วนของรายลีะเอียด	 ซื่ึ�งจะพอสรุปได�ในหน�าทั้ี�	 77	 จะมีกรรมการทั้่านหนึ�งพ�นจาก

การเป็นสมาชิิก	แลีะกรรมการอีกทั้่านหนึ�งออกจากการเป็นกรรมการ	หน�าทั้ี�	78	เมื�อว้นทั้ี�	14	ธ้นวาคม	2564	ได�มีสมาชิิก

ได�ลีงชืิ�อขอถือดถือนกรรมการดำเนินการจำนวน	 8	 ทั้่าน	 ได�ส่งมาทีั้�บัริษ้ทั้ของผู้้�ตรวจสอบักิจการ	 แลี�วก็มีการยื�นไปย้ง 

นายทั้ะเบีัยนสหกรณ์	ซื่ึ�งผู้้�ตรวจสอบักิจการได�ประสานไปย้งนายทั้ะเบีัยนสหกรณ์ในประเด็นดง้กล่ีาว	นายทั้ะเบีัยนสหกรณ์ 

ร้บัทั้ราบัแลีะได�มีการเข�ามาตรวจสอบัทั้ี�สหกรณ์แลี�ว	มีการขอรายลีะเอียดเพิ�มเติม	ซื่ึ�งทั้ราบัว่าขณะนี�นายทั้ะเบัียนสหกรณ์ 

ได�ร้บัเอกสาร	 แต่ย้งไม่ครบัถื�วน	 สำหร้บัในหน�าทีั้�	 79	 ผู้้�ตรวจสอบักิจการได�เสนอแนะให�สหกรณ์กำหนดระเบีัยบัเงินก้� 

รวมทั้้�งหลี้กเกณฑู์แลีะข้�นตอนของเงินก้�ให�ชิ้ดเจน	 มีความร้ดกุมแลีะสามารถืปฏิิบั้ติได�	 โดยให�สามารถืป้องก้นความเสี�ยงทั้ี�

อาจจะเกิดขึ�นแลีะอาจสร�างความเสียหายให�ก้บัสหกรณ์ได�	

	 ผู้ศ.วีรวิทั้ย์	เศรษฐิวงศ์	สมาชิิกเลีขทั้ะเบัียนทั้ี�	02904	ส้งก้ด	ทั้้�วไป	(ข�าราชิการบัำนาญ)	สอบัถืามข�อม้ลีหน�าทั้ี�	

76	 เหตุการณ์ทั้ี�อาจจะก่อให�เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์	 ในจำนวนนี�อาจจะขาดรายลีะเอียดแลีะเจาะจงต้วบัุคคลี	 ขอ

ถืามคุณอภัิน้นทั้์	 ชิ้หน้	 ซื่ึ�งอ�างอิงในหน�าทั้ี�	 24	คุณอภัิน้นทั้์	 ชิ้หน้	 เป็นประธานคณะกรรมการเงินก้�พิเศษแลีะฉุกเฉิน	แลีะ 

คณะกรรมการเงินก้�สามญ้	ดำรงตำแหน่งนี�มา	10-20	ปี	ทั้ี�กล่ีาวไว�ในวาระทั้ี�	4	ว่าอาจจะมปีญัหาอีกกว่า	30	ฉบ้ับั	นอกเหนือ 

จาก	 13	 โฉนด	 สรุปแลี�วจำนวนเทั้่าใด	 เนื�องจากอย้่ในความร้บัผู้ิดชิอบัของคณะกรรมการเงินก้�ทั้ี�คุณอภัิน้นทั้์	 ชิ้หน้	 เป็น

ประธาน	ได�ดำเนินการอะไรแลี�วบั�างก้บัประเด็นนี�	
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	 ผู้ศ.สวาทั้	แย�มวงศรี	สมาชิกิเลีขทั้ะเบีัยนทั้ี�	01010	สง้กด้	ทั้้�วไป	(ข�าราชิการบัำนาญ)	กลีา่วว่า	ก่อนทั้ี�คณุอภิันน้ท์ั้	

ชิห้น้	จะชิี�แจงตามเหตกุารณท์ั้ี�	ผู้ศ.วรีวทิั้ย	์เศรษฐิวงศ	์กลีา่ว	ขอให�ผู้้�สอบักจิการให�ข�อมล้ีวา่เกดิอะไรขึ�น	เนื�องจากวา่เกษยีณ

ราชิการไปนานแลี�ว	แลีะขอให�คุณอภัิน้นทั้์	ชิ้หน้	ชิี�แจงเป็นลีำด้บัถื้ดมา	

	 ดร.วรกร	แชิ่มเมืองปัก	ผู้้�ตรวจสอบักิจการ	ให�ข�อม้ลีว่า	ในส่วนของรายลีะเอียดข�อทั้ี�	9.1	จะเป็นข�อม้ลีทั้ี�ได�จาก

มตทิั้ี�ประชิมุ	รายลีะเอยีดตา่ง	ๆ 	ซื่ึ�งจะมขี�อมล้ีในการประชิมุ	แลีะตามทั้ี�ประธานกรรมการได�มกีารสรปุประเดน็ไว�ในเอกสาร

รายงานการประชิุม	จึงขอให�ประธานกรรมการเป็นผู้้�ชิี�แจง	แต่ในปัจจุบั้นข�อ	9.1	นายทั้ะเบัียนสหกรณ์ได�เข�าประชิุมแลีะส่ง

ทั้มีงานไปทั้ี�สหกรณ	์เนื�องจากสหกรณม์หีนง้สอืไปชิี�แจงเหตกุารณท์ั้้�งหมดเพื�อทั้ี�จะหาข�อสรปุวา่สดุทั้�ายแลี�วเกดิอะไรขึ�นกบ้ั

สหกรณ์	ณ	เวลีานี�ทั้างกรมส่งเสริมสหกรณ์ย้งไม่ได�สรุปผู้ลีออกมา	

	 ผู้ศ.สวาทั้	แย�มวงศรี	สมาชิิกเลีขทั้ะเบัียนทั้ี�	01010	ส้งก้ด	ทั้้�วไป	(ข�าราชิการบัำนาญ)	กลี่าวว่า	ในฐิานะสมาชิิก

ไม่ทั้ราบัว่าเกิดอะไรขึ�น	แลีะขอสอบัถืามต่อทั้ี�ประชิุมใหญ่สาม้ญในว้นนี�จะแก�ไขอย่างไร	แลีะได�ดำเนินการไปถืึงข้�นตอนใด

แลี�ว

	 รศ.ว่าทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	ให�ข�อม้ลีว่าผู้้�ตรวจสอบักิจการได�ทั้ำหน�าทั้ี�ตามข�อบั้งค้บั	

ซื่ึ�งในเรื�องนี�มกีารสอบัข�อเท็ั้จจริงจากการทั้ี�สหกรณ์มคีณะอนุกรรมการตรวจสอบัการดำเนินการทีั้�อาจก่อให�เกิดความเสียหาย 

แกส่หกรณ	์จากทั้ี�ได�ตรวจสอบัได�ให�ข�อสง้เกตในเรื�องของการประเมนิสนิทั้รพ้ยจ์ำนวนหนึ�ง	พบัวา่มกีารผู้ดิปกตจิงึได�ตรวจสอบั 

แลีะพบัว่ามีความแตกต่างในเอกสารการยื�นขอก้�	 จากตรงน้�น	 จึงได�ทั้ำหน้งสือสอบัถืามไปย้งกรมทั้ี�ดิน	 เพื�อเป็นการ 

ยืนย้นเอกสารว่าได�ออกจากกรมทั้ี�ดินหรือไม่	เบัื�องต�นเอกสารต่าง	ๆ	เป็นเอกสารเทั้็จหรือว่าปลีอม	ด้งน้�น	คณะกรรมการ

ดำเนินการเมื�อได�ร้บัทั้ราบัเรื�องนี�	จึงได�มีมติแต่งต้�งคณะกรรมการตรวจสอบัข�อเทั้็จจริง	หนึ�งในน้�นก็มี	รศ.นพ.ก้มมาลี	กุมาร	

ปาวา	เป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบัข�อเทั้็จจริง	สำหร้บัประเด็นในเรื�องของกฎหมาย	คณะกรรมการตรวจสอบัฯ	ได�

ให�ข�อเสนอแนะไว�	คือประเด็นเฉพาะผู้้�ทั้ี�เกี�ยวข�องหรือผู้้�ทั้ี�สืบัทั้ราบัได�ในประเด็นรายชิื�อต่าง	ๆ	แลี�ว	จากน้�นได�มีการแต่งต้�ง 

คณะกรรมการสอบัข�อเทั้็จจริง	มีประเด็นตามมาว่าจะทั้ำอย่างไร	ซื่ึ�งได�แก�ไขไปตามสมควร	โดยมี	2	ประเด็นคือ	ประเด็น

ทั้ี�	1	มีมติให�ไปแจ�งความ	ประเด็นทั้ี�	2	ย้งอย้่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการสหกรณ์	ซื่ึ�งประเด็นทั้ี�ให�ความเห็นเรื�อง

ถือดถือน	 เป็นประเด็นความเห็นซื่ึ�งเป็นเอกสิทั้ธิ�	 ซื่ึ�งมีกรรมการจำนวนหนึ�งมีความเห็นทั้ี�ไม่ถือดถือนสมาชิิกจากการสอบั 

ข�อเทั้็จจริง	ซื่ึ�งเป็นเรื�องของเอกสิทั้ธิ�	โดยมีคะแนนเสียง	2	ใน	3	เป็นประเด็นหนึ�งไม่ได�เกี�ยวข�องก้บัเรื�องการสอบัข�อเทั้็จจริง 

แตเ่ปน็เรื�องของการให�ความเหน็	ไมไ่ด�เกี�ยวข�องกบ้ัเรื�องการทั้จุรติ	ซื่ึ�งเปน็การชิี�แจงของตนเองว่าเพราะอะไรจึงเหน็วา่ไมค่วร

ถือดถือนจากการเป็นสมาชิิก	มีเรื�องข�อกำหนดในการถือดถือนอย้่แลี�ว	จะถือดถือนได�ต่อเมื�อ	1.	ทัุ้จริตต่อหน�าทั้ี�	2.	 เรื�อง

การปฏิิบั้ติไม่ได�ปฏิิบั้ติตามข�อบั้งค้บั	จะอย้่ในกระบัวนการข้�นตอนทั้ี�ว่าจะให�สมาชิิกน้�นชิี�แจงให�ข�อม้ลี	แลี�วข�อม้ลีทั้ี�กลี้บัมา

จะต�องเชิื�อถืือได�	 ขณะนี�ทั้างกรมส่งเสริมสหกรณ์ได�ทั้ำหน้งสือบั้นทั้ึกชิี�แจง	ซื่ึ�งประเด็นทั้ี�ถือดถือนไม่ได�มีประเด็นอะไรทั้ี�จะ

ต�องพิจารณาต่อ	 แต่ถื�าเป็นเรื�องของเอกสารเทั้็จหรือปลีอมอย้่ในเรื�องของการปฏิิบ้ัติหน�าทีั้�อย้่แลี�ว	 เพราะฉะน้�นท้ั้�งหมด 

ทั้้�งมวลีนี�ไม่ได�มีประเด็นอะไรทั้ี�จะต�องน่าก้งวลีจากทั้ี�รายงานไป	ซื่ึ�งได�เผู้ยแพร่ข่าวในเว็บัไซื่ต์ของสหกรณ์แลี�ว	ขอให�สมาชิิก

สบัายใจว่าสหกรณ์ได�ดำเนินการตามกติกาทัุ้กประการ	

	 ผู้ศ.สวาทั้	แย�มวงศรี	สมาชิิกเลีขทั้ะเบัียนทั้ี�	01010	ส้งก้ด	ทั้้�วไป	(ข�าราชิการบัำนาญ)	กลี่าวว่าสหกรณ์ได�ทั้ำการ

เผู้ยแพรเ่รื�องด้งกลีา่วในเว็บัไซื่ต	์แตส่มาชิกิของสหกรณม์หีลีายระดบ้ั	การเข�าถืงึเทั้คโนโลียรีะดบ้ัปฏิบิัต้กิารอาจจะเข�าไม่ถืงึ	

แต่ต�องขอขอบัคุณทั้ี�ได�เผู้ยแพร่ไว�ในเว็บัไซื่ต์	จึงขอเสนอแนะว่าในคราวต่อไป	เนื�องจากเรื�องนี�เป็นเรื�องทั้ี�สำค้ญของสหกรณ์	

ซื่ึ�งไมเ่คยพบัมากอ่น	สหกรณโ์ดยประธานกรรมการต�องนำทั้มีชิี�แจงตอ่สมาชิกิวา่เกดิเหตกุารณอ์ะไรขึ�น	จงึขอฝากกรรมการ

ชิุดใหม่ทั้ี�กำลี้งจะดำเนินการต่อไปว่า	 หากเกิดเหตุการณ์ทีั้�ไม่คาดฝันขึ�น	 อย่าให�สมาชิิกต�องไปคุยก้น	 หรือโทั้รมาสอบัถืาม	 

ถืึงแม�นว่าจะตอบัชิี�แจง	 แต่ก็ลี่าชิ�า	 อย่างไรก็ตามขอขอบัคุณทั้ี�ชิี�แจง	 แต่ขอให�รวดเร็วกว่านี�แลีะความเป็นกรรมการของ

สหกรณ์เป็นเรื�องของความน่าเชิื�อถืือของสหกรณ์ออมทั้ร้พย์มหาวิทั้ยาลี้ยธรรมศาสตร์	จำก้ด
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	 ดร.วรกร	 แชิ่มเมืองปัก	 ผู้้�ตรวจสอบักิจการ	 กลี่าวว่า	 ก้บัเหตุการณ์ทั้ี�อาจก่อให�เกิดความเสียหายในฐิานะทั้ี�เป็น 

ผู้้�ตรวจสอบักิจการของ	 สอมธ.	 ได�เสนอแนะให�ก้บัสหกรณ์กำหนดระเบีัยบัเงินก้�รวมท้ั้�งหลี้กเกณฑ์ูแลีะข้�นตอนของการขอ 

ก้�เงินทัุ้กประเภัทั้ให�ชิ้ดเจน	มีความร้ดกุมสามารถืปฏิิบั้ติได�	ถื�าไปด้เอกสารหน�าทั้ี�	79	

	 รศ.ว่าทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	กลี่าวว่า	ในการดำเนินการของสหกรณ์มีการวางระบับัทั้ี�

เหมาะสม	แลีะมกีารขอมตใินเรื�องของการห�ามทั้ี�จะไมใ่ห�ทั้ำ	เชิน่ในเรื�องของการแบัง่พื�นทั้ี�ไปจำนอง	ทั้ี�ประชิมุคณะกรรมการ

ดำเนนิการวางมตไิว�เรยีบัร�อยแลี�ว	เพื�อให�คณะกรรมการดำเนนิการชิดุใหมไ่ด�ไปดำเนนิการตอ่ตามระเบัยีบัข�อบัง้คบ้ัในการ

ใชิ�สิทั้ธิ�ก้�ยืมแทั้นก้น	 เป็นข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบัข�อเท็ั้จจริง	 เพื�อป้องก้นเงินทั้ี�ให�ก้�ออกไป	 นอกจากนี�มีการ

ปร้บัปรุงม้ลีค่าทั้ี�ดิน	 สิ�งปลี้กสร�างให�เหมาะสมตามกฎหมาย	 ด้งน้�น	 จึงต�องดำเนินการอย่างครบัถื�วน	 สามารถืทั้ี�จะตอบัได� 

ในการบัริหารจ้ดการในม้ลีค่าหนี�แลีะสินทั้ร้พย์	 สุดทั้�ายแลี�วขอให�ทั้ี�ประชุิมสบัายใจว่าทั้้�งหมดทั้้�งมวลีเป็นเรื�องของการ 

ดำเนินการทั้ี�กรรมการมีความพยายามทั้ี�จะบัริหารสหกรณ์ภัายใต�ความเสี�ยงซึื่�งยอมร้บัได�	 แต่ทีั้�สำค้ญคือต�องไม่ทั้ำผู้ิด

กฎหมายหรอืทั้ำผู้ดิกฎเกณฑู	์โดยจะระมด้ระวง้ในเรื�องของกระบัวนการให�เปน็ไปตามหลีก้เกณฑูท์ั้กุประการ	ดง้น้�น	ขอเชิญิ 

คุณอภัิน้นทั้์	ชิ้หน้	ได�ชิี�แจงข�อม้ลีต่อทั้ี�ประชิุมต่อไป	

	 นายอภัิน้นทั้์	ชิ้หน้	รองประธานกรรมการ	ให�ข�อม้ลีว่าคณะกรรมการดำเนินการได�มอบัหมายให�ด้แลีด�านสินเชิื�อ	

ด�านสินเชิื�อมีอย้่	2	ประเภัทั้	คือเงินก้�พิเศษแลีะเงินก้�สาม้ญ	คณะกรรมการดำเนินการมอบัหมายให�ด้แลีในเรื�องเงินก้�	จึงขอ

ชิี�แจงสมาชิิกโดยขอให�ด้จากรายงานประจำปีหน�าทั้ี�	24	หน�าทั้ี�ของคณะกรรมการเงินก้�พิเศษแลีะฉุกเฉิน	สำหร้บัหน�าทั้ี�ของ

คณะกรรมการเงนิก้�สาม้ญ	โดยคณะกรรมการเงนิก้�สามญ้ทั้ำตามระเบัยีบัข�อบัง้คบ้ั	ถื�านอกเหนอืจากระเบัยีบัแลีะข�อบัง้คบ้ั

ให�นำเสนอคณะกรรมการดำเนนิการเพื�อพจิารณา	แลีะขอชิี�แจงประเดน็ของผู้้�ตรวจสอบักิจการหน�าทั้ี�	76	ทั้ี�จะตอบัสมาชิกิ

ขอให�ดห้น�าทั้ี�ของคณะกรรมการเงนิก้�พเิศษฯ	โดยมหีน�าทีั้�ในการพจิารณากลี้�นกรองคำขอก้�ประเภัทั้พเิศษ	วางแนวทั้างตรวจ

สอบั	ติดตามให�เป็นไปตามระเบัียบั	แลี�วนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ	แลีะมีอำนาจในการอนุม้ติเงินก้�ฉุกเฉิน	การขอ

ก้�เงินประเภัทั้เงินก้�พิเศษกลี้�นกรองโดยคณะกรรมการเงินก้�พิเศษฯ	 กลี้�นกรองเสร็จก็นำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ 

คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้้�พิจารณาว่าจะอนุม้ติหรือไม่	 ไม่ใชิ่นายอภิัน้นท์ั้	 ชิ้หน้	 เป็นผู้้�อนุม้ติ	 ไม่ได�มีอำนาจอะไร	 

มีอำนาจอย่างเดียวคือการกลี้�นกรอง	 ฉะน้�นสมาชิิกจะต�องเข�าใจว่าเป็นการพิจารณาการกรอกเอกสารทั้้�งหมด	 เอกสารทั้ี�

เจ�าพน้กงานทั้ี�ดินออกให�มีตราครุฑูแลีะมีการลีงนามครบัถื�วน	แลีะเป็นเอกสารทั้ี�ออกจากทั้างราชิการมีความเชิื�อถืือได�	 ใน

การกลี้�นกรองถื�าซื่ื�อทั้ี�ดินจะต�องพิจารณาว่าทั้ี�ดินเหมาะสมหรือไม่	 ประมาณราคาเทั้่าใด	 ด้ความสามารถืในการชิำระหนี�	

แลีะนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื�อพิจารณา	 ถื�าคณะกรรมการดำเนินการไม่เห็นด�วยก็ไม่ได�มีอำนาจอื�น	 ความ 

รบ้ัผิู้ดชิอบัต�องรบ้ัผิู้ดชิอบัทั้้�ง	15	คน	ไมใ่ชิว่า่คนใดคนหนึ�ง	แลีะขอแจ�งข�อมล้ีสมาชิกิว่าเป็นคณะกรรมการเงินก้�มา	8	ป	ีไมใ่ชิ่	

20	ปี	มีความชิำนาญในเรื�องนี�	เหตุการณ์ทั้ี�เกิดขึ�นตามเอกสารหน�าทั้ี�	76	เหตุเกิดเมื�อปี	2563	ซื่ึ�งย้งอย้่ทั้ี�คณะวิทั้ยาศาสตร์

แลีะเทั้คโนโลียี	ไม่ได�เป็นคณะกรรมการเงินก้�	ไม่ได�เกี�ยวข�อง	ในปี	2564	ได�มาร้บัหน�าทั้ี�เป็นกรรมการ	แลีะคณะกรรมการ

ดำเนินการ	ชิุดทั้ี�	50	ได�มอบัหมายให�ด้แลีในเรื�องของเงินก้�	คณะกรรมการดำเนินการมอบัให�	นายอภัิน้นทั้์	ชิ้หน้	ทั้ำหน�าทั้ี�

ประธานกรรมการเงินก้�เมื�อว้นทั้ี�	17	มีนาคม	2564	ไม่ได�เกี�ยวข�องก้บัปี	2563	แลีะไม่ได�เกี�ยวข�องก้บัเดือนกุมภัาพ้นธ์	2564	

เหตกุารณท์ั้ี�คณะอนกุรรมการตรวจสอบัการดำเนนิการทั้ี�อาจกอ่ให�เกดิความเสยีหายแกส่หกรณ	์ตรวจสอบัเกดิขึ�นในเดอืน

กมุภัาพน้ธ์	2564	เปน็ช่ิวงของการแต่งต้�งคณะกรรมการชุิดต่าง	ๆ 	ซื่ึ�งให�อำนาจคณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้้�พิจารณาเงิน

ก้�	เพราะฉะน้�นคณะกรรมการอำนวยการทั้ี�เปน็ประธานกรรมการอำนวยการกพ็จิารณากลี้�นกรองแลีะเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการเดือนมีนาคม	2564	ซื่ึ�งเป็นเดือนทั้ี�มาของเอกสารทั้ี�ว่าเป็นเอกสารปลีอมหรือเทั้็จ	จึงไม่ได�เกี�ยวข�องอะไรทั้้�งสิ�น	

	 รศ.ว่าทั้ี�	 ร.ต.ดร.นพพร	 ลีีปรีชิานนทั้์	 ประธานกรรมการ	 กลี่าวว่ามีอย้่ประเด็นเดียวคือ	 กลีไกในการตรวจสอบั

ซื่ึ�งคนทั้ี�กลี้�นกรองขณะนี�ต�องเป็นการลีงรายลีะเอียดว่าใครเป็นคนเริ�มร้บัเอกสารน้�น	 เจ�าหน�าทั้ี�อาจจะต�องเข�าไปด้	แต่สิ�งทั้ี�

จะต�องแก�ไขคือเอกสารร้บัรองจากกรมทั้ี�ดิน	 ซื่ึ�งได�แจ�งก้บัฝ่ายจ้ดการแลี�วว่าจะต�องนำเอกสารไปตรวจสอบัในเว็บัไซื่ต์ของ 

กรมธนาร้กษ์ก่อน	ถื�าไม่ตรงก้นจะต�องทั้ำบั้นทั้ึกไปขอข�อม้ลีทั้ี�กรมทั้ี�ดิน	แลี�วจึงจะนำข�อม้ลีมายืนย้นในคณะกรรมการเงินก้� 
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ต่อไปจะต�องแจ�งสมาชิิกว่าจะต�องนำเอกสารทั้ี�ขอจากกรมทั้ี�ดิน	 แลีะจะต�องนำเอกสารทั้ี�ประเมินราคาไปตรวจสอบัจาก

ฐิานข�อม้ลีราชิการให�เรียบัร�อยเสียก่อน	 แลี�วจึงจะนำเอกสารน้�นเข�ามาทีั้�คณะกรรมการเงินก้�เพื�อกลี้�นกรองต่อไป	 ขอเรียน

ให�สมาชิกิได�ทั้ราบัว่าหลีง้จากทั้ี�เกดิเหตุการณ์ได�หาแนวทั้างป้องกน้แลีะแก�ไขไม่ให�เกิดขึ�นอกีในอนาคต	ในเรื�องของเอกสาร

ปลีอม	ส่วนเรื�องอื�น	ๆ 	ทั้ี�เกี�ยวกบ้ัข�อมล้ีก็วา่กน้ไปตามข้�นตอน	สิ�งทีั้�พบัวา่เปน็ความจริงในต�นเรื�องวา่ใครปลีอม	ใครเป็นคนเซื่น็	

ต�องขึ�นอย้ก่บ้ัเจ�าหน�าทั้ี�ตรวจสอบั	แตเ่อกสารปลีอมน้�นยง้ไมไ่ด�นำมาใชิ�ให�เกดิความเสยีหาย	แตใ่นอนาคตน้�นคงจะเสยีหาย

แน่	ๆ	ม้ลีค่าการประเมินทั้ี�ส้งเกินกว่าความเป็นจริง	แลี�วถื�าหากเกิดการผู้ิดน้ดชิำระหนี�	แลี�วต�องนำไปขายทั้อดตลีาดม้ลีค่า

กต็�ำกวา่	ความเสยีหายกจ็ะเกดิขึ�นในข้�นตอนการชิำระหนี�	แตท่ั้ำให�ไมเ่กดิประเดน็น้�นต้�งแตต่�นกช็ิว่ยกน้ทั้ำให�ดขีึ�นทั้กุอยา่ง

ผู้่านไปได�	ถื�าเกิดเหตุการณ์แลี�วควรจะรีบัแก�ไขดำเนินไปตามมาตรการของกฎหมาย	นี�คือหลี้กการ	

	 ผู้ศ.วีรวิทั้ย์	 เศรษฐิวงศ์	 สมาชิิกเลีขทั้ะเบีัยนทีั้�	 02904	 ส้งก้ด	 ทั้้�วไป	 (ข�าราชิการบัำนาญ)	 กลี่าวว่า	 ตามทีั้�	 

คุณอภัิน้นทั้์	 ชิ้หน้	 ได�แจ�งว่าเหตุการณ์เกิดขึ�นในปี	 2564	หรือ	 2563	แต่เทั้่าทั้ี�ได�ติดตามกรณีนี�อย่างใส่ใจในฐิานะสมาชิิก	

คณะกรรมการทั้ี�ตรวจสอบัอาจจะเรียกว่าความทัุ้จริตฉ�อฉลีคร้�งนี�ย�อนหลี้งไปถืึง	110	เดือน	เกือบั	10	ปี	ซื่ึ�งแน่ใจว่าในปีนี� 

ก็น่าจะครอบัคลีุม	 8	 ปีทั้ี�คุณอภัิน้นทั้์	 ชิ้หน้	 อย้่ในสหกรณ์	 แลีะทีั้�แจ�งว่า	 เหตุเกิดเมื�อปี	 2564	 หรือ	 2563	 ย้งอย้่ทีั้�คณะ

วิทั้ยาศาสตร์แลีะเทั้คโนโลียี	ก็อยากจะชิี�แจงประเด็นใหม่ตรงนี�ว่าการทัุ้จริตฉ�อฉลีไม่ได�เกิดแค่ปี	2563	หรือ	2564	แต่ย�อน

หลี้งไปถืึง	110	เดือน	205	ส้ญญา	

	 รศ.ว่าทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	กลี่าวว่า	ประเด็นทั้ี�ชิี�แจงเป็นเรื�องของการกลี้�นกรองแลี�ว	

เป็นความเชิื�อว่าข�อม้ลีน้�นผู้ิดก็ต�องปร้บัปรุง	แต่ในส่วนของหลี้กฐิานข�อม้ลีทั้ี�เกี�ยวข�องว่าทัุ้จริต	 เป็นอีกเรื�องหนึ�ง	ซื่ึ�งจะต�อง

ไปสอบัหาข�อเท็ั้จจริงต่อไป	 หรือสมาชิิกท่ั้านใดทั้ี�มีการทุั้จริตตรงน้�นจะต�องด้อะไรอีกหรือไม่	 ซึื่�งถื�าด้ความเป็นธรรมก็ต�อง

มีหลี้กฐิานว่าคนน้�นทัุ้จริต	เพราะว่าคุณอภัิน้นทั้์	ชิ้หน้	ก็ทั้ำหน�าทั้ี�ในฐิานะประธานกรรมการเงินก้�ตามระเบัียบั	จึงขอเรียน

สมาชิิกให�สบัายใจว่าตามหลี้กธรรมาภิับัาลีด้กฎหมายเป็นทั้ี�ต้�ง	 จะนำข�อเท็ั้จจริงมาด้ก้น	 ส่วนทั้ี�	 ผู้ศ.วีรวิทั้ย์	 เศรษฐิวงศ์	 

ได�ให�ข�อเสนอแนะก็มีข�อดีในแง่ของการชิ่วยก้นตรวจสอบั	 แต่ถื�าเมื�อได�ร้บัการชิี�แจงแลี�วคงจะเข�าใจก้น	 พื�นฐิานของทัุ้กคน

น้�นเป็นคนดี	แต่ถื�าใครทัุ้จริตแลี�วพบัว่าหลี้กฐิานชิ้ดเจนจะต�องดำเนินการก้บัคนน้�นอย่างเฉียบัขาด	แต่อย่าสมมุติว่าทัุ้กคน

เป็นคนไม่ดีจะเป็นสิ�งทั้ี�ทั้ำให�สามารถือย้่ร่วมก้นได�อย่างสงบัสุข	 มีความเชิื�อม้�นว่าสหกรณ์เป็นสถืาบั้นทั้างการเงินทั้ี�ยึดหลี้ก

ความเชิื�อม้�น	ด้งน้�นจึงขอแจ�งสมาชิิกว่าทั้ำไมข่าวทั้ี�ประกาศจึงไม่สามารถืทั้ำได�ทั้้นทั้ี	เพราะต�องคำนึงถืึงกระแสความเข�าใจ	 

ความร้บัร้�ของสมาชิิกทั้ี�อาจจะไม่เทั้่าก้น	ข�อม้ลีถื�าไม่สมบั้รณ์แบับัเมื�อปลี่อยออกไปกลี้บักลีายเป็นเครื�องมือทั้ำให�เกิดความ

เสยีหายหนก้กวา่เดมิ	อาวธุทั้ี�ร�ายแรงคอืการสื�อสาร	การสื�อสารเปน็เครื�องมอืทั้ี�ร�ายแรงกวา่นวิเคลียีร	์ดง้น้�นจะต�องระมด้ระว้ง	 

จะต�องชิี�แจงเมื�อมคีวามม้�นใจวา่ข�อมล้ีน้�นคอืข�อเทั้จ็จรงิทีั้�พสิจ้นไ์ด�แลีะปราศจากข�อโต�แย�ง	ต�องขอเรยีนให�สมาชิิกทั้กุคนเข�าใจ

ว่า	สหกรณ์	ผู้้�ตรวจสอบักิจการ	ผู้้�ตรวจสอบับั้ญชิี	กรมส่งเสริมสหกรณ์	แลีะกรมตรวจบั้ญชิีสหกรณ์ไม่ได�ลีะเลีย	ถื�าพบัว่า 

คนใดคนหนึ�งทั้ี�มีเจตนาแลีะพบัว่าการกระทั้ำทั้ี�ไม่ชิอบัด�วยกฎหมายจะต�องดำเนินการ	จ้ดการคนเหลี่าน้�นอย่างเฉียบัขาด	

	 รศ.วน้รก้ษ์	มิ�งมณีนาคิน	สมาชิกิเลีขทั้ะเบีัยนทั้ี�	00052	สง้กด้	ทั้้�วไป	(ข�าราชิการบัำนาญ)	กลีา่วว่า	ต้�งแต่ได�ทั้ราบั 

ข่าวว่ามีคว้นเกิดขึ�นใน	สอมธ.	 ก็มีความสนใจคอยติดตามข�อม้ลี	 แต่หาข�อม้ลียากมาก	สหกรณ์มีเม็ดเงินเกี�ยวก้บัไอทั้ีไม่ใชิ่

น�อย	แต่ว่าการใชิ�ประโยชิน์ย้งไม่มาก	แม�กระทั้้�งการประชิุมใหญ่สาม้ญประจำปี	หรือว่าการโหวตต่อไปต�องการให�สมาชิิก

ใชิ�เทั้คโนโลียีให�เป็นประโยชิน์	 ควรจะใชิ�ระบับัอิเลี็กทั้รอนิกส์ทั้ี�มีอย้่	 การลีงคะแนนเลืีอกต้�งควรจะใชิ�เทั้คโนโลียีให�เป็น

ประโยชิน์	 เรื�องของการสื�อสารของสหกรณ์มีปัญหา	 มีชิ่องว่าง	 ทั้้�งทั้ี�สมาชิิกมีความสามารถืสนใจในการทั้ี�จะร้บัร้�ข�อม้ลี	 

เพราะฉะน้�นเมื�อมชีิอ่งวา่งมากกเ็ปดิโอกาสให�คนโน�นคนนี�พด้จาอะไรตอ่มอิะไรไป	สมาชิกิ	สอมธ.	ไมว่า่จะเปน็ทั้ี�ศน้ยร์ง้สติ	หรอืทีั้� 

ทั้า่พระจน้ทั้รก็์ด	ีความคดิเหน็แยกเป็นเสี�ยง	ความเปน็	Unity	ในฐิานะทีั้�เปน็สมาชิิก	สอมธ.	จางลีงไปมาก	สำหรบ้ัในเรื�องของ 

ข�อเทั้็จจริงในเอกสารหลี้กฐิานไม่ใชิ่เรื�องทั้ี�จะต�องมาพ้ดก้นด�วยระด้บัน�ำเสียงหรือทั้่าทั้างอะไรแบับันี�	กรรมการพ้ดได�เลียว่า

หลีาย	ๆ	คนทั้ี�เป็นกรรมการดำเนินการ	บัางทั้่านก็อาจจะไม่ร้�เรื�องเลีย	ย้งจ้บัต�นชินปลีายไม่ถื้ก	ด้งน้�น	จึงขอเสนอว่าเรื�องทั้ี�

เกี�ยวข�องก้บัเอกสารต่าง	 ๆ	 ข�อเท็ั้จจริงคงจะต�องขอความกรุณาผู้้�แทั้นหน่วยงานราชิการทั้ี�ต้�งขึ�นมาเพื�อทั้ี�จะด้แลีสหกรณ์ 



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด
 | 15

จะต�องขอฝากให�ชิว่ยทั้ำหน�าทั้ี�อยา่งเปน็คนกลีาง	เข�มแขง็	ขอให�ความสำคญ้กบ้ั	สอมธ.	เพราะวา่สหกรณที์ั้�มชืีิ�อเสยีงมาหลีาย	

10	ปี	บัด้นี�เจอควน้	จึงได�แตห่วง้วา่จะให�สมาชิกิได�ชิว่ยหาสาเหตขุองควน้	แลี�วก็หาทั้างแก�ไขเพื�อทีั้�จะไมใ่ห�เปลีี�ยนจากควน้เป็น

ไฟื้	ขยายลุีกลีามไปเรื�อย	ๆ 	จนกระทั้้�งเผู้าผู้ลีาญ	สอมธ.	ซื่ึ�งไม่อยากจะให�เกิดแลี�วปล่ีอยผู่้านไป	หวง้พึ�งบัคุคลีทั้ี�เปน็คนกลีางทั้ี�

อย้ภ่ัายนอก	สอมธ.	ให�เข�ามาชิว่ยในการทั้ี�จะตรวจสอบัสหกรณอ์อมทั้รพ้ย	์ถื�ามกีารทั้ำอะไรทั้ี�เกี�ยวกบ้ัการตรวจสอบัย�อนหล้ีง 

กี�ปกีแ็ลี�วแต่	หากต�องใชิ�เงินก็ต�องจ่ายไป	เพื�อทั้ี�จะกอบัก้�ภัาพลีก้ษณ์ของสหกรณ์ทั้ี�เป็นประโยชิน์ตอ่มวลีสมาชิกิทั้ี�ได�ก่อต้�ง	50	

ปี	ควรทั้ี�จะทั้ำประโยชิน์ต่อไปอีก	สมาชิิกทั้ี�ได�ประโยชิน์ต่อสหกรณ์มากมายเหลีือเกินทั้ี�คิดเป็นต้วเงินในชิ่วง	50	ปีทั้ี�ผู้่านมา	

ดง้น้�นจะต�องเสยีเงนิเทั้า่ใดกแ็ลี�วแตอ่กีสก้ก�อนหนึ�งเพื�อทั้ี�จะตรวจสอบักอ็ยา่ไปเสยีดาย	สหกรณส์ามารถืทั้ี�จะจา่ยเงนิปนัผู้ลี

ดอกเบัี�ยส้งมากกว่าธนาคารหลีายสิบัปีทั้ี�ผู้่านมา	นอกจากจะเป็นเรื�องของการไม่มีคว้นเกิดขึ�นแลี�ว	เป็นเพราะว่าทั้ำงานก้น

แบับัพี�น�องเพื�อนฝ้ง	ไม่ได�ลีงทัุ้นในเรื�องของการตรวจสอบัระบับัเอกสารให�ร้ดกุมถื้กต�องตามความเป็นจริง	ทั้างการเงินการ

ธนาคารมีค่าใชิ�จ่ายตรงนี�ส้งมาก	 เป็นสิ�งหนึ�งทั้ี�สำค้ญขอฝากตรงนี�แลีะย�ำอีกคร้�งหนึ�ง	 หากไม่มีทั้างเลีือกอื�นถืึงจะพยายาม 

แก�ไปทั้างอื�น	ทั้้�ง	ๆ 	ทั้ี�ควรจะเป็นหลีก้การทั้ี�ควรจะต�องทั้ำ	แตเ่นื�องจากปัญหาเกี�ยวกบ้ัการสื�อสาร	สิ�งทั้ี�ใครพยายามลุีกขึ�นมา

ติดตามก็ย้งได�ร้บัแรงทั้ี�ผู้ลี้กออก	ทั้ำให�ไม่สามารถืทั้ี�จะทั้ำอะไรได�	เพราะฉะน้�นมีความร้�สึกว่าควรมีการแก�ปัญหาร่วมมือก้น

ในหม้่สมาชิิก	จ้บัมือก้นร่วมมือร่วมใจก้น	ชิ่วยก้นค�นหาปัญหาแลี�วก็ชิ่วยก้นแก�ไข	แลีะขอให�ชิ่วยก้นให�ความสนใจก้บับัุคคลี

ทั้ี�จะต�องมาชิ่วย	สอมธ.	ตรวจสอบัเอกสารภัายในย�อนหลี้ง

	 รศ.ว่าทั้ี�	 ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	กลี่าวว่า	อาจารย์ว้นร้กษ์	 มิ�งมณีนาคิน	 ให�ข�อสรุปทั้ี�ดี	 

ส่วนในเรื�องเว็บัไซื่ต์มีผู้้�ด้แลี	 แลี�วก็	 Facebook,	 Line	Official	 ซื่ึ�งจะมีการโปรโมตข�อม้ลีทั้างชิ่องน้�นมากขึ�น	 ก็เห็นข�อม้ลี 

ต่าง	 ๆ	 ได�มากขึ�น	 แต่ทั้ี�สำค้ญคือในเรื�องของเนื�อหาขึ�นอย้่ก้บัเรื�องทั้ี�คุยก้นในทั้ี�ประชิุมคณะกรรมการดำเนินการ	 ต่อไปทัุ้ก 

เดือนทั้ี�มีการประชิุมคณะกรรมการดำเนินการจะต�องมีการสรุปมติในการประชิุมทั้ี�สำค้ญ	 ในประเด็นทั้ี�ไม่ได�ลีะเมิดข�อม้ลี

สว่นบัคุคลี	ในประเดน็ทั้ี�จะองิหลีก้การเรื�องตา่ง	ๆ 	เรื�องข�อเทั้จ็จรงิตา่ง	ๆ 	ให�สมาชิกิได�รบ้ัทั้ราบัผู้า่นชิอ่งทั้างเวบ็ัไซื่ตแ์ลีะเปน็

ประกาศ	จะต�องฝากประธานกรรมการคนตอ่ไป	คือ	ผู้ศ.นพ.ฉต้รชิย้	มิ�งมาลีย้รก้ษ	์เพื�อดแ้นวทั้างการจด้การหย้�งเสยีงเลีอืกต้�ง 

การประชิุมในอนาคตถื�าเกิดว่าจำเป็น	แลี�วสุดทั้�ายในเรื�องของไอทั้ี	สมาชิิกสามารถืทั้ี�จะป้อนข�อม้ลีแลีะหาข�อม้ลีเองได�เลีย	

สหกรณพ์ยายามแก�ไขแลีะดำเนนิการให�มคีวามเรยีบัร�อยตามเจตนารมณท์ั้ี�อาจารยว์น้รก้ษ	์มิ�งมณนีาคนิ	ได�ให�ข�อเสนอแนะไว�	

	 คุณเรืองชิ้ย	 โพนพุฒ	 ผู้้�แทั้นจากสำน้กงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทั้พมหานคร	 พื�นทั้ี�	 1	 กลี่าวว่า	 ในฐิานะของ 

เจ�าหน�าทั้ี�จากสำน้กงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทั้พมหานคร	 พื�นทีั้�	 1	 ซื่ึ�งเป็นหน่วยงานทีั้�มีหน�าทีั้�ในการแนะนำ	 ส่งเสริม	

แลี�วก็กำก้บัสหกรณ์ทั้ี�อย้่ในเขตพื�นทั้ี�ทั้ี�ร้บัผู้ิดชิอบั	 ประเด็นในเรื�องนี�จากการสอบัข�อม้ลีเบืั�องต�น	 คาดว่าหน้งสือทีั้�ยื�นไปทั้ี� 

นายทั้ะเบัียนสหกรณ์ทั้ี�สำน้กงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทั้พมหานคร	 พื�นทีั้�	 1	 มี	 2	 เรื�องด�วยก้นคือ	 เป็นเรื�องร�องเรียนซื่ึ�ง

เกี�ยวก้บัปัญหาทั้ี�เกิดขึ�นตามทั้ี�ได�ทั้ราบัก้น	 เรื�องทั้ี�	 1	 เป็นเรื�องทั้ี�ขอให�นายทั้ะเบีัยนสหกรณ์ถือดถือนกรรมการดำเนินการ 

น่าจะมีปัญหาในเรื�องของการลีงมติในการให�สมาชิิกพ�นจากการเป็นสมาชิิก	ส่วนเรื�องทั้ี�	2	เพิ�งส่งไปเมื�อเร็ว	ๆ	นี�	 เป็นการ

ยื�นขอให�นายทั้ะเบัียนสหกรณ์ตรวจสอบั	โดยกลี้วว่าการจ่ายเงินก้�ของสหกรณ์อาจจะมีปัญหา	แลี�วหากพบัว่าไม่ถื้กต�องให� 

นายทั้ะเบีัยนสหกรณ์ส้�งให�กรรมการพ�นจากตำแหน่งแลีะให�เจ�าหน�าทีั้�ทีั้�เกี�ยวข�องพ�นจากตำแหน่งด�วย	อน้นี�กเ็ป็นข�อร�องเรยีน 

ทั้ี�สมาชิิกได�ยื�นเข�าไป	 จากเหตุการณ์นี�ทั้ี�ได�ทั้ราบัเบัื�องต�น	 ขณะนี�ในส่วนของสหกรณ์น้�นได�มีการตรวจสอบัข�อเทั้็จจริงแลี�ว	

แลี�วก็ได�ดำเนินการแก�ไขในส่วนทั้ี�เกิดปัญหาในบัางส่วนแลี�ว	 ส่วนของนายทั้ะเบีัยนสหกรณ์โดยอำนาจของผู้้�อำนวยการ 

สำน้กงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทั้พมหานคร	 พื�นทั้ี�	 1	 ได�มีหน้งสือของสำน้กงานแจ�งให�สหกรณ์ชิี�แจงข�อเทั้็จจริง	 คือ

กระบัวนการปกครองจะต�องเริ�มจากการชิี�แจงข�อเทั้็จจริงว่า	 ตามทีั้�สมาชิิกได�มีการร�องเรียนมา	 2	 เรื�อง	 มีข�อเทั้็จจริง

เป็นอย่างไรบั�าง	 ขณะนี�คณะกรรมการดำเนินการได�ชีิ�แจงเรื�องทีั้�	 1	 ส่งไปแลี�ว	 น่าจะเป็นว้นทีั้�	 9	 กุมภัาพ้นธ์	 2565	 ทั้าง

สำน้กงานส่งเสริมสหกรณ์	พื�นทั้ี�	1	ทั้ี�ได�ร้บัหน้งสือชิี�แจงฉบั้บัทั้ี�	1	มาแลี�ว	แต่ข�อม้ลีในส่วนทั้ี�เกี�ยวข�องอาจจะย้งไม่ครบัถื�วน	 

ส่วนประเด็นทั้ี�	 2	 เพิ�งจะแจ�งมา	 น่าจะทั้ำข�อม้ลีย้งไม่เสร็จเรียบัร�อย	 ในส่วนข้�นตอนต่อไปนายทั้ะเบีัยนสหกรณ์ก็จะส้�งให� 

ผู้้�ตรวจการสหกรณ์เข�ามาตรวจสอบัข�อเทั้็จจริงทั้ี�เกิดขึ�น	อย่างไรก็แลี�วแต่นายทั้ะเบัียนสหกรณ์จะเป็นหน่วยงานกำก้บัเป็น
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คนกลีางอย่างทั้ี�สมาชิิกได�กลี่าวไว�	 จะต�องมีการตรวจสอบัข�อเทั้็จจริงให�ช้ิดเจน	 จะไม่เชืิ�อฝ่ายกรรมการ	 แลีะจะไม่เชืิ�อฝ่าย 

ผู้้�ร�อง	จะไม่เชิื�ออะไรทั้้�งสิ�น	นายทั้ะเบัียนสหกรณ์จะต�องตรวจสอบัข�อเทั้็จจริงโดยจะต�องส่งผู้้�ตรวจการสหกรณ์	ซื่ึ�งมีอำนาจ

ทั้างกฎหมาย	เข�ามาตรวจสอบัทั้ี�สหกรณ	์เมื�อตรวจสอบัเอกสารทั้ี�เกี�ยวข�องทั้้�งหมดไมว่า่จะเปน็เรื�องของรายงานการประชิมุ	

การอนุม้ติเงินก้�	 ขอเรียนท่ั้านสมาชิิกในทั้ี�ประชุิมแห่งนี�ในเรื�องของส้ญญาเงินก้�จริง	 ๆ	 แลี�วไม่สามารถืทั้ี�จะระบุัทั้้�งหมดได�

เนื�องจากว่าสมาชิิกทั้ี�ก้�เงินไป	อาจจะตรวจสอบัเฉพาะในส่วนทั้ี�บักพร่องเทั้่าน้�น	จะทั้ำให�ข�อเทั้็จจริงกระชิ้บัแลี�วก็เกิดความ

รวดเรว็ในการทั้ำงาน	เมื�อตรวจสอบัเสรจ็ผู้้�ตรวจการสหกรณก์จ็ะเสนอข�อเทั้จ็จรงิแลีะข�อเสนอแนะไปยง้นายทั้ะเบัยีนสหกรณ์	

เพื�อทั้ี�จะพจิารณาการใชิ�อำนาจจะต�องใชิ�ด�วยความรอบัคอบัระมด้ระวง้แลี�วก็เปน็การสิ�นสดุ	การทั้ี�จะออกคำส้�งในแต่ลีะคร้�ง

จะต�องมีในเรื�องของการโต�แย�งทั้ี�เป็นข�อกฎหมาย	เพราะว่าการออกคำส้�งนี�โดยเฉพาะคำส้�งมาตราทั้ี�	22	(4)	ซื่ึ�งเป็นมาตรา

ทั้ี�สำค้ญทั้ี�จะส้�งให�กรรมการหรือคณะกรรมการพ�นจากตำแหน่ง	 ข�อม้ลีข�อเทั้็จจริงทัุ้กอย่างจะต�องชิ้ดเจนครบัถื�วนแลี�วก็ 

เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์อย่างร�ายแรง	เพราะว่าคำส้�งทั้ี�จะส้�งให�พ�นจากตำแหน่งจะทั้ำเหมือนคำส้�งประหารชิีวิต	ถื�าพ้ด

ในเรื�องของสหกรณ์ก็เป็นการประหารชิีวิตคณะกรรมการไปเลีย	เพราะว่าทั้ำอะไรก็แลี�วแต่คณะกรรมการพ�นจากตำแหน่ง

กไ็มส่ามารถืทั้ี�จะกลีบ้ัมาเป็นกรรมการได�ตลีอดชีิวติ	ตรงนี�กค็อืนายทั้ะเบีัยนสหกรณจ์ะต�องดำเนนิการทั้ี�รอบัคอบัแลีะตรวจ

สอบัข�อเทั้จ็จรงิให�มากทั้ี�สดุ	จนนำไปส้ก่ารพจิารณาวา่จะใชิ�อำนาจตามทั้ี�สมาชิกิร�องขอหรอืไม	่ในอกีสว่นหนึ�งการตรวจสอบั	

สมมุติว่าข�อเท็ั้จจริงไม่ถืึงขนาดว่าจะต�องถึืงข้�นว่าให�พ�น	 ก็อาจจะต�องส้�งให�แก�ไขข�อบักพร่อง	 ในส่วนหนึ�งก็ไม่ต�องถึืงขนาด 

ส้�งให�พ�นก็ได�	แตว่า่อาจจะต�องให�สหกรณ์แก�ไขข�อมล้ีทั้ี�เกิดขึ�น	โดยส้�งให�คณะกรรมการแก�ไขตามมาตรา	22	(1)	ให�กรรมการ

แก�ไขไม่ให�เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์	 เทั้่าทั้ี�ทั้ราบัปัจจุบั้นนี�ข�อม้ลีเบัื�องต�นสหกรณ์ย้งไม่เสียหาย	 ทั้ราบัว่าเป็นเพียงการ

ได�ทั้ราบัเรื�องของหลี้กประก้น	ตรงนี�อาจจะต�องมีคำแนะนำหรืออาจจะต�องมีหน้งสือ	 เพื�อให�สหกรณ์มีการแก�ไข	อย่างไรก็

แลี�วแต่ขออนุญาตว่าให�ผู้้�ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบัรายงานข�อม้ลีข�อเทั้็จจริงให�ครบัถื�วนก่อน	สำน้กงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทั้พมหานคร	 พื�นทั้ี�	 1	 จะพยายามทั้ำหน�าทั้ี�ให�ดีทีั้�สุด	 แลี�วจะพยายามปกป้องร้กษาผู้ลีประโยชิน์ของสมาชิิกสหกรณ์ 

ไม่ให�เกิดความเสียหาย	เนื�องจากว่าทั้าง	สอมธ.	เองเทั้่าทั้ี�ทั้ราบัก็มีผู้ลีการประกอบัการทั้ี�ดีมาตลีอดแลีะก็ไม่มีประเด็นเรื�อง

ปญัหาให�ค�างคาใจหรอืวา่มปีญัหาทั้ี�เสยีหาย	ประเดน็นี�อาจจะทั้ำให�มผีู้ลีกระทั้บักบ้ัสมาชิกิบั�าง	แตค่ดิวา่ไมไ่ด�มากจนเกนิไป	

ขอบัคุณสมาชิกิทั้ี�มคีวามกง้วลี	อยากให�กรรมการทั้ำงานทีั้�เข�มแขง็	แลี�วกค็ำนงึถืงึผู้ลีประโยชิน์ของสมาชิิก	ไมก่ระทั้บักระเทั้อืน

ต่อภัาพลี้กษณ์ทั้ี�ดีของสหกรณ์ซื่ึ�งมีมายาวนาน	 ทั้างสำน้กงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทั้พมหานคร	พื�นทั้ี�	 1	 ก็ยืนย้นว่าจะทั้ำ

หน�าทั้ี�เป็นคนกลีางเป็นเจ�าหน�าทั้ี�ทั้ี�จะให�ความเป็นธรรมก้บัทัุ้กฝ่ายแลี�วก็จะร้กษาผู้ลีประโยชิน์ของมวลีประชิาให�มากทั้ี�สุด

	 รศ.ว่าทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	กลี่าวว่า	ขอบัคุณผู้้�แทั้นจากสำน้กงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทั้พมหานคร	พื�นทั้ี�	1	ทั้ี�ได�ชิี�แจงว่าเรื�องต่าง	ๆ	ได�ดำเนินการให�เป็นไปตามระเบัียบัแลีะข้�นตอนทั้ี�เหมาะสมแลีะถื้กต�อง	

ก็ยิ�งทั้ำให�มีความม้�นใจทั้ำให�ขบัวนการสหกรณ์มีความเชิื�อถืือได�	แลีะได�ร้บัความไว�วางใจจากสมาชิิกต่อไป

	 นายชิ้เกียรติ	จ้นทั้รมานะ	สมาชิิกเลีขทั้ะเบัียนทั้ี�	01554	ส้งก้ด	ทั้้�วไป	(ข�าราชิการบัำนาญ)	กลี่าวว่า	เพื�อทั้ี�จะให�

สมาชิิกสบัายใจในเรื�องของเงินก้�	ขอสอบัถืามว่ากรณีทั้ี�สมาชิิกก้�เงินไปแลีะไม่ชิำระหนี�	 เพราะอะไรสหกรณ์ไม่ไลี่เบัี�ยก้บัผู้้�ทั้ี�

เปน็สาม	ีหรือภัรรยา	ซื่ึ�งผู้้�ก้�มอีสง้หารมิทั้รพ้ยส์หกรณส์ามารถืทั้ี�จะดำเนนิคดตีรงนี�ตอ่ไปได�	หรอืหาชิอ่งทั้างอื�นได�หรอืไม	่เพื�อ

เปน็การชิว่ยเหลีอืสมาชิกิทั้ี�เปน็ผู้้�ค�ำประกน้ทั้ี�จะต�องมารบ้ัผิู้ดชิอบัหนี�แทั้นผู้้�ก้�	ต�องมาชิดใชิ�เงนิทั้ี�คนก้�ขอให�ค�ำประกน้	จึงขอ

ฝากกรรมการชุิดต่อไปแลีะสำนก้งานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทั้พมหานคร	พื�นทั้ี�	1	จากการทั้ี�ได�รบ้ัฟัื้งข�อมล้ีจากผู้้�ค�ำประกน้จะ

ต�องมาชิดใชิ�เงินคนลีะ	200,000	บัาทั้	แทั้นผู้้�ก้�	อีกเรื�องหนึ�งขอสอบัถืามว่ากรรมการทั้ี�ลีาออกไป	ได�พิจารณาโบัน้สให�ด�วย

หรือไม่

	 นายอภัิน้นทั้์	ชิ้หน้	รองประธานกรรมการ	กลี่าวว่า	ขอบัคุณสมาชิิกทั้ี�สนใจเรื�องสหกรณ์	ตามทั้ี�ได�ร้บัมอบัหมาย

ให�เป็นประธานอนุกรรมการติดตามแลีะเร่งร้ดหนี�สิน	ถื�าด้ในรายงานประจำปีก็จะเห็นว่าการติดตามมีผู้ลีสำเร็จ	 โดยต้�งงบั

ประมาณค่าเผู้ื�อหนี�สงส้ยจะส้ญไว�	11.80	ลี�านบัาทั้	แต่จ่ายค่าเผู้ื�อหนี�สงส้ยจะส้ญ	3.97	ลี�านบัาทั้	ซื่ึ�งด้ต้วเลีขได�ในรายงาน

ประจำปี	 สำหร้บัข้�นตอนในการติดตามแลีะเร่งร้ดหนี�สินมีกรอบัในการดำเนินการคือ	 สหกรณ์จะมีหน้งสือติดตามลี้กหนี�ทั้ี�
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ขาดจากสมาชิิกภัาพ	 แต่ถื�าลี้กหนี�ไม่มาจะดำเนินการไกลี่เกลีี�ย	 การไกลี่เกลีี�ยเปิดชิ่องให�ลี้กหนี�แลีะเจ�าหนี�มาเจรจาก้น	 ซื่ึ�ง

ปัจจุบั้นสหกรณ์ก็ทั้ำเร็ว	 คณะกรรมการดำเนินการมอบัหมายให�ไปศาลีไปเจรจาก้บัลี้กหนี�	 ก็ทั้ำหน�าทีั้�เพื�อปกป้องเงินของ

สหกรณ์	 เงินสหกรณ์จะต�องไม่ส้ญ	 ซื่ึ�งเป็นหลี้กทั้ี�ดำเนินการ	 แต่ในคณะกรรมการดำเนินการจะต�องติดตามหนี�ให�ถึืงทั้ี�สุด	

ในปี	2564	ไกลี่เกลีี�ยได�	1	ราย	ถืือว่าประสบัผู้ลีสำเร็จ	ถื�ารายใดทั้ี�ไม่มาศาลีแลีะไม่มาไกลี่เกลีี�ย	คณะกรรมการดำเนินการ	

มีมติให�ฟื้้องต่อไป	

	 รศ.ว่าทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	กลี่าวว่า	ในเรื�องของกระบัวนการติดตามหนี�	จะมีการ

ดำเนนิการตามคณะอนกุรรมการตดิตามแลีะเรง่รด้หนี�สนิ	ซื่ึ�งแตก่อ่นน้�นไมม่	ีกไ็ด�มีการแตง่ต้�งคณะอนกุรรมการตดิตามฯ	นี� 

ขึ�นมา	แลี�วก็ติดตามหนี�ของสมาชิิก	ก็ตามมาได�มากพอสมควรแลี�วก็มีดอกเบัี�ยภัายใต�หลี้กการการปร้บัโครงสร�างหนี�	 เพื�อ 

ให�แนใ่จว่าจะยง้สามารถืเกบ็ัหนี�ได�คืนมา	จึงได�พยายามหาวธิปีรบ้ัโครงสร�างหนี�จนกระท้ั้�งทีั้�สดุแลี�วถื�าไมไ่หวจรงิ	ๆ 	ก็ฟื้อ้งร�อง 

ดำเนินคดีทั้างแพ่ง	

 ที่่�ประชุมรับที่ราบ

วัาระที่่� 5 กุารเล่อกุตั�งกุรรมกุารดัำเนินกุารประจ้ำปี 2565

	 	รศ.ว่าทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	ได�แจ�งให�ทั้ี�ประชิุมทั้ราบัว่า	สอมธ.	ได�ดำเนินการหย้�ง

เสียงเลีือกต้�งกรรมการประจำปี	2565	 เมื�อว้นทั้ี�	 29	พฤศจิกายน	2564	แลีะหย้�งเสียงเลีือกต้�งซื่่อมกรรมการผู้้�แทั้นทั้้�วไป

จำนวน	1	คน	ซื่ึ�งมีวาระการดำรงตำแหน่ง	1	ปี	เพื�อทั้ดแทั้นกรรมการทั้้�วไปทั้ี�ลีาออก	เมื�อว้นทั้ี�	17	กุมภัาพ้นธ์	2565	โดยวิธี

หยอ่นบ้ัตรลีงคะแนนจากสมาชิกิทั้้�งหมด	ซื่ึ�งรายลีะเอียดการดำเนินการรบ้ัสมค้ร	จนกระทั้้�งดำเนินการหย้�งเสียงปรากฏิตาม

เอกสารทั้ี�เสนอต่อทั้ี�ประชิุม	โดยมีผู้้�ได�ร้บัผู้ลีการหย้�งเสียง	เพื�อนำเสนอทั้ี�ประชิุมเพื�อพิจารณาเลีือกต้�งโดยออกเสียงร้บัรอง

หรือไม่ร้บัรองรวมก้นทั้้�งชิุด	ด้งนี�

 ประธ์านกุรรมกุาร

	 ผู้ศ.นพ.ฉ้ตรชิ้ย	 	 มิ�งมาลี้ยร้กษ์

 กุรรมกุารผู้้�แที่นคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวัารสารศาสตร์และส่�อสารมวัลชน และสถึาบันภาษา

	 นางสาวนฤมลี	 	 บัุญมา

 กุรรมกุารผู้้�แที่นคณะพัาณิชยศาสตร์และกุารบัญช่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะสังคมวัิที่ยาและ 

 มานุษยวัิที่ยา 

	 ผู้ศ.อรอุมา	 	 เตพลีะกุลี

 กุรรมกุารผู้้�แที่นสถึาบันเสริมศึกุษาและที่รัพัยากุรมนุษย์ สถึาบันไที่ยคดั่ศึกุษา 

  สำนักุงานที่ะเบ่ยนนักุศึกุษา วัิที่ยาลัยพััฒนศาสตร์ป๋วัย อึ�งภากุรณ์ 

 สำนักุงานศ้นย์เที่คโนโลย่สารสนเที่ศและกุารส่�อสาร ศ้นย์หนังส่อ มธ์.

 สำนักุพัิมพั์ มธ์. วัิที่ยาลัยโลกุคดั่ศึกุษา และสำนักุงานธ์รรมศาสตร์สัมพัันธ์์ 

	 ว่าทั้ี�	ร.ต.อดิศร	 	 เอี�ยมสะอาด

 กุรรมกุารผู้้�แที่นกุองบริหารศ้นย์รังสิต สถึาบันเอเช่ยตะวัันออกุศึกุษา โรงพัิมพั์ มธ์. 

 และสถึาบันอาณาบริเวัณศึกุษา 

	 นายสิทั้ธิชิ้ย	 	 พ้นเศษ	

 กุรรมกุารผู้้�แที่นคณะแพัที่ยศาสตร์ คณะที่ันตแพัที่ยศาสตร์ คณะสหเวัชศาสตร์ 

 คณะพัยาบาลศาสตร์ คณะสาธ์ารณสุข้ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

 และวัิที่ยาลัยแพัที่ยศาสตร์นานาชาติจุ้ฬาภรณ์ 

	 ดร.วรพลี	 	 วิแหลีม	 	
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 กุรรมกุารผู้้�แที่นโรงพัยาบาลธ์รรมศาสตร์เฉลิมพัระเกุ่ยรติ 

		 นางสาวจุฬาภัรณ์	 พรหมมาพ้นธุ์

 กุรรมกุารผู้้�แที่นที่ั�วัไป

	 นางสาวสายฝน	 	 อำพ้นศรี

	 นายประยงค์	 	 สมส่วน	

 สำหรับ นายประยงค์ สมส่วัน กุรรมกุารผู้้�แที่นที่ั�วัไป มว่ัาระกุารดัำรงตำแหน่ง 1 ป ีเน่�องจ้ากุมาแที่นกุรรมกุาร

ที่่�ลาออกุ

 มตทิี่่�ประชมุ : ที่่�ประชมุมม่ตริบัรองผู้ลกุารหยั�งเสย่งเลอ่กุตั�งกุรรมกุารดัำเนนิกุารที่ั�ง 9 คน อยา่งเปน็เอกุฉันที่์ 

จ้ึงถึ่อวั่าไดั�รับเล่อกุตั�งเป็นกุรรมกุารดัำเนินกุารอย่างสมบ้รณ์

วัาระที่่� 6 เร่�องกุารพัิจ้ารณาอนุมัติงบแสดังฐานะกุารเงินและจ้ัดัสรรกุำไรสุที่ธ์ิประจ้ำปี 2564

	 	 รศ.ว่าทั้ี�	 ร.ต.ดร.นพพร	 ลีีปรีชิานนทั้์	 ประธานกรรมการ	 ได�เสนอทั้ี�ประชิุมเพื�อพิจารณาร้บัรองงบัการเงินของ	

สอมธ.	ประจำปี	2564	ทั้ี�ได�ผู้่านการตรวจสอบัจากผู้้�สอบับั้ญชิีสหกรณ์	คือ	นางสุคนธ์	ฤทั้ธิโรจน์	ผู้้�สอบับั้ญชิีจาก	บัริษ้ทั้	

สำน้กงานสามสิบัสี�	ออดิต	จำก้ด	เรียบัร�อยแลี�วด้งนี�

 6.1 กุารพัิจ้ารณาอนุมัติงบแสดังฐานะกุารเงิน งบกุำไรข้าดัทีุ่น งบกุระแสเงินสดั 

	 นายชิ้ชิวาลี	 เงินนาค	 ผู้้�แทั้นผู้้�สอบับั้ญชิีจากบัริษ้ทั้	 สำน้กงานสามสิบัสี�	 ออดิต	 จำก้ด	 ประจำปี	 2564	 เสนอ 

ทั้ี�ประชิุมเพื�อพิจารณางบัการเงินของ	สอมธ.	ประจำปี	2564	ตามเอกสารหน�าทั้ี�	87	 ในเรื�องของรายงานของผู้้�สอบับั้ญชิี	

ซื่ึ�งผู้้�สอบับั้ญชิีได�ตรวจสอบัเสร็จสิ�นแลี�ว	 การบั้นทั้ึกบั้ญชิีของสหกรณ์ดำเนินการอย่างถื้กต�องครบัถื�วน	 เกี�ยวก้บัรายได�ค�าง

ร้บั	เกณฑู์คงค�าง	การต้�งหนี�สงส้ยจะส้ญต่าง	ๆ 	วิธีต้�งเป็นไปตามทั้ี�นายทั้ะเบัียนสหกรณ์กำหนด	ในหน�าทั้ี�	91	งบัแสดงฐิานะ

ทั้างการเงิน	จะเห็นว่ามีการเปรียบัเทั้ียบัก้นระหว่างปี	2564	แลีะ	2563	สินทั้ร้พย์รวมทั้้�งสิ�นอย้่ทั้ี�	34,600	กว่าลี�านบัาทั้	 

สนิทั้รพ้ยห์ล้ีก	ๆ 	คือเงนิรบ้ัฝากจะมบีัญ้ชิรีะยะส้�นแลีะระยะยาว	แลีะมตีว้ใหมข่ึ�นมาเนื�องจากหุ�นก้�ของบัรษิท้ั้การบันิไทั้ยอย้่

ในกระบัวนการฟื้้�นฟื้	้คาดวา่จะยง้เรยีกเกบ็ัไม่ได�	จะต�องมกีารต้�งสำรองหนี�สงสย้จะสญ้	เป็นไปตามทั้ี�นายทั้ะเบัยีนสหกรณใ์ห�

ต้�ง	ไมน่�อยกวา่ร�อยลีะ	5	ระยะเวลีา	20	ป	ีถื�าในอนาคตมกีำไรดขีึ�น	ผู้ลีประกอบัการดขีึ�นคงจะจา่ยคนืทั้้�งเงนิต�นแลีะดอกเบัี�ย

ให�ก้บัสหกรณ์ได�	 แต่ในปัจจุบั้นนี�ย้งมีความไม่แน่นอน	มีการเลีือกชิำระทั้างบั้ญชิีจะต�องมีการต้�งค่าเผู้ื�อฯ	 ไว�ก่อน	 สหกรณ์ 

ต้�งไว�ทั้ี�	5%	ประมาณ	118	ลี�านบัาทั้	สำหร้บัหนี�สงส้ยจะส้ญทั้ี�เกิดจากลี้กหนี�ทั้ี�ไม่สามารถืเรียกเก็บัหนี�ได�	ในปีนี�ต้�งเพิ�มเพียง 

แคแ่สนเศษ	ๆ 	ค่อนข�างทั้ี�จะน�อยจากเดมิในปกีอ่นต้�งไว�	4	ลี�านบัาทั้	ในเรื�องของคา่ใชิ�จา่ยในการดำเนนิงานอื�น	ๆ 	จะมคีา่ใชิ�จา่ย 

ทั้้�งสิ�นประมาณ	 50	 ลี�านบัาทั้	 ทั้ำให�มีกำไรสุทั้ธิประมาณ	 342	 ลี�านบัาทั้	 นี�คืองบักำไรขาดทัุ้น	 ส่วนในหน�าทั้ี�	 96	 เป็น 

งบักระแสเงินสด	เป็นงบัทั้ี�แสดงการหมุนเวียนของสินทั้ร้พย์ทั้ี�มีอย้่ในสภัาพคลี่อง	รวมถืึงสินทั้ร้พย์ทั้ี�สหกรณ์อื�นฝากไม่เกิน	

1	 ปี	 เป็นการลีงทัุ้นระยะส้�น	 ด้งน้�นจะด้ว่าสินทั้ร้พย์ทีั้�มีสภัาพคลี่องมากทีั้�สุด	 มีการเพิ�มขึ�นหรือลีดลีงได�อย่างไร	 ในหน�าทั้ี�	

117	เปน็ต�นไปเปน็การตรวจสอบับัญ้ชิ	ีมกีารเสนอตอ่คณะกรรมการดำเนนิการทั้กุคร้�ง	จะเปน็ในเรื�องของการทั้ี�ปฏิบิัต้ติาม

กฎหมาย	สหกรณ์ได�ปฏิิบั้ติตามระเบัียบัแลีะกฎหมายอย่างเคร่งคร้ด	มีการแจ�งแลีะระบัุชิ้ดเจนในเรื�องของการจ้ดทั้ำบั้ญชิี 

มกีารจด้ทั้ำเปน็ไปตามระเบีัยบันายทั้ะเบัยีนสหกรณ	์ด�านทั้รพ้ย์สนิ	ด�านภัาษี	พบัวา่สหกรณไ์ด�มีการปฏิบิัต้ติามทั้กุประการ	

ด�านบั้ญชิีเงินฝาก	มีการจ้ดทั้ำงบัการเงิน	ในด�านของ	ปปง.	มีการรายงานทัุ้กเดือน	ด�านสินเชิื�อเป็นไปตามระเบัียบั	ยกเว�น

เหตุการณ์ทั้ี�ผู้ิดปกติทั้ี�ผู้้�ตรวจสอบักิจการแลีะประธานกรรมการได�เสนอเกี�ยวก้บัการประเมินทั้ี�นำหลี้กทั้ร้พย์มาค�ำประก้น	

นอกจากน้�นพบัวา่สหกรณ์ได�ปฏิบ้ิัตติามนายทั้ะเบีัยนสหกรณ์	ได�ดำเนินการจด้ทั้ำบ้ัญชีิเป็นไปอย่างเรยีบัร�อย	จึงขอรายงาน

งบัแสดงฐิานะการเงินของ	สอมธ.	
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	 นายนิเทั้ศ	บัุญกลีิ�น	สมาชิิกเลีขทั้ะเบัียนทั้ี�	01581	ส้งก้ด	ทั้้�วไป	(ข�าราชิการบัำนาญ)	สอบัถืามเกี�ยวก้บัเรื�องหุ�นก้�

บัรษิท้ั้การบิันไทั้ย	ต�องการให�รายงานให�รบ้ัทั้ราบัวา่ขณะนี�ดำเนนิการไปถืงึข้�นตอนใดแลี�ว	แลีะทั้ราบัมาว่าบัรษิท้ั้การบิันไทั้ย

จะให�นำเงินไปลีงทัุ้นเพิ�มอีกจะดำเนินการอย่างไร	ขอให�ชิี�แจงด�วย

	 รศ.ว่าทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	ขอเรียนสมาชิิกในเรื�องของบัริษ้ทั้การบัินไทั้ย	สหกรณ์

ออมทั้ร้พยไ์ด�มอบัหมายให�อดีตประธานกรรมการ	ผู้ศ.ดร.ประชิา	คุณธรรมด	ีไปเปน็ตว้แทั้นของสหกรณ	์ซื่ึ�งได�พ�นจากหน�าทั้ี�

ไปแลี�ว	เวลีามีประชิุมจะมีคณะทั้ำงานของการบัินไทั้ยทั้ี�ชิุมนุมสหกรณ์ออมทั้ร้พย์แห่งประเทั้ศไทั้ย	จำก้ด	คอยด้แลีสหกรณ์

ออมทั้ร้พยท์ั้ี�เปน็เจ�าหนี�	ชิมุนมุสหกรณอ์อมทั้รพ้ยแ์หง่ประเทั้ศไทั้ย	จะเปน็หว้เรอืใหญ	่มเีจ�าหนี�รายใหญร่ว่มเปน็คณะทั้ำงาน	

จะมเีจ�าหนี�ทั้ี�คอยด้เรื�องของการฟื้้�นฟื้เ้ปน็ทั้ี�ทั้ราบักน้ดวีา่บัรษิท้ั้การบิันไทั้ยเข�าส้ก่ระบัวนการฟ้ื้�นฟื้ก้จิการ	ตามคำส้�งศาลีเพื�อ

ไม่ให�ลี�มลีะลีายได�ห้นมาประกอบัธุรกิจให�เหมาะสม	 เพื�อทั้ี�จะมีโอกาสกลี้บัมาชิำระหนี�ให�ก้บัเจ�าหนี�ได�	 ด้งน้�นตามกฎหมาย

การฟื้้�นฟื้้กิจการทั้ี�จะต�องชิำระหนี�ตามกฎหมายให�พ้กชิำระหนี�ได�	 โดยให�ดำเนินการตามแผู้นฟื้้�นฟื้้ซึื่�งได�ร้บัอนุม้ติจากศาลี

ตามระยะเวลีา	 3	 หรือ	 5	 ปี	 ก็แลี�วแต่	 ถื�าไม่ได�ก็จะขยายออกไป	 ถื�าศาลีเห็นว่าการประกอบักิจการทีั้�ได�มาซึื่�งตามแผู้น 

แลี�วก็จะดำเนินการฟื้้�นฟื้้	 จะส้�งให�พ�นจากการฟื้้�นฟื้้ก็จะกลี้บัเข�าส้่สถืานะตามปกติ	 บัริษ้ทั้การบิันไทั้ยอาจจะกลี้บัมาส้่การ

บัริการอีกหรือไม่อย่างไรขึ�นอย้่ก้บัแผู้นจะเป็นอย่างไร	ระหว่างนี�เจ�าหนี�ทั้ี�อย้่ก้บับัริษ้ทั้การบัินไทั้ยย้งคงในสถืานภัาพเจ�าหนี�	

ซื่ึ�งคณะทั้ำงานทั้ี�เป็นเจ�าหนี�สามารถืย้บัย้�ง	สามารถืทั้ี�จะเข�าไปร่วมกำหนดกลียุทั้ธ์การจ้ดทั้ำแผู้นฟื้้�นฟื้้กิจการ	ด้งน้�นในเรื�อง 

ของการฟื้้�นฟื้้กิจการขณะนี�อย้่ในข้�นตอนกฎหมาย	 ข้�นตอนในการดำเนินการต�องคอยติดตามร่วมก้น	 ระหว่างนี�ได�ทั้ราบั

ข�อม้ลีเบัื�องต�นว่าบัริษ้ทั้การบัินไทั้ยมีการลีดพน้กงานทีั้�ไม่จำเป็นลีง	 สินทั้ร้พย์ทีั้�ไม่เกิดผู้ลีประโยชิน์ได�ดำเนินการขาย	 เพื�อ

นำเงินกลี้บัเข�ามาประกอบัธุรกิจ	มีกระบัวนการในแผู้นฟื้้�นฟื้้	แลีะเทั้่าทั้ี�ทั้ราบัคือจะมีการพิจารณาปร้บัแผู้นฟื้้�นฟื้้	เนื�องจาก

บัริษ้ทั้การบัินไทั้ยจะประสบัความสำเร็จแผู้นธุรกิจได�ต�องด้รายได�	 รายได�หลี้กคือเรื�องของการบิัน	 ขณะนี�เรื�องของการบัิน

เป็นห้วใจสำค้ญเพื�อสร�างรายได�	 แต่ด้จากการดำเนินการแลี�ว	 ในเรื�องของอนาคตระยะยาวมีแนวโน�มทีั้�จะกลี้บัมาบัินได�ทั้ี�

สอดคลี�องกบ้ัเรื�องของรฐ้ิแลีะแผู้นฟื้้�นฟื้	้สิ�งทั้ี�บัรษิท้ั้การบิันไทั้ยจะต�องเสนอคือในเรื�องของเพิ�มเงนิจำนวนหนึ�งเพื�อให�บัริษท้ั้

การบันิไทั้ยสามารถืฟื้้�นขึ�นมาได�โดยเรว็	ๆ 	นี�	โดยเปดิโอกาสให�เจ�าหนี�ได�ลีงทั้นุคอื	มกีารลีงทั้นุหุ�นก้�	แตเ่ปน็หุ�นทีั้�มหีลีก้ประกน้	

ทั้ี�ผู้่านมาเป็นหุ�นก้�ทั้ี�ไม่มีหลี้กประก้น	 แต่ใชิ�ความน่าเชืิ�อถืือของบัริษ้ทั้ทีั้�ซืื่�อ	 ตามเกณฑ์ูทีั้�คณะกรรมการพ้ฒนาการสหกรณ์

แห่งชิาติ	 จะต�องไม่ต�ำกว่า	 A-	 ในการลีงทัุ้นของ	 สอมธ.	 จะด้ผู้ลีประกอบัการของบัริษ้ทั้	 เรตติ�งทั้ี�ได�กำหนดไว�	 อย่างน�อย 

กท็ั้ำให�สมาชิกิได�เงนิปนัผู้ลีแลีะเงนิเฉลีี�ยคนืทั้ี�ดมีาหลีายสบิัปสีำหรบ้ัหุ�นก้�บัรษิท้ั้การบันิไทั้ย	เพราะวา่การซื่ื�อหุ�นอะไรตา่ง	ๆ 	

บัริษ้ทั้การบัินไทั้ยเป็นหนึ�งในบัริษ้ทั้ทั้ี�อย้่ในเกณฑู์	A	แลีะ	A-	ซื่ึ�งคณะกรรมการดำเนินการได�ซื่ื�อหุ�นก้�บัริษ้ทั้การบัินไทั้ยซื่ึ�ง

เป็นดอกเบัี�ย	ปีลีะประมาณ	100	กว่าลี�านบัาทั้	ด้งน้�นเงินส่วนหนึ�งก็ได�ร้บัมาจากหุ�นก้�ทั้ี�สหกรณ์ไปลีงทัุ้น	แต่ว้นหนึ�งใครจะ

ทั้ราบัว่าบัริษ้ทั้การบัินไทั้ยทั้ี�เป็นร้ฐิวิสาหกิจ	กระทั้รวงการคลี้งเป็นผู้้�ถืือหุ�นรายใหญ่จะประสบัปัญหา	สหกรณ์หลีายแห่งทั้ี�

เกี�ยวข�องไมอ่าจร้�ได�	สอมธ.	จะไมไ่ด�รบ้ัการชิำระหนี�	จะต�องต้�งเปน็ด�อยคา่รายปตีามทั้ี�กรมตรวจบัญ้ชิสีหกรณก์ำหนดข้�นต�ำ

ทั้ี�	5%	ถื�าบัริษท้ั้การบันิไทั้ยฟื้้�นตว้กลีบ้ัมาการต้�งด�อยคา่กจ็ะกลีบ้ัคนืมา	แตถ่ื�าการบันิไทั้ยลี�มลีะลีายจะต�องต้�งคา่เผู้ื�อ	100%	

เมื�อถืึงเวลีาน้�น	2,200	ลี�านบัาทั้	ซื่ึ�งจะต�องถื้กด�อยค่า	ดอกเบัี�ยทั้ี�จะได�ร้บัจากบัริษ้ทั้การบัินไทั้ยจะไม่ได�ร้บั	น้�นหมายความ

ว่าจะไม่ได�ร้บัเงินปันผู้ลีติดต่อก้น	ด้งน้�น	จึงเป็นอีกหนึ�งวิธีการทั้ี�กฎหมายชิ่วยไว�ว่าให�ต้�งด�อยค่า	เพื�อให�ได�ร้บัเงินปันผู้ลีแลีะ

เงนิเฉลีี�ยคนืทั้กุปไีปเรื�อย	ๆ 	ถื�าวน้ใดวน้หนึ�งบัรษ้ิทั้การบันิไทั้ยกลีบ้ัมาเงนิทั้ี�ด�อยคา่ทั้ี�ต้�งไว�เป็นรายจา่ยไว�จะกลีบ้ัมาเปน็กำไร

ทั้ี�จ้ดสรรได�	ณ	ว้นน้�นต�องมาด้ก้นว่าเงินปันผู้ลีอาจจะถืึงร�อยลีะ	15	หรือไม่	ด้งน้�น	สิ�งทั้ี�ก้นไว�ไม่ได�หายไปไหน	เป็นการต้�ง

ด�อยค่าก้นไว�เป็นค่าเผู้ื�อหนี�สงส้ยจะส้ญ	 แลี�วถื�าบัริษ้ทั้การบัินไทั้ยกลี้บัมาประสบัความสำเร็จการต้�งด�อยค่าไว�	 จะกลี้บัมา

ตามปกติให�ก้บัสมาชิิก	ส่วนคำถืามทั้ี�	2	ทั้ี�ถืามว่าบัริษ้ทั้การบัินไทั้ยกำลี้งจะเรียกระดมทัุ้น	ก็ยืนย้นว่าเป็นข�อเทั้็จจริงบัริษ้ทั้

การบิันไทั้ยต�องมเีงนิทั้ี�จะปรบ้ัสภัาพคล่ีอง	จะมกีารระดมทั้นุจากหุ�นก้�ตามปกตคิอืไมม่หีลีก้ประกน้	บัรษิท้ั้การบันิไทั้ยลีงทั้นุ

โดยมีหล้ีกประกน้ด�วย	คือนำบัรษิท้ั้ตมีล้ีค่าเปน็หลีก้ประกน้	ถื�าหากว่าไมส่ามารถืชิำระหนี�ได�	ถื�าถึืงเวลีาแลี�วจะมีหลีก้ประกน้

ในการชิดใชิ�ให�กบ้ัผู้้�ลีงทั้นุ	แตท่ั้ี�ผู้า่นมาหลีก้ประกน้ไมม่	ีดง้น้�นขึ�นอย้ก่บ้ัสหกรณอ์อมทั้รพ้ยย์ง้ไมส่ามารถืตด้สนิใจได�ในเรื�องนี�	
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	 นายเทั้พฤทั้ธิ�	 มรพงษ์	 สมาชิิกเลีขทั้ะเบีัยนทีั้�	 03611	 ส้งก้ดกองทั้ร้พยากรมนุษย์	 สอบัถืามว่า	 การทีั้�บัริษ้ทั้

การบัินไทั้ย	จำก้ด	ลี�มลีะลีาย	เงินทั้ี�	สอมธ.	ได�ลีงทัุ้นไปในบัริษ้ทั้การบัินไทั้ย	จำก้ด	ทั้ี�ผู้่านมาได�หลีาย	ๆ	ปี	กำไรทั้ี�ได�ร้บัมา

หายไปไหน

	 รศ.ว่าทั้ี�	 ร.ต.ดร.นพพร	 ลีีปรีชิานนท์ั้	 ประธานกรรมการ	 ให�ข�อม้ลีว่า	 รายได�ทีั้�ได�ร้บัมาจะมาจากการลีงทุั้นใน 

หุ�นก้�บัรษิท้ั้ตา่ง	ๆ 	การให�ก้�แกส่มาชิกิแลีะสหกรณ์อื�นเปน็ดอกเบัี�ยรบ้ั	ผู้ลีต่างทั้ี�ได�จะเป็นกำไรทั้ี�จด้สรรให�กบ้ัสมาชิกิในรป้แบับั 

ต่าง	 ๆ	 เป็นเงินปันผู้ลี	 เงินเฉลีี�ยคืน	 กองทัุ้นทั้ดแทั้น	 กองทัุ้นเกษียณอายุราชิการ	 แลีะผู้ลีตอบัแทั้นให�ก้บักรรมการแลีะ 

เจ�าหน�าทั้ี�ตามกฎหมายกำหนด	 ไม่มีใครคนใดคนหนึ�งหรือบุัคคลีใดบัุคคลีหนึ�งหรือคณะใดคณะหนึ�งสามารถืนำเงินจ้ดสรร 

ตรงนี�ไปได�	ดง้น้�นการทั้ี�จะได�มากหรือน�อย	ๆ 	ต�องมีรายได�แลีะรายจ่ายซื่ึ�งจะมีตว้แปร	2	ตว้	ถื�าปีใดมีรายได�มาก	ผู้ลีตอบัแทั้น

การลีงทัุ้นดอกเบัี�ยในอดีตส้งมาก	เงินปันผู้ลี	ในอดีตเทั้่าทั้ี�จำได�เคยได�ร้บัเงินปันผู้ลีถืึง	10%	แลีะมากกว่าทั้ี�อื�นติดต่อก้นมา

หลีายปี	แลี�วลีดลีงมาเหลีือร�อยลีะ	9	หรือร�อยลีะ	8	หรือร�อยลีะ	7	แลีะลีงมาเหลีือร�อยลีะ	5.8	ซื่ึ�งถื�าไม่มีกรณีฟื้้�นฟื้้กิจการ

ของบัริษ้ทั้การบัินไทั้ย	จำก้ด	ควรจะได�เงินปันผู้ลีประมาณร�อยลีะ	6	กว่า	ๆ	เนื�องจากตามกฎหมายจะต�องก้นไว�เป็นค่าเผู้ื�อ

หนี�สงส้ยจะส้ญ	แต่จริง	ๆ	แลี�วไม่ได�หายไปไหนเป็นการก้นเงินไว�เพื�อใชิ�ในอนาคต	

	 นายชิ้เกียรติ	จ้นทั้รมานะ	สมาชิิกเลีขทั้ะเบัียนทั้ี�	01554	ส้งก้ด	ทั้้�วไป	(ข�าราชิการบัำนาญ)	สอบัถืามผู้้�แทั้นจาก

สำน้กงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทั้พมหานคร	พื�นทั้ี�	 1	 ว่ามีระเบัียบักำหนดไว�หรือไม่ว่าสหกรณ์ออมทั้ร้พย์ไม่สามารถืถืือหุ�น

ของโรงพยาบัาลีเอกชินได�	

	 นายเรืองชิ้ย	โพนพุฒ	ผู้้�แทั้นจากสำน้กงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทั้พมหานคร	พื�นทั้ี�	1	ให�ข�อม้ลีว่า	การซื่ื�อหุ�นถื�า

ซื่ื�อหุ�นในสหกรณ์สามารถืซื่ื�อได�	 แต่ว่าถื�าให�ไปถืือหุ�นสาม้ญก้บับัริษ้ทั้เอกชินไม่สามารถืทั้ำได�	 ไม่ใชิ่เป็นต้วหลี้กทั้ร้พย์ของ

รฐ้ิบัาลี	แตถ่ื�าเปน็การไปถือืหุ�นกบ้ัสถืาบ้ันทั้างการเงินซื่ึ�งให�ความช่ิวยเหลีอืหรอืสร�างความเจริญให�กบ้ัสหกรณ์จะต�องขอความ

เห็นชิอบันายทั้ะเบัียนสหกรณ์ก่อน	อย่างเชิ่น	สหกรณ์ออมทั้ร้พย์ของโรงพยาบัาลีทั้ี�อย้่ในโรงพยาบัาลีแห่งน้�น	โรงพยาบัาลี

ให�สถืานทั้ี�ให�ความชิ่วยเหลีือก้บัสหกรณ์	อ้นนี�ถืือว่าเป็นการสร�างความเจริญความรุ่งเรืองให�ก้บัสหกรณ์	ถื�าจะไปซื่ื�อหุ�นก้บั 

โรงพยาบัาลีแบับัน้�นต�องขอความเห็นชิอบัจากนายทั้ะเบัียนสหกรณ์	 ส่วนถื�าหากสหกรณ์จะลีงทัุ้นนอกเหนือจากทั้ี� 

คณะกรรมการพฒ้นาการสหกรณแ์หง่ชิาตกิำหนด	สามารถืทั้ี�จะไปขออนมุติ้จากคณะกรรมการพฒ้นาการสหกรณแ์หง่ชิาติ

ได�	แต่จะไปซื่ื�อเลียไม่ได�	

 มติที่่�ประชุม : ที่่�ประชุมม่มติอนุมัติงบแสดังฐานะกุารเงิน งบกุำไรข้าดัทุี่น และงบกุระแสเงินสดัประจ้ำปี 

2564 ตามที่่�เสนอ
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 6.2 กุารจ้ัดัสรรกุำไรสุที่ธ์ิประจ้ำปี 2564

	 	รศ.วา่ทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีปีรชีิานนทั้	์ประธานกรรมการ	เสนอทีั้�ประชุิมเพื�อพจิารณารายลีะเอยีดการจด้สรรกำไร

สุทั้ธิประจำปี	2564	ด้งนี�

รายกุาร ปี 2564 (บาที่)
คิดัเป็น  

ร�อยละ
ปี 2563 (บาที่)

คิดัเป็น  

ร�อยละ

1.	 เป็นทัุ้นสำรองไม่น�อยกว่าร�อยลีะ	20	

		 ของกำไรสุทั้ธิ

2.	 เป็นค่าบัำรุงส้นนิบัาตสหกรณ์แห่งประเทั้ศไทั้ย

		 ร�อยลีะ	1	ของกำไรสุทั้ธิ	ไม่เกินสามหมื�นบัาทั้

    กุำไรสุที่ธ์ิที่่�เหล่อจ้ากุกุารจ้ัดัสรรตามข้�อ 1

    และข้�อ 2 ข้�างบนน่� อาจ้จ้ัดัสรรดัังต่อไปน่�

3.	 เป็นเงินปันผู้ลีตามหุ�นทั้ี�ชิำระแลี�วในอ้ตรา

	 ร�อยลีะ	3.85	ต่อปี

4.	 เป็นเงินเฉลีี�ยคืนให�แก่สมาชิิกตามส่วนดอกเบัี�ย

	 ชิำระ	ระหว่างปี	2564	ในอ้ตราร�อยลีะ	10.00

5.	 เป็นโบัน้สแก่กรรมการแลีะเจ�าหน�าทั้ี�ไม่เกิน

	 ร�อยลีะสิบัของกำไรสุทั้ธิ

	 (เป็นโบัน้สกรรมการ			บัาทั้

	 	 โบัน้สเจ�าหน�าทั้ี�			บัาทั้)	

6.	 ทัุ้นสาธารณประโยชิน์ไม่เกิน

	 ร�อยลีะสิบัของกำไรสุทั้ธิ

7.	 เงินกองทัุ้นทั้ดแทั้นสมาชิิก

8.	 เงินกองทัุ้นเกษียณอายุราชิการ

68,467,285.93

 

30,000.00

 

 

 

242,544,500.25

 

24,962,063.50

 

4,450,374.00

 

	(1,489,989.00	

	2,960,385.00)	

1,882,205.97

 

0.00

0.00

342,336,429.65

20.00

 

0.01

 

 

 

70.85

 

7.29

 

1.30

 

 

 

0.55

 

0.00

0.00

100.00

97,056,124.19

 

30,000.00

 

 

 

340,903,994.75

 

36,004,090.75

 

6,308,650.00

 

	(2,127,572.00	

	4,181,078.00)	

2,977,761.24

 

1,000,000.00

1,000,000.00

485,280,620.93

20.00

 

0.00

 

 

 

70.25

 

7.42

 

1.30

 

 

 

0.61

 

0.21

0.21

100.00

หากุจ้ัดัสรรกุำไรสุที่ธ์ิประจ้ำปี 2565

ตามที่่�เสนอจ้ะม่ผู้ลดัังน่�

1.	 กลี้บัมาเป็นของสมาชิิก	(ข�อ	3	+	ข�อ	4)

2.	 เป็นผู้ลีประโยชิน์แก่สมาชิิก

		 (ข�อ	1	+	ข�อ	6	+	ข�อ	7	+	ข�อ	8)

3.	 เป็นของกรรมการแลีะเจ�าหน�าทั้ี�	(ข�อ	5)

4.	 เป็นของส้นนิบัาตสหกรณ์	(ข�อ	2)

267,506,563.75

70,349,491.90

 

4,450,374.00

30,000.00

342,336,429.65

78.14

20.55

 

1.30

0.01

100.00

376,908,085.50

102,033,885.43

 

6,308,650.00

30,000.00

485,280,620.93

77.67

21.03

 

1.30

0.00

100.00
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2565

	 นายเทั้พฤทั้ธิ�	มรพงษ์	สมาชิกิเลีขทั้ะเบัยีนทั้ี�	03611	สง้กด้กองทั้ร้พยากรมนุษย	์สอบัถืามวา่	เพราะอะไรเงินปนัผู้ลี	

ลีดลีงคงเหลืีอร�อยลีะ	 4.50	 ต่อปี	 เงินเฉลีี�ยคืนดอกเบีั�ยทุั้กว้นนี�สมาชิิกผู้้�น�อยต�องจ่ายดอกเบีั�ยให�ก้บัสหกรณ์	 จึงขอเสนอ

ทั้ี�ประชิุมว่าให�จ่ายเงินปันผู้ลีมากกว่าร�อยลีะ	 4.50	 ต่อปี	 ได�หรือไม่	 แลีะขอสอบัถืามว่ากรรมการได�ร้บัโบัน้สเป็นแสนจริง 

หรือไม่

	 รศ.ว่าทั้ี�	 ร.ต.ดร.นพพร	 ลีีปรีชิานนท์ั้	 ประธานกรรมการ	 ให�ข�อม้ลีว่าถื�าหาก	 สอมธ.	 ไม่ต�องต้�งด�อยค่าบัริษ้ทั้	

การบัินไทั้ย	เงินปันผู้ลีจะได�ประมาณร�อยลีะ	6	ต่อปี	อย่างน�อยไม่ต�ำกว่าร�อยลีะ	5	ต่อปี	เงินปันผู้ลีขึ�นอย้่ก้บักำไร	ส้ดส่วน

ในการจ้ดสรรเงินปันผู้ลีแลีะเงินเฉลีี�ยถื�าเทีั้ยบัก้บัส่วนอื�น	 ๆ	 ค่อนข�างทั้ี�จะมากปีนี�จะต�องเรียนทั้ี�ประชุิมว่าได�นำเงินเข�าทุั้น

สาธารณประโยชิน์ได�น�อยมาก	 ในสถืานการณ์แบับันี�ไม่ต�องการให�สมาชิิกได�ร้บัความเดือดร�อน	 ถืึงพยายามก้นเงินให�มาก

ทั้ี�สุด	วิธีการแก�ไขคือได�นำเงินทัุ้นร้กษาระด้บัอ้ตราเงินปันผู้ลีมาจ่ายเพิ�มควบัค้่ไปด�วย	ซื่ึ�งพยายามทั้ี�จะจ้ดสรรให�สมาชิิกได�

มากขึ�นเป็นร�อยลีะ	4.45	ต่อปี

	 สำหร้บัโบัน้สกรรมการได�ร้บัประมาณคนลีะ	 120,000	 บัาทั้	 เฉลีี�ยเดือนลีะ	 10,000	 บัาทั้	 ปีทีั้�แลี�ว	 ประธาน

กรรมการ	เหร้ญญกิ	รองประธานกรรมการ	ซื่ึ�งปกตจิะต�องได�รบ้ัเงนิประจำตำแหนง่กไ็มไ่ด�รบ้ัเงนิประจำตำแหนง่แลี�ว	ดง้น้�น

ถื�าปีใดกำไรเป็นศ้นย์	โบัน้สทั้ี�กรรมการจะได�ร้บัจะเป็นศ้นย์เชิ่นเดียวก้น	ปีใดทั้ี�ทั้ำกำไรได�มากจะแปรผู้้นไปตามผู้ลีของกำไร	

แต่จะไม่เกินกรอบัทั้ี�กฎหมายกำหนด	 ซื่ึ�งกฎหมายกำหนดไว�ทีั้�ไม่เกินร�อยลีะ	 10	 แต่กรรมการได�จ้ดสรรโบัน้สเพียงร�อยลีะ 

1.3	 ด้งน้�นในเรื�องของจำนวนเงินจึงไม่ได�เป็นสาระสำค้ญ	 สาระสำค้ญคือพยายามทั้ำกำไรให�สมาชิิกได�มากน�อยเพียงใด	 

ถื�าได�กำไรมากส้ดสว่นของผู้ลีตอบัแทั้นจะเปน็ไปตามกำไร	แตจ่ะไมม่เีกนิตามทีั้�กฎหมายกำหนดไว�	ขอให�สมาชิิกให�ความเปน็

ธรรมกบ้ักรรมการแลีะเจ�าหน�าทั้ี�ด�วยเพราะวา่ทั้ำงานหนก้	เสี�ยงภ้ัยตา่ง	ๆ 	ในการทั้ำงานให�กบ้ัสมาชิกิ	ขอขอบัคุณทั้ี�สอบัถืาม

คำถืามนี�	 เพราะว่าคำถืามนี�ทั้ำให�สหกรณ์จะต�องตระหน้ก	 ซื่ึ�งถื�าทั้ำให�สมาชิิกได�ร้บัเงินปันผู้ลีทั้ี�ดีกรรมการจะมีแรงจ้งใจใน

รางว้ลีน้�นด�วย	ทัุ้กอย่างเป็นไปตามกฎกติกา	จึงขอเสนอทั้ี�ประชิุมเพื�อพิจารณาร้บัรองการจ้ดสรรกำไรสุทั้ธิประจำปี	2564	

 มติที่่�ประชุม : ที่่�ประชุมม่มติอนุมัติกุารจ้ัดัสรรกุำไรสุที่ธ์ิตามที่่�เสนอ 

วัาระที่่� 7 พัิจ้ารณาถึอนทีุ่นรักุษาระดัับอัตราเงินปันผู้ลเพั่�อจ้่ายเงินปันผู้ลให�แกุ่สมาชิกุ

	 รศ.ว่าทั้ี�	 ร.ต.ดร.นพพร	 ลีีปรีชิานนทั้์	 ประธานกรรมการ	 เสนอทั้ี�ประชิุมเพื�อพิจารณาถือนทัุ้นร้กษาระด้บัอ้ตรา

เงินปันผู้ลีเพื�อจ่ายเงินปันผู้ลีให�แก่สมาชิิก	ตามข�อบั้งค้บัของสหกรณ์ออมทั้ร้พย์มหาวิทั้ยาลี้ยธรรมศาสตร์	จำก้ด	ข�อ	82	(4)	

วรรค	2	ได�กำหนดเกี�ยวก้บัการใชิ�ทัุ้นร้กษาระด้บัอ้ตราเงินปันผู้ลี	ด้งนี�	

 “ทีุ่นรักุษาระดัับอัตราเงินปันผู้ลน่� จ้ะถึอนไดั�โดัยมติข้องที่่�ประชุมใหญ่ดั�วัยคะแนนเส่ยงไม่น�อยกุวั่าสอง 

ในสามข้องจ้ำนวันสมาชิกุซึ่ึ�งมาประชุม เพั่�อจ้่ายเป็นเงินปันผู้ลตามหุ�น”

	 	 สำหร้บัการจ้ดสรรกำไรสุทั้ธิประจำปี	 2564	 คณะกรรมการดำเนินการชุิดทั้ี�	 50/2564	 ในคราวประชุิมคร้�งทีั้�	

3/2565	ว้นทั้ี�	29	มกราคม	2565	ได�พิจารณาการใชิ�ทัุ้นร้กษาระด้บัอ้ตราเงินปันผู้ลี	เพื�อจ่ายสมทั้บัเป็นเงินปันผู้ลีตามหุ�น

เพิ�มจำนวนเงิน	37,799,548.00	บัาทั้	หรือร�อยลีะ	0.60	ต่อปี	จากเดิมร�อยลีะ	3.85	เป็นจ้่ายในอัตราร�อยละ 4.45  

	 	รวมจด้สรรจากกำไรสทุั้ธิ	จำนวน	342,336,429.65	บัาทั้	ใชิ�ทุั้นรก้ษาระดบ้ัอต้ราเงนิปนัผู้ลีจำนวน	37,799,548.00	

บัาทั้	รวมเป็นเงินทั้ี�จ้ดสรรจำนวน	380,135,977.65	บัาทั้		

ทีุ่นรักุษาระดัับอัตราเงินปันผู้ล

           บาที่ 

	 คงเหลีือ	ณ	31	ธ้นวาคม	2564	 	 38,625,004.80		

 ห้ก	จ่ายสมทั้บัเป็นเงินปันผู้ลีตามหุ�นอ้ตราร�อยลีะ	0.60	ต่อปี	 37,799,548.00		

	 คงเหลีือ		 	 	 825,456.80  
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	 นางนวลีร้กษ์	 ชิอบัชิื�น	 สมาชิิกเลีขทั้ะเบัียนทีั้�	 01696	 ส้งก้ด	 ท้ั้�วไป	 (ข�าราชิการบัำนาญ)	 เสนอทีั้�ประชิุมว่า 

ไม่ควรทั้ี�จะนำเงินทัุ้นร้กษาระด้บัอ้ตราเงินปันผู้ลีออกมาใชิ�	 เพราะว่าในอดีตทัุ้นร้กษาระด้บัอ้ตราเงินปันผู้ลีมีจำนวนมาก	

แต่ในปัจจุบั้นถื้กถือนออกมาใชิ�เหลีือเพียง	8	แสนกว่าบัาทั้	จะต�องสะสมอีกกี�ปีจึงจะได�เงินเหมือนก้บัทั้ี�ได�สะสมมาในอดีต	 

ในอนาคตถื�าหากเศรษฐิกิจไม่ดีขึ�น	 การทั้ำกำไรของสหกรณ์อาจจะได�น�อยก็จะได�มีเงินทีั้�จะมาชิ่วยจ้ดสรรเงินปันผู้ลีได�	 

จึงสอบัถืามทั้ี�ประชิุมว่าเหมาะสมหรือไม่ทั้ี�จะนำทัุ้นร้กษาระด้บัอ้ตราเงินปันผู้ลีออกมาใชิ�

	 รศ.ว่าทั้ี�	 ร.ต.ดร.นพพร	 ลีีปรีชิานนทั้์	 ประธานกรรมการ	 ให�ข�อม้ลีว่าทัุ้นร้กษาระด้บัอ้ตราเงินปันผู้ลี	 ชืิ�อบัอก

ว่าเป็นเงินร้กษาระด้บัเงินปันผู้ลี	 เมื�อถืึงเวลีาก็ควรจะนำออกมาใชิ�	 ทีั้�ผู้่านมาไม่ได�ใชิ�	 ทีั้�ใชิ�ไปน่าจะใชิ�เมื�อ	 10	 ปีทีั้�แลี�ว	

ว้ตถืุประสงค์ของเงินตรงนี�ก็เพื�อร้กษาระด้บัเงินปันผู้ลีในว้นนี�เห็นว่าควรจะต�องนำออกมาใชิ�แลี�ว	 เพราะว่าเงินปันผู้ลีทั้ี� 

ได�ร้บัจากกำไรสุทั้ธิร�อยลีะ	3.85	ต่อปี	เนื�องจากมีเงินอีกจำนวนหนึ�งทั้ี�สามารถืนำเอาออกมาใชิ�ได�	จึงขอเสนอทั้ี�ประชิุมเพื�อ

ถือนทุั้นร้กษาระด้บัอ้ตราเงินปันผู้ลีจำนวน	 37,799,548.00	 บัาทั้	 เพื�อจ่ายเงินปันผู้ลีให�ก้บัสมาชิิกในอ้ตราร�อยลีะ	 0.60	 

ต่อปี	จากเดิมร�อยลีะ	3.85	เป็นจ้่ายในอัตราร�อยละ 4.45 

 มติที่่�ประชุม : ที่่�ประชุมม่มติอนุมัติให�ถึอนทีุ่นรักุษาระดัับอัตราเงินปันผู้ลเพั่�อจ้่ายเงินปันผู้ลให�แกุ่สมาชิกุ 

อย่างเป็นเอกุฉันที่์

วัาระที่่� 8 พัิจ้ารณาอนุมัติในหลักุกุารให�ปรับลดัทีุ่นสำรองจ้ากุร�อยละ 20 เป็นร�อยละ 10

	 รศ.ว่าทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	เสนอทั้ี�ประชิุมเพื�อพิจารณาอนุม้ติในหลี้กการให�ปร้บัลีด

ทัุ้นสำรอง	คณะกรรมการดำเนินการชิุดทั้ี�	50/2564	ในการประชิุมคร้�งทั้ี�	3/2565	ว้นทั้ี�	29	มกราคม	2565	มีมติให�เสนอ

ทั้ี�ประชิุมใหญ่เพื�อปร้บัลีดอ้ตราทัุ้นสำรองทั้ี�ก้นออกจากกำไรสุทั้ธิ	 จาก	20%	 เป็น	10%	ตามอ้ตราทั้ี�กฎหมายกำหนด	ซื่ึ�ง

จะทั้ำให�มีเงินมาจ้ดสรรให�ก้บัสมาชิิกได�เพิ�มขึ�นในปีถื้ด	ๆ	ไป	โดยให�จ้ดสรรเงินกำไรสุทั้ธิเข�าไปในกองทัุ้นร้กษาระด้บัอ้ตรา

เงินปันผู้ลีทัุ้กปี	 ปีลีะไม่เกินร�อยลีะสองแห่งทัุ้นเรือนหุ�นของ	 สอมธ.	 ทั้ี�มีอย้่ในว้นสิ�นปีน้�น	 โดย	 สอมธ.	 จะเปิดประชิุมใหญ่

วิสาม้ญเพื�อพิจารณาแก�ไขในข�อบั้งค้บัในเรื�องด้งกลี่าวต่อไป

	 ประเด็นนี�จะต�องเรียนทั้ี�ประชิุมว่าจะมาขออนุม้ติแค่หลี้กการเพื�อทั้ี�จะนำหลี้กการนี�ไปแก�ไขข�อบ้ังค้บั	 เพราะ

ว่าการทั้ี�จะปร้บัทัุ้นสำรองจากร�อยลีะ	20	ตามกฎหมายจะต�องถื้กเขียนไว�ในข�อบั้งค้บั	ซื่ึ�งข�อบั้งค้บัแก�ไขได�จะต�องอาศ้ยมติ

ในทั้ี�ประชิุม	ไม่สามารถืจะใชิ�ในว้นนี�ได�เพราะจะต�องขออนุม้ติในทั้ี�ประชิุมก่อนแลีะเนื�องจากมีเหตุจะต�องแก�ไขข�อบั้งค้บัอย้่

แลี�ว	ซื่ึ�งเป็นข�อบั้งค้บัทั้ี�ใชิ�มานานไม่ทั้้นสม้ยแลีะเป็นไปตามกฎหมายใหม่	แลีะมีมติหลีายเรื�องทั้ี�อาจจะต�องมีการกำหนดให�

อย้ใ่นข�อบ้ังคบ้ั	จำเป็นจะต�องขออนุมติ้ในหลีก้การเพื�อนำมาให�ประธานกรรมการ	ชุิดทั้ี�	51	นำมาพิจารณาแก�ไขในข�อบ้ังคบ้ั	

โดยทั้ี�หลี้กการด้งกลี่าวนำไปขออนุม้ติในทั้ี�ประชิุมใหญ่วิสาม้ญ	ซื่ึ�งอาจจะเกิดขึ�นในอีกประมาณ	2-3	 เดือนข�างหน�า	จึงขอ

เสนอทั้ี�ประชิุมพิจารณาปร้บัลีดอ้ตราทัุ้นสำรองจากกำไรสุทั้ธิเดิมทั้ี�ต�องกำหนดไว�ร�อยลีะ	20	ซื่ึ�งการจ่ายเงินปันผู้ลีแลีะเงิน 

เฉลีี�ยคืนทั้ี�น�อยเพราะว่าได�ต้ดเข�าทัุ้นสำรองร�อยลีะ	 20	 ของกำไรสุทั้ธิ	 ด้งน้�นสหกรณ์จะปร้บัลีดทุั้นสำรองลีงจากร�อยลีะ	 

20	เป็นร�อยลีะ	10	เพื�อทั้ี�จะทั้ำให�เงินทั้ี�นำมาจ้ดสรรโดยให�จ้ดสรรเงินกำไรสุทั้ธิเข�าไปในกองทัุ้นร้กษาระด้บัอ้ตราเงินปันผู้ลี	 

ทัุ้กปี	 ปีลีะไม่เกินร�อยลีะ	 2	 ของทัุ้นเรือนหุ�น	 ซื่ึ�งเป็นไปตามข�อบ้ังค้บั	 82	 โดยจะเปิดประชุิมใหญ่วิสาม้ญพิจารณาแก�ไข 

ข�อบั้งค้บัต่อไป	ด้งน้�น	จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาอนุม้ติในหลี้กการให�ปร้บัลีดทัุ้นสำรองจากร�อยลีะ	20	เป็นร�อยลีะ	10	

	 นางนวลีร้กษ์	ชิอบัชิื�น	สมาชิิกเลีขทั้ะเบัียนทั้ี�	01696	ส้งก้ด	ทั้้�วไป	(ข�าราชิการบัำนาญ)	สอบัถืามว่าสมมุติว่าขอ 

หลีก้การจากร�อยลีะ	20	คงเหลีอืร�อยลีะ	10	แลี�วจะไปพจิารณาในวน้ทั้ี�เปดิประชิมุใหญว่สิามญ้วา่เปน็เทั้า่ใดใชิห่รอืไม	่คอืไมใ่ชิ ่

ว่าร�อยลีะ	20	แลี�วคงเหลีือร�อยลีะ	10	จึงขอฝากไว�พิจารณาด�วยว่าขอให�เป็นอ้ตราทั้ี�เหมาะสมได�หรือไม่	อาจจะกำหนดให�

คงเหลีือร�อยลีะ	15	แลี�วก็นำเงินทั้ี�เหลีือนี�เข�าทัุ้นร้กษาระด้บัอ้ตราเงินปันผู้ลี	กองทัุ้นสว้สดิการต่าง	ๆ 	เนื�องจากว่าเมื�อลีดลีง 

ไปแลี�วไม่แน่ใจว่ากรรมการแต่ลีะชิุดจะมีการพิจารณาอย่างไร	 อาจจะนำไปจ้ดสรรเป็นโบัน้สหรืออะไรมากเกินไปหรือไม ่

เพราะฉะน้�นขอให�เป็นหล้ีกการว่าจะนำเข�ากองทุั้นร้กษาระด้บัอ้ตราเงินปันผู้ลีแลีะกองทุั้นสว้สดิการต่าง	 ๆ	 ของสมาชิิก	 

เพื�อให�สมาชิิกได�ผู้ลีประโยชิน์	
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2565

	 รศ.ว่าทั้ี�	 ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	กลี่าวว่า	 เพื�อให�การทั้ำงานเป็นไปด�วยความเรียบัร�อย	

หลี้กการก็คือว่าจากร�อยลีะ	20	เป็นร�อยลีะ	10	ถื�าใชิ�คำว่าไม่น�อยกว่าร�อยลีะ	10	ก็หมายความว่าจะต�องเป็น	11	หรือ	12	

หรือ	13	ถืึง	 15	ประเด็นทั้ี�	 2	คือขอหลี้กการไม่ให�นำส่วนต่างทั้ี�ได�มาร�อยลีะ10	 ไปจ้ดสรรเป็นเงินปันผู้ลีแลีะเงินเฉลีี�ยคืน

อย่างเดียว	 ก็ต�องนำไปเป็นทัุ้นร้กษาระด้บัอ้ตราเงินปันผู้ลีไม่เกินร�อยลีะ	 2	 ของทุั้นเรือนหุ�น	 เพื�อก้นไว�หากในอนาคตเกิด

เหตุการณ์เหมือนก้บัปีนี�อีก	 ก็จะได�นำทัุ้นร้กษาระด้บัอ้ตราเงินปันผู้ลีมาใชิ�ได�	 ส่วนทั้ี�เหลีือก็นำไปจ้ดสรรให�เหมาะสม	 เชิ่น	

กองทัุ้นสว้สดิการต่าง	ๆ	เงินปันผู้ลีแลีะเงินเฉลีี�ยคืน	โดยให�คณะกรรมการดำเนินการไปวางหลี้กเกณฑู์พิจารณาหลี้กเกณฑู์

ต่าง	ๆ	แลี�วก็กำหนดไว�ในข�อบั้งค้บั	แลี�วนำมาเสนอทั้ี�ประชิุมใหญ่วิสาม้ญ	จึงขอมติทั้ี�ประชิุมเห็นชิอบัให�ปร้บัลีดทัุ้นสำรอง

จากร�อยลีะ	 20	 เป็นร�อยลีะ	 10	 โดยมีเงื�อนไขว่าในแต่ลีะปีจะต�องจ้ดสรรเงินกำไรสุทั้ธิเข�าไปในกองทัุ้นร้กษาระด้บัอ้ตรา	

เงินปันผู้ลีไม่เกินร�อยลีะ	2	แห่งทัุ้นเรือนหุ�น	ส่วนทั้ี�เหลีือก็ให�ไปพิจารณาเพื�อกำหนดไว�ในข�อบั้งค้บัต่อไป	

	 นางมณฑิูรา	 ยุวนิชิยากุลี	 สมาชิิกเลีขทั้ะเบีัยนทั้ี�	 03348	 ส้งก้ดโรงพยาบัาลีธรรมศาสตร์ฯ	 กลี่าวว่า	 ตามทีั้� 

คุณนวลีร้กษ์	ชิอบัชิื�น	กลี่าวข�างต�น	เห็นควรให�ปร้บัข�อความใหม่ว่าให�จ้ดสรรเป็นทัุ้นสำรองไม่น�อยกว่าร�อยลีะ	10	

	 รศ.ว่าทั้ี�	 ร.ต.ดร.นพพร	 ลีีปรีชิานนท์ั้	 ประธานกรรมการ	 กลี่าวว่าเห็นควรจ้ดสรรเป็นทัุ้นสำรองไม่น�อยกว่า 

ร�อยลีะ	10	ขอมติทั้ี�ประชิุมเห็นชิอบัในหลี้กการให�ปร้บัลีดทัุ้นสำรองจากร�อยลีะ	20	เป็นไม่น�อยกว่าร�อยลีะ	10	

 มติที่่�ประชุม : ที่่�ประชุมม่มติอนุมัติในหลักุกุารให�ปรับลดัทุี่นสำรองจ้ากุร�อยละ 20 เป็นไม่น�อยกุวั่า 

ร�อยละ 10 อย่างเป็นเอกุฉันที่์

วัาระที่่� 9 เร่�องกุารพัิจ้ารณาอนุมัติประมาณกุารรายจ้่ายข้อง สอมธ์. ประจ้ำปี 2565

	 	รศ.ว่าทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	เสนอทั้ี�ประชิุมเพื�อพิจารณาแผู้นงาน	แลีะเป้าหมายการ

ดำเนินงาน	แลีะงบัประมาณรายจ่ายของ	สอมธ.	ประจำปี	2565	ด้งนี�

 9.1 พัิจ้ารณาแผู้นงานและเป้าหมายกุารดัำเนินงานประจ้ำปี 2565

	 	ปี	2565	จะเป็นปีต่อเนื�องในการปร้บัโครงสร�างของขบัวนการสหกรณ์เนื�องจากมีการกำก้บัด้แลีจากหน่วยงาน

ทั้ี�เกี�ยวข�องเข�มข�นมากขึ�นตามกฎหมายสหกรณ์	แลีะกฎกระทั้รวงทั้ี�มีผู้ลีบั้งค้บัแลี�วหลีายฉบั้บั	ซื่ึ�ง	สอมธ.	จะต�องดำเนินการ

ปร้บัปรุงแก�ไขข�อบั้งค้บัให�สอดคลี�องก้บัการเปลีี�ยนแปลีงของกฎหมาย	กฎกระทั้รวง	แลีะมติของคณะกรรมการดำเนินการ	

เสนอให�ทั้ี�ประชิุมใหญ่วิสาม้ญพิจารณา	ในปี	2565	ทั้ี�ผู้่านมา	สอมธ.	ได�ดำเนินกิจการแลีะบัริหารงานตามหลี้กธรรมาภัิบัาลี 

ภัายใต�กรอบักฎหมายอย่างเคร่งคร้ด	 แลีะพบัว่ามีความจำเป็นต�องปฏิิร้ประบับัการบัริหารจ้ดการแลีะการดำเนินการ	 

ด�วยการปรบ้ัปรุงระเบีัยบัแลีะข�อบ้ังค้บัให�สอดคลี�องกบ้ัสถืานการณ์ทั้ี�เปลีี�ยนแปลีงไป	อยา่งไรก็ตามพน้ธกิจสำคญ้ของ	สอมธ.	

คือ	การส่งเสริมการออม	แลีะการส่งเสริมสน้บัสนุนแนวทั้างการบัริหารเงินให�แก่สมาชิิก	การจ้ดหาชิ่องทั้างการลีงทัุ้นใหม่	

โดยคำนงึถืงึผู้ลีตอบัแทั้นแลีะความเสี�ยงทั้ี�เหมาะสมภัายใต�กรอบักฎหมายโดยยง้คงยึดหลีก้ความม้�นคงของสหกรณแ์ลีะผู้ลี

ประโยชิน์ของสมาชิิกเป็นสำค้ญ	เพื�อให�	สอมธ.	เติบัโตอย่างมีเสถืียรภัาพ	โดยการน�อมนำปร้ชิญาเศรษฐิกิจพอเพียง	ควบัค้่

กบ้ัการบัรหิารงานภัายใต�หลีก้การสหกรณ	์เพื�อสร�างความม้�นคง	แลีะคณุภัาพชิวีติทีั้�ดขึี�นให�กบ้ัสมาชิิกในขณะทีั้�ปฏิบิัต้งิานอย้่ 

แลีะเมื�อถืึงคราวเกษียณอายุ	โดยมีแผู้นงานแลีะเป้าหมายทั้ี�สำค้ญ	7	ประการ	ด้งนี�

 1. ดั�านกุารดัำเนินงาน 

	 ในด�านการบัริหารทุั้นดำเนินงาน	สอมธ.	จะบัริหารเงินทั้นุของสหกรณ์ให�เหมาะสมกบ้ัสถืานการณ์ทั้างเศรษฐิกิจ

แลีะส้งคม	 เพื�อตอบัแทั้นให�แก่ผู้้�ฝากเงิน	 แลีะผู้้�ชิำระทัุ้นเรือนหุ�น	 เพื�อให�	 สอมธ.	 มีความม้�นคงแลีะมีเสถีืยรภัาพ	 ในขณะ

เดยีวกน้อาจจด้หาทุั้นดำเนินงานอื�นจากการบัริหารเงินทั้นุ	เพื�อประสิทั้ธภิัาพในการจ่ายผู้ลีตอบัแทั้นให�แก่สมาชิกิ	อยา่งมีเหตุ 

มีผู้ลีแลีะเป็นธรรม	 สอมธ.	 จะเป็นแหลี่งออมเงินของสมาชิิก	 ท้ั้�งเงินออมระยะส้�นในร้ปเงินฝาก	 แลีะเงินออมระยะยาว 

ในร้ปทัุ้นเรือนหุ�น	เพื�อให�	สอมธ.	ได�นำแหลี่งเงินทัุ้นด้งกลี่าวไปบัริหารต่อทัุ้น	โดยการเปิดชิ่องทั้างการลีงทัุ้นใหม่	ๆ	ภัายใต�

หลีก้ความม้�นคง	แลีะคำนงึถึืงผู้ลีตอบัแทั้นทีั้�เหมาะสมแลีะความเสี�ยงทีั้�ยอมรบ้ัได�	โดยจะดำเนนิการให�เปน็ไปตามทีั้�กฎหมาย
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กำหนด	แลีะบัรหิารงานอยา่งโปรง่ใส	มีกระบัวนการควบัคมุภัายในแลีะระบับัตรวจสอบัการดำเนินกจิการทั้ี�ชิด้เจน	ปรบ้ัปรงุ

ร้ปแบับั	กระบัวนการ	แลีะกลีไกในการบัริหารจ้ดการให�มีข้�นตอนการปฏิิบั้ติการทั้ี�มีมาตรฐิาน	โปร่งใส	ตรวจสอบัได�	จ้ดให�

มกีารหมุนเวยีนหน�าทั้ี�ของเจ�าหน�าทั้ี�เพื�อเปิดโอกาสให�เจ�าหน�าทั้ี�ได�เรยีนร้�แลีะปฏิบ้ิัตหิน�าทั้ี�ทั้ดแทั้นกน้ได�	อน้จะเป็นการเพิ�ม

ประสิทั้ธิภัาพในการปฏิิบั้ติงานของ	สอมธ.	โดยรวม	แลีะเพื�ออุดชิ่องว่างไม่ให�มีการทัุ้จริตคอร์ร้ปชิ้น	ป้องก้นแลีะลีดความ 

ผู้ดิพลีาดในการปฏิบิัติ้งาน	ทั้้�งนี�เพื�อนำผู้ลีตอบัแทั้นแลีะผู้ลีประโยชินท์ั้ี�ได�รบ้ั	สง่กลีบ้ัคนืสมาชิกิในรป้แบับัตา่ง	ๆ 	ตามหลีก้การ 

ของสหกรณ์	

 2. ดั�านกุารให�บริกุารสินเช่�อ 

	 สอมธ.	 จะปร้บัปรุงแลีะพ้ฒนาการบัริการสินเชิื�อให�แก่สมาชิิก	 โดยจะทั้ำการปร้บัปรุงแลีะพ้ฒนาทั้้�งหลี้กเกณฑู์	

ร้ปแบับั	 แลีะกระบัวนการในการให�สินเชิื�อเพื�อให�สามารถืแข่งข้นก้บัธนาคารพาณิชิย์ได�อย่างเหมาะสม	 ในขณะเดียวก้น	

สอมธ.	มีหลี้กประก้นของสินเชิื�อประเภัทั้ต่าง	ๆ	ทั้ี�เชิื�อถืือได�	 โดยจะทั้ำการปร้บัปรุงมาตรการคุ�มครองแลีะตรวจสอบัหลี้ก

ประก้นการให�สินเชิื�อให�เหมาะสมตามกฎกระทั้รวง	ประกอบัก้บัมติคณะกรรมการดำเนินการ	ทั้ี�กำหนดให�ต�องดำเนินการ

แก�ไขปร้บัปรุงหลี้กเกณฑู์แลีะวิธีการให�สินเชิื�อให�ท้ั้นสม้ย	 โดยมุ่งเน�นการให�สินเชืิ�อเพื�อทีั้�อย้่อาศ้ยเพื�อให�สามารถืยกระด้บั

คณุภัาพชิวีติทั้ี�ดแีกส่มาชิกิ	โดย	สอมธ.	จะเปน็สว่นหนึ�งทั้ี�จะสนบ้ัสนุนการดำเนินชิวีติของสมาชิกิให�ดียิ�งขึ�น	เพื�อให�เกดิความ

ม้�นคงทั้้�งตว้เองแลีะครอบัครว้	สอมธ.	จะสนบ้ัสนนุแลีะเสรมิสร�างวนิย้ทั้างการเงนิของสมาชิกิ	โดยตระหนก้ถืงึความสำค้ญทั้ี�

ให�สมาชิกิมีแนวทั้างการบัริหารการเงินสว่นบัคุคลีให�มปีระสทิั้ธภิัาพแลีะลีดการพึ�งพาผู้้�อื�นโดยไมจ่ำเป็น	เพื�อให�ในบั้�นปลีาย

ชิีวิตปลีอดจากภัาระหนี�สิน	แลีะมีทั้ร้พย์สินหรือเงินออมเหลีือไว�ใชิ�จ่ายยามชิราภัาพ

 3. ดั�านสวััสดัิกุาร และผู้ลตอบแที่นให�แกุ่สมาชิกุ

	 สอมธ.	จะย้งคงมอบัสว้สดิการต่าง	ๆ 	ให�แก่สมาชิิกอย่างเหมาะสม	นอกเหนือจากดอกเบัี�ยเงินฝาก	แลีะดอกเบัี�ย

สินเชิื�อทั้ี�ดีกว่าธนาคารพาณิชิย์แลี�ว	สอมธ.	มีผู้ลีตอบัแทั้นแลีะสว้สดิการทั้้�งในร้ปแบับัของเงินปันผู้ลี	เงินเฉลีี�ยคืนดอกเบัี�ย	

ซื่ึ�งควรอย้่ในอ้ตราทั้ี�เหมาะสมก้บัสภัาวการณ์ทั้างเศรษฐิกิจแลีะส้งคม	 ซื่ึ�งในปี	 2565	 สอมธ.	 ต�องติดตามสถืานการณ์การ

ดำเนินกิจการของการบัินไทั้ยอย่างใกลี�ชิิด	 ด�วยการทีั้�อย้่ระหว่างดำเนินกิจการตามแผู้นฟื้้�นฟื้้กิจการ	 หากการบัินไทั้ยมี 

ผู้ลีประกอบัการทั้ี�ดีขึ�น	ก็จะส่งผู้ลีดีต่อ	สอมธ.	ด�วย	เนื�องจากการบัินไทั้ยเป็นลี้กหนี�รายใหญ่ทั้ี�อาจส่งผู้ลีให�กรมตรวจบั้ญชิี

สหกรณ์กำก้บัให�ต�องมีการต้�งสำรองการด�อยค่า	ซื่ึ�งปี	2564	ทั้ี�ผู้่านมา	สอมธ.	ต�องก้นเงินสำรองในส่วนนี�ออกมาจากกำไร 

สทุั้ธ	ิ5%	ของเงนิลีงทั้นุในหุ�นก้�การบันิไทั้ยคดิเปน็เงนิ	118.25	ลี�านบัาทั้	ดง้น้�น	จงึต�องทั้ำความเข�าใจก้บัสมาชิิกวา่	ผู้ลีตอบัแทั้น 

ของสมาชิิกย้งขึ�นอย้่ก้บัต้วแปรนี�ด�วย	แลีะเป็นต้วแปรทั้ี�มิอาจควบัคุมได�	ส่วนเงินชิ่วยเหลีือสมาชิิกยามเมื�อเกิดภั้ยพิบั้ติ	เงิน

สมนาคุณเมื�อสมรส	เป็นโสดเมื�ออายุ	50	ปี	เจ็บัไข�ได�ป่วย	เสียชิีวิต	การให�ทัุ้นการศึกษาบัุตรทั้ี�มีผู้ลีการเรียนดี	เงินสมนาคุณ

เมื�อเกษียณอายุ	เป็นต�น	สอมธ.	จะย้งคงจ้ดสรรในร้ปสว้สดิการให�แก่สมาชิิกได�เพราะย้งมีเงินสะสมอย้่ในกองทัุ้นต่าง	ๆ 	อย้่

พอสมควร	กระน้�นก็ตาม	ก็ย้งถืือว่า	ผู้ลีตอบัแทั้นทั้ี�	สอมธ.	จ้ดสรรให�ก้บัสมาชิิก	เมื�อเทั้ียบัสถืาบั้นทั้างการเงินอื�น	ๆ	ก็ย้งอย้่

ในระด้บัทั้ี�ดีกว่ามาก	สอมธ.	ย้งให�ผู้ลีประโยชิน์แลีะสว้สดิการทั้ี�ดี	ซื่ึ�งไม่เพียงเกิดจากการบัริหารจ้ดการของคณะกรรมการ

ดำเนินการแลีะฝ่ายจ้ดการของสหกรณ์	 แต่ต�องได�ร้บัความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิิกทัุ้กทั้่านด�วย	 ความม้�นคงแลีะม้�งค้�ง

ของสหกรณ์ก็คือความม้�นคงม้�งค้�งของสมาชิิก	 ซื่ึ�งมีฐิานะเป็นท้ั้�งหุ�นส่วนแลีะเป็นผู้้�ใชิ�บัริการของ	 สอมธ.	 ผู้ลีตอบัแทั้นแลีะ

สว้สดิการต่าง	 ๆ	 ทั้ี�สมาชิิกแต่ลีะท่ั้านจะได�ร้บัน้�นคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาจากปัจจ้ยต่าง	 ๆ	 เชิ่น	 จำนวนเงินมา

ออมผู้่านการฝากเงิน	หรือชิำระทัุ้นเรือนหุ�น	หรือจำนวนเงินทั้ี�ได�ร้บัอนุม้ติจากการขอสินเชิื�อก้บัสหกรณ์	รวมทั้้�งระยะเวลีา

ของการมีสถืานะเป็นสมาชิิก
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 4. ดั�านกุารพััฒนาที่รัพัยากุรบุคคล

	 สอมธ.	 ส่งเสริมให�สมาชิิกได�หาความร้�ด�านการบัริหารจ้ดการการเงินแลีะทั้ำบั้ญชิีส่วนบัุคคลี	 เพื�อจะได�มีแผู้นทั้ี�

นำทั้างในการจ้ดสรรทั้ร้พยากรสำหร้บัดำรงชีิพอย่างเหมาะสม	 สอมธ.	 ส่งเสริมให�บุัคลีากรมีความร้�	 ความเข�าใจในองค์กร	

โดยเฉพาะอย่างยิ�งในเรื�องของอุดมการณ์	 หลี้กการ	 จริยธรรม	 จรรยาบัรรณ	 กฎหมาย	 ข�อบั้งค้บั	 ระเบัียบั	 แลีะมติของ

คณะกรรมการทั้ี�เกี�ยวข�องก้บัการดำเนินการของสหกรณ์	 ในการทั้ำงานน้�นทุั้กฝ่ายจะต�องร่วมมือก้น	 มีความเข�าใจทีั้�ตรง

ก้น	 แลีะมีการประสานงานก้นเพื�อก่อให�เกิดประสิทั้ธิภัาพในการบัริหารจ้ดการแลีะสามารถืสร�างประสิทั้ธิผู้ลีแก่องค์กรให�

เกิดความเจริญเติบัโตอย่างม้�นคง	แลีะมีเสถืียรภัาพ	สอมธ.	จะให�ความสำค้ญต่อการให�ความร้�แก่กรรมการ	เจ�าหน�าทั้ี�	แลีะ

สมาชิิก	โดยจ้ดให�มีการฝึกอบัรม	ส้มมนา	รวมถืึงการสร�างความร้�ความเข�าใจเรื�องการบัริหารจ้ดการ	การลีงทัุ้น	การควบัคุม

ภัายใน	การบัริหารความเสี�ยง	เพื�อให�คณะกรรมการดำเนินการ	เจ�าหน�าทั้ี�ฝ่ายจ้ดการ	แลีะสมาชิิก	ได�เข�าถืึงข�อม้ลีทั้ี�ถื้กต�อง 

เหมาะสม	

 5. ดั�านกุารส่�อสารองค์กุรและประชาสัมพัันธ์์

	 สอมธ.	ส่งเสริมให�สมาชิิกได�สื�อสารก้นอย่างสร�างสรรค์	เพื�อเสริมสร�างความสาม้คคีกลีมเกลีียวก้นระหว่างเพื�อน

สมาชิกิ	สอมธ.	จะยง้คงยดึแนวทั้างการเผู้ยแพรก่ารนำเสนอข�อมล้ีขา่วสารการประชิาสม้พน้ธใ์ห�เปน็ไปอยา่งครบัถื�วนรอบัด�าน 

แลีะทั้้นเวลีา	 ในหลีายชิ่องทั้าง	 แลีะจะประชิาส้มพ้นธ์ข�อม้ลีข่าวสารของสหกรณ์แลีะความร้�ทั้ี�เป็นประโยชิน์ในด�านต่าง	 ๆ	

ให�ถืึงต้วสมาชิิกมากขึ�นผู้่านชิ่องทั้างการสื�อสารใหม่	 ๆ	 ด�วยความโปร่งใส	 ตรวจสอบัได�	 เพื�อให�สมาชิิกร้บัร้�ข่าวสารสำค้ญ

เกี�ยวก้บั	สอมธ.	อย่างทั้้�วถืึง	ทั้้�งด�านการบัริหารจ้ดการ	การบัริการด�านการเงิน	สว้สดิการ	แลีะกิจกรรมต่าง	ๆ 	โดยการใชิ�สื�อ

ประชิาส้มพ้นธ์ทั้ี�หลีากหลีายประเภัทั้ทั้้�ง	Website,	Line	Official	แลีะ	Facebook	แผู้่นปลีิว	โปสเตอร์	วารสารของ	สอมธ.	

 6. ดั�านกุารเอ่�ออาที่รต่อชุมชนและสังคม 

	 สอมธ.	จะให�การสน้บัสนนุกจิกรรมตา่ง	ๆ 	ทั้ี�จะจด้โดยมหาวทิั้ยาลีย้ธรรมศาสตร	์หรอืหนว่ยงานตา่ง	ๆ 	นอกจากน้�น 

ในฐิานะทั้ี�	สอมธ.	เป็นองค์กรทั้ี�มีความร้บัผู้ิดชิอบัต่อส้งคม	สอมธ.	จะร่วมมือก้บัสมาชิิก	ในการดำเนินโครงการเพื�อส้งคมใน

ร้ปแบับัต่าง	ๆ	เพิ�มมากขึ�น	ซื่ึ�งเป็นหลี้กการสำค้ญ	1	ใน	7	ของสหกรณ์	ทั้ี�พึงคืนประโยชิน์ให�ก้บัชิุมชินทั้ี�ต้�งอย้่โดยรอบั	แลีะ

ให�ความร่วมมือต่อสาธารณกุศลีเพื�อพ้ฒนาชิุมชินแลีะส้งคม	

 7. ดั�านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

	 สอมธ.	 ได�พ้ฒนาการให�บัริการผู่้านระบับัสารสนเทั้ศอย่างก�าวกระโดดในช่ิวงสองปีทีั้�ผู้่านมา	 โดยได�ดำเนินการ

ปร้บัปรุงแลีะพ้ฒนาระบับัฐิานข�อมล้ีคอมพิวเตอรแ์ลีะเทั้คโนโลียสีารสนเทั้ศให�มคีวามท้ั้นสมย้	จด้ให�มีระบับั	Web	Member	

ทั้ี�สมาชิกิสามารถืเข�าตรวจสอบัข�อมล้ีด�านธุรกรรมทั้างการเงินด�วยตนเองผู่้านเวบ็ัไซื่ต	์แลีะได�เพิ�มชิอ่งทั้างการให�บัริการฝาก	

ถือน	แลีะชิำระเงินสินเชิื�อ	ผู้่าน	Mobile	Application	ซื่ึ�งขณะนี�อย้่ระหว่างการทั้ดสอบัการใชิ�งาน	แลีะคาดว่าจะสามารถื

เปิดให�สมาชิิกใชิ�อย่างเป็นทั้างการได�อย่างสมบั้รณ์ในทัุ้กร้ปแบับัไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินระหว่างบั้ญชิี	สอมธ.	แลีะธนาคาร

พาณิชิย์ต่าง	 ๆ	 ซื่ึ�งจะทั้ำให�สมาชิิกสามารถืฝากเงิน	 ถือนเงิน	 ชิำระเงินก้�	 ตรวจสอบัสถืานะทั้างการเงินส่วนบัุคคลี	 แลีะ 

ร้บัข�อม้ลีข่าวสารต่าง	ๆ	ผู้่านทั้้�ง	Mobile	Application	แลีะ	Web	Application	ได�	โดย	สอมธ.	ได�ทั้ำบั้นทั้ึกความร่วมมือ

กบ้ัธนาคารกรงุเทั้พ	จำกด้	(มหาชิน)	ในการเชิื�อมโยงข�อมล้ีการทั้ำธรุกรรมทั้างการเงนิระหวา่ง	สอมธ.	แลีะระบับัสารสนเทั้ศ

ของธนาคาร	โดยไม่เสียค่าใชิ�จ่ายในการโอนเงินระหว่างบั้ญชิีของสมาชิิกแลีะธนาคารแต่อย่างไร	ซื่ึ�งในข�อตกลีงน้�นได�ขยาย

ขีดความสามารถืในการให�สมาชิิกโอนเงินไปย้งธนาคารพาณิชิย์อื�น	ๆ 	ได�ด�วย	โดยไม่จำก้ดว่าต�องเป็นธนาคารกรุงเทั้พเพียง

แหง่เดยีว	เพื�อให�สามารถืรองรบ้ัแลีะเพียงพอต่อการให�บัริการแลีะการบัริหารงาน	แลีะสอดคลี�องไปกบ้ัการเปลีี�ยนแปลีงด�าน

เทั้คโนโลียดีจิทิั้ล้ี	แลีะเข�ากบ้ันโยบัายเว�นระยะหา่งในสถืานการณโ์รคระบัาดโควดิ-19	หรอืโรคระบัาดทีั้�อาจเรยีกเป็นอยา่งอื�น 

ทั้ี�ทั้ำให�สมาชิิกต�องปร้บัต้วก้บัสิ�งแวดลี�อมใหม่	 อีกท้ั้�งย้งเป็นการเพิ�มประสิทั้ธิภัาพการดำเนินกิจการ	 อ้นจะเป็นการเพิ�ม 

ผู้ลีประโยชินแ์กส่มาชิกิ	สอมธ.	โดยมใิห�มีผู้ลีกระทั้บัตอ่การดำเนนิธรุกจิของสหกรณ	์ทั้้�งในด�านรป้แบับัการพฒ้นาโปรแกรม

จ้ดการฐิานข�อม้ลี	แลีะระบับัการจ้ดการต่าง	ๆ 	ของระบับัคอมพิวเตอร์ทั้้�งในปัจจุบั้นแลีะอนาคต	นอกจากการพ้ฒนาระบับั	
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Mobile	Application	แลี�ว	ในปี	2565	นี�	สอมธ.	จะพ้ฒนาระบับัการประชิุมออนไลีน์ให�มีประสิทั้ธิภัาพมากขึ�น	เพื�อรองร้บั 

รป้แบับัการดำเนินการตามวิถืกีารทั้ำงานในร้ปแบับัปกติใหม่	แลีะจะปรบ้ัปรุงระบับัสำรองข�อม้ลีให�มีความม้�นคงแลีะน่าเชืิ�อถือื 

มากขึ�น	 จะมีการพ้ฒนาโปรแกรมแลีะการจ้ดการฐิานข�อม้ลีหลี้กประก้นสินเชิื�อประเภัทั้ต่าง	 ๆ	 รวมทั้้�งการจ้ดการข�อม้ลี

เกี�ยวก้บัการลีงทัุ้น	ไม่ว่าจะเป็นการลีงทัุ้นในพ้นธบั้ตร	ตราสารหนี�	หรือตราสารทัุ้น	รวมทั้้�งการให�สหกรณ์อื�นก้�	ให�สามารถื

สืบัค�น	 แลีะตรวจสอบัได�อย่างรวดเร็วแลีะถื้กต�อง	 เพื�อให�คณะกรรมการดำเนินการได�ใชิ�เป็นข�อม้ลีในการต้ดสินใจอนุม้ต ิ

สินเชิื�อให�ก้บัสมาชิิก	 หรือต้ดสินใจในการลีงทุั้น	 ได�อย่างรวดเร็วทั้้นเวลีา	 แต่มีความถื้กต�องแม่นยำ	 ลีดความเสี�ยงต่อการ

ต้ดสินใจทั้ี�ผู้ิดพลีาด	อ้นจะชิ่วยร้กษาผู้ลีประโยชิน์ให�ก้บั	สอมธ.	ได�อย่างย้�งยืนต่อไป	

	 สำหร้บัเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี	2565	มีด้งนี�

	 1.	 จะมีสมาชิิกเข�าใหม่	300	ราย

	 2.	 จะมีทัุ้นดำเนินงานเพิ�มขึ�น	5,689.46	ลี�านบัาทั้	คือเพิ�มจาก	33,815.74	ลี�านบัาทั้	เป็น	39,505.20	ลี�านบัาทั้	 

	 	 ซื่ึ�งประกอบัด�วย		

	 	 2.1	 ทัุ้นเรือนหุ�นจะเพิ�มขึ�น	480.00	ลี�านบัาทั้	คือเพิ�มจาก	6,569.40	ลี�านบัาทั้	เป็น	7,049.40	ลี�านบัาทั้

		 	 2.2	 เงินร้บัฝากจะเพิ�มขึ�น	1,064.00	ลี�านบัาทั้	คือเพิ�มจาก	22,184.76	ลี�านบัาทั้	เป็น	23,248.76	ลี�านบัาทั้

	 		 2.3	 ทัุ้นสำรอง	ทัุ้นสะสมแลีะเงินกองทัุ้นฯ	จะเพิ�มขึ�น	 45.46	ลี�านบัาทั้	คือเพิ�มจาก	1,976.58	ลี�านบัาทั้	 

	 	 	 เป็น	2,022.04	ลี�านบัาทั้	

	 		 2.4	 เงนิก้�ยมื	เพื�อนำมาบัริหารด�านเงินทุั้น	แลีะบัริหารสภัาพคล่ีองให�เป็นไปอย่างคล่ีองตว้แลีะมีประสิทั้ธิภัาพ	 

	 	 	 โดย	สอมธ.	มีแผู้นจะถือืใชิ�วงเงินก้�ยมืประจำปีในวงเงิน	10,000.00	ลี�านบัาทั้	แลีะจะใชิ�ตามความจำเป็น 

	 	 	 จำนวน	7,185.00	ลี�านบัาทั้

	 3.	 จะมีเงินให�ก้�แก่สมาชิิกจำนวน	5,541.53	ลี�านบัาทั้

	 4.	 คาดว่าจะมีกำไรสุทั้ธิ	390.39	ลี�านบัาทั้	

 มติที่่�ประชุม : ที่่�ประชุมม่มติอนุมัติแผู้นงานและเป้าหมายกุารดัำเนินงานตามที่่�เสนอ

 9.2 พัิจ้ารณาอนุมัติงบประมาณรายจ้่ายประจ้ำปี 2565

	 นายร้งษี	ธารารมย์	เหร้ญญิก	เสนอทั้ี�ประชิุมเพื�อพิจารณาอนุม้ติงบัประมาณรายจ่ายประจำปี	2565	พิจารณา

อนุม้ติตามความในข�อบั้งค้บัของสหกรณ์ข�อ	 49	 (15)	 สำหร้บัประมาณการรายจ่ายปี	 2565	 คณะกรรมการดำเนินการ

ได�นำเสนองบัประมาณทั้้�งสิ�น	 85	ลี�านบัาทั้เศษ	 รายลีะเอียดในหน�า	 133	ถืึง	 140	หมวดเงินเดือนในหมวดนี�จะมีในส่วน

ทั้ี�เพิ�มขึ�นมา	 เป็นเงินเพิ�มจากตำแหน่งทั้ี�มีเหตุพิเศษ	 120,000	 บัาทั้	 อ้ตรากำลี้งเจ�าหน�าทั้ี�ทั้้�งสิ�น	 42	 อ้ตรา	 แต่โครงสร�าง 

สหกรณจ์รงิ	ๆ 	แลี�วต�องมเีจ�าหน�าทั้ี�	47	อต้รา	โดยพยายามใชิ�ตามทั้ี�มใีห�มปีระสทิั้ธภิัาพมากทั้ี�สดุ	ประกอบัไปด�วยเงนิคา่ครองชิพี 

เงินเพิ�มจากตำแหน่งพิเศษ	 นอกจากนี�สหกรณ์มีการพ้ฒนาทั้้�งด�านการให�บัริการต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด�านกฎหมาย	 หรือ 

ว่าด�านไอทั้ีแลี�วก็ต�องสำรองไว�เผู้ื�อเจ�าหน�าทั้ี�คนหนึ�งคนใดมีความร้�เพิ�มเติม	 จะมาใชิ�เงินเพิ�มสำหร้บัตำแหน่งทั้ี�มีเหตุพิเศษ	

ซื่ึ�งอาจจะไปเพิ�มเติมในเรื�องของการวิเคราะห์การลีงทุั้น	 หรือการส่งไปอบัรมให�มีความร้�มากขึ�น	 ก็เป็นเหตุผู้ลีในหมวด 

เงินเดือนทั้ี�ปร้บัเพิ�มขึ�นจาก	24	ลี�านบัาทั้	เป็น	26	ลี�านบัาทั้	ส่วนในหมวดทั้ี�	2	ค่าตอบัแทั้นไม่มีการปร้บัเพิ�ม	 โดยเฉพาะ

ในหมวดค่าสมนาคุณก็ย้งเป็นหลี้กการเดิมอย้่ทั้ี�ให�เฉพาะตำแหน่งทั้ี�เป็นเจ�าหน�าทั้ี�ประจำแลีะทั้ี�ปรึกษา	ส่วนคณะกรรมการ

ดำเนินการด�วยสภัาวะในขณะนี�ไม่สามารถืจะนำเสนออะไรได�	 ถื�าจะเสนอวาระแลีะมีค่าสมนาคุณก็เป็นเรื�องทั้ี�อาจจะต�อง

พิจารณาในภัายภัาคหน�า	แต่ในปี	2565	ไม่ได�ปร้บัเพิ�มในรายการใด	ค่าสอบับั้ญชิี	ซื่ึ�งเป็นไปตามลี้กษณะเกี�ยวก้บัเรื�องค่า

สอบับั้ญชิี	ค่าตรวจสอบักิจการ	ซื่ึ�งเพิ�มขึ�น	180,000	บัาทั้	เป็น	360,000	บัาทั้	ปร้บัเพิ�มจากประมาณการปี	2564	ซื่ึ�งปร้บั

เพิ�มมาจากค่าสอบับั้ญชิีแลีะค่าผู้้�ตรวจสอบักิจการ	ในส่วนของค่าแบับัพิมพ์ปีนี�เพิ�มขึ�น	50,000	บัาทั้	เป็นเรื�องของว้สดุแลีะ

การให�บัริการทั้ี�มากขึ�นรวมทั้้�งการปร้บัต้วเพิ�มมากขึ�น	 ส่วนหมวดค่าใชิ�สอยมีท้ั้�งสิ�น	 20	 รายการ	 โดยรายการทีั้�เพิ�มสำค้ญ 
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ขึ�นมาก็คือ	ค่าของทั้ี�ระลีึกในวาระครบัรอบั	50	ปีสหกรณ์	ในปีนี�ขอต้�งงบัประมาณเพิ�มขึ�น	10	ลี�านบัาทั้	ทั้ำให�ต้วเลีขเพิ�มขึ�น 

จาก	 30	 ลี�านบัาทั้	 มาเป็น	 41.21	 ลี�านบัาทั้	 อย่างมีน้ยสำค้ญ	 หมวดทั้ี�	 5	 ค่าครุภั้ณฑู์	 มีความจำเป็นต่อสำน้กงานของ 

เจ�าหน�าทั้ี�ทั้่าพระจ้นทั้ร์แลีะร้งสิต	ทั้้�งสิ�น	6	รายการ	ส่วนในปีนี�ได�เสนอรถืต้�ขึ�นมาอีก	1	ค้น	เนื�องจากไม่ได�ใชิ�ค่าเชิ่ารถืต้�แลี�ว

ในปีนี�	รถืของสหกรณ์ทั้ี�มีอย้่ก็คาดว่าน่าจะต�องเปลีี�ยนเพราะว่าใชิ�เกินกว่า	10	ปีแลี�ว	จึงขออนุม้ติ	จำนวน	1	ค้น	รายการทั้ี�	6	

เป็นระบับัของคอมพิวเตอร์	ประมาณการทั้ี�จะใชิ�ทั้้�งสิ�น	5	รายการ	เป็นเงิน	8.9	ลี�านบัาทั้เศษ	อ้นนี�ก็เป็นส่วนทั้ี�งบัประมาณ

ทั้ี�	85	ลี�านบัาทั้	โดยเป็นค่าซื่ื�อทั้รพ้ย์สนิแลีะค่าใชิ�จา่ยทั้ี�ได�กล่ีาวรายงานสมาชิกิในเบัื�องต�น	โดยคาดการณ์วา่ในปีหน�าถื�าหาก

ประมาณการแผู้นการลีงทัุ้นของสหกรณ์ไปได�	ในปี	2565	คาดว่าจะทั้ำรายได�	1,289	ลี�านบัาทั้	ตามรายลีะเอียดหน�า	141	

แลีะประมาณการค่าใชิ�จ่ายอีก	898	ลี�านบัาทั้เศษ	คาดว่าปีหน�าจะทั้ำกำไรได�	390	ลี�านบัาทั้เศษ	ต้วแปรทั้ี�สำค้ญน่าจะอย้่ 

ในหน�า	 142	คือขาดทัุ้นจากการด�อยค่าหุ�นก้�	 บัริษ้ทั้	 การบัินไทั้ย	จำก้ด	 จำนวน	118	ลี�านบัาทั้เศษ	ซื่ึ�งจะต�องต้�งไว�ก่อน

ในอ้ตรา	5%	ตามทั้ี�กรมตรวจบั้ญชิีสหกรณ์กำหนด	โดยถื�าหากบัริษ้ทั้	การบัินไทั้ย	จำก้ด	บัินได�หรือฟื้้�นได�	ไม่มีเหตุการณ์

เลีวร�าย	แต่ถื�าหากบัริษ้ทั้	การบัินไทั้ย	จำก้ด	ไม่สามารถืบัินได�	อาจจะต�องปร้บัการด�อยค่าเป็น	10%	ก็ได�	เพราะฉะน้�นใน

เรื�องของบัริษ้ทั้	การบัินไทั้ย	จำก้ด	น้�นสหกรณ์เข�าไปควบัคุมไม่ได�	แต่ก็จะหารายได�ส่วนอื�นมาชิดเชิยก้บัสิ�งทั้ี�จะต�องด�อยค่า

การบัินไทั้ย	สำหร้บัรายลีะเอียดปรากฏิตามเอกสารทั้ี�เสนอต่อทั้ี�ประชิุม

 มติที่่�ประชุม : ที่่�ประชุมม่มติอนุมัติงบประมาณรายจ้่ายประจ้ำปี 2565 ตามที่่�เสนอ สำหรับงบประมาณ 

รายจ้่ายทีุ่กุหมวัดัสามารถึถึัวัเฉล่�ยจ้่ายไดั�

วัาระที่่� 10 เร่�องกุารพัิจ้ารณาวังเงินที่่�สหกุรณ์จ้ะกุ้�ย่มหร่อกุารค�ำประกุันประจ้ำปี 2565

	 	 รศ.ว่าทั้ี�	 ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	 ได�เสนอทั้ี�ประชิุมว่าในปี	 2564	ทั้ี�ประชิุมใหญ่สาม้ญ

ประจำปี	 กำหนดวงเงินก้�ยืมหรือการค�ำประก้นไว�ไม่เกิน	 9,000,000,000.00	 บัาทั้	 (เก�าพ้นลี�านบัาทั้ถื�วน)	 เพื�อนำมา 

บัริหารด�านเงินทัุ้น	แลีะการบัริหารสภัาพคลี่องของสหกรณ์	

	 ในปี	 2564	 สหกรณ์มีสินทั้ร้พย์รวม	 34,654.97	 ลี�านบัาทั้	 ตราสารการเงินระยะยาวทีั้�มีความม้�นคงประมาณ	

20,930.01	ลี�านบัาทั้	แลีะมเีงินรบ้ัฝากประมาณ	22,184.76	ลี�านบัาทั้	การบัรหิารงานจึงต�องเพิ�มความระมด้ระวง้โดยเฉพาะ

อยา่งยิ�งสหกรณท์ั้ี�มรีะบับัเงินรบ้ัฝากเปน็ทั้นุดำเนนิงานทั้ี�สำคญ้	จงึจำเปน็จะต�องเตรยีมการวางแผู้นให�เปน็ไปอยา่งรอบัคอบั

แลีะร้ดกุม	หากเกิดความจำเป็นจะต�องใชิ�เงิน	ด้งน้�น	เพื�อให�การบัริหารงานเป็นไปอย่างเรียบัร�อย	พร�อมทั้ี�จะรองร้บัภัาวะ

วิกฤติต่าง	 ๆ	 เพื�อให�บัริการสมาชิิกได�อย่างต่อเนื�อง	 จึงขอทั้ี�ประชิุมเพื�อพิจารณาอนุม้ติวงเงินทั้ี�สหกรณ์จะก้�ยืมหรือการค�ำ

ประก้นประจำปี	2565	ในวงเงิน	10,000	ลี�านบัาทั้

 มติที่่�ประชุม : ที่่�ประชุมพัิจ้ารณาแล�วัม่มติอนุมัติวังเงินที่่� สอมธ์. จ้ะกุ้�ย่มหร่อกุารค�ำประกุันประจ้ำปี 2565 

ในวังเงิน 10,000,000,000.00 บาที่ (หนึ�งหม่�นล�านบาที่ถึ�วัน) 

วัาระที่่� 11 เร่�องกุารพัิจ้ารณาเล่อกุตั�งผู้้�ตรวัจ้สอบกุิจ้กุารและกุำหนดัค่าตอบแที่นกุารตรวัจ้สอบ

	 รศ.ว่าทั้ี�	 ร.ต.ดร.นพพร	 ลีีปรีชิานนทั้์	 ประธานกรรมการ	 ได�เสนอต่อทีั้�ประชิุมว่าตามพระราชิบั้ญญ้ติสหกรณ์	 

พ.ศ.	2542	มาตรา	53	กำหนดด้งนี�	

	 ให�สหกรณ์มีผู้้�ตรวจสอบักิจการ	 ซื่ึ�งทีั้�ประชิุมใหญ่เลีือกต้�งจากสมาชิิกหรือบัุคคลีภัายนอก	 เพื�อดำเนินการ 

ตรวจสอบักิจการของสหกรณ์แลี�วนำรายงานเสนอต่อทั้ี�ประชิุมใหญ่	

	 จำนวนผู้้�ตรวจสอบักิจการตามวรรคหนึ�ง	ให�เป็นไปตามระเบัียบันายทั้ะเบัียนสหกรณ์

	 นายทั้ะเบีัยนสหกรณ์ได�กำหนดจำนวนผู้้�ตรวจสอบักิจการไว�ว่าถื�าเป็นบุัคคลีธรรมดาให�มีจำนวนไม่เกินห�าคน	 

ถื�าเป็นนิติบัุคคลีให�มีจำนวนหนึ�งนิติบัุคคลี
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	 มติทั้ี�ประชิุมใหญ่สาม้ญประจำปี	2543	ได�พิจารณาแลี�วมีมติว่า	สอมธ.	มีความเป็นสถืาบั้นการเงินทั้ี�จำเป็นต�อง

รก้ษาในด�านข�อม้ลีเป็นอย่างดี	ต�องมีการตรวจสอบัอย่างสม�ำเสมอ	ประกอบักบ้ัขณะนี�	สอมธ.	มีสนิทั้รพ้ย์แลีะการให�บัริการ

ทั้ี�มีปริมาณค่อนข�างส้ง	 จึงเห็นสมควรเลีือกผู้้�ตรวจสอบักิจการทีั้�เป็นนิติบุัคคลีทีั้�มีความชิำนาญแลีะความรอบัร้�ในเรื�องการ

เงินแลีะการบั้ญชิี	แลีะควรกำหนดไว�เป็นระเบัียบั	เพื�อกำหนดคุณสมบั้ติ	แลีะการสรรหาต่อไปน้�น

	 คณะกรรมการดำเนินการ	ชุิดทั้ี�	50/2564	ในคราวประชุิมคร้�งทั้ี�	3/2565	จึงได�พจิารณาเลืีอกผู้้�ตรวจสอบักิจการ

จำนวน	2	ราย	เพื�อเสนอต่อทั้ี�ประชิุมใหญ่เป็นผู้้�ตรวจสอบักิจการประจำปี	2565	คือ

 1. บริษัที่ ที่่เค แอคเค�า แอนดั์ แอสโซึ่ซึ่ิเอที่ จ้ำกุัดั

 2. บริษัที่ เอ็น.เอส.เค.สอบบัญช่และกุฎหมาย จ้ำกุัดั

	 ทั้ี�ประชุิมพิจารณาแลี�วมีมติเลืีอกผู้้�ตรวจสอบักิจการ	 เพื�อเสนอต่อทีั้�ประชุิมใหญ่เป็นผู้้�ตรวจสอบักิจการสหกรณ์

ประจำปี	2565	คือ

	 1.	บัริษ้ทั้	เอ็น.เอส.เค.สอบับั้ญชิีแลีะกฎหมาย	จำก้ด	โดยมี	นางปพ้ศชิยาณ์	ไพศาสตร์	เป็นผู้้�ตรวจสอบักิจการ

		 2.	ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบัไม่เกิน	360,000.00	บัาทั้	(สามแสนหกหมื�นบัาทั้ถื�วน)

 มติที่่�ประชุม : ที่่�ประชุมม่มติเล่อกุบริษัที่ เอ็น.เอส.เค.สอบบัญช่และกุฎหมาย จ้ำกุัดั โดัยม่ นางปพััศชยาณ์  

ไพัศาสตร์ เป็นผู้้�ตรวัจ้สอบกิุจ้กุารข้องสหกุรณ์ออมที่รัพัย์มหาวิัที่ยาลัยธ์รรมศาสตร์ จ้ำกัุดั ประจ้ำปี 2565 คา่ธ์รรมเนย่ม

ในกุารตรวัจ้สอบไม่เกุิน 360,000 บาที่ (สามแสนหกุหม่�นบาที่ถึ�วัน)

วัาระที่่� 12 เร่�องกุารพัิจ้ารณาคัดัเล่อกุผู้้�สอบบัญช่และกุำหนดัค่าธ์รรมเน่ยมกุารตรวัจ้สอบ 

	 รศ.วา่ทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีปีรชีิานนทั้	์ประธานกรรมการ	ได�เสนอตอ่ทั้ี�ประชิมุวา่ตามประกาศนายทั้ะเบัยีนสหกรณ์	

เรื�องหลี้กเกณฑู์การพิจารณาสหกรณ์ทั้ี�จะแต่งต้�งผู้้�สอบับั้ญชิีภัาคเอกชินเป็นผู้้�สอบับั้ญชิีสหกรณ์	พ.ศ.	2560	โดยกำหนดให�

สหกรณ์ทั้ี�มีทัุ้นของสหกรณ์ต้�งแต่สี�สิบัลี�านบัาทั้ขึ�นไปแลีะมีผู้ลีการจ้ดชิ้�นคุณภัาพการควบัคุมภัายในของสหกรณ์ตามเกณฑู์

ทั้ี�กรมตรวจบั้ญชิีสหกรณ์กำหนดอย้่ในระด้บัดีขึ�นไป	แต่งต้�งผู้้�สอบับั้ญชิีภัาคเอกชินเป็นผู้้�สอบับั้ญชิีสหกรณ์

	 คณะกรรมการดำเนนิการ	ชิดุทั้ี�	50/2564	ในคราวประชิมุคร้�งทั้ี�	2/2565	ได�พจิารณาคด้เลีอืกผู้้�สอบับัญ้ชิจีำนวน	

2	ราย	เพื�อเสนอต่อทั้ี�ประชิุมใหญ่เป็นผู้้�สอบับั้ญชิีสหกรณ์ประจำปี	2565	คือ

	 1.	บัริษ้ทั้	สำน้กงานสามสิบัสี�	ออดิต	จำก้ด

	 2.	บัริษ้ทั้	เอ็น.เอส.เค.สอบับั้ญชิีแลีะกฎหมาย	จำก้ด

	 ทั้ี�ประชิุมพิจารณาแลี�วมีมติค้ดเลีือกผู้้�สอบับั้ญชีิ	 เพื�อเสนอต่อทีั้�ประชิุมใหญ่เป็นผู้้�สอบับั้ญชีิสหกรณ์ประจำปี	 

2565	คือ

	 1.	บัริษ้ทั้	สำน้กงานสามสิบัสี�	ออดิต	จำก้ด	โดยมี	นางสาวกมลีทั้ิพย์	สุทั้ธิพินิจธรรม	เป็นผู้้�สอบับั้ญชิี	แลีะเลีือก	

นางร้ตนา	ติระว้ฒนประเสริฐิ	ผู้้�สอบับั้ญชิีบัริษ้ทั้	สำน้กงานสามสิบัสี�	ออดิต	จำก้ด	เป็นผู้้�สอบับั้ญชิีสำรอง

	 2.	ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบัไม่เกิน	175,000	บัาทั้	(หนึ�งแสนเจ็ดหมื�นห�าพ้นบัาทั้ถื�วน)

 มติที่่�ประชุม : ที่่�ประชุมม่มติเล่อกุ นางสาวักุมลที่ิพัย์ สุที่ธ์ิพัินิจ้ธ์รรม ผู้้�สอบบัญช่บริษัที่ สำนักุงานสามสิบส่� 

ออดัิต จ้ำกุัดั เป็นผู้้�สอบบัญช่สหกุรณ์ออมที่รัพัย์มหาวิัที่ยาลัยธ์รรมศาสตร์ จ้ำกุัดั ประจ้ำปี 2565 ค่าธ์รรมเน่ยม

กุารตรวัจ้สอบไม่เกุิน 175,000 บาที่ (หนึ�งแสนเจ้็ดัหม่�นห�าพัันบาที่ถึ�วัน) และเล่อกุ นางรัตนา ติระวััฒนประเสริฐ  

ผู้้�สอบบัญช่บริษัที่ สำนักุงานสามสิบส่� ออดัิต จ้ำกุัดั เป็นผู้้�สอบบัญช่สำรอง 
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วัาระที่่� 13 เร่�องพัิจ้ารณานโยบายและแผู้นกุารลงทีุ่นประจ้ำปี 2565 และพัิจ้ารณาอนุมัติให�สหกุรณ์นำเงินไปฝากุหร่อ 

  กุารลงทีุ่นอ่�นข้องสหกุรณ์

	 นายร้งษี	 ธารารมย์	 เหร้ญญิก	 ได�เสนอต่อทีั้�ประชุิมเพื�อพิจารณานโยบัายแลีะแผู้นการลีงทุั้นประจำปี	 2565	

แลีะพิจารณาอนุม้ติให�สหกรณ์นำเงินไปฝากหรือการลีงทัุ้นอื�นของสหกรณ์ทั้้�งนี�เพื�อให�บัริหารงานอย่างมีประสิทั้ธิภัาพ	 

คณะอนกุรรมการการลีงทั้นุได�นำเสนอนโยบัายแลีะแผู้นการลีงทั้นุประจำป	ี2565	ตอ่ทั้ี�ประชิมุสม้มนา	เพื�อขออนมุต้นิโยบัาย

แลีะแผู้นการลีงทัุ้นประจำปี	2565	ด้งนี�

 1. พัิจ้ารณานโยบายและแผู้นกุารลงทีุ่น ประจ้ำปี 2565

  1.1 นโยบายและแผู้นเกุ่�ยวักุับกุารฝากุเงิน

	 	 	 พิจารณาตามความเหมาะสมเพื�อการดำรงสภัาพคลี่องในการดำเนินงาน

  1.2 นโยบายและแผู้นเกุ่�ยวักุับกุารให�กุ้�แกุ่สมาชิกุ

		 	 	 พิจารณาการให�ก้�แก่สมาชิิกเป็นไปตามหลี้กเกณฑู์	แลีะระเบัียบัทั้ี�สหกรณ์กำหนด	

  1.3 นโยบายและแผู้นเกุ่�ยวักุับกุารให�แกุ่สหกุรณ์ออมที่รัพัย์อ่�นกุ้� 

		 	 	 กำหนดวงเงินให�ก้�สำหร้บัแต่ลีะสหกรณ์ไม่เกินร�อยลีะ	10	ของทัุ้นเรือนหุ�นบัวกทัุ้นสำรอง	ณ	ว้นทั้ี�	31	

ธ้นวาคม	2564	ของ	สอมธ.	โดยจำนวนหนี�เงินก้�แลีะเงินร้บัฝากของสหกรณ์ผู้้�ขอก้�	จะต�องไม่เกินวงเงินก้�ยืมหรือค�ำประก้น

ประจำปีทั้ี�สหกรณ์ผู้้�ขอก้�ได�ร้บัความเห็นชิอบัจากนายทั้ะเบัียนสหกรณ์	 โดยให�ก้�เฉพาะสหกรณ์ออมทั้ร้พย์ของหน่วยงาน

ราชิการหรือร้ฐิวิสาหกิจ

  1.4 นโยบายและแผู้นเกุ่�ยวักุับกุารลงทีุ่นในหลักุที่รัพัย์

	 	 	 กำหนดนโยบัายการลีงทุั้นตามพระราชิบ้ัญญติ้สหกรณ์	พ.ศ.	2542	มาตรา	62	ทั้ี�แก�ไขเพิ�มเติม	แลีะตาม

ประกาศคณะกรรมการพ้ฒนาการสหกรณ์แห่งชิาติ	เรื�องข�อกำหนดการฝากหรือลีงทัุ้นอย่างอื�นของสหกรณ์	พ.ศ.	2563	

   1.5 นโยบายและแผู้นเกุ่�ยวักุับกุารลงทีุ่นในกุองทีุ่นส่วันบุคคล

	 	 	 กำหนดหลีก้เกณฑูก์ารลีงทั้นุในกองทั้นุสว่นบัคุคลี	ไมเ่กนิร�อยลีะ	15	ของสนิทั้รพ้ยร์วม	โดยกำหนดนโยบัาย

การลีงทุั้นให�บัริษ้ทั้หลี้กทั้ร้พย์จ้ดการกองทุั้นหรือบัริษ้ทั้หลี้กทั้ร้พย์ทีั้�บัริหารกองทุั้นส่วนบุัคคลี	 ต�องนำไปฝากหรือลีงทุั้น 

ภัายใต�มาตรา	62	แห่งพระราชิบั้ญญ้ติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	แลีะประกาศคณะกรรมการพ้ฒนาการสหกรณ์แห่งชิาติ	เรื�อง	 

ข�อกำหนดการฝากหรือลีงทัุ้นอย่างอื�นของสหกรณ์	พ.ศ.	2563	

 2. พัิจ้ารณาอนุมัติให�สหกุรณ์นำเงินไปฝากุหร่อกุารลงทีุ่นอ่�นข้องสหกุรณ์

		 ตามพระราชิบ้ัญญ้ติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 62	 (7)	 แลีะข�อบ้ังค้บัของสหกรณ์ออมทั้ร้พย์มหาวิทั้ยาล้ีย

ธรรมศาสตร์	จำก้ด	พ.ศ.	2545	ข�อ	64	เงินของสหกรณ์น้�น	สหกรณ์อาจฝากหรือลีงทัุ้นได�	ด้งต่อไปนี�	

		 	 (1)	 ฝากในชิุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื�น	 	

		 		 (2)	 ฝากในธนาคาร	หรอืฝากในสถืาบัน้การเงนิทั้ี�มวีต้ถืปุระสงค์เพื�อให�ความชิว่ยเหลีอืทั้างการเงนิแกส่หกรณ์

		 	 (3)	 ซื่ื�อหลี้กทั้ร้พย์ของร้ฐิบัาลีหรือร้ฐิวิสาหกิจ	 	

		 		 (4)	 ซื่ื�อหุ�นของธนาคาร	ทั้ี�มีว้ตถืุประสงค์เพื�อให�ความชิ่วยเหลีือทั้างการเงินแก่สหกรณ์	

		 		 (5)	 ซื่ื�อหุ�นของชิุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื�น	 	

		 		 (6)	 ซื่ื�อหุ�นของสถืาบั้นทั้ี�ประกอบัธุรกิจอ้นทั้ำให�เกิดความสะดวก	 หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ 

	 	 	 สหกรณ์	โดยได�ร้บัความเห็นชิอบัจากนายทั้ะเบัียนสหกรณ์	 	

	 	 (7)	 ฝากหรือลีงทัุ้นอย่างอื�นตามทั้ี�คณะกรรมการพ้ฒนาการสหกรณ์แห่งชิาติกำหนด	



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด
 | 31

	 ทั้้�งนี�	 เพื�อให�การบัริหารเงินทัุ้นของ	 สอมธ.	 เป็นไปด�วยความสะดวก	 คลี่องต้ว	 ม้�นคงแลีะเกิดผู้ลีตอบัแทั้นการ

ลีงทัุ้นทั้ี�ดี	 คณะกรรมการดำเนินการ	 จึงขอเสนอทีั้�ประชุิมใหญ่สาม้ญประจำปี	 2565	 อนุม้ติให�คณะกรรมการดำเนินการ

ของ	สอมธ.	นำเงินไปฝากหรือลีงทัุ้นในหลี้กทั้ร้พย์ตามประกาศคณะกรรมการพ้ฒนาการสหกรณ์แห่งชิาติ	พ.ศ.	2563	ข�อ	

3	(7)	หน่วยลีงทัุ้นของกองทัุ้นรวมทั้ี�ร้ฐิวิสาหกิจจ้ดต้�งขึ�นโดยความเห็นชิอบัจากคณะร้ฐิมนตรีแลีะอย้่ในการกำก้บัด้แลีของ

คณะกรรมการกำก้บัหลี้กทั้ร้พย์	 แลีะตลีาดหลี้กทั้ร้พย์	 แลีะข�อ	 4	การนำเงินไปฝากหรือลีงทัุ้นตามข�อ	 3	 (7)	 รวมก้นต�อง 

ไม่เกินทัุ้นสำรองของสหกรณ์แลีะต�องผู้่านการอนุม้ติจากทั้ี�ประชิุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อน	จึงจะดำเนินการได�

	 จึงขอเสนอทั้ี�ประชุิมใหญ่เพื�อพิจารณาอนุม้ติให�สหกรณ์ออมทั้ร้พย์มหาวิทั้ยาลี้ยธรรมศาสตร์	 จำก้ด	 นำเงินไป

ฝากหรือลีงทัุ้นในหลี้กทั้ร้พย์ตามข�อ	3	(7)	ได�	

	 อนึ�ง	ณ	 ว้นทั้ี�	 31	 ธ้นวาคม	 2564	 สหกรณ์ออมทั้ร้พย์มหาวิทั้ยาลี้ยธรรมศาสตร์	 จำก้ด	 มีทัุ้นสำรอง	 จำนวน	

1,610.41	ลี�านบัาทั้	
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วาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ 
              14.1 รายละเอียดผลประโยชนแ์ละคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้อี  านาจ 
                      ในการจดัการ และที่ปรึกษาประจ าปี 2564 
             รศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานกรรมการ แจง้ที่ประชุมเพื่อทราบเก่ียวกบั 
รายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนคณะกรรมการ ผู ้จัดการ ผู ้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษา
ประจ าปี 2564 ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวง การด าเนินงานและการก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรพัยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน พ.ศ.2564 ขอ้ 14 (1) และ (4) ใหแ้จง้ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู ้จัดการ         
ผู ้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ที่ไดร้ับจากสหกรณ์น้ันในรอบปีที่ผ่านมา (1 มกราคม 
2564-31 ธันวาคม 2564) และใหแ้สดงรายละเอียดค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยแจง้ใหท้ี่ประชุม
ใหญ่ทราบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี       

 
 
 
 

   มติที่่�ประชุม : ที่่�ประชุมม่มติอนุมัติตามที่่�เสนอ

วัาระที่่� 14 เร่�องอ่�น ๆ

 14.1 รายละเอ่ยดัผู้ลประโยชน์และค่าตอบแที่นคณะกุรรมกุาร ผู้้�จ้ัดักุาร ผู้้�ม่อำนาจ้ในกุารจ้ัดักุาร และ 

   ที่่�ปรึกุษาประจ้ำปี 2564

	 รศ.วา่ทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีปีรชีิานนทั้	์ประธานกรรมการ	แจ�งทั้ี�ประชิมุเพื�อทั้ราบัเกี�ยวกบ้ัรายลีะเอยีดผู้ลีประโยชิน์

แลีะคา่ตอบัแทั้นคณะกรรมการ	ผู้้�จด้การ	ผู้้�มอีำนาจในการจด้การ	แลีะทั้ี�ปรกึษาประจำป	ี2564	ซื่ึ�งเปน็ไปตามกฎกระทั้รวง	

การดำเนินงานแลีะการกำก้บัด้แลีสหกรณ์ออมทั้ร้พย์แลีะสหกรณ์เครดิตย้เนี�ยน	พ.ศ.	2564	ข�อ	14	(1)	แลีะ	(4)	ให�แจ�งผู้ลี 

ประโยชิน์แลีะค่าตอบัแทั้นทั้ี�กรรมการ	ผู้้�จ้ดการ	ผู้้�มีอำนาจในการจ้ดการ	แลีะทั้ี�ปรึกษาของสหกรณ์ทั้ี�ได�ร้บัจากสหกรณ์น้�น

ในรอบัปีทั้ี�ผู้่านมา	 (1	 มกราคม	 2564-31	 ธ้นวาคม	 2564)	 แลีะให�แสดงรายลีะเอียดค่าตอบัแทั้นด้งกลี่าวเป็นรายบุัคคลี	 

โดยแจ�งให�ทั้ี�ประชิุมใหญ่ทั้ราบั	โดยมีรายลีะเอียดด้งนี�	 	 	 	 	 	
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 14.2 ข้�อเสนอแนะจ้ากุสมาชิกุ
	 	 	 1.	 นายศุภัลี้กษณ์	รอดแจ่ม	สมาชิิกเลีขทั้ะเบัียนทั้ี�	08364	ส้งก้ด	กองบัริหารศ้นย์ลีำปาง	เสนอทั้ี�ประชิุม
วา่ผู้้�ประสานงานระหวา่ง	สอมธ.	กบ้ัสมาชิกิทั้ี�อย้ใ่นมหาวทิั้ยาลีย้ธรรมศาสตร	์ศน้ย์ลีำปาง	ขอให�สมาชิกิศน้ยล์ีำปางมสีว่นรว่ม 
ในการใชิ�สิทั้ธิ�เสนอชิื�อผู้้�ประสานงานระหว่างสหกรณ์ก้บัสมาชิิกทั้ี�ลีำปาง	
   มติที่่�ประชุม : ที่่�ประชุมมอบให�คณะกุรรมกุารดัำเนินกุารชุดัต่อไปพัิจ้ารณา
		 	 	 2.	 นางสาวจรรจิรา	น่วมเจิม	สมาชิิกเลีขทั้ะเบัียนทั้ี�	06154	ส้งก้ด	กองทั้ร้พยากรมนุษย์	เสนอให�มีการ
ประชิุมใหญ่สาม้ญประจำปีเป็นชิ่วงเชิ�าจะได�หรือไม่	 ส่วนประเด็นทีั้�	 2	 กรรมการสหกรณ์ดำรงตำแหน่งได�ไม่เกิน	 2	 วาระ	
สามารถืกำหนดเพิ�มได�หรือไม่เพื�อให�คนใหม่ได�มีโอกาสได�เข�ามาทั้ำหน�าทั้ี�	 อาจจะกำหนดให�เป็นได�	 1	 วาระ	 อย่างเชิ่นทีั้�
ประธานกรรมการได�แจ�งว่าเป็นเพียงวาระเดียว	 โดยเปิดโอกาสให�คนอื�นเข�ามาทั้ำงาน	 โดยอำนาจของกรรมการสามารถื 
ทั้ี�จะกำหนดข�อบั้งค้บัหรือระเบัียบัได�ใชิ่หรือไม่
	 	 	 รศ.ว่าทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์	ประธานกรรมการ	กลี่าวว่า	ตามระเบัียบั	สอมธ.	ว่าด�วยการสรรหา 
คณะกรรมการดำเนินการ	กำหนดให�เป็นกรรมการได�ไม่เกิน	2	วาระ	แต่ส่วนผู้้�ใดจะสม้คร	1	วาระ	หรือ	2	วาระก็เป็นสิทั้ธิ�
แลีะความสม้ครใจของผู้้�สม้คร	โดยจะต�องเว�นวรรค	1	วาระ	วาระทั้ี�เว�นวรรคจะเป็น	2	ปี	แต่จะมีบัางตำแหน่งอาจจะมีการ
เว�นวรรค	1	ปี	เชิ่น	กรรมการผู้้�แทั้นตำแหน่งทั้้�วไป	เนื�องจากกรรมการผู้้�แทั้นตำแหน่งทั้้�วไปมี	2	คน	หมดวาระไม่พร�อมก้น	
จะเลีือกต้�งปีลีะ	1	คน	หากจะมีการเปลีี�ยนแปลีงหลี้กเกณฑู์	ก็ต�องกำหนดไว�ในระเบัียบั	ซื่ึ�งจะต�องไปแก�ไขระเบัียบั	สอมธ.
ว่าด�วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ	ขอมอบัให�คณะกรรมการดำเนินการชิุดถื้ดไปพิจารณา	
   มติที่่�ประชุม : ที่่�ประชุมมอบให�คณะกุรรมกุารดัำเนินกุารชุดัต่อไปพัิจ้ารณา
	 	 	 3.	 นางสาวสภุัาพรฌ์	์ดำรงพงศก์ร้	สมาชิกิเลีขทั้ะเบัยีนทั้ี�	06875	สง้กด้	โรงพยาบัาลีธรรมศาสตรฯ์	เสนอ
ทั้ี�ประชิุมว่าขอให�มีการ	balance	ระหว่างเงินปันผู้ลี	อ้ตราดอกเบัี�ยเงินก้�	แลีะอ้ตราดอกเบัี�ยเงินฝาก	โดยให�ผู้ลีตอบัแทั้นทั้ี�
ใกลี�เคียงก้น	เนื�องจากในปัจจุบั้นค่อนข�างทั้ี�จะแตกต่างก้น	
	 	 	 รศ.วา่ทั้ี�	ร.ต.ดร.นพพร	ลีปีรีชิานนทั้	์ประธานกรรมการ	กลีา่ววา่	ในการบัรหิารงานของสหกรณก์ค็อืดอกเบัี�ย 
เงนิก้�เป็นรายได�ของสหกรณ์	รายจ่ายคือดอกเบัี�ยเงินฝาก	หลีก้การก็คอืดอกเบัี�ยเงินก้�จะต�องมากกว่าดอกเบัี�ยเงินฝาก	ถื�าให�
เทั้า่กน้กเ็ทั้า่กบ้ัวา่สหกรณจ์ะไมม่รีายได�	เมื�อสหกรณไ์มม่รีายได�กไ็มส่ามารถืทั้ี�จะนำเงนิไปจา่ยเงนิปนัผู้ลีกบ้ัสมาชิกิได�	ดง้น้�น 
หลีก้การการบัรหิารดอกเบัี�ยกคื็อกรรมการจะพจิารณาวา่	ดอกเบีั�ยระหวา่งเงนิฝากแลีะเงนิก้�ควรจะมากน�อยเพยีงใด	ปจัจบุัน้
อ้ตราดอกเบัี�ยเงินฝากประมาณร�อยลีะ	 3	 ต่อปี	 อ้ตราดอกเบีั�ยเงินก้�ร�อยลีะ	 4.5	 ต่อปี	 ส่วนต่างน้�นจะเป็นส่วนของกำไรทั้ี�
สหกรณ์ก็จะต�องนำมาจ่ายตอบัแทั้นให�ก้บัสมาชิิกเป็นเงินปันผู้ลี	แลีะเงินเฉลีี�ยคืน	โดยขอมอบัให�คณะกรรมการดำเนินการ
ชิุดถื้ดไปพิจารณา	
   มติที่่�ประชุม : ที่่�ประชุมมอบให�คณะกุรรมกุารดัำเนินกุารชุดัต่อไปพัิจ้ารณา
	 	 	 4.	 นายประภัาส	พานทั้อง	สมาชิิกเลีขทั้ะเบัียนทั้ี�	02837	ส้งก้ด	กองบัริหารศ้นย์ทั้่าพระจ้นทั้ร์	ขอว่าให�
ชิ่วยหาทั้างออกโดยชิ่วยแบั่งเบัาภัาระให�ก้บัสมาชิิก	เพื�อให�เดินต่อชิีวิตได�	หมายถืึงมาตรการชิ่วยเหลีืออย่างเชิ่น	เงินก้�ฟื้้าใส	
ซื่ึ�งกำหนดให�เงินก้�คงเหลีือ	15%	แต่สมาชิิกไม่มีเงินเหลีือให�ห้ก	อาจจะออกผู้ลีิตภั้ณฑู์ต้วใหม่	
	 	 	 5.	 นายชิย้ณรงค	์อาบัทั้อง	สมาชิกิเลีขทั้ะเบีัยนทีั้�	09539	สง้กด้	โรงพยาบัาลีธรรมศาสตร์ฯ	เสนอทีั้�ประชุิม
เพื�อหาแนวทั้างชิ่วยเหลีือผู้้�ค�ำประก้น	เนื�องจากผู้้�ก้�ได�ลีาออกจากงานแลีะไม่ชิำระหนี�	ผู้้�ค�ำประก้นจะต�องร้บัภัาระชิำระหนี�
แทั้นผู้้�ก้�	สหกรณ์ได�ตามผู้้�ก้�ถืึงทั้ี�สุดหรือย้ง	
	 	 	 นายอภัิน้นทั้์	 ชิ้หน้	 รองประธานกรรมการ	 ให�ข�อม้ลีว่า	 กระบัวนการติดตามหนี�	 สหกรณ์ดำเนินการ 
ไปตามมติทั้ี�ประชุิม	 โดยจะตามก้บัผู้้�ทั้ี�เป็นหนี�ก่อน	 แต่ระหว่างดำเนินการน้�นผู้้�ค�ำประก้นจะต�องร้บัผิู้ดชิอบัไปตามกรอบั
ของกฎหมาย	เพราะฉะน้�นไม่ต�องห่วงว่าสหกรณ์จะไม่ทั้ำอะไร	สหกรณ์ดำเนินการ	แต่ไม่ได�แจ�งให�สมาชิิกทั้ราบัเพราะเป็น 
กระบัวนการทั้างกฎหมาย	 ก็ขอร้บัข�อเสนอแนะของสมาชิิก	 แลี�วก็จะไปด้อีกคร้�งหนึ�งว่าคนทั้ี�ค�ำประก้นตามกฎหมายใหม่
จะดำเนินการอย่างไร	

   มติที่่�ประชุม : ที่่�ประชุมมอบให�คณะกุรรมกุารดัำเนินกุารชุดัต่อไปพัิจ้ารณา
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	 6.	นายนิเทั้ศ	บัุญกลีิ�น	สมาชิิกเลีขทั้ะเบัียนทั้ี�	 01581	ส้งก้ด	ทั้้�วไป	 (ข�าราชิการบัำนาญ)	 เสนอทั้ี�ประชิุมขอให�

เปลีี�ยนการเลืีอกต้�งใหม่	โดยขอให�ดแ้ลีสมาชิกิทั้ี�เกษียณอายุเพราะว่าสมาชิกิทั้ี�อย้ต่่างจง้หวด้มาใชิ�สทิั้ธิ�เลืีอกต้�งค่อนข�างยาก	

บัางคนก็ไม่มา	จะเห็นว่าผู้้�เกษียณไม่ค่อยมาร่วม	ก็ขอฝากไว�ว่าจะทั้ำอย่างไรให�สมาชิิกผู้้�เกษียณมีส่วนร่วมในการมาใชิ�สิทั้ธิ�	

 มติที่่�ประชุม : ที่่�ประชุมมอบให�คณะกุรรมกุารดัำเนินกุารชุดัต่อไปพัิจ้ารณา

 เลิกุประชุมเวัลา 18.15 น.

           

	 	 						 	 ประธานในทั้ี�ประชิุม		

			 (รองศาสตราจารย์	ว่าทั้ี�ร�อยตรี	ดร.นพพร	ลีีปรีชิานนทั้์)				 	

			 ประธานกรรมการ	 	 	 		 			

               

	 	 	 	 ผู้้�จดบั้นทั้ึกการประชิุม			

			 (นางสาวพรชินิตว์		ทั้องแจ่ม)		

							 กรรมการแลีะเลีขานุการ
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