


สหกรณ์ออมทรัพย์บรษัิทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2564 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. 

ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้องประชมุ ยูงทอง 1 
........................................ 

 
- จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 4,463 คน 
- สมาชิกลงช่ือเข้าร่วมประชุม              จํานวน 397 คน 

กรรมการเขา้ประชุม 
 1.   นายเผ่าพันธ์ุ  รัตนางกูร  ประธานกรรมการดําเนินการ 
 2.   นายอภิชัย  นิลชาติ   รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

3.   นายอภิชิตพล เกษพรหม  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
 4.   นางรัศมีเพ็ญ  ห้องทองแดง  รองประธานกรรมการ คนที่ 3 

5.   นายอุฬาร  ศิริบุญฤทธ์ิ  รองประธานกรรมการ คนที่ 4 
6.   นายรัตตัญญู  กลิ่นพิกุล  รองประธานกรรมการ คนที่ 5 
7.   นายกิตติกร  ศรีม่วง   รองประธานกรรมการ คนที่ 6 
8.   นายศุภทัต  กิจสําราญ  รองประธานกรรมการ คนที่ 7 
9.   นายธานินทร์ เต๊กสงวน  เลขานุการ 
10. นายสมชัย  วงศ์เรืองแสง  เหรัญญิก 
11. นางสายสนีุย์  ศิริบุญฤทธ์ิ  นายทะเบียน   
12. นายพิสัย  ซ่อนกลิ่น  กรรมการ 
13. นางภรทิพย์  โพธิสุนทร  กรรมการ 

 14. นายนพพร  วีระประเสริฐสกุล กรรมการ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม   
 1.   นางพรสุข  ไกรเลิศ   ผู้จัดการ 
          2.   นางวิวาห์พร   ลักษณะโภคิน  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษฯ 
          3.   นายอาภากร   เทศพันธ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 4.   นางวรกร  แช่มเมืองปัก  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 5.   นายเรืองชัย  โพธิสิทธิศักด์ิ  บลจ. เอ็มเอฟซ ี

6.   นายทรงพล  ไทยดําริ   บลจ. กสิกรไทย 
7.   น.ส.พิชญา  ทรัพย์สุทธิ  บลจ. กสิกรไทย 
8.   นายสุรชัย  พรชัยทิพย์รัตน์  บลจ. ทิสโก้ 
9.   น.ส.พรชนก  รัตนรุจิกร  บลจ. กรุงศร ี
10. น.ส.หญิง  เสริมพาณิชย์  บลจ. กรุงศร ี
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เริ่มประชุมเวลา  09.05 น. 
  นายเผ่าพันธ์ุ รัตนางกูร ประธานกรรมการดําเนินการ ทําหน้าที่เป็นประธานท่ี
ประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเรื่องดังต่อไปน้ี 
  เรื่องที่ 1. ประธาน กล่าวทักทายสมาชิก ประชุมใหญ่ในวันน้ีอาจจะมีข้อบกพร่อง
เก่ียวกับการเดินทางของสมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่ เน่ืองจากสถานที่ประชุมใหญ่อยู่นอกพ้ืนที่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนใจการเข้าร่วมประชุม
ใหญ่ในครั้งน้ี และขณะน้ีมีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่จํานวน 397 ท่าน มีสมาชิกอยู่ใน
ห้องประชุมใหญ่จํานวน 118 ท่าน มีวาระการประชุม 16 วาระจะดําเนินการตามลําดับและขอถือ
โอกาสน้ีทําการเปิดประชุมใหญ่  
  เรื่องที่ 2. ประธาน กล่าวแนะนําผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภายนอก ดังน้ี 
 1.   นางวิวาห์พร  ลักษณะโภคิน  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษฯ 
          2.   นายอาภากร   เทศพันธ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 3.   นางวรกร  แช่มเมืองปัก  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 4.   นายเรืองชัย  โพธิสิทธิศักด์ิ  บลจ. เอ็มเอฟซ ี

5.   นายทรงพล  ไทยดําริ   บลจ. กสิกรไทย 
6.   น.ส.พิชญา  ทรัพย์สุทธิ  บลจ. กสิกรไทย 
7.   นายสุรชัย  พรชัยทิพย์รัตน์  บลจ. ทิสโก้ 
8.   น.ส.พรชนก  รัตนรุจิกร  บลจ. กรุงศร ี
9.   น.ส.หญิง  เสริมพาณิชย์  บลจ. กรุงศร ี
 เรื่องที่ 3. ประธาน แจ้งที่ประชุมมีแก้ไขเอกสารรายงานการประชุม วาระที่ 4 

ยกเลิกข้อความในส่วนข้อ 2. วรรคหนึ่งและวรรคสองในหน้า 68 และหน้า 69 ในหน้า 70 ตรง
ข้อความท่ีระบุไว้ว่า “ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบการแสดงฐานะการเงิน ประจําปี 2464” 
ขอแก้ไขข้อความเป็น “ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบการแสดงฐานะการเงิน ประจําปี 2564” 
และวาระที่ 14 เป็นการแจ้งเป็นเอกสารแทรกเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับ 
  เรื่องที่ 4. ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ถือว่าบริเวณรอบร้ัวสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์เป็นพ้ืนที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีการจัดต้ังหน่วยเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 47                
ไว้ภายในสถานที่แห่งน้ีเช่นกัน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 
  เลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2563 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ส่งรายงานการประชุมใหญ่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้
สมาชิกได้ทราบก่อนได้รับรายงานประจําปี 2564 หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์เสนอแก้ไข
รายงานการประชุมใหญ่ ประจําปี 2563 เชิญเดินมาที่ไมค์เพ่ือแจ้งรายละเอียดที่จะเสนอแก้ไขครับ 
(รายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี หน้า 22 ถึง หน้า 51)  
ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2563 ตามท่ีเสนอ 
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ระเบยีบวาระที่ 3  รับทราบผลการดําเนนิงาน ประจําปี 2564 
   เหรัญญิก รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ปี 2564 สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินงาน
มาถึง 43 ปี  โดยสรุปได้ดังน้ี 

ผลการดําเนนิงานปทีี่ผา่นมาจนถึงปัจจุบนั (ปี 2560 -2564) 
    หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

สินทรัพย์รวม 12,240.44 11,537.68 11,196.58 10,031.03 9,240.08 

ลูกหน้ีเงินให้สมาชิกกู้ 6,098.50 6,095.35 5,914.48 5,899.86 5,830.75 

ลูกหน้ีเงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 412.58 299.99 440.73 272.82 75.77 

เงินลงทุน (ราคาตามบัญชี) 5,332.35 4,768.32 4,504.59 3,664.12 3,228.39 
 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 250.00 - 0.58 100.10 70.16 

เงินกู้ยืมภายนอก - - - - - 

เงินรับฝาก 6,827.92 6,647.73 6,505.68 5,738.99 5,426.18 

ทุนเรือนหุ้น 4,317.56 4,146.12 3,881.38 3,498.79 3,133.14 

รายได้ 553.62 566.11 557.09 538.44 501.93 

ค่าใช้จ่าย 232.47 248.43 246.65 227.46 222.08 

กําไรสุทธิ 321.16 317.68 310.44 310.98 279.85 

เงินปันผล (%) 5.85 5.85 6.00 6.21 6.20 

ดอกเบ้ียเงินกู้ (%) 3.30-6.15 3.50 - 6.35 6.30 - 6.60 6.30 - 6.60 6.30 - 6.60 

เงินเฉลี่ยคืน (%) 9.50 11.00 12.40 15.00 12.00 

จํานวนสมาชิก (คน) 3,729 3,705 3,668 3,524 3,459 

จํานวนสมาชิกสมทบ (คน) 734 723 721 600 501 
 

สัดส่วนของสนิทรัพย์ หนีส้นิ และทุน 
รายการ 2563 2564 สัดส่วน (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ 11,537,676,117.16 12,240,437,020.22 100.00% 
หน้ีสิน 6,709,283,881.09 7,133,875,815.51 58.28% 
ทุน 4,828,392,236.07 5,106,564,204.71 41.72% 

 
 
 
 



4 
 

สัดส่วนการเพิม่ขึ้น/ลดลงของกําไรสุทธ ิ
รายการ 2563 2564 เพิ่มขึน้/ลดลง(บาท) เพิ่มขึน้/ลดลง(ร้อยละ) 
รายได้ 566,140,282.67 553,624,679.83 -12,515,602.84 -2.21 

ค่าใช้จ่าย 248,463,604.33 232,465,998.50 -15,997,605.83 -6.44 
กําไรสุทธิ 317,676,678.34 321,158,681.33 3,482002.99 1.10 

 
การลงทุนภายนอก 

รายการ ปี 2564 (บาท) 

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 2,465,034,024.43 

ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 412,579,000.00 

ลงทุนในตราสารหน้ีและทุน 2,399,210,000.00 

กองทุนส่วนบุคคล 450,000,000.00 
รวมเงินลงทุน 5,726,823,024.43 

 
สรุปยอดเงินรบัฝากจากสมาชิก 

ประเภทเงินฝาก ยอดคงเหลือ จํานวนบัญช ี

เงินฝากออมทรัพย์ 5,012,654,125.31 4,817 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 176,024,454.03 1,345 

เงินฝากทวีทรัพย์ 103,902,520.88 541 

เงินฝากประจํา 6 เดือน 5,653,964.22 11 

เงินฝากประจํา 12 เดือน 52,792,298.59 96 

เงินฝากประจํา 24 เดือน 1,476,888,879.57 218 

รวมจํานวนเงินฝากทั้งสิน้ 6,827,916,242.60 7,028 
 

สรุปยอดเงินให้สมาชิกกู้ประเภทต่างๆ 
ประเภทเงินกู้ ยอดคงเหลือ จํานวนสัญญา 

เงินกู้ - ฉุกเฉิน 71,878,184.00 366 

เงินกู้ - สามญั 5,275,491,008.58 3,714 

เงินกู้ - พิเศษบ้าน 743,288,903.11 583 

เงินกู้ - พิเศษรถยนต์ 5,401,030.51 8 

รวมจํานวนเงินใหส้มาชิกกู้ทั้งสิน้ 6,096,059,126.20 4,671 
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การใหส้วัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ประจําปี 2564 
สวัสดิการคา่รกัษาพยาบาล/ค่าเย่ียมไข้ (ตัดจ่ายจากกองทุนสวัสดิการ) 

สหกรณ์ฯ ได้กําหนดระเบียบการจ่ายทุนสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วย (เป็นผู้ป่วย
ในเท่าน้ัน) เป็นเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าเย่ียมไข้ ปีละ 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 2,500.-บาท และไม่เกิน 
5,000.-บาท/คน/ปี  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ค่าเย่ียมไข ้
(บาท/ครั้ง/คน) 

จํานวนสมาชกิ
ขอรับคา่เย่ียมไข้ 

(ครั้ง) 

รวมจํานวนเงิน
(บาท) 

2,500.00 159 397,500.00
 

สวัสดิการของที่ระลึกผู้เกษียณอายุประจําปี 2564 (ตัดจ่ายจากคา่ตอบแทนสมาชิก) 
ตามระเบียบสหกรณ์ฯได้กําหนดการจ่ายเงินตอบแทนให้กับสมาชิกผู้ที่เกษียณอายุในแต่ละปี 

โดยในปี 2564  มีรายละเอียดดังน้ี 
อายุการเป็นสมาชิก รายละ  (บาท) จํานวน  (ราย) รวมจํานวนเงิน (บาท) 

ต้ังแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 3,000.00 -                  -  

ต้ังแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี 5,000.00 -                -  

ต้ังแต่ 20 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี 7,000.00 21                147,000.00  

30 ปี ขึ้นไป 10,000.00 20               200,000.00  

รวมทั้งสิน้ 41           347,000.00  

 
สวัสดิการทุนสาธารณประโยชน์กรณสีมาชิกถึงแก่กรรม (ตัดจ่ายจากกองทุนสาธารณประโยชน์) 

สหกรณ์ฯ ได้กําหนดการจ่ายสวัสดิการทุนสาธารณประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม โดย
พิจารณานับจากอายุการเป็นสมาชิก ซึ่งในปี 2564 มีสมาชิกสหกรณ์ฯ เสียชีวิตทั้งสิ้นจํานวน 8 ราย 
รวมเป็นจํานวนเงินที่จ่าย 1,825,000.00 บาท ตามรายละเอียดดังน้ี 

อายุการเป็นสมาชิก จํานวนเงินตามอายุ 
การเปน็สมาชกิ 

(บาท) 

จํานวนสมาชกิ
เสียชีวิต (ราย) 

จํานวนเงินที่
จ่าย (บาท) 

เป็นสมาชิกต้ังแต่ 1 ปี  แต่ไมเ่กิน 5 ปี 100,000.00 0 0.00 

เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี  แต่ไม่เกิน 10 ปี 125,000.00 0 0.00 

เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 150,000.00 0 0.00 

เป็นสมาชิกเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี 175,000.00 0 0.00 

เป็นสมาชิกเกิน 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี 200,000.00 3 600,000.00 

เป็นสมาชิกเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี 225,000.00 1 225,000.00 

เป็นสมาชิกเกิน 30 ปี ขึ้นไป 250,000.00 4   1,000,000.00 

รวมทั้งสิน้ 8 1,825,000.00 
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สวัสดิการทุนสาธารณประโยชน์กรณสีมาชิกถึงแก่กรรม (ตัดจ่ายรายเดือนให้กับสมาชิกผูเ้กษียณ) 

โดยตัดจากสิทธ์ิของสมาชิกที่ได้รับตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จํานวนเงิน 80% ของสิทธ์ิ
ที่ได้รับ ซึ่งแบ่งจ่ายรายเดือนให้กับสมาชิกผู้เกษียณตามเง่ือนไขดังน้ี อายุสมาชิกไม่เกิน 70 ปี จ่ายเดือน
ละ 1,500.-บาท อายุสมาชิกเกิน 70 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี จ่ายเดือนละ 2,000.-บาท และอายุสมาชิกเกิน 
80 ปี ขึ้นไป จ่ายเดือนละ 3,000.-บาท 

รายละเอียดการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (ตัดจ่ายรายเดือน)มีรายละเอียด ดังนี้ 

เดือน จํานวนเงิน(บาท) จํานวน(คน) 
มกราคม     668,000.00  378 
กุมภาพันธ์     661,000.00  374 
มีนาคม     657,500.00  374 
เมษายน     646,500.00  371 
พฤษภาคม     633,500.00  365 
มิถุนายน     618,500.00  358 
กรกฎาคม     606,000.00  354 
สิงหาคม     589,500.00  343 
กันยายน     587,500.00  342 
ตุลาคม     586,500.00  339 
พฤศจิกายน     637,500.00  375 
ธันวาคม     633,000.00  374 

  7,525,000.00  
 
สวัสดิการทุนศึกษาบุตรสมาชิกประจําปี 2564 (ตัดจ่ายจากกองทุนเพื่อการศึกษา) 
 สหกรณ์ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก เพ่ือ
เป็นขวัญและกําลังใจ โดยหลักเกณฑ์ทุนการศึกษาจะแบ่งเป็นช่วงช้ันเรียนซึ่งสมาชิกจะสามารถยื่น
ขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ทุกช่วงช้ันเรียนละ 1 ครั้ง ในแต่ละครั้งสมาชิก 1 คน ย่ืนขอรับทุนการศึกษา
บุตรได้ไม่เกิน 2 ทุน กรณีบิดาหรือมารดาเป็นสมาชิกให้ย่ืนขอรับทุนได้เพียงคนเดียว รายละเอียดการ
จ่ายทุนศึกษาสมาชิกดังน้ี   
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ช่วงชั้นการศึกษา ทุนละ (บาท) จํานวนสมัคร(ทุน) จํานวนเงิน (บาท) 

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 2,000.00 32          64,000.00  

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 2,000.00 22           44,000.00  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 3,000.00 50         150,000.00  

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 / ปวช. 3,000.00 55         165,000.00  

อุดมศึกษา / ปวส. 4,000.00 59        236,000.00  

รวมทั้งสิน้ 218       659,000.00  
 
การบริการของสหกรณ์ประจําป ี2564 
บริการเปิดเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ 
(สสอร.) และศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
  สหกรณ์ฯ เป็นศูนย์ประสานงานให้ทั้ง 2 สมาคมฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกใน
การรับสมัคร ส่งข้อมูล และนําส่งเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทสมาชิก ซึ่งสมาชิกไม่ต้องไปสมัคร และ
ดําเนินการเร่ืองค่าจัดการศพ ค่าฌาปนกิจกับทางสมาคมเองโดยตรง ซึ่งเปิดรับสมัครต้ังแต่ปี 2556 
เป็นต้นมา  

ในการรับสมัครแต่ละปีน้ัน สมาคมฯ จะกําหนดช่วงอายุ ของผู้สมัคร จํานวนเงินสงเคราะห์ที่
ต้องจ่าย และเง่ือนไขอ่ืนๆ ในการสมัคร ซึ่งสมาชิกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ประชาสัมพันธ์ของ
สหกรณ์ฯ หรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวนสมาชิก
สหกรณ์ฯ เป็นสมาชิกสมาคมฯ ดังน้ี 

สมาคม 
จํานวนสมาชกิ 

(ราย) 
อัตราเงนิสงเคราะห์

ต่อปี (บาท) 
เงินสงเคราะหท์ี่ได้รับ
เม่ือเสยีชีวิต  (บาท) 

สมาชิกเสียชีวิต
ในป ี2564 

(ราย) 

สสอร. 288 5,000.00 600,000.00 1 

สส.ชสอ. 71 4,800.00 600,000.00 1 
สมาชิกเสียชีวิตในปี 2564 จํานวน 1 ราย แต่ได้สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง 2 สมาคม จึง

ทําให้ทายาทได้รับเงินสงเคราะห์เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,157,488.07 บาท (สสอร. จํานวนเงิน 
578,506.17 บาท และ สส.ชสอ. 578,981.90 บาท) 
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บริการประกันชีวิตกลุ่ม และประกันสินเชื่อ 

สหกรณ์ฯได้ทําสัญญาประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัททิพยประกันชีวิต จํากัด โดยรอบปีกรมธรรม์
คุ้มครองต้ังแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 และได้ต่อสัญญาประกัน
ชีวิตกับบริษัทเดิม โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 26 กรกฎาคม 2565  

โดยในปีกรมธรรม์ที่คุ้มครองต้ังแต่ 2563-2564 มีสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่ทําประกัน
ชีวิตได้เสียชีวิตจํานวน 7 ราย เป็นจํานวนเงินสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 18,350,000.00 บาท ตาม
รายละเอียดต่อไปน้ี 

 

รายละเอยีด 
จํานวนสมาชิกเสียชีวิต (ราย) จํานวนเงิน (บาท) 

สามัญ สมทบ ครอบครัว รวม สามัญ สมทบ ครอบครัว รวม 
ประกันชีวิต (ทพิยประกัน

ชีวิต) 
7 0 0 7 17,150,000.00 0.00 0.00 

17,150,000.00 
ประกันสินเชื่อ (ทิพย

ประกันชีวิต) 
2 0 0 2 1,200,000.00 0.00 0.00 

1,200,000.00 
     18,350,000.00 0.00 0.00 18,350,000.00 

หมายเหตุ : เริ่มความคุ้มครองสมาชิกอายุ 80-90 ปี คุ้มครองไม่เกิน 300,000.-บาท เริ่มปี 2564 
 
บริการเปิดขายกองทุน RMF & SSF 
 ปัจจุบันสหกรณ์ฯ เปิดขายกองทุน RMF & SSF กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน        
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จํากัด ทั้งน้ีเพ่ือเป็นทางเลือก
ให้กับสมาชิกได้มากขึ้น โดยมีสมาชิกให้ความสนใจลงทุนในกองทุนรวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
23,298,363.91 บาท รายละเอียดดังน้ี 
 

รายละเอียด จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) 
บลจ. กรุงศรี 35 5,411,888.63 
บลจ. เอ็มเอฟซ ี 51 17,886,475.28 

รวมทั้งสิน้ 86 23,298,363.91 
 
การลงทุนกองทุนส่วนบคุคลของสหกรณ ์

สหกรณ์ฯ ได้นําเงินไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ 
พ.ร.บ. ของสหกรณ์ฯ และประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ โดยสหกรณ์ฯ ได้ลงทุน
กองทุนส่วนบุคคล ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทจัดการเงินทุน ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน จํานวนเงินลงทุน 

เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 100,000,000.00 

กสิกรไทย จํากัด 150,000,000.00 

กรุงศรี จํากัด  100,000,000.00 

ทิสโก้ จํากัด 100,000,000.00 
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นายรัฐกร เลิศไกร เรียนถามประธาน การสอบถามสามารถทําได้ตลอดเวลาหรือไม่ 
เพราะบางคร้ังกรรมการแจ้งเลยเรื่องที่สงสัยจึงไม่อยากย้อนไปสอบถาม ซึ่งมีข้อสงสัยในหน้าที่ 54  
ที่เหรัญญิกแจ้งว่าในปีน้ีรายได้ลดลงและมีการปรับลดค่าใช้จ่ายลงด้วย ซึ่งในส่วนค่าใช้จ่ายลดลงเป็น
ผลดีต่อสมาชิก ในความเข้าใจของผมในปีน้ีไม่มีกําไร จึงทําให้มีกําไรสุทธิจํานวน 3,482,002.99 บาท 
หากพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ลดลงน้ัน ไม่ใช่กําไรที่แท้จริง เพราะมิได้เกิดจากการลงทุน แต่เกิดจากการ
แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทําให้สหกรณ์ฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่วนหน่ึงได้เหมือน
เช่นทุกปี จึงไม่น่าถือเป็นกําไรตามที่เหรัญญิกแจ้ง  

เหรัญญิก ค่าใช้จ่ายที่ นายรัฐกรฯ แจ้งก็ถูกจัดเป็นงบประมาณ แต่ค่าใช้จ่าย
บางอย่างที่ไม่เกิดขึ้นน้ันเป็นการบริหารงานของคณะกรรมการ ส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
แข่งขันภายนอกน้ันยอมรับว่าลดลงประกอบกับการปล่อยสินเช่ือให้กับสมาชิกก็ลดลง ซึ่งการลงทุน
ของสหกรณ์ฯ น้ันต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดไว้ (รายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงาน
ประจําปี หน้า 53 ถึงหน้า 59) 

นายกิตติกร ศรีม่วง แจ้งแผนกลยุทธ์ปี 2565-2569 เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารงาน
สหกรณ์ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความมั่นคงและย่ังยืน ประกอบด้วยพันธกิจ              
9               เรื่อง ดังน้ี 1. ส่งเสริมการออมในหมู่สมาชิก  2. พัฒนาบริการสินเช่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และความต้องการของสมาชิก  3. บริหารการลงทุนเพ่ือความม่ันคงของสหกรณ์ฯและ      
สมาชิก  4. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการสมาชิก  6. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมีความรู้ความ
เข้าใจในการดําเนินงานสหกรณ์  7. จัดสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก  8. ส่งเสริม
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  9. บริการสมาชิกเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด 
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีหน้า 61 ถึงหน้า 62) 

ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ในการประชุมใหญ่ปีน้ีตามกฎกระทรวงเก่ียวกับการกํากับ
ดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดในรายงาน
ประจําปีหน้า 182 ถึงหน้า 192) ในข้อ 14 กําหนดว่านอกจากเรื่องแจ้งที่ประชุมใหญ่ทราบปกติแล้ว 
สหกรณ์ฯ ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในเรื่องดังต่อไปน้ี (1) ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ฯ ได้รับจากสหกรณ์ฯ น้ันใน
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยสหกรณ์ฯ ได้แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจําปี 
และในปีน้ีมีจํานวนทั้งสิ้น 27 ราย โดยแสดงค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเลี้ยง/ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่า
เครื่องแบบ เงินโบนัส ค่าตอบแทนที่ปรึกษา เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง (รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําปีหน้า 63) 

นายรัฐกร เลิศไกร สอบถามเร่ืองค่าเบ้ียประชุมที่คณะกรรมการต่อคนได้รับในแต่ละ 
เดือน 

ผู้จัดการ แจ้งจากมติที่ประชุมใหญ่อนุมัติค่าเบ้ียประชุมให้กรรมการท่านละ 6,000.-
บาท ต่อเดือน 

นายรัฐกร เลิศไกร แจ้งในการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน ไม่ว่าจะอยู่หลาย
คณะก็ตาม หากมีการประชุมจะได้รับค่าเบ้ียประชุมสูงสุดต้องไม่เกิน 6,000.-บาท/ต่อคน/ต่อเดือน 
แต่ทําไมการแจ้งค่าเบ้ียประชุมตามรายงานประจําปีมีกรรมการบางท่านได้รับเบ้ียประชุมเกินกว่า 
72,000.-บาท ในรอบปีบัญชีซึ่งเป็นการขัดต่อมติที่ประชุมใหญ่อนุมัติหรือไม่ 
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ผู้จัดการ แจ้งเน่ืองจากมีการจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ชุดที่ 45 ในปี 2563 (ชุดเก่า) 
ที่ทําหน้าที่รักษาการแทนหลังครบปีบัญชีสหกรณ์จนกว่าจะมีการเลือกต้ังกรรมการชุดที่ 46 ในปี 2564 
จึงทําให้ค่าเบ้ียประชุมเพ่ิมขึ้นมากกว่ารอบปีบัญชีที่กําหนดไว้ไม่เกินกว่า 72,000.-บาท/ต่อคน 

นายรัฐกร เลิศไกร ที่ผู้จัดการตอบยังไม่ชัดเจนที่แจ้งว่าการคํานวณค่าเบ้ียประชุม
กรรมการชุดเก่ารวมชุดใหม่ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นควรเกิดจากจรรยาบรรณและจริยธรรม และในการ
ประชุมใหญ่ปีที่ผ่านมาที่ผมได้แจ้งเร่ืองเก้าอ้ีก็ไม่มีเรื่องน้ีในบันทึกประชุม เพราะผมแจ้งว่าต้องรีบนํา
เก้าอ้ีมาคืนภายใน 24 ช่ัวโมง หากไม่คืนผมจะแจ้งความในส่วนน้ี เพราะเลขานุการอาจจดบันทึกไม่ทัน
หรือลืม บางครั้งบางคราวหากกรรมการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมมากข้ึนจะทําให้สหกรณ์มีความ
เจริญก้าวหน้าย่ิงๆ ขึ้น 

เหรัญญิก แจ้งหากนําจํานวนค่าเบ้ียประชุมใหญ่ที่มีมติอนุมัติให้กรรมการได้รับสูงสุด
เดือนละ 6,000.-บาท มาคูณกับจํานวนเดือนในรอบปีบัญชี (12 เดือน)    กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ
ค่าเบ้ียประชุมปีละไม่เกิน 72,000.-บาท แต่ที่พบมีกรรมการบางท่านได้รับเบ้ียประชุมเกิน 72,000.-บาท 
ต่อปีน้ัน เกิดขึ้นจากกรรมการชุดเก่า(ชุดที่ 45) รักษาการจนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการชุดใหม่(ชุดที่ 
46) ซึ่งมีการปฏิบัติหน้าที่ (รักษาการ)ต่อเน่ืองและมีการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จึงทําให้
เกิดค่าเบ้ียประชุมเพ่ิมขึ้นในส่วนน้ี ซึ่งสหกรณ์ฯ ไม่ได้ตัดออกไป หากแต่โดยปกติในแต่ละเดือนกรรมการ
จะได้รับค่าเบ้ียประชุมไม่เกิน 6,000.-บาท  

 
ผู้จัดการ แจ้งการติดตามการลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทยและความคืบหน้าการ

ฟ้ืนฟูคดีในศาลล้มละลายกลาง มีรายละเอียดดังน้ี  
รายงานหุน้กู้ บมจ.การบนิไทย 

การลงทุน 
หุ้นกู้  

บมจ.การบนิไทย 
วันที่ซ้ือ 
หุ้นกู้ 

อายุ จํานวนเงิน
ลงทนุ 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

ครบ
กําหนด 

ดอกเบี้ยรับ 

THAI21DA 26 ธ.ค. 57 
 

7 ปี 40,000,000 4.76% 26 ธ.ค.64 9,525,216.44 

THAI276A 23 มิ.ย. 60 10 ปี 30,000,000 4.04% 23 มิ.ย.70 3,031,660.27 
THAI288A 16 ส.ค. 61 10 ปี 80,000,000 4.04% 16 ส.ค.71 4,861,282.19 
      17,418,158.90 

 
การลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย เป็นการลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

มาตรา 62 (3) และ (7) และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่ง
กําหนดให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือไม่ตํ่ากว่าระดับ A- ซึ่งหุ้นกู้ บมจ.การบิน
ไทย ถือเป็นหุ้นกู้รัฐวิสาหกิจมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีอันดับความน่าเช่ือถือ
ระดับ A 
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คําสั่งศาลให้ฟืน้ฟูกิจการ บมจ.การบินไทย 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งรับคําร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ   

บมจ.การบินไทย ส่งผลให้ บมจ.การบินไทย เข้าสู่สภาวะพักชําระหน้ี (Automatic Stay) 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย 

และต้ังคณะผู้ทําแผน ได้แก่ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ 
หวังเจริญ นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ นายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และ
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จํากัด 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง 
คําสั่งศาลให้ฟ้ืนฟูกิจการและต้ังผู้ทําแผน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ลูกหน้ี ทั้งน้ีเจ้าหน้ี
จะต้องย่ืนขอรับชําระหน้ีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายในกําหนดเวลา 1 เดือน 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้ีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เพ่ือ
พิจารณาแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือ บมจ.การบินไทย ตามที่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์กําหนด มีผลสรุปดังน้ี 

1. มีเจ้าหน้ีย่ืนขอแก้ไขแผนเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในวันที่                         
14 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 15 ฉบับ เจ้าหน้ีต่างๆ รวมถึงผู้ทําแผน บมจ.การบินไทย ได้พิจารณา
เห็นชอบให้แก้ไขแผนจํานวน 3 ฉบับ ที่เสนอโดย บมจ.การบินไทย และเจ้าหน้ีอีก 2 ราย ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด โดยกลุ่ม
สหกรณ์ย่ืนขอแก้ไข 5 ประเด็นเสนอผ่านชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ได้แก่     
1) ให้เจ้าหน้ีหุ้นกู้กลุ่มที่ 18-31 และเจ้าหน้ีกลุ่มที่ 4-6 สามารถแปลงหน้ีเป็นทุนได้หลังปีที่ 7 ราคาหุ้น
ละ 2.5452 บาท  2) การปรับโครงสร้างทุน การลดทุน และการเพ่ิมทุน  3) การจัดการหาประโยชน์
จากทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องลูกหน้ี การศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกหน่วยธุรกิจ และกําหนด
ระยะเวลาการรายงานผลต่อคณะกรรมการเจ้าหน้ี คณะกรรมการกํากับดูแลสินเช่ือใหม่ 4) แต่งต้ัง
ผู้บริหารแผน 3 ราย คือ นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ นายพรชัย ฐีระเวช และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
5) เพ่ิมอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเจ้าหน้ี 

2. เจ้าหน้ีพิจารณายอมรับแผนจํานวน 28 กลุ่ม จาก 36 กลุ่ม มีจํานวนหน้ีที่ยอมรับแผน 
116,960 ล้านบาท คิดเป็น 91.56% ของเจ้าหนี้ที่ออกเสียง พร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการเจ้าหน้ี
จํานวน 7 ราย จากรายช่ือที่ เจ้าหน้ีต่างๆ ย่ืนเสนอ 17 ราย โดยผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการเจ้าหน้ีคือรายที่ ไ ด้คะแนนในลําดับที่  1 ถึง  7 ไ ด้แก่  1)  ธนาคารกรุงเทพ                 
2) กระทรวงการคลัง 3) นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร (สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย  จํากัด)  4)  พล.ต.ท.วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จํากัด) 5) ผศ .ดร .ประชา คุณธรรมดี (สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด)              
6) นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ (บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต) 7) ธนาคารออมสิน 

3. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะนําเสนอผลการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการน้ีต่อศาล
ล้มละลายกลางเพ่ือพิจารณาเห็นชอบในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ก่อนเริ่มดําเนินการบริหารแผน
โดย ผู้บริ ห ารแผน  5  ราย  ไ ด้ แ ก่  นายปิ ยส วัส ด์ิ   อั ม ระนันท น์   นายพร ชัย   ฐี ร ะ เ วช                      
นายศิริ  จิระพงษ์พันธ์  นายไกรสร  บารมีอวยชัย  และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
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กลุ่มเจ้าหนี้ของหุ้นกู้ของ สอ.บวท. 
การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ ตามมาตรา 90/42 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลายบัญญัติไว้ว่า การจัดกลุ่ม

เจ้าหน้ีตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย มาตรา 90/42 (3)(ข) เจ้าหน้ีไม่มีประกันอาจจัดได้เป็นหลายกลุ่ม โดย
ให้เจ้าหน้ีไม่มีประกันที่มีสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์ที่มีสาระสําคัญเหมือนกันหรือทํานองเดียวกัน
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มีจํานวนทั้งสิ้น 36 กลุ่ม โดย สอ.บวท. อยู่ในกลุ่มที่ 

 กลุ่มที่ 19 เจ้าหน้ีผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกําหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2564 
 กลุ่มที่ 25 เจ้าหน้ีผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกําหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2570 
 กลุ่มที่ 26 เจ้าหน้ีผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกําหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2571 
 

        การชําระหนี้ การขยายระยะเวลาชําระหนี้ และการลดภาระหนี้  
ร้อยละ 100 ของภาระหน้ีเงินต้นคงค้างของเจ้าหน้ีกลุ่มที่ 19, 25 และ 26 ตามคําสั่งถึงที่สุดให้

ได้รับชําระหน้ีจะได้รับการขยายระยะเวลาชําระหน้ี โดยเจ้าหน้ีจะได้รับชําระจากกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานปกติของการบินไทยภายในวันทําการสุดท้ายของปีที่ครบกําหนดไถ่ถอนที่ได้รับการ
ขยายระยะเวลาไถ่ถอนตามแผนน้ี  

นับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไปจนกว่าเจ้าหน้ีจะได้รับชําระ
ภาระหน้ีเงินต้นครบถ้วนเจ้าหน้ีกลุ่มที่ 19, 25 และ 26 จะได้รับดอกเบ้ียใหม่จากภาระหน้ีเงินต้นใน
อัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยเริ่มคํานวณนับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบด้วยแผน และเริ่ม
ชําระจริงในปี 2567 โดยชําระเป็นรายเดือน ณ วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน 

สําหรับดอกเบ้ียใหม่ต้ังพักตามวรรคก่อนจะได้รับชําระในวันที่ครบกําหนดไถ่ถอนที่ได้รับการ
ขยายระยะเวลาไถ่ถอนตามแผนน้ี 

 
ผลกระทบ สอ.บวท. ปี 2565 จากการด้อยค่าหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ตามเกณฑ์กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ 
ตามคําสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ 0404/ว61 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 วิธีปฏิบัติทาง

บัญชีสําหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ข้อ 5 (1) สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

- สหกรณ์ระงับรับรู้รายได้ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จนกว่า
จะได้รับชําระจริง 

- เงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็นตราสารหน้ีที่จะถือจนครบ
กําหนด ตีราคาด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 

- สหกรณ์ทยอยตัดจําหน่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่สูง
กว่ามูลค่า ที่ตราไว้ในหุ้นกู้คงเหลือในอัตราเส้นตรงตามระยะเวลาคงเหลือของหุ้นกู้ที่จะถึงกําหนด
ชําระเดิม 

- สหกรณ์บันทึกรับรู้การด้อยค่าหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยทยอยรับรู้
การด้อยค่าในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้ และทยอยรับรู้การด้อยค่าเพ่ิมขึ้น
อีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้ในแต่ละปี 

- เงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามคําสั่ง
ศาลล้มละลายกลางให้ฟ้ืนฟูกิจการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 และคําสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟู
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กิจการของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และรายละเอียดเก่ียวกับ
แผนฟ้ืนฟูกิจการที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ เช่น การขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้
ใหม่ เป็นต้น 

 
หุ้นกู้  

บมจ.การบนิไทย 
มูลค่า 

ตามบัญช ี
ค่าเผื่อการ
ปรับมูลค่า
ตามบัญช ี

ครบกําหนด 
(เดิม) 

ครบกําหนด
ไถ่ถอนใหม่
ตามแผน

ฟื้นฟูกิจการ 

ดอกเบี้ยต้ังพักตาม
แผนฟืน้ฟูกิจการ 

THAI21DA 40,000,000 2,000,000 26 ธ.ค.64 26 ธ.ค.72 327,123.29 
THAI276A 30,000,000 1,500,000 23 มิ.ย.70 23 มิ.ย.78 245,342.47 
THAI288A 80,000,000 4,000,000 16 ส.ค.71 16 ส.ค.79 654,246.58 
  150,000,000 7,500,000    1,226,712.34 
  
  นายรัฐกร เลิศไกร ตามที่แจ้งมาเป็นไปตามแผนฟื้นฟูใช่ไหม และที่ผมได้ทราบข่าว
มาว่า บมจ .การบินไทย ได้สถานะกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว อยากทราบถึงแนวปฏิบัติที่
คณะกรรมการลงทุนหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ไป 3 ครั้ง ได้มีการดําเนินการอย่างไรบ้าง และ
คณะกรรมการชุดที่ 47 จะดําเนินการอย่างไร อย่าตอบว่าตัดหน้ีสูญนะ จะต้องหาวิธีชดเชยเงินส่วนน้ี
อย่างไร เพราะสมาชิกเดือดร้อนมากที่ ต้องตัดเงินปีละ 7,500,000.-บาท ซึ่ งไม่ไ ด้โทษว่า
กรรมการบริหารผิดพลาด แต่เพราะท่านเป็นผู้ถือเงินสมาชิกและบริหาร แต่อยู่ๆ มาบอกว่าปีน้ีเงิน
หายไป 150,000,000.-บาท ช่วยตอบให้สมาชิกมั่นใจในการบริหารงานสหกรณ์ด้วย  
 
  ผู้จัดการ แจ้งกรณีลงทุนหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย 3 ครั้ง จํานวน 150 ล้านบาท               
หากอนาคต บมจ.การบินไทยเกิดล้มละลายจริง จะไม่เป็นไปตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ  เงินลงทุนพร้อม
ดอกเบ้ียหายแน่นอน แต่หาก บมจ.การบินไทย ดําเนินกิจการได้และเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ตามที่นายรัฐกร เลิศไกร ได้ทราบข่าวมา  ก็จะทําให้มีเงินทุนมาดําเนินกิจการต่อไปโดยที่จะไม่มีการ
แฮร์คัต เพราะในส่วนการลงทุนหุ้นกู้ส่วนใหญ่เจ้าหน้ีจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นการลงทุนตาม
กรอบที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้กําหนดไว้ และหากในปีหน้าจะมีผลกระทบ
เกิดขึ้นอีกไหมต้องรอคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าจะต้องให้สหกรณ์
ต้ังค่าเผื่อหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ร้อยละห้าของยอดเงินลงทุนหรือไม่ ถ้าดูจากฐานะทางการเงินของ
สหกรณ์มีประมาณ  12 ,000 ,000 ,000 . -บาท  ให้ สมา ชิก กู้ ยืม  6 ,000 ,000 ,000 . -บาท                     
อีก 5,000,000,000.-บาท ต้องนําไปลงทุนภายนอก เช่น นําไปฝากหรือให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน หรือ
การลงทุนหุ้นกู้ A- ไม่ได้มีแค่หุ้นกู้ บมจ.การบินไทยอย่างเดียว ยังมีหุ้นกู้ดอนเมืองโทลเวย์ หรือ PTT 
แต่ทั้งหมดน้ีต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่กําหนดให้สหกรณ์สามารถลงทุนได้ เมื่อได้หุ้นกู้มาสหกรณ์
สามารถนํามาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันกับสถาบันการเงินได้ สมมุติว่าตอนน้ีเปิดวงเงินกู้โดยใช้ PN 
ค้ําประกันกับธนาคารพาณิชย์ 2,000,000,000.-บาท และนําเงินก้อนน้ีออกมาบริหารรอบสองได้ เพ่ือ
ลงทุนหาเงินชดเชยกรณีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้สหกรณ์ฯต้ังค่าเผื่อหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย                   
อีก 7,500,000.-บาท หรือนําไปให้สหกรณ์ฯอ่ืนกู้ระยะสั้นใน 1 ปี โดยนําไปฝากซึ่งตอนน้ีก็ได้เริ่มทํา
แล้ว 
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  นายบรรจง เจริญศิริ สอบถามความหมายของคําว่าด้อยค่า 
  ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมคําว่าด้อยค่า คือหน้ีสงสัยจะสูญ แต่ยังไม่สูญตามหลักทาง
บัญชี แต่ถามว่าจะสูญได้ไหม ถ้ากรณีล้มละลายหนี้สูญแน่นอน แต่หากถ้า บมจ.การบินไทย กลับมา
เป็นเหมือนเดิมจะกลับมาเป็นรายได้ของสหกรณ์ 
ที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินงาน ประจําปี 2564 และความคืบหน้าเก่ียวกับการลงทุนหุ้น
กู้ บมจ.การบินไทยตามท่ีเสนอ 
   
ระเบียบวาระที่ 4 เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 47 
  ประธาน แจ้งในช่วงก่อนเปิดการประชุมได้แจ้งยกเลิกข้อความในส่วนข้อ 2. วรรค
หน่ึงและวรรคสองในหน้า 68 และหน้า 69 แล้ว ซึ่งจะขอเชิญประธานคณะกรรมการเลือกต้ังขึ้นทํา
หน้าที่ต่อไป 
  นายสมชาย สุขทอง แจ้งวาระน้ีเป็นวาระสําคัญ อยากให้คณะกรรมการ ชุดที่ 46 
หรือผู้จัดการอยู่ก่อนและอ่านข้อบังคับสหกรณ์ หมวด 8 ข้อ 68(5) ให้สมาชิกฟัง  
  ประธาน อ่านข้อบังคับสหกรณ์ หมวด 8 ข้อ 68 ให้สมาชิกฟัง 
  นายสมชาย สุขทอง สอบถามในปีน้ีมีผู้สมัครกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 47 มีไหม
ครับที่ผิดนัดการชําระหน้ีตามท่ีข้อ 68(5) กําหนดไว้หรือไม่ ถ้ามีขอให้แสดงหลักฐานเพราะผมอาจ
เลือกเขา 
  ประธาน เร่ืองผู้สมัครกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 47 มีการตรวจสอบคุณสมบัติทุกคน
บังเอิญมีผู้สมัคร 2 ท่าน ที่อยู่ในข่ายการผิดนัดชําระหน้ีงวดเงิน ซึ่งได้มีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การตีความในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ผมในฐานะที่เป็นประธานได้เปิดดูข้อบังคับและ
ระเบียบเงินกู้ไม่มีคํานิยามว่าผิดนัดชําระหน้ีคืออะไร ซึ่งการตีความมีความเห็นออกเป็น 2 ฝ่าย คือ               
1. ให้นับวันที่กําหนดไว้ให้ชําระหน้ี หากไม่ชําระหน้ีตามวันที่กําหนดให้ถือว่าผิดนัดชําระหน้ี เช่น 
กําหนดชําระไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป หากไม่ชําระภายในกําหนดให้ถือว่าผิดนัดชําระหน้ี                  
2. การชําระหน้ีหลังวันที่ 7 ของเดือน หรือชําระหน้ีล่าช้าไปหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้บอกกล่าวแจ้งให้
สมาชิกนําเงินไปชําระหน้ี ตีความว่าสหกรณ์ยังไม่ได้รับความเสียหายเพราะได้รับการชําระหน้ี เว้นแต่
มีการบอกกล่าวแล้วแต่สมาชิกผู้น้ันเพิกเฉยไม่นําเงินมาชําระหน้ีในระยะเวลานาน ถือว่ามีเจตนาไม่
ชําระหน้ี ถือว่าผิดนัดชําระหน้ีแล้ว ซึ่งการพิจารณาตีความของคณะกรรมการดําเนินการกรณีมี
ความเห็นต่างกันจะต้องขอมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ลงมติในเรื่องดังกล่าว ผลปรากฏว่ามีการลง
มติสหกรณ์ฯไม่ได้รับความเสียหาย ซึ่งได้รับการชําระหน้ีแล้วตามคําบอกกล่าวของเจ้าหน้าที่จึงอยู่ใน
ข่ายได้รับการยกเว้น ซึ่งมีปรากฏอยู่ในข้อบังคับข้อหน่ึงในข้อ 79(4) อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เงินกู้ สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหน้ีเงินกู้ 
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหน้ี เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน 
หรือเรียกคืนเงินกู้หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ ซึ่งบังเอิญไม่มีการนําเสนอเรื่องน้ี
ให้คณะกรรมการเงินกู้ทราบเพ่ือสอบสวนและนําเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีข้อบังคับ
กําหนด จึงเกิดปัญหาข้ึนในเรื่องน้ี ประกอบกับไม่มีคํานิยามกําหนดเร่ืองผิดนัดชําระหน้ีไว้ว่าเป็น
อย่างไร คณะกรรมการจึงได้ลงมติด้วยเสียงข้างมากเห็นว่าสหกรณ์ฯไม่ได้รับความเสียหายในเรื่องน้ี  
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  นายสมชาย สุขทอง สอบถามคณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยหรือไม่ เพราะผมเป็น
คนนําเสนอเรื่องน้ีหากมีการเลือกต้ังแล้วมีผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติในเบ้ืองต้นใครจะรับผิดชอบ 
  ประธาน แจ้งจากมติที่ประชุมมีการหารือเรื่องน้ี โดยมติเสียงข้างมากไม่ส่งเร่ือง
ดังกล่าวให้นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัย แต่ถ้ากรรมการท่านใดมีมติที่เห็นแย้งสามารถทําเรื่องนําเสนอ
นายทะเบียนสหกรณ์ตีความต่อไปได้ 
  นายสมชาย สุขทอง สอบถามสรุปอํานาจหน้าที่คณะกรรมการมีหรือไม่ในการ
วินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัครเลือกต้ัง คุณสมบัติผู้สมัครกรรมการเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกต้ัง
หรือไม่อย่างไร 
  ประธาน แจ้งต้องตีความว่าผู้สมัครกรรมการผิดนัดการชําระหน้ีหรือไม่ก่อน เพราะ
เขาถูกกกล่าวหาว่าผิดนัดชําระหน้ี 
  นายสมชาย  สุขทอง สอบถามเ ร่ืองการสอบสวนการผิดนัดเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการเงินกู้ใช่ไหมครับ 
  ประธาน ใช่ครับ 
  นายสมชาย สุขทอง เพราะเหตุใดคณะกรรมการเงินกู้จึงไม่พิจารณาเรื่องน้ี เพราะถ้า
ผู้สมัครกรรมการผิดนัดชําระหน้ีก็ต้องขาดคุณสมบัติการสมัครกรรมการ แสดงว่า 2 คนน้ีต้องสมัคร
กรรมการไม่ได้ หากเลือกต้ังไปแล้วนายทะเบียนสหกรณ์ตีความว่าผิดใครจะรับผิดชอบ 
  ประธาน แจ้งอํานาจหน้าที่คณะกรรมการเงินกู้ตามข้อบังคับ ข้อ 79 (4) สอบสวน
เบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหน้ีเงินกู้ หรือผิดนัดการ
ส่งเงินงวดชําระหน้ี เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืน
เงินกู้หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์  
  นายสมชาย สุขทอง แสดงว่าคณะกรรมการเงินกู้ไม่ได้นําเรื่องผู้สมัครกรรมการ              
2 คน น้ีมาพิจารณาถึงเรื่องที่มีการส่งข้อความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ไลน์) กันน้ันผมไม่เช่ือ จึงถาม
ตกลง 2 คนน้ีขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับหรือไม่ ถ้ากรรมการคนใดคนหน่ึงบอกว่าได้ แต่มีกรม
ส่งเสริมฯหรือนายทะเบียนสหกรณ์บอกไม่ได้ผมถามว่าใครรับผิดชอบ 
  ประธาน ก็ต้องสหกรณ์ฯ รับผิดชอบ เพราะกรรมการดําเนินการพิจารณาไปโดย
เสียงข้างมาก 
  นายสมชาย สุขทอง ว่าผู้สมัคร 2 คน มีคุณสมบัติเลือกต้ังได้ใช่ไหม 
  ประธาน ใช่ครับ 
  นายสมชาย สุขทอง สอบถามยืนยันว่าผู้สมัคร 2 คน ไม่ผิดนัด และสามารถสมัคร
กรรมการได้ 
  ประธาน ยืนยันครับ 
  นายสมชาย สุขทอง สอบถามในเมื่อประธานยืนยันว่าสมัครได้ ผมจะได้เลือกเขา 
หากมีการตีความว่าขาดคุณสมบัติต้องหลุดจากการเป็นกรรมการหรือไม่ 
  ประธาน ต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ คือถูกการถอดถอนตามกระบวนการ 
 
 
 
 
 



16 
 
  นายรัฐกร ไกรเลิศ เรื่องน้ีสนุกครับ ผมได้คัดลอกส่งสํานักงานทนายความด้วย ซึ่งผม
เคยแจ้งที่ประชุมหลายครั้งว่าประธานเก่งเรื่องกฎหมาย แต่ไม่เคยเจาะลึกลงไป ซึ่งตัวผมเองเคยเป็น
คณะกรรมการเงินกู้ 3 สมัย เมื่อครู่ที่ประธานแจ้งว่าคณะกรรมการเงินกู้มีหน้าที่เก่ียวกับการไม่ส่ง
เงินงวดชําระหน้ีน้ันจริง แต่สมาชิกที่ผิดนัดต้องทําหนังสือ เช่น นายรัฐกร เลิศไกร ผิดนัดชําระหน้ี
จะต้องทําหนังสือเรียนคณะกรรมการเงินกู้ถึงคณะกรรมการดําเนินการโดยอ้างเหตุว่ามีความจําเป็นว่า
เมียข้าพเจ้ากําลังคลอดลูกคนที่ 2 มีความจําเป็นต้องใช้เงินไม่สามารถชําระหน้ีให้สหกรณ์ในงวดนี้ได้ 
น้ันคือหน้าที่คณะกรรมการเงินกู้ต้องพิจารณาเหตุดังกล่าวแล้วนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการต่อไป ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้การช่วยเหลือ ก็ต้องมีหนังสือตอบให้สมาชิกที่ทําหนังสือ
ทราบ น่ันคือการดําเนินการของคณะกรรมการเงินกู้ แต่วงเล็บ 5 เขียนไว้ชัด ขออนุญาตเปิดที่วงเล็บ 
5 ผมจะอ่านให้ฟัง ให้สมาชิกกระจ่างนิดหน่ึง เพราะสมัยที่ผมเคยทํา พ่ีนิพนธ์ฯยังอยู่ “สมาชิกซึ่งผิด
นัดการชําระเงินงวดชําระหน้ีไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบ้ีย” แค่ประโยคน้ีนะ น้ันคือการผิดระเบียบแล้ว 
ผมถามว่าเช่นกรณีกําหนดชําระวันที่ 7 แต่ชําระวันที่ 8 คือคุณผิดนัดแล้วคณะกรรมการเงินกู้ไม่
จําเป็นต้องไปตาม สหกรณ์ฯ มีสมาชิกกว่า 3,000 คน คณะกรรมการเงินกู้ 5 คน ไม่ต้องตาม ซึ่ง
สมาชิกผิดนัดชําระหน้ีครั้งที่ 1 และได้รับโทษคือไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีน้ัน และที่ผ่านมาไม่มีผู้ผิดนัด
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ มีก็แต่ 2-3 คนที่ผิดที่คณะกรรมการเงินกู้หรือคณะกรรมการดําเนินการอุ้ม 
และในกรณีผิดนัดภายใน 2 ปีทางบัญชี ผู้ผิดนัดต้องไม่มีสิทธิลงสมัครกรรมการและอย่ามาบอกว่า
สหกรณ์ฯ ไม่ได้รับความเสียหาย เพราะว่าสมาชิกทั้งหลายท่ีผิดนัดมีน้อยมาก เพราะถ้าสมาชิกไม่มา
ชําระในวันที่ 7 ตามที่กําหนด เข้าต้องหาเงินมาชําระให้ได้สหกรณ์ฯ ไม่เสียหาย ไม่ล้มละลาย อย่ามา
พูดแบบน้ัน และ 2 ท่านที่ว่าไม่ได้ผิดนัดครั้งเดียว ยืนยันกับผมได้รึเปล่าว่าครั้งเดียว ผมไม่มีข้อมูลแต่
ผมรู้ว่าไม่ใช่ครั้งเดียว ประธานครับ ด้วยความรักพ่ีนะ ซึ่งประชุมใหญ่ผมก็พูดทุกปี แต่เจอหน้าผมก็
ไหว้ตลอด อย่าช่วยเหลือ เราเป็นสถาบันการเงินเดียวมันจะล้มละลายผมมีเงินอยู่ที่น่ีเกือบสิบล้าน 
อย่าช่วยคนที่ทําผิดสงสารสมาชิกทั้งหมดแหละ ผมถามว่าผู้สมัครกรรมการต้องรู้จักตัวเอง มี
จรรยาบรรณและท่านจะไม่อายใครในสังคมวิทยุการบินฯ แต่ท่านจะอายตัวเองถ้าชนะการเลือกต้ัง 
จนกว่าวันตายท่านจะมีความด่างพร้อยในเร่ืองพวกน้ี อย่าทํา กรรมการท่านน้ันอย่าตีความว่าตัวเอง
โปร่งใส เพราะท่านเป็นผู้อาสาดูแลเงินให้กับสมาชิก ท่านจะต้องมีสถานะการเงินที่ดีอย่างผม อย่าไป
ทําเรื่องพวกน้ี ผมขอร้องอย่าทํา 
  สมาชิกศูนย์อุดรธานีจํารหัสสมาชิกไม่ได้ สอบถามที่โต้แย้งกันในที่ประชุม ตกลงแบบ
ไหนถึงจะเรียกว่าผิดนัดชําระหน้ีมันควรจะแบบไหนถึงจะผิดจริงๆ ผิดตามที่พ่ีท่านเมื่อสักครู่ได้แจ้งไว้
ว่า 1 วันก็คือผิด หรือไม่ใช่ต้องมีเหตุประมาณไหน 
  นายสมชาย สุขทอง ผมมีเงินน้อยกว่าคุณรัฐกรฯ และผมก็รักประธานเหมือน 
คุณรัฐกรฯ ข้อเสนอทางออกที่จะสามารถทําการเลือกต้ังต่อไปได้ ขอให้ผู้สมัครที่ถูกกล่าวหาถอนตัว
เสียแต่วันน้ี แสดงสปิริต ผมรักประธาน ผมช่วยพ่ีนะน่ี ถ้ามันไม่จบจะลามไปต่อ กรุณาเปิดต่อครับข้อ 
71 น่ีผมเสนอแล้วนะ ถ้าท่านไม่เอาก็แล้วแต่ท่าน มีอีกไหมครับนอกจาก 2 ท่านน้ี เพราะนายรัฐกรฯ 
ส่งให้ทนายความดูแล้ว หากตีความแล้วผิดใครจะรับผิดชอบ เพราะเขาขาดคุณสมบัติต้ังแต่เบ้ืองต้น 
ผมเสนอด้วยความรัก 
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  ประธาน แจ้งสมาชิกผู้หญิงที่สอบถามเมื่อสักครู่ เก่ียวกับเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหา
ของการตีความของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งไม่ได้เข้าข้างใคร มติกรรมการใช้เสียงข้างมากในการ
พิจารณาปัญหาต่างๆ  
  เลขานุการ ขอให้ข้อมูลสมาชิกเพ่ิมเติม เรื่องการผิดนัดชําระหน้ีในการประชุม
คณะกรรมการดําเนิน ครั้งที่ 25 มีการเสนอเร่ืองกรรมการผิดนัดชําระหน้ี แต่จริงๆ ที่ประชุมถกเถียง
กันเรื่องผิดนัดชําระหน้ีหรือชําระหน้ีล่าช้า ซึ่งจะขอตอบข้อซักถามสมาชิกศูนย์อุดรธานี มีกรรมการ              
2 กลุ่มถกเถียงกันอย่างที่ประธานได้ช้ีแจงไป กลุ่มหน่ึงตีความว่าการชําระหนี้หลังวันที่ 7 แม้ชําระ
ล่าช้าไป 1 วัน คือชําระวันที่ 8 ก็ถือว่าผิดนัดชําระหน้ีแล้ว มีกรรมการอีกกลุ่มหน่ึงตีความว่าการผิดนัด
ชําระหน้ีต้องมีการค้างจ่ายหลังจากวันที่ 7 ไปแล้วหรือมีเจ้าหน้าที่บอกกล่าวทวงถามแล้วก็ไม่จ่ายจน
ผ่านพ้นกําหนดไปประมาณหนึ่งเดือน ถือว่าผิดนัดชําระหน้ี ซึ่งคณะกรรมการส่วนใหญ่ได้เข้าไปดู
มาตรฐานสากลทํากันเป็นอย่างไร คือถ้าจ่ายช้าหรือนํามาจ่ายหลังวันชําระหน้ีอีก 2 วัน การชําระ
ลักษณะน้ีเป็นการชําระหน้ีล่าช้า ยังไม่ถือเป็นการผิดนัดชําระหน้ี แต่หลักปฏิบัติของสหกรณ์วิทยุการ
บินฯ คือสมาชิกหรือกรรมการทุกคนใช้ระเบียบเดียวกันถ้าผิดนัดชําระหน้ี 2 ครั้ง จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ย
คืน แต่การตีความเรื่องกรรมการผิดนัดชําระหน้ีหรือไม่ ในการประชุม ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2564 ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ คุณวิวาห์พรฯ เข้าร่วมรับฟังปัญหาและให้
คําแนะนําในเรื่องที่มีกรรมการ 2 กลุ่มถกเถียงกันอยู่ว่าผิดนัดชําระหน้ีไหม ซึ่งกลุ่มหน่ึงบอกผิดนัด
ชําระหน้ีแน่ อีกกลุ่มบอกเป็นการชําระหน้ีล่าช้า คุณวิวาห์พรฯ ขออนุญาตที่เอ่ยนาม  ได้ให้คําแนะนํา
ว่าในการพิจารณาเร่ืองน้ีนอกจากตัดสินจากเกณฑ์แล้วต้องดูเจตนาประกอบด้วย ในการชําระหน้ีหลัง
วันที่ 7 เป็นไปตามเกณฑ์หรือมีเจตนาหรือไม่ ซึ่งกรรมการดําเนินการสามารถใช้       ดุลยพินิจได้มี
ปรากฏอยู่ในบันทึกประชุม ครั้งที่ 25 จึงจะตอบสมาชิกจากศูนย์อุดรธานี ว่าหลักการสากลทั่วไปหรือ
ที่สหกรณ์อ่ืน ซึ่งกรณีที่มีการถกเถียงกันได้มีการนําไปใช้เทียบเคียงกับผู้สมัครกรรมการ 2 ท่าน ก็คือ
ว่านอกจากดูระเบียบแล้วให้ดูว่ามีเจตนาหรือไม่ ซึ่งเขาก็ไม่ได้มีเจตนาโดยได้มีการนําเงินมาชําระหลัง
วันที่ 7 และไม่ได้มีการค้างจ่ายทบไปหน่ึงเดือน คณะกรรมการดําเนินการได้ใช้เจตนาร่วมในการ
พิจารณาตามท่ีได้รับคําแนะนํา ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 25 ก็ยังถกเถียงกันต่อว่าเจตนาและมีเอกสาร
ประกอบไหม เพราะคุณวิวาห์พรฯ ได้ให้คําแนะนําเพ่ิมเติมว่าในการพิจารณาเร่ืองการชําระหน้ีล่าช้า
ของสมาชิกที่ผ่านมาเคยมีเจตนาในการช่วยเหลือสมาชิกหรือไม่เพ่ือที่จะให้ใช้เป็นเกณฑ์เดียวกันกับ
การให้คุณให้โทษกรรมการ ซึ่งต่อมาได้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวพิจารณาต่อในครั้งที่ 27 วันที่                   
29 ธันวาคม 2564 เรื่องตีความผิดนัดชําระหน้ี ซึ่งมีการถกเถียงกัน ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ได้นํา
เอกสารกรรมการในอดีตที่ผ่านมาเคยใช้ดุลยพินิจช่วยเหลือสมาชิกเร่ืองเก่ียวกับการชําระหน้ีหรือไม่
เรื่องการชําระหน้ีล่าช้า ซึ่งในบันทึกประชุมครั้ง 27 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้นําเอกสาร
มาเสนอและประธานเงินกู้ขออนุญาตเอ่ยนาม นายกิตติกรฯได้รายงานในวาระในปี 2555 มีสมาชิกช่ือ 
นายฉลาด เสนดี ได้ทําหนังสือแจ้งกรรมการเน่ืองจากชําระหน้ีล่าช้าเกินสองคร้ัง เพราะเกิดอุทกภัยนํ้า
ท่วมใหญ่ปี 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการมีมติอนุมัติให้ได้รับเงินเฉล่ียคืนและไม่ถือ
เป็นการผิดนัดชําระหน้ี  
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  และในปี 2554 มีสมาชิกช่ือนางสาวยุพินธร โชติสุข ได้ทําหนังสือแจ้งชําระหน้ีล่าช้า
เข้ามาถึงคณะกรรมการดําเนินการ เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุและนํ้าท่วมใหญ่ เพ่ือขอรับเงินเฉลี่ยคืน 
ซึ่งทั้งสองกรณีคณะกรรมการดําเนินการชุดน้ันได้พิจารณาโดยใช้เจตนาร่วม เห็นว่าสมาชิกไม่ได้มี
เจตนาที่จะชําระหน้ีล่าช้าและการชําระหน้ีล่าช้าเกินวันที่ 7 สองครั้งให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน อันน้ีถามว่า
คณะกรรมการเคยใช้เจตนาพ่วงดุลยพินิจในการช่วยเหลือสมาชิกไหม ก็คือเคยมี หลังจากได้ฟัง
ข้อเท็จจริงอย่างที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการดําเนินการก็มีการถกเถียงกัน ผู้จัดการจึงได้โทรศัพท์ไป
หารือกับคุณวิวาห์พรฯ เก่ียวกับเรื่องการผิดนัดชําระหน้ีจะให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
อย่างไหนดี ขออนุญาตเอ่ยนามได้ให้คําแนะนําว่าในการใช้หลักดุลยพินิจพิจารณากรรมการชําระหน้ี
ล่าช้าหลังวันที่ 7 นอกจากดูเกณฑ์แล้วให้ดูเจตนาประกอบว่ากรรมการท่านน้ันต้องดูที่เจตนาว่าบุคคล
ดังกล่าวมีการค้างจ่ายไหม หากไม่มีการค้างจ่ายและการที่เขาชําระหน้ีล่าช้าหลังวันที่ 7 ไป เช่น ชําระ
วันที่ 8 บ้างหรือวันที่ 10 บ้างก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสหกรณ์ฯ ไหมใช้เจตนาร่วมในการ
พิจารณา ก็ไม่ได้รับความเสียหายร้ายแรงและในการที่เขาชําระหน้ีล่าช้าใช้กฎเดียวกับสมาชิกไหม ก็ใช้
กฎเดียวกัน ก็คือถ้าชําระหน้ีล่าช้าเกินสองคร้ังก็ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน บังเอิญกรรมการที่เข้าข่ายผิด
คุณสมบัติผิดสัญญาที่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน นอกจากน้ีแล้วกรมส่งเสริมฯ ยังให้คําแนะนําว่าแล้วกรณีที่
สมาชิกชําระหน้ีล่าช้าเกินสองครั้งคุณให้เขาออกจากการเป็นสมาชิกหรือไม่ ก็ไม่เคยให้ออกครับจาก
บันทึกประชุมคณะกรรมการเงินกู้ประธานกล่าวไว้ชัดเจน แล้วกรณีเป็นกรรมการคุณจะให้เขาออก
จากการปฏิบัติหน้าที่ทําไมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทําผิดอย่างร้ายแรงและสหกรณ์ได้รับการชําระหน้ีแล้ว
เหมือนกัน เพราะฉะน้ันแล้วเลยเป็นที่มาจากคําแนะนํากรมส่งเสริมในการประชุมกรรมการดําเนินการ
ทั้งสองครั้ง ๆ ที่ 25 และคร้ังที่ 27 เราก็ใช้หลักการดุลยพินิจในการพิจารณาว่าเขาผิดเพียงแค่การ
ชําระหน้ีล่าช้า ไม่ได้ผิดนัดชําระหน้ี เราก็เลยนํากรณีเหล่าน้ีมาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาตีความ 
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการก็ได้พิจารณาไปแล้วตามที่ท่านประธานได้กล่าวไปครับ ก็ขอให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมเพียงเท่าน้ีครับ 
 นายรัฐกร เลิศไกร คืออย่างน้ีครับท่านเลขานุการ จะพูดอย่างไรดี พูดง่ายๆ ถ้านายรัฐกร
ฯ ผิดนัดชําระหน้ีวันที่ 7 พอวันที่ 8 นายรัฐกรฯ บอกว่าลืมเหมือนปฏิเสธตามนํ้า หากผมไม่ทําหนังสือ
อุทธรณ์มันไม่มีเหตุจําเป็นต้องโกหกว่าเดือดร้อนนํ้าท่วม หรือติดโควิด ทีน้ีประเด็นอยู่ตรงนี้ ประเด็น
เขาเขียนว่าผู้ที่จะสมัครเป็นกรรมการ ฟังให้ดีนะถ้าขาดคุณสมบัติไม่ควรที่จะสมัคร ทีน้ีถามว่าที่ท่าน
เลขานุการไม่ส่งให้ใครตีความ ซึ่งน่าจะให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ตีความซึ่งเป็นที่พ่ึงของเรา คือมันก็อย่าง
ที่ท่านเลขานุการว่ากรรมการเคยช่วยนายฉลาดฯ ขออนุญาตที่เอ่ยนามเพราะรู้จักท่าน ซึ่งท่านมี
เหตุผลชัดเจนว่าเดือดร้อน เลยถามว่าผู้สมัครกรรมการท้ังสองท่านที่สมัครมีความเดือดร้อนอะไร 
ถึงแม้สหกรณ์จะยังไม่เกิดความเสียหาย ประเด็นอยู่ที่ว่าและผมรู้ว่ายังมีสมาชิกที่ไปสมัครเป็น
กรรมการและขาดคุณสมบัติตรงนี้ด้วยเขาก็ไม่สมัคร จริงหรือเท็จไม่รู้นะ มีสมาชิกบางคนที่เขาขาด
คุณสมบัติตามวงเล็บห้าด้วยเขาไม่กล้าสมัครและที่ผ่านมาถ้าท่านอนุโลมอย่างน้ี ผมอยากให้อนุโลมกับ
สมาชิกทั้งหมดที่เป็นแบบน้ี ผมเช่ือว่าข้างหลังผมสองสามแถวน่ียังมีอีกเยอะที่เป็นอย่างน้ี คืนเงินให้
เขาเถอะครับ หลายปีที่ผ่านมาคืนเงินให้พวกเขาเถอะ ซึ่งกรณีดังกล่าวความผิดมันสําเร็จไปแล้ว เช่น 
คุณฆ่าคนตายแล้วมาบอกว่าไม่เจตนา ผมไม่เจตนาจริงๆ หมอบอกว่าให้ไปยิง พ่อเป็นมะเร็งผิวหนังให้
ไปยิง ลูกกลับมายิงพ่อตาย บอกไม่เจตนาหมอสั่งให้ยิง อันน้ันมันไม่ใช่ คือความผิดมันเกิดขึ้นไปแล้ว
และก็เขียนชัดว่าถ้าคุณขาดคุณสมบัติข้อน้ีคุณลงสมัครไม่ได้ แต่กรรมการมาตัดสินกันเองว่ากรรมการ
มีมติ คําว่ามติกรรมการเสียงข้างมากว่าคุณสามารถสมัครได้หรือไม่ได้อันน้ีไม่ใช่นะ คือกรรมการมีมติ
ได้เฉพาะว่าคุณผิดนัดชําระหน้ีหรือไม่ผิดนัดชําระหน้ีได้ แต่คุณจะบอกว่าสมาชิกสองคนน้ีสามารถลง
สมัครได้ไม่ได้ เพราะมันเขียนไว้ชัด ขอเรียนตรงน้ีเลยครับที่ผมพูดว่าจรรยาบรรรณของคนสองคน    
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เอาจริงๆ นะ     ถึงเวลาน้ีผมยังไม่รู้เลยว่าสองคนน้ันที่พูดหรือสามคนแล้วแต่คือใครที่สมัคร พอดีช้าง
เพ่ือนผมมันบอกว่ามีผู้สมัครกรรมการสองคนที่ลงสมัคร ผมเช่ือว่าร้อยละแปดสิบยังไม่รู้เลยว่าเบอร์
อะไรหรือช่ืออะไร ตัวผมเองผมได้ถามผู้จัดการ ตอบอึกอักอึกอักไม่รู้อะไร โอเคเข้าใจว่าเพราะว่าเขา
ไม่กล้าตอบ ซึ่งผมเดาได้เพราะมีผู้สมัครสิบสองคน ผมเดาต้องถูก คือที่ผมเดาถูก ผมรู้ว่าอย่างน้อย
สองคนผมเดาถูกคนหน่ึงแน่ พฤติกรรมคนพวกน้ีจะเป็นอย่างน้ี ผมจบปริญญาโทนิด้าด้านดูคนด้วย
สังคมศาสตร์ คนคนน้ีมีพฤติกรรมอย่างน้ี หน้าเขาย้ิมข้างหลังอีกอย่าง ผมเดาว่าคนน้ีถ้าเอ่ยช่ือได้และ
ไม่ติดคุกผมจะแทงร้อยคูณร้อยเลย ท่านประธานครับ อย่าปกป้อง ผมอยากให้ที่ประชุมก่อนถึงวาระ
เลือกต้ังขอให้ช้ีแจง    ถ้าท่านไม่ช้ีแจงคณะกรรมการเลือกต้ังต้องช้ีแจงว่าสองท่านหรือสามท่านก็
แล้วแต่ที่อภิปรายช่ือนาย ก. หรือนาย ข. ให้สมาชิกได้รับรู้หรือรับทราบ เผื่อเขาเทคะแนนให้ทั้งหมด 
เพราะว่าเป็นฮีโร่ของเขานะ ต่อไปผมอาจทําเหมือนเขาด้วยผิดนัดผมก็ต้องมาสมัครได้ ผมก็ไม่ได้
เจตนานะครับ ขอให้ช้ีแจงช่ือให้สมาชิกทราบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 นายสมชาย สุขทอง ขออนุญาตประธานเพ่ิมเติมครับ ต้องถามน้องเต๊กเพ่ือเป็นความรู้
ครับ ผมอ่านที่น้องเต๊กพูดว่าจ่ายล่าช้ามันมีระบุตรงไหน มีแต่ผิดนัดชําระหนี้ คําว่าจ่ายล่าช้าต้องใช้
ดุลยพินิจไม่มีเขียนในข้อน้ีเลย เมื่อสักครู่ผู้จัดการพูดว่าคณะกรรมการต้องตีความและดําเนินการอย่าง
เคร่งครัดผมจําได้ น่ีหรือครับอย่างเคร่งครัดที่ต้องตีความ ผมว่าที่จริงนะนักกฎหมายในสหกรณ์มีเยอะ
หรือนิติกรของสหกรณ์ก็มี ผมถามว่าเรื่องน้ีต้องตีความไหม ต้องมาโหวตกันไหม ผมว่าไม่ต้องโหวต
เพราะมันชัดเจนย่ิงกว่าชัดเจน อันนี้ผมถามน้องเต๊กนะไอ้ที่ว่าจ่ายล่าช้าเขียนตรงไหนอยู่ตรงไหนและ
ท่านมีสิทธิอะไรใช้ดุลยพินิจ ผมว่าเรื่องน้ีไม่ต้องใช้ดุลยพินิจเพราะเป็นคุณสมบัติต้องห้าม และพ่ีสอง
คนที่เอ่ยกันอยู่ก็อยู่ในที่ประชุมครับ เชิญครับเพ่ือการเลือกต้ังที่คนอ่ืนไม่เก่ียวข้องด้วยจะได้เลือกต้ังได้
อันน้ีผมเสนอด้วยความหวังดี ขอบคุณครับ 
 นายอภิชิตพล เกษพรหม ขอเสนอความคิดส่วนตัวเพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบคือกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติด้ังเดิมจะมีเรื่องของการผิดนัดชําระหน้ีแล้วเป็นลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 
เดิมเป็นเรื่องของการเป็นหน้ีสินล้นพ้นตัว น่ีคือกฎหมายดั้งเดิม เจตนารมณ์ของกฎหมายเร่ืองน้ีเน้นที่
กรรมการ อย่าพูดปนกันว่ายกตัวอย่างสมาชิกแล้วมาพูดถึงกรรมการและพูดถึงสมาชิก เอาเร่ือง
กรรมการก่อน เจตนาของกฎหมายเ ร่ืองน้ีพูดถึงเ ร่ืองการเป็นหน้ีสินล้นพ้นตัวแล้วจึงออก
พระราชบัญญัติตัวนี้ขึ้นมาใหม่เรื่องผิดนัดชําระหน้ี เบ้ืองต้นให้ทราบว่ากรรมการมีหน้ีสินล้นพ้นตัวจึง
ไม่สามารถหรือเหมาะสมเป็นการพูดถึงเจตนารมย์ของกฎหมายให้เข้าใจตรงกันว่าทําไมถึงมีเรื่องคําว่า
ผิดนัดชําระหน้ีของผู้สมัครกรรมการ ขอบคุณครับ 
 เลขานุการ ขออนุญาตสมาชิกคือกรณีที่มีการถกเถียงกันอาจจะมีเรื่องคาใจในการ
สื่อสารผิดกันมาบ้าง ลองฟังบุคคลท่ีสามที่เป็นเจ้าหน้าที่กํากับดูแลสหกรณ์ให้ข้อมูลในเรื่องน้ีว่า
กรรมการดําเนินการสามารถใช้ดุลยพินิจเรื่องน้ีได้ไหม หรือใช้ในลักษณะแบบไหน ขออนุญาตเรียน
เชิญคุณวิวาห์พร ลักษณะโภคิน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมครับ 
 นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน กล่าวสวัสดีท่านประธานและสมาชิกที่ประชุม สําหรับเร่ือง
น้ีบังเอิญได้รับการทาบทามจากสหกรณ์ฯ ให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการด้วยอย่างที่ท่าน
เลขานุการได้แจ้งในเบ้ืองต้นเหตุที่เกิดมีอะไรบ้าง ขณะที่เข้าร่วมประชุมด้วยอยากแจ้งให้ทราบว่ามี
กรรมการแบ่งออกเป็นสองฝ่ายตามที่เลขานุการเล่าให้ฟัง ในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลเรายังไม่มี
ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างละเอียดให้ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างในขณะน้ัน ก็เลยได้ถามในท่ีประชุม
ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ทางผู้จัดการได้แจ้งว่าได้มีข้อมูลของกรรมการบางท่านซึ่งมากู้ใหม่ซึ่งใน
ขณะนั้นมีการกู้เงินไว้สองสัญญาแล้วอันน้ีคือข้อเท็จจริงที่ได้รับในขณะที่ได้เข้าร่วมประชุม 
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 นางรัศมีเพ็ญ ห้องทองแดง ขออนุญาตท่านวิวาห์พร ที่ท่านแจ้งยังไม่ใช่กรณีผู้สมัคร
เลือกต้ังเลย แต่ตอนน้ีที่ประชุมพูดถึงผู้สมัครกรรมการสองท่านที่ลงสมัครรับเลือกต้ัง คือไม่ใช่กรณี
เดียวกันค่ะ 
 นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน แจ้งเด๋ียวจะโยงให้ค่ะ ท่านฟังให้จบก่อน ขออนุญาตต่อจึง
เกิดเป็นเหตุในการวินิจฉัยว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ เดิมก็จะมีว่าคุณสมบัติของกรรมการต้องเป็น
อย่างไรบ้างและลักษณะต้องห้ามต้องเป็นอย่างบ้าง สําหรับคนที่เกิดเหตุก็เลยได้หารือกันทั้งสองเหตุ
เพราะในข้อบังคับระบุว่าห้ามเป็นบุคคลที่เป็นผู้ผิดนัดก็สอดคล้องกับกฎกระทรวงในข้อ 9 (7) ด้วยน้ัน
คือทั้งข้อบังคับและกฎกระทรวงจะสอดคล้องกัน บังเอิญข้อบังคับของเรามีอยู่ก่อนกฎกระทรวงอยู่
แล้วว่าบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการต้องไม่มีการผิดนัดชําระหน้ีก่อนแล้วสองปีที่จะมาสมัครหรือทําการ
เลือกต้ัง ตรงนี้มีอยู่แล้ว และในการพ้นตําแหน่งของกรรมการก็จะมีด้วยน่ันคือแบ่งช่วงว่าใครก็ตามท่ี
เป็นกรรมการแล้ว เมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ามาเป็นน่ันคือลักษณะต้องห้าม และหลังจากที่เป็นกรรมการ
แล้วคุณต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอะไรบ้างก็คือจะมีอยู่วงเล็บหน่ึงระบุว่าต้องไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด
ชําระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียน้ันไม่ต้องลงถึงกฎกระทรวง เพราะข้อบังคับฯก็มีกําหนดอยู่แล้ว      
แต่ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯน้ีไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าการตกเป็นผู้ผิดนัดนิยามถึงแค่ไหน
ถึงตกเป็นผู้ผิดนัด ทีน้ีในทางปฏิบัติของคณะกรรมการการที่คุณจะใช้ดุลยพินิจอะไรก็ตาม 1. คุณต้อง
ยึดหลักเกณฑ์ก่อนว่าระเบียบมีอะไรบ้างแล้วค่อยดูกฎหมายข้อบังคับและระเบียบและมติของตัวเอง
น่ันคือคุณต้องไปไล่ดูข้อบังคับว่าไง ระเบียบว่าไงและมีมติเรื่องที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ีไหมให้ไปดูข้อมูล
ของที่น่ีทั้งหมด 2. ดูเจตนาของผู้กระทําก็คือตัวสมาชิกหรือตัวกรรมการว่าเขามีเจตนาไหม น่ันคือก็
เลยเป็นเหตุว่าเสนอให้ต้ังกรรมการหาข้อเท็จจริงก่อน เพราะเหตุที่เกิดขึ้นมันอยู่ในสองข้อ ก็คือเป็นไป
ตามเกณฑ์และเจตนาหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงและเมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วให้คุณมาใช้
ดุลยพินิจตามหลักเกณฑ์และตามเจตนาได้แนะนําไปอย่างน้ัน ซึ่งในการใช้ดุลยพินิจหาข้อเท็จจริงของ
กรรมการ ขออยากให้เป็นคนนอกเพราะเมื่อเขามาปุ๊บโดยปกติแล้วตัวฉันเองไม่เคยประชุมร่วมกับที่น่ี
อยู่แล้ว แต่พอท่านมีปัญหาได้เชิญเข้ามาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างน้ันแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วน่ี แล้วมีปัญหา
เรื่องของการตีความในการวินิจฉัยตรงน้ีท่านต้องหาข้อเท็จจริงแล้วค่อยใช้ดุลยพินิจตามเกณฑ์และ
เจตนา น่ันคือได้ข้อมูลข้อเท็จจริงโดยขอให้ต้ังกรรมการจากบุคคลภายนอก เพราะว่าท่านแบ่งเป็นสอง
ฝ่ายอย่างชัดเจน ซึ่งเหมือนเหตุการณ์ที่เห็นกันพอพูดไปปุ๊บต้องมีความเห็นแย้งกันตลอดเวลา ในฐานะ
คนนอกมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติแล้ว ก็ควรให้คนนอกเป็นคนหาข้อเท็จจริง เพราะไม่เช่นน้ันถ้า
เกิดว่าทั้งสองฝ่ายหาข้อเท็จจริงเด๋ียวก็จะหาว่าเข้าข้างใดข้างหน่ึงถูกไหมค่ะ และตัวฉันเองถ้าเกิดไป
ตัดสินทั้งๆ ที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงว่าใครผิดใครถูก ฝ่ายที่ได้รับคุณก็บอกว่าเราถูกต้อง ส่วนอีกฝ่ายก็บอก
ว่าเราตัดสินไม่ดี ถึงว่าไม่อยากทําหน้าที่วันน้ันจึงเสนอให้หาข้อเท็จจริงก่อน ทีน้ีถามว่ากรณีวินิจฉัย
อย่างน้ีให้ท่านคุยกันเองในข้อบังคับ ระเบียบฯของท่านกําหนดอย่างไร อย่างที่มีน้องสมาชิกถามตก
เป็นผู้ผิดนัดนิยามกําหนดไว้แค่ไหน ถ้าถึงขั้นว่าผิดหน่ึงวันมันต้องผิดนัดเลยไหม หรือว่าสองวันผิดเลย
ไหม สามวันผิดเลยไหม หรือไม่ส่งเงินงวดทั้งงวดเลยสักบาทเดียวถือว่าผิดเลยไหม หรือสองงวด
อย่างเช่นในกรณีสมาชิกต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกในข้อบังคับของท่านต้องผิดนัดต้นเงินหรือ
ดอกเบ้ียถึงสองเดือนติดต่อกันด้วย หรือสามคราวในสัญญาเดียวกันอันน้ีมีรายละเอียดให้ แต่ตรงเร่ือง
ของกรรมการท่านไม่มีคํานิยามบอกไว้ชัดเจนอย่างที่น้องสมาชิกสอบถามก็เลยให้คุยกันเองก่อน ถึง
บอกว่าตรงน้ีเป็นเร่ืองของพวกท่านเอง แต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าท่านจะตีความข้อบังคับ พ.ร.บ.สหกรณ์ 
มาตรา 45 กําหนดต้องให้นายทะเบียนตีความเท่าน้ัน อย่างที่บอกขอให้ท่านคุยกันเองและใน
กฎกระทรวงในมาตรา 52 และข้อ 9 (7) ให้กรรมการเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ถ้าผู้สมัคร
มีลักษณะต้องห้ามต้องแจ้งเขาเลยว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะรับเลือกต้ังเป็นกรรมการได้ แต่ถ้าบอกว่าใครก็
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ตามตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเขาสามารถรับสมัครเลือกต้ังได้และหลังจากน้ันเมื่อเขาเป็นกรรมการแล้ว
ภายในเจ็ดวันต้องส่งหนังสือขอรับรองตนเองต่อสหกรณ์ ในขณะที่เขารับรองตนเองต้องย่ืนพร้อม
เอกสารมีหลายข้อพร้อมทั้งย่ืนข้อมูลเครดิตบูโรด้วย ถ้าเขารับรองตัวเองและกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว ถ้าท่านเห็นว่าเขาไม่มีคุณสมบัติ ท่านต้องแจ้งเขาภายในเจ็ดวันให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วขาดคุณสมบัติไม่ต้องมาทําหน้าที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นอีกขั้นตอนหน่ึง ขออนุญาตช้ีแจงเท่าน้ีค่ะ 
 เลขานุการ กล่าวขอบคุณคุณวิวาห์พรฯ ที่ช้ีแจงข้อมูลแล้วไม่ทราบว่าท่านมีความเห็นกัน
อย่างไรครับ 
 ประธาน แจ้งในฐานะประธานเรื่องน้ีไม่มีคํานิยามไว้ชัดเจนต้ังแต่ต้นเราต้องมาตีความ
เรื่องผิดนัด ผลปรากฏที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก เราเป็นกรรมการควรที่จะเคารพมติ แต่ท่านที่ไม่
เห็นด้วยผมก็ไม่ได้ปิดก้ันนะ ท่านสามารถไปดําเนินการได้ทําเรื่องไปยังนายทะเบียนให้ตีความให้ เมื่อ
ตีความให้แล้ว ท่านต้องเจาะจงด้วยนะว่าตีความเรื่องอะไร สมมุติว่าตีความแล้วผู้สมัครสองคนน้ีผิด
นัดมีลักษณะคุณสมบัติไม่สามารถสมัครได้เขาก็ต้องพ้นจากตําแหน่งไปแล้วเราต้องมาพิจารณากันว่า
จะเลือกต้ังซ่อมไหมหรือจะให้กรรมการที่เหลือดําเนินการต่อไปอันน้ีเราพูดกันชัดเจนในที่ประชุม               
แต่ผมไม่ทราบโดยมรรยาทว่าเรื่องน้ีทะลุออกมาเอาไปโปรยท่ัวไปเลยให้สมาชิกได้ทราบ ซึ่งกรรมการที่
ทําผมขอใช้คําพูดน้ีเสียมรรยาทอย่างมาก คุณไม่เคารพมติที่ประชุม คือคนที่ลงมติเห็นชอบว่าเขาไม่
ผิดนัด ถ้านายทะเบียนตีความว่าผิดนัดก็ต้องรับผิดชอบแก่ตัวเองเหมือนกันก่ีท่านหก เจ็ด แปดท่านที่
ลงมติมา เราก็ไม่ได้ปล่อยว่าผมชนะแล้วจะดีใจ คุณมีสิทธิที่จะดําเนินการได้ พอถือมติกรรมการคุณ
เป็นกรรมการกองทุนหรือไม่ว่ากรรมการชุดไหน กรรมการสหภาพแรงงานหรือกรรมการสวัสดิการ
อะไรก็แล้วแต่ มันต้องใช้มติของกรรมการถ้ามติออกมาอย่างไรแล้วเราก็ควรที่จะเคารพมติน้ัน ไม่ใช่
พอท่านแพ้มติแล้วท่านเอาออกมาข้างนอกเที่ยวไปโปรยอย่างน้ันอย่างน้ีมันไม่ถูกต้องนะครับ ประเด็น
น้ีผมในฐานะประธานกรรมการยังยืนยันอยู่ว่ามติน้ีใช้ได้เพราะผมบอกแล้วคํานิยามมันไม่ชัดเจน               
แล้วเมื่อตีความกันมติออกมาอย่างน้ีก็ต้องยอมรับนะครับ ผมขอช้ีแจงเพียงเท่าน้ีครับ 
 นายรัฐกร เลิศไกร ขอเรียนถามท่านประธาน คือถ้ามีการย่ืนให้นายทะเบียนตีความ 
แล้วนายทะเบียนแจ้งว่ายังไม่ผิดนัดหลอกเอามาจ่าย ผมถามว่าการดําเนินการลักษณะเช่นเดียวกับ
สมาชิกที่ผ่านมา ถ้าสมาชิกถูกระเบียบข้อน้ีแล้วเราพิจารณามาแล้วว่าผิดนัด เราจะคืนเงินเฉล่ียคืนให้
เขาไหม 
 ประธาน แจ้งมันคนละเรื่องกัน เอาเรื่องน้ีก่อน ส่วนเรื่องคืนเงินหากมีการตีความมาค่อย
มาวินิจฉัยพิจารณาใหม่ แต่เอาเรื่องน้ีก่อนผู้สมัครสองท่านผิดนัดหรือไม่ผิดนัด ถ้านายทะเบียนตีความ
ว่าผิดมันก็จบ ผู้ที่พิจารณาว่าไม่ผิดนัดก็ต้องมาพิจารณาเหมือนกัน คือที่ผมพูดเร่ืองน้ีมันจบโดยมติ
กรรมการไปแล้ว คุณเคยเป็นกรรมการมันใช้มติไหม คุณก็ดูในข้อบังคับสิกรรมการต้องดําเนินการโดย
มติ หากมีเสียงสองเสียงพิจารณาเท่ากัน คนตัดสินคือประธาน ทีน้ีบังเอิญการพิจารณาคร้ังน้ีออกมา
อย่างนี้ก็ต้องถือมติเป็นหลักนะครับเท่าน้ันเอง 
 นายรัฐกร เลิศไกร ผมเช่ือว่าพ่ีๆน้องๆ ทําไมต้องมาหารือข้อน้ี เพราะว่าหลังจากที่ผ่าน
วาระน้ีไปแล้ว ผมเช่ือว่าไม่มีใคร เหมือนคุณสมชายฯ ก็ขู่ว่าจะฟ้องหรือส่งนายทะเบียน ผมเองผมก็ไม่
ส่ง เพราะเพ่ือนผมทั้งน้ัน ผมส่งเรื่องให้ทนายนะ ทนายตีความว่ายังไงรู้ไหม มันผิดแน่ๆ แต่ให้ผมไปขึ้น
ศาลเป็นพยานมันผิดหรือไม่ ผมไม่ทําหลอก ไม่ใช่เรื่องของผม เพราะฉะนั้นท่านประธานโปรดหารือใน
เรื่องน้ีกับพวกผมก่อน ถ้าเกิดสมาชิกได้รับข้อมูลแล้วมันเป็นเรื่องของพนักงานควรปล่อยผ่านให้ไป
วาระอ่ืน ที่ผมพูดไม่มีใครทําเร่ืองไปย่ืนถึงนายทะเบียน ถ้ากรรมการทํา เราวัดกันที่ใจของกรรมการ
สองท่านน้ีแหละ ไม่รู้สองหรือสามคน ผมพูดสองท่านอยู่เรื่อยเลยว่าท่านจะอยู่ไหม แต่ถ้าเป็นผม                
ผมไม่ทําไม่ลงสมัคร ถึงจะได้รับเลือกต้ังหรือไม่รับเลือกต้ัง และถ้าผมเป็นประธาน แต่ผมบารมีไม่ถึง
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สมัครสู้ท่านไม่ได้ ผมก็จะบอกคนของท่านว่าอย่าทําเลยผมจะบอกอย่างน้ัน ผมขออนุญาตคุณสมชาย
ฯ อย่าไปร้องเรียนเขาเลยนะ เขาจะสํานึกได้ชาติน้ีจะอยู่ในสังคมสหกรณ์ลําบากเพราะสะกิดใจตัวเอง
ตลอดเวลา ผมขอผ่านไม่ทําเรื่องถึงนายทะเบียนแน่นอน ขอบคุณครับ 
 ประธาน แจ้งในฐานะที่เป็นประธานยังยืนยันมติเหมือนเดิมคือจะใช้มติตัวน้ีเขาสามารถ
สมัครได้ แต่ถ้าหากท่านใดเห็นว่าสองท่านน้ีผิดคุณสมบัติก็มีสิทธิทําเรื่องร้องเรียนเข้าไป เพราะมติ
ออกมาอย่างน้ีแล้วเราต้องเคารพมติ ผมเป็นประธานก็ไม่ได้ลงมตินะ เป็นกรรมการกลาง สมมุติว่า
เสียงเท่ากันผมเป็นคนตัดสิน บังเอิญมันมีนํ้าหนักทางน้ีมากกว่า เราก็เอานํ้าหนักที่มากกว่าเป็นหลักใน
การพิจารณาเท่าน้ันเอง แต่บังเอิญมีผู้ที่เสียประโยชน์ก็ออกมาใช้วิธีการข้างนอกนําเรื่องข้างในเข้ามา 
ซึ่งมันก็ไม่ควรทําเลยเป็นปัญหาใหญ่โต ท่านเคยเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ มาถึงเวลาเราก็ใช้มติ ผมเป็น
ประธานเอายังไงดี ขอมติซึ่งก็ต้องยอมรับในมติ ถ้าคุณรัฐกรฯ เป็นประธานจะทําอย่างไร 
 นายรัฐกร เลิศไกร ผมติดคําว่ามีคนได้ประโยชน์เสียประโยชน์ ซึ่งผมไม่สบายใจนะ ทีน้ี
ท่านประธานลองคิดอีกนิดหน่ึงคําว่าเสียประโยชน์กับได้ประโยชน์น่ี ถ้าสมาชิกได้ประโยชน์
คณะกรรมการท่านใดท่านหน่ึงเสียประโยชน์ ผมถามประธานอีกครั้งหน่ึงถ้าสมาชิกได้ประโยชน์สาม
พันกว่าท่านน่ี จากการท่ีได้รู้ว่ากรรมการท่านใดท่านหน่ึงไร้จรรยาบรรณ และกรรมการท่านใดท่าน
หน่ึงเสียประโยชน์ ท่านประธานจะเลือกพูดคําไหนบนโพเดียม ขอบคุณครับ 
 นายสมชาย สุขทอง ขอใช้สิทธ์ิเพราะนายรัฐกรฯ ใช้สิทธ์ิพาดพิงผม ผมยังไม่ได้บอกนะ
ว่าส่งให้นายทะเบียนตีความ ผมใช้คําว่าถ้า ผมยังไม่ได้บอกว่าจะส่งนะ ยังนะครับ แต่ถ้ายังมีการ
เลือกต้ังวันน้ี ผมขอคิดอีกที ขออนุญาตโปรเจคเตอร์ขึ้นอีกทีเรื่องจรรยาบรรณอยู่ข้อหน่ึงครับ 
กรรมการสหกรณ์ช่วยเลื่อนหน่อยครับ ที่เขียนว่าจรรยาบรรณสําหรับคณะกรรมการสหกรณ์ 
นายรัฐกรฯ พูดไม่จบผมเลยมาขยายความต่อให้ ช่วยหาหัวข้อจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ครับอยู่ในข้อสามเป็นเร่ืองที่พวกท่านร่างขึ้นกันมาเองทั้งน้ันครับพูดด้วยความรัก
ประธาน หัวข้อจรรยาบรรณข้อสามให้ใครบนเวทีอ่านประธานหรือผู้จัดการก็ได้อ่าน 
 ผู้จัดการ สอบถามเป็นเรื่องกฎกระทรวงหรือเป็นเรื่องข้อบังคับ 
 นายสมชาย สุขทอง ผมอ่านเองก็ได้คณะกรรมการต้องพึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบของสหกรณ์ฯ ดูครับน่ีท่านเขียนของท่านเองนะ เมื่อสักครู่ที่เลขานุการแจ้งว่าจ่ายล่าช้ายังไม่
เห็นมีเลยครับ มันไม่มีนะที่พูดไป จ่ายล่าช้าตรงไหนตรวจดูแล้วดูอีกไม่เห็นมี มีแต่ว่าจ่ายภายในเจ็ดวัน
จริงไม่จริงน้อง ถ้าจริงพยักหน้า จรรยาบรรณอ่านครับอยู่ในข้อสาม นายรัฐกรฯ ผมแจ้งแล้วนะผมยัง
ไม่ส่งนะ รักกันทั้งน้ันเพ่ือนฝูงกัน ขอบคุณครับ 
 นายสุนันท์ จงศิริบรรเจิด  หมายเลขสมาชิก 2040 แจ้งผมฟังอยู่นานแล้วเรื่องน้ี                  
แต่จําเป็นต้องพูดนะผมก็เพ่ิงทราบวันน้ีเอง และผมไม่ทราบด้วยที่พูดถึงกรรมการสองคนสามคนที่ 
นายรัฐกรฯ กล่าวถึงใครผมก็ไม่รู้และเร่ืองน้ีเป็นเรื่องในคณะกรรมการชุดปัจจุบันน้ี ข้อเท็จจริงเป็น
อย่างไร แต่เท่าที่ผมฟังดูมันเก่ียวข้องกับข้อบังคับทั้งน้ัน ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์อยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติสหกรณ์มีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ดูแล เพราะฉะน้ันบางอย่างที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับน้ีเพราะมันมีกฎหมายบังคับอยู่ ฉะน้ันการที่คณะกรรมการตีความกันลงมติในที่
ประชุมผมว่ามันค่อนข้างจะอันตราย บางอย่างใช้มติไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องกฎหมายบังคับอยู่เราต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกฎหมายน้ันๆ ถ้ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าผิด แต่น่ีผมไม่ได้บอกนะครับว่าผิด
หรือไม่ผิดเพราะผมไม่รู้ ผมไม่ได้เป็นกรรมการผมไม่อยู่ในที่ประชุมรายละเอียดต่างๆ ผมก็ไม่มี พอดี
มันเก่ียวข้องกับข้อกฎหมาย ผมมีความเป็นอย่างเดียวไม่ควรใช้มติในที่ประชุมคณะกรรมการ 
โดยเฉพาะว่าถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ผมไม่เห็นด้วยในเร่ืองน้ี ผมคิดว่าน่าจะส่งนายทะเบียนสหกรณ์
ต้ังแต่แรกแล้ว เพ่ือตีความด้วยความรักนะครับกรรมการทุกคนเป็นพ่ีเป็นน้องกันหมดเห็นว่าเรื่องน้ีมัน
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ควรจะจบหากนายทะเบียนตีความต้ังแต่แรกอย่างน้ีปลอดภัยกัน และอีกอย่างท่านทํามาแล้วมีปัญหา
ข้อกฎหมายสหกรณ์บางแห่งถูกฟ้องต้องติดคุกติดตารางผมเป็นห่วงบอกตรงๆ ขอบคุณมากครับ 
 ประธาน กล่าวขอบคุณมากครับ ไม่ทราบจะมีใครอภิปรายบ้างครับ มาสรุปอีกครั้งหน่ึง  
เมื่อสักครู่คุณสุนันท์ฯ พูดถึงข้อบังคับ เราก็ดูในอํานาจข้อ 74 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ฯ กับทั้งในทางอันจะทําให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง
รวมท้ังข้อต่อไปนี้ก็ว่าไปเรื่อยๆ นะครับ ทีน้ีมันมีปัญหาว่ามติที่เขามีมันถูกไหม ทีน้ีกรรมการเถียงกัน
ในตัวบทกฎหมาย คือการดําเนินการคร้ังน้ีมันเป็นไปตามมติ ผมเป็นประธานไม่ใช่คนออกเสียงสอง
ข้างก็ต้องฟัง เมื่อมติออกมาเสียงข้างมากวิธีปฏิบัติเป็นอย่างน้ี มันก็มีอํานาจของคณะกรรมการว่า
สามารถที่จะใช้มติได้ เราก็เปิดดูอํานาจคณะกรรมการดําเนินการก็สามารถ แต่หากท่านใดไม่เห็นชอบ
หรือคัดค้านท่านสามารถดําเนินการไปตามขั้นตอนได้คือส่งให้นายทะเบียนของสหกรณ์ฯ น้ันตีความ 
แต่มติออกมาแล้วเราก็ต้องยอมรับมติ แต่หากบางท่านยังเห็นค้านอยู่ก็มีสิทธิทํานะครับ ไม่ใช่ว่าห้าม
ไม่ให้ทําอยู่เท่าน้ันเองนะครับ 
 เลขานุการ แจ้งเพ่ือให้มันจบได้และให้การเลือกต้ังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ คือผมก็
ปรึกษาทนายแล้วเหมือนกันว่าเราจะมีทางออกอย่างไรบ้างในการที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์
ฯน้อยที่สุดและก็สามารถให้สหกรณ์ฯเดินหน้าต่อไปได้ ทนายได้แนะนําผมว่าให้ผ่านตามกระบวนการ
เราอย่าต้ังตัวเองเป็นศาลเต้ีย เพราะเราทุกคนก็มีหลักการของเราอยู่ กระบวนการมีอยู่เหมือนกันเล่า
นิดหน่ึงว่าในกระบวนการศาลถ้าเราฆ่าคนตาย ต้องผ่านกระบวนการสามศาล ลักษณะเดียวกันกับที่
ท่านประธานได้กล่าวไว้แล้วว่าเมื่อมีมติออกไปแล้ว หากคุณเห็นแย้งว่าคุณสมบัติไม่ครบ คุณสามารถ
ร้องต่อนายทะเบียนได้ แล้วทางเลือกที่จะดําเนินการต่อไปเพ่ือไม่ให้สหกรณ์ฯ หยุดชะงักก็คือผู้ที่สมัคร
สองท่านบอกว่าคุณอย่าเพ่ิงมากล่าวหาผม ผมยังไม่ผิดเลย ก็ให้เขาสมัครไปและให้ผ่านคุณสมบัติตาม
กระบวนการ ในกรณีถ้าผู้สมัครทั้งสองท่านคุณสมบัติไม่ครบ ถ้าสมาชิกไม่เลือกเขาก็ไม่ได้ ก็เป็นอันตก
ไป แต่ถ้าสมาชิกเลือกแล้วเขาได้เป็นกรรมการทั้งสองท่าน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ คุณวิวาห์พร
ฯ ได้ให้เอกสารมาว่ามันจะมีกระบวนการถอดถอนกรรมการอยู่ อันน้ีเหมือนเป็นศาลในการตรวจสอบ
ที่เราฆ่าคนตายแล้วไปขึ้นศาล ระเบียบว่าด้วยการถอดถอนจะมีอยู่ว่าถ้าคุณเห็นว่าคุณสมบัติเขาไม่
ครบ คุณก็นายทะเบียนเข้าสู่กระบวนการถอดถอน ผู้กล่าวหาต้องไปย่ืนต่อผู้ตรวจสอบกิจการภายใน
ห้าวัน ผู้ตรวจสอบกิจการดูแล้วว่ามีมูลก็รับเรื่องและเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้นําเอกสารมาช้ีแจงภายใน
สิบห้าวัน อันน้ีผู้ตรวจสอบกิจการจะทําการตรวจสอบว่ามีมูลหรือไม่มีมูลเสร็จแล้ว หลังจากได้
หลักฐานทั้งสองอย่างแล้วนํามายันกันถ้ามีมูลเข้าสู่กระบวนการถอดถอนนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการ เป็นไปตามที่ประธานแจ้ง ถ้าผิดจริงทั้งสองท่านสมมุติว่าได้รับเลือกก็ต้องออกไป เราก็จะ
นํากรรมการที่มีอยู่มาพิจารณาจากสิบห้าท่านถ้าถูกถอดถอนไปสองท่านดําเนินการต่อได้ไหม ถ้า
ดําเนินการต่อได้ก็ดําเนินการต่อ ถ้าเห็นว่าดําเนินการต่อไม่ไหวก็เลือกต้ังซ่อม อันน้ีคือเป็น
กระบวนการ ซึ่งเราไม่ต้องมาถกเถียงกันเป็นไปตามกระบวนการในการตรวจสอบนะครับ คือไปย่ืน
นายทะเบียนตีความ พ่ีทั้งสองท่านที่ถูกกล่าวหาคุณสมบัติไม่ครบ เขาบอกผมไม่ได้ผิดนัดชําระหน้ี ผม
ชําระหน้ีล่าช้ามันมีหลักฐานเหตุที่ชําระหน้ีล่าช้า เพราะฉะนั้นให้สมาชิกเป็นคนตัดสิน ถ้าสมาชิกเลือก
เขาเป็นกรรมการ พ่ีที่กล่าวหาว่าคุณสมบัติไม่ครบต้องเข้าสู่กระบวนการถอดถอนอันน้ีก็เป็นหน่ึงกติกา 
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 นายรัฐกร เลิศไกร สอบถามใครเป็นคนทํา 
 เลขานุการ แจ้งผู้ที่จะกล่าวหาเขา 
 นายรัฐกร เลิศไกร แล้วถ้าเกิดสมมุติว่ากรรมการท่ีเป็นตัวแทนของสมาชิกทําการแทน
สมาชิกได้ไหม 
 เลขานุการ คงต้องสอบถามเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ช่วยตอบประเด็นน้ี 
 นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน ในเรื่องของการถอดถอนไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการค่ะ 
เป็นอํานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ขั้นตอนก็คือผู้กล่าวหาว่าเขาผิดอะไรและต้องมีเอกสารประกอบ 
ต้องมีข้อเท็จจริงย่ืนต่อผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะกรรมการเป็นคนให้ออกไม่ได้ 
 นายรัฐกร เลิศไกร สอบถามที่บอกว่าเป็นหน้าที่ที่ประชุมใหญ่ และถ้าที่ประชุมใหญ่
ขอให้มีมติว่าให้คณะกรรมการดําเนินการแทนได้ไหม 
 นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน ไม่ได้ค่ะ อํานาจใครอํานาจมัน 
 นายรัฐกร เลิศไกร ถ้าที่ประชุมใหญ่ในวันน้ีผมเสนอให้คณะกรรมการมีมติในวันน้ีว่าให้
ทําหนังสือถึงนายทะเบียนในเร่ืองน้ีโดยเอาระเบียบทั้งหมดแนบไปมีอยู่ในสหกรณ์อยู่แล้ว ถ้าสมาชิก
เสียงข้างมากมีมติให้คณะกรรมการหรือตัวแทนสหกรณ์ผู้จัดการก็ได้ย่ืนแทนได้ไหม 
 นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน แจ้งอํานาจใครอํานาจมัน เราอย่าไปแยกอํานาจ 
 นายรัฐกร เลิศไกร ที่คุณพูดเองว่านอกจากมติที่ประชุมใหญ่ 
 นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน แจ้งคุณอย่าเอามาปนกันสิ เด๋ียวเล่าให้ฟังก่อนว่าอํานาจใน
การถอดถอนของสมาชิกน่ีเป็นอํานาจของที่ประชุมใหญ่ขั้นตอนที่จะถอดถอนกรรมการต้องมีผู้
กล่าวหาพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานว่ากล่าวหาเขาเร่ืองอะไรคนที่จะรับเรื่องก็ต้องเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการไม่ใช่กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการจะมีระเบียบนายทะเบียนบอกเลยว่าผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
ทําอะไรบ้าง มีขั้นตอนอะไรบ้างต้องไต่สวนทั้งสองฝ่ายทั้งตัวคนที่ถูกกล่าวหาและคนกล่าวหา เมื่อได้
ข้อมูลแล้วผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงความเห็นว่าเป็นอย่างไรและเมื่อมีการประชุมใหญ่ต้องแจ้ง
ความเห็นในที่ประชุมใหญ่ว่าสมควรทําการถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ หลังจากน้ันที่ประชุมใหญ่ก็
ลงมติค่ะ ทีน้ีเมื่อท่านถามเสนอบอกว่าการที่กรรมการได้หารือในเร่ืองของการตีความข้อบังคับใช่ไหม
ค่ะ เรื่องการตีความมีนายทะเบียนคนเดียวที่เป็นหน้าที่ของกรรมการคือต้องมีมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการว่าเกิดประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติตามข้อบังคับก็ขอหารือขอให้นายทะเบียนวินิจฉัย
โดยให้ตีความข้อบังคับข้อน้ันว่าเป็นอย่างไร เมื่อหารือเสร็จแล้วนายทะเบียนตอบมาเราก็ต้องปฏิบัติ
ตามข้อหารือ แต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องการดําเนินงานของสหกรณ์ฯการบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ เมื่อ
สักครู่เรื่องของการตีความตามข้อบังคับนะค่ะ ต้องเอาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขอหารือต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้ตีความข้อบังคับตามมติที่ประชุมแล้วทําเรื่องถึงนายทะเบียนสหกรณ์ แต่ในเรื่อง
ของการปฏิบัติอ่ืนๆ ตามที่ท่านจะเอามติที่ประชุมใหญ่แล้วไปมอบอํานาจหรือสั่งให้กรรมการต้องทํา
เรื่องหารือไปยังนายทะเบียนฯมันคนละเร่ืองกันมันอํานาจคนละอํานาจ ถ้าน้ันท่านก็คงไม่ต้องมี
กรรมการ 
 นายรัฐกร เลิศไกร ผมถามคําถามใหม่สหกรณ์ฯมีข้อบังคับ กรณีสมาชิกสงสัยข้อบังคับ
ข้อน้ีผมส่งให้คณะกรรมการตีความ เพราะว่าผมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้คณะกรรมการตีความว่า
ประเด็นหน่ึงคือ ตีความไม่ได้ ประเด็นที่สองคือตีความเข้าข้างตัวเอง ผมอยากสอบถามว่าการตีความ
ประเด็นที่สองให้หน่อยว่าตีความไม่ผิด ผมเอาประเด็นที่ตีความทําหนังสือถึงนายทะเบียนได้ไหม 
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 นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน สอบถามใครเป็นผู้ทํา 
 นายรัฐกร เลิศไกร แจ้งผมเป็นผู้ทําเอง 
 นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน แจ้งสมาชิกก็ร้องเรียนได้ แต่คุณไม่สามารถเสนอให้ 
นายทะเบียนตีความข้อบังคับได้ แต่คุณสามารถร้องเรียนได้ว่าการกระทําในวันน้ีสมมุติว่ามีการ
เลือกต้ังแล้วที่คุณแจ้งว่ามีสมาชิกสองคนที่เสนอรับเลือกต้ังเป็นกรรมการมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับแล้วปรากฏว่าในที่ประชุมใหญ่แห่งน้ีมีการเลือกต้ังเขามาต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
ถูกไหม ซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นหน้าที่ของกรรมการเป็นหน้าที่ของสหกรณ์ ถ้าเกิดวันน้ีที่
ประชุมใหญ่เลือกเขาขึ้นมาและถ้าคุณเห็นว่าผู้ที่ได้รับเลือกต้ังมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับ คุณก็
สามารถร้องเรียนได้ แต่ไม่ใช่ไปส่งข้อบังคับหรือเอามติไปให้นายทะเบียนตีความมันคนละเรื่อง 
 นายรัฐกร เลิศไกร ผมสอบถามแต่แรกแล้วว่าจริงๆ แล้วคนที่เก่ียวข้องกับระเบียบ 
ข้อบังคับคือตัวกรรมการและสหกรณ์พูดง่ายๆ เขาเป็นนายปกครอง ผู้คุมกฎ ผู้ถือกฎ เหมือนอย่าง
ทนายเพราะเขาต้องเช่ียวชาญถ้ามีปัญหาในการตีความหรือตีความไม่ได้ ก็มีคนทําหนังสือถึงนาย
ทะเบียนให้ความรู้ความกระจ่างกับเร่ืองพวกน้ี ผมอ่ะทําไม่ได้ไง ผมถึงพยายามสอบถามถึงกรรมการ 
แต่คุณแจ้งว่ากรรมการทําไม่ได้ ตอนผมเป็นกรรมการผมศึกษาเร่ืองพวกน้ีเยอะมาก เยอะกว่างานใน
หน้าที่พูดง่ายๆ เยอะมาก คือผมกล้าพูดทุกวันน้ี คือประเด็นน้ีผมจะจบแล้วนะทําให้ผมหว่ันคิดขึ้นมา
ว่าคณะกรรมการมีมติรับรองคนสองคน ซึ่งนายสุนันท์ฯ ได้แจ้งว่ามันไม่น่ามีมติ เพราะถ้าผิดขึ้นมานั่น
คือโทษที่ท่านต้องรับ จริงไหมครับ ถ้าผมทําหนังสือหารือนายทะเบียนว่าสองคนน้ีขาดคุณสมบัติแล้ว
คณะกรรมการที่รองรับว่าสองคนน้ีจะต้องลงโทษไหมครับ จริงๆ แล้วต้องออกทั้งชุดไหมครับที่มีมติ
เห็นด้วยครับ จริงๆ แล้วต้องออกทั้งชุดกรรมการท้ังสิบห้าท่านไม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ถ้าไม่เห็น
ด้วยต้องมีมติไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพ่ือปกป้องตัวเอง สมัยก่อนเราทํางานฝ่ายบริหารเราทํางานอย่าง
น้ีถ้าผมยกมือไม่เห็นด้วยการให้กู้ในคร้ังน้ีผมต้องบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรถึงปกป้องตัวผมได้ 
เพราะฉะน้ันแล้วท่านมีมติรองรับแล้วเลือกต้ังขึ้นมาแล้วได้ มีผลภายหลังนายทะเบียนฯข้ึนมาแจ้งว่า
ผิด ผมถามว่าคนที่มีมติรองรับไปแล้วหน่ึงค่าใช้จ่ายมันเกิดแน่นอนถ้าเลือกต้ังซ่อมก็ต้องเกิดแน่นอน 
เพราะเลือกต้ังซ่อมต้องมีการประชุม เพราะฉะน้ันแล้วเอาให้ชัดน่ีคือแง่คิดของนายสุนันท์ฯ นะ ทําให้
ผมคิดต่อไป ขอบคุณครับ 
 นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน ถ้าดูแล้วในบรรยากาศของสมาชิกทุกคนก็น่ารัก ก็คือถ้า
เห็นในคําตอบแต่ละคนกับดูอาการก็บอกว่าคงไม่ส่งข้อบังคับให้นายทะเบียนตีความใช่ไหม และต้ังแต่
เข้าร่วมประชุมก็ได้รับโทรศัพท์เรื่องที่หารือมาโดยตลอดและอย่างที่บอกเรื่องน้ีของท่านเองไปถึง              
กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ทราบว่ามีบางคนโทรศัพท์ไปหาเจ้านาย ซึ่งในฐานะตัวเองที่รับผิดชอบดูแลที่น่ีก็
พยายามช้ีแจงว่ามติกรรมการถูกหรือผิด แต่อยากให้ท่านหารือกันเอง และยังได้หารือหัวหน้าตัวเองว่า
กฎกระทรวงวงเล็บเจ็ดในเรื่องของการผิดนัดชําระหน้ี ถ้าในความเห็นของตัวเองไม่ได้จับผิดใครคําว่า
ผิดนัดน่ันคือระเบียบของสหกรณ์ต้องส่งภายในวันที่เจ็ดถูกไหม แต่ท่านหน่ึงส่งวันที่แปดเพราะได้รับ
การประสานจากเจ้าหน้าที่ว่าท่านลืมส่งเงินไปหน่ึงสัญญาแล้ววันที่แปดก็มาชําระเลย ถามว่าถ้าใน
ฐานะส่วนตัวเองแล้วผิดนัดไหม ผิดแล้ว ผิดก็คือผิด แต่ถามว่าเจตนาไหมก็คืออยากให้ดูด้วยอันน้ีเล่า
ให้ฟังเฉยๆ น่ันคือในมุมมองว่าถ้าเรื่องภายในของท่านอยากให้ท่านหารือกันเอง เมื่อสักครู่แจ้งว่าดู
ท่านแล้วท่านคงไม่หารือนายทะเบียนส่งการตีความข้อบังคับอาจจะเดาผิดก็ได้ แต่มองแล้วเสียงส่วน
ใหญ่คงไม่หารือนายทะเบียนตีความ อันที่สองในเรื่องของกฎกระทรวงข้อน้ีถามว่ามันจะทําให้ไม่เกิด
ความสงบเรียบร้อยในสหกรณ์ได้ไหมก็เกิดได้ ในขณะที่ก่อนเกิดกฎกระทรวงข้อน้ีก็มีการถกกันมาแล้ว
ร่วมสองปี เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเจตนาของคนใช้กฎกระทรวงข้อน้ีก็คือผิดนัดน่ันกรรมการของสหกรณ์
คนที่เป็นกรรมการของสหกรณ์และคนที่จะมาเป็นกรรมการของสหกรณ์น่ี   และโดยเฉพาะคนที่เป็น
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กรรมการสหกรณ์แล้วและมากู้เงินสหกรณ์ก็จะมีการจับจ้องว่าผิดนัดเมื่อไหร่ ซึ่งปรากฏว่ามีสหกรณ์ใน
ต่างจังหวัดหลายสหกรณ์ที่ระเบียบน้ีโดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรฯ เพราะเขาชําระหน้ีตามฤดูกาล 
พอผิดนัดหน่ึงวันก็คือต้องพ้นหน้าที่เลย ปรากฏว่าทําไปทํามาก็จะหากรรมการไม่ได้ มันก็เลยถามว่า
ในกฎกระทรวงข้อน้ีเป็นจุดอ่อนเหมือนกัน ในการท่ีบริหารจัดการของสหกรณ์แต่ละสหกรณ์เพราะว่า
อาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยเหมือนกันทําให้เกิดความไม่สามัคคีกันได้ เพราะว่าถ้าเกิดผิดนัด
หน่ึงวันก็ตามถือว่าหลุดไปเลยพ้นไปเลย แล้วเห็นสหกรณ์ที่หากรรมการไม่ได้ด้วยถามว่าจะทําอย่างไร 
ก็ขอฝากว่าเพ่ือความสงบเรียบร้อยและเพ่ือผลประโยชน์ของสหกรณ์เราเองเจ็ดพันกว่าล้านใช่ไหมถ้า
จําไม่ผิด ขอโทษหน่ึงหมื่นสองพันล้านค่ะจําผิดก็ขอว่าให้การบริหารจัดการสหกรณ์ท่านเองด้วยความ
สงบเรียบร้อยและให้คํานึงถึงประโยชน์ของสหกรณ์ฯและของสมาชิกคิดว่าเด๋ียวอย่างไรท่านก็คงเลือก
กันได้นะค่ะ แล้วเป็นดุลยพินิจของสมาชิกมีตัวเลือกต้ังสิบสามตัวเลือกก็คิดว่าสมาชิกตัดสินใจเองได้
แล้ววินิจฉัยได้ว่าควรจะเลือกใครในสิบสามคนเพ่ือให้ได้มาเจ็ดคนถูกไหมค่ะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะ 
 ประธาน กล่าวขอบคุณ 

 นายสมศักด์ิ สุคัมภีรานนท์ ทะเบียนสมาชิก 521 ฟังท่านมานานแล้ว อยากจะทราบว่า 
สองท่านที่กล่าวหาคือใครเพ่ือประโยชน์สําหรับสมาชิกทุกคนก่อนที่จะไปลงเลือกต้ังจะได้พิจารณาได้      
 ประธาน แจ้งที่ประชุมผมเองก็ไม่อาจก้าวล่วงได้เด๋ียวจะมีปัญหา เขาฟ้องผมได้ ผมมี
หน้าที่อย่างเดียวคือพิจารณาว่าเขาน้ันสมัครได้หรือไม่ได้แค่น้ันเองนะครับ วาระน้ีเวลานานมากแล้ว
นะครับขอให้คณะกรรมการเลือกต้ังดําเนินการเลยนะครับ ขอเชิญคณะกรรมการเลือกต้ังครับ 
 นายชัยนาท ระเวง ประธานคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง กล่าวทักทายท่านประธาน 
ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ทุกท่านครับ กระผมนายชัยนาท ระเวง ผู้อํานวยการกองการผลิต
และซ่อมบํารุงได้รับการแต่งต้ังให้เป็นประธานกรรมการเลือกต้ังสหกรณ์ ชุดที่ 47 ในวันน้ีพร้อมด้วย
คณะกรรมการอีก 4 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธ์ิ จันทรารังษี นายชลอ สวยพริ้ง นายสุชีพ เอกฉาย  
เรืออากาศเอกหญิงญาดา ณ ลําพูน และมีคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเก่ียวกับการจัดการเลือกต้ังอีก 
8 ท่าน โดยที่สหกรณ์ออทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด มีกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน 
จะมีคณะกรรมการที่พ้นจากวาระทั้งหมด 7 ท่านนะครับและจะมีอยู่ต่อตามวาระจากชุดเดิมอีก             
8 ท่าน ดังน้ันในวันน้ีจะมีการเลือกต้ังทดแทนกรรมการท่ีพ้นวาระจํานวน 7 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการ
สหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกที่จะเข้ามาสมัครเป็นกรรมการ 7 ท่านที่พ้นวาระและได้มีการรับ
สมัครที่จะมาเป็นคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการชุดปัจจุบันได้พิจารณาคุณสมบัติต่างๆ 
ตามท่ีเราได้รับฟังกันเมื่อสักคู่ รับรองคณะกรรมการท้ังหมดส่งมาให้คณะกรรมการเลือกต้ังดําเนินการ
จัดการเลือกต้ังในเวลานี้ ผู้สมัครการเลือกต้ังทั้งหมดมี 13 ท่านครับ 13 ท่านน้ีให้พวกเราเลือกได้             
7 ท่านครับมีรายละเอียดดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

หมายเลข 1 นายกันต์ ทีฆนันทพร    
หมายเลข 2 นายอัครวัฒน์ ลิ้มวัฒนนนท์     
หมายเลข 3 นายศุภทัต กิจสําราญ 
หมายเลข 4 นายธมวุฒิ โภคาธิกรณ์ 
หมายเลข 5 นายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล  
หมายเลข 6 นายสมคิด คะเต็บหมัด 
หมายเลข 7 นายสมยศ บุญประทานพร 
หมายเลข 8 นายอุฬาร ศิริบุญฤทธ์ิ 
หมายเลข 9 ว่าที่ ร.ต. ชาย ชินะไพโรจน์ 
หมายเลข 10 นายชาญชัย ป่ินนิกร 
หมายเลข 11 นายชัยโรจน์ เป้าสุวรรณชัย 
หมายเลข 12 ว่าที่ ร.ต. ภาธรทฤต ปานสอน 
หมายเลข 13 นายศรายุธ อักษรศิริกุล 
ทั้งหมดมี 13 ท่านในปีน้ีเลือกได้ 7 ท่าน ต่อไปจะเป็นการช้ีแจงขั้นตอนและวิธีการ 

เลือกต้ังให้สมาชิกทราบว่าเป็นอย่างไร 
 นายประสิทธ์ิ จันทรารังษี กล่าวทักทายสมาชิกห้องเลือกต้ังมีสองห้องทางเข้าจะ

แบ่งเป็นซ้ายกับขวา ทางซ้ายสําหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานฯ ใช้บัตรพนักงานฯ หรือสแกนลายน้ิวมือ
ผ่าน Access Control และเข้าไปในคูหาเลือกต้ัง ส่วนทางขวามือของท่านจะเป็นของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์และผู้ เกษียณที่จะต้องลงลายมือช่ือเพ่ือเข้าคูหาเลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์เหมือนทุกปี ปีน้ีเลือกได้ไม่เกิน 7 ท่านนะครับ เมื่อเลือกเสร็จอย่าลืมกดปุ่มยืนยันการ
ลงคะแนนด้วยนะครับ ส่วนผู้สมัครเลือกต้ังรบกวนขอความร่วมมือในการหาเสียงบริเวณคูหาเลือกต้ัง 
หลังจากจบวาระนี้เราจะทําการเปิดคูหาเลือกต้ังและจะทําการปิดคูหาเวลา 15.00 น. ขอขยายเวลา
ปิดคูหาเป็น 15.30 น. และจะประกาศผลให้ทราบโดยจะปิดไว้ที่น่ีและหน้าอาคารสหกรณ์ 

 นายชัยนาท ระเวง ขออนุญาตที่ประชุมใหญ่รับรองมติในการที่ให้ผู้สมัครทั้ง                  
13 ท่าน และเลือกต้ังได้ 7 ท่าน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่รับรองด้วยครับ 

 นายชัยนาท ระเวง ดูแล้วเสียงส่วนใหญ่มีติรับรองการเลือกต้ังครั้งน้ีครับ 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ 

 
 นายชลอ สวยพร้ิง แจ้งวิธีการเลือกต้ังแบบตามตัวอักษร อักษร ส.เสือ จะอยู่

ทางขวามือ ก.ไก่ อยู่ซ้ายมือ มีมาตรการเว้นระยะห่างตามจุดที่กําหนดไว้เข้าแถวเป็นระเบียบด้วยนะ
ครับ เพ่ือความปลอดภัยของทุกๆ ท่านนะครับ 
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  ผลการนบัคะแนนเลือกต้ังกรรมการดําเนนิการ ชุดที่ 47 ปรากฏผลดังนี ้
ลําดับที ่      ชื่อ - สกุล    คะแนน  ลําดับที ่
   1.   นายกันต์  ทีฆนันทพร    332      6 
   2.   นายอัครวัฒน์  ลิ้มวัฒนนนท ์    300     10 
   3.   นายศุภทัต  กิจสําราญ    338      4  
   4.   นายธมวุฒิ  โภคาธิกรณ์    308      9 
   5.   นายรัตตัญญ ู  กลิ่นพิกุล    321      7 
   6.   นายสมคิด  คะเต็บหมัด    333      5 
   7.   นายสมยศ  บุญประทานพร    364      2 
   8.   นายอุฬาร  ศิริบุญฤทธ์ิ    248     12 
   9.   ว่าที่ ร.ต.ชาย  ชินะไพโรจน์    312       8 
  10.   นายชาญชยั  ปิ่นนิกร       435       1 
  11.   นายชัยโรจน์   เป้าสุวรรณชัย    269      11 
  12.   ว่าที่ ร.ต.ภาธรทฤฒ ปานสอน    343       3 
  13.   นายศรายุธ  อักษรศิริกุล    180       13 
 
               ผูท้ี่ได้คะแนนลาํดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 7 ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนนิการ ชุดที่ 47  
มีวาระการดํารงตําแหนง่ 2 ปี  

ผลการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 47  ได้แก่ 
   1.   นายชาญชยั  ปิ่นนิกร 
   2.   นายสมยศ  บุญประทานพร  
   3.   ว่าที่ ร.ต.ภาธรทฤฒ ปานสอน 
   4.   นายศุภทัต  กิจสําราญ 
   5.   นายสมคิด  คะเต็บหมัด 
   6.   นายกันต์  ทีฆนันทพร 
   7.   นายรัตตัญญ ู  กลิ่นพิกุล    
 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินประจําปี 2564 
  นายอาภากร เทศพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กล่าวทักทายประธาน กรรมการ และ
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม ตามท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในรอบปี 2564 มีรายละเอียดอยู่ใน
วาระการประชุมหน้า 71 ถึง 103 และแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ฯ สําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มี
เรื่องสําคัญในการสุ่มตรวจสอบดังน้ี 
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1 ตามที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุน สหกรณ์ฯ มีรายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้กู้ยืมปี 
2564 จํานวน 384,289,923.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.46 ของรายได้รวม 
และมีรายได้ดอกเบ้ียรับเงินฝากในปี 2564 จํานวนเงิน 80,092,770.27 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 14.48 ของรายได้รวม 

2 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
สหกรณ์ฯ มีเงินลงทุนจํานวน 2,867,314,730.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.42 
ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น มีค่าเผื่อการปรับมูลค่าการลงทุนและการด้อยค่าของหุ้น
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 18,104,730.44 บาท 

3 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
สหกรณ์ฯ มีเงินฝากสหกรณ์อ่ืนจํานวน 2,465,034,024.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 
20.14 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น  
(รายละเอียดปรากฏในหน้า 79 ถึง หน้า 103) 

  นายอาภากร เทศพันธ์ ผู้สอบบัญชี เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะ
การเงิน ประจําปี 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังน้ี 
  - รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,179,272,045.16 บาท 
  - รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  8,061,164,975.06 บาท 
  - รวมสินทรัพย์           12,240,437,020.22 บาท 
  - รวมหน้ีสินหมุนเวียน  7,122,712,743.29 บาท 
  - รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน      11,163,072.22 บาท 
  - รวมหน้ีสินของสหกรณ์  7,133,875,815.51 บาท 
  - รวมทุนของสหกรณ์       5,106,561,204.71 บาท 
  - รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์       12,240,437,020.22 บาท 
  - รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ     49,510,308.83 บาท 
  - กําไร (ขาดทุน) สุทธิ      321,158,681.33 บาท 
  - เงินสด ณ วันต้นปี            2,473,146,222.34 บาท 
  - เงินสด ณ วันสิ้นปี   2,785,385,607.47 บาท 
  - รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร   320,343,036.82 บาท 
  - รวมเงินฝากสหกรณ์อ่ืนๆ  2,465,034,024.43 บาท 
  - รวมเงินลงทุน          2,867,314,730.44 บาท 
  - รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น    794,802,144.13 บาท 
  - รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว  5,727,213,066.02 บาท 
 (รายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี หน้า 79 ถึง 103) 
 นายรัฐกร เลิศไกร สอบถามข้อสงสัยที่เป็นนัยสําคัญของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่มี
ระบุไว้ในรายงานการตรวจสอบไหม ในการตรวจพบ เช่น ค่าเบ้ียประชุมที่เพ่ิมขึ้นจากปกติ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกิน 72,000.-บาท/ต่อปี ท่านตรวจพบไหม 
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 นายอาภากร เทศพันธ์ แจ้งที่ประชุมการตรวจสอบมีข้อกําหนดไว้ หากตรวจพบ
ข้อเท็จจริงก็จะรายงาน แต่กรณีไม่พบจะรายงานตามน้ี 
 ประธาน ขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินประจําปี 2564 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจําปี 2564 ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2564 
  นางวรกร แช่มเมืองปัก ผู้ตรวจสอบกิจการ รายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
ประจําปี 2564 จากการตรวจสอบทุกเดือน และมีการรายงานประชุมให้คณะกรรมการดําเนินการ
ทราบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการตรวจสอบเน้นหลักในเรื่องดังน้ี 
  การบัญชี 
  -  สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด ซึ่งเหมาะสม
และเพียงพอกับปริมาณธุรกิจ 
  -  การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและมีเอกสารประกอบรายการ
บัญชีเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้ 
  การเงิน 
  -  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเงินสดคงเหลือ 182,569.50 บาท อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้จัดการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 ได้ทําการตรวจนับเงินสด มีเงินคงเหลือจํานวน 
2,393,848.50 บาท มีจํานวนถูกต้องตรงตามบัญชีแยกประเภทและเป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษา
เงินสด ณ สิ้นวันไม่เกิน 3,000,000.00 บาท 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเงินฝากธนาคาร ดังน้ี 
  -  บัญชีกระแสรายวัน 12,929.97 บาท 
   -  บัญชีออมทรัพย์ 314,312,137.82 บาท 
   -  บัญชีออมทรัพย์พิเศษ 0.00 บาท 
  -  บัญชีประจํา 6,000,000.00 บาท 
  รวม 320,325,067,79 บาท 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเงินฝากสหกรณ์อ่ืน ดังน้ี 
  บัญชีออมทรัพย์ 
  -  สอ.ตํารวจนํ้า จํากัด 10,030,406.54 บาท 
   -  สอ.สาธารณสุขร้อยเอ็ด จํากัด  150,382,191.78 บาท 
  -  สอ.อนามัยสุรินทร์ จํากัด 300,000,000.00 บาท 
  -  สอ.ตํารวจสงขลา จํากัด 103,562,163.09 บาท 
  -  สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํากัด 100,000,000.00 บาท 
  -  ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด 1,059,263.02 บาท 
  บัญชีออมทรัพย์พิเศษ 
  -  สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จํากัด 8,546.22 บาท 
  -  สอ.สาธารณสุขมหาสารคาม จํากัด 0.00 บาท 
   -  สอ.ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จํากัด 50,000,000.00 บาท 
  -  สอ.สาธารณสุขนครพนม จํากัด 150,000,000.00 บาท 
  -  สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 250,000,000.00 บาท 
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  บัญชีประจํา  
  -  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 950,000,000.00 บาท 

  -  สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จํากัด 100,000,000.00 บาท 
     -  สอ.ตํารวจสุราษฎร์ธานี จํากัด 250,000,000.00 บาท 

     -  สอ.ตํารวจนํ้า จํากัด 50,000,000.00 บาท 
  -  สอ.ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 0.00 บาท 

  รวม 2,465,042,570.65 บาท 
  -  การดําเนินงาน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสมาชิกดังน้ี 
  -  สมาชิก 3,729 คน  
  -  สมาชิกสมทบ 734 คน  
  รวมสมาชิกทั้งสิ้น 4,463 คน 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเงินให้กู้แก่สมาชิก 
  -  เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 71,878,184.00 บาท 
   -  สามัญ 5,275,491,008.58 บาท 
  -  พิเศษ 748,689,933.62 บาท 
  รวมเงินกู้ทั้งสิ้น 6,096,059,126.20 บาท 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีลูกหน้ีอ่ืน 
  -  ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 2,438,291.57 บาท 
  -  ลูกหน้ีระหว่างดําเนินคดี 0.00 บาท 
  -  ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 30,754,344.99 บาท 
  รวม 33,192,636.56 บาท   
  หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 19,815,552.61 บาท 
  รวมลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 13,377,083.95 บาท 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
  -  สอ. สาธารณสุขยโสธร จํากัด 177,776,000.00 บาท 
   -  สอ. สาธารณสุขมหาสารคาม จํากัด 72,148,000.00 บาท 
  -  สอ. สาธารณสุขชัยภูมิ 56,000,000.00 บาท 
  -  สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด  8,322,000.00 บาท 
  -  สอ.คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จํากัด  98,333,000.00 บาท 
  -  สอ. สาธารณสขุจังหวัดอํานาจเจริญ จํากัด 0.00 บาท 
  -  สอ.ตํารวจสงขลา จํากัด 0.00 บาท 
  -  สอ.สาธารณสุขร้อยเอ็ด จํากัด  0.00 บาท 
   รวม 412,579,000.00 บาท 
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเงินลงทุน (ราคาทุน) ดังน้ี 
  -  กองทุนส่วนบุคคล บลจ. ทิสโก้ 100,000,000.00 บาท 
  -  กองทุนส่วนบุคคล บลจ. กสิกรไทย 150,000,000.00 บาท 
  -  กองทุนส่วนบุคคล บลจ. เอ็มเอฟซี 100,000,000.00 บาท 
  -  กองทุนส่วนบุคคล บลจ. กรุงศรี 100,000,000.00 บาท 
   -  พันธบัตรออมทรัพย์การรถไฟแห่งประเทศไทย 100,000,000.00 บาท 
  -  หุ้นกู้ 1,745,000,000.00 บาท 
  -  หุ้นสามัญ บมจ. สหประกันชีวิต 200,000.00 บาท 
   -  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 553,000,000.00 บาท 
  -  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จํากัด 10,000.00 บาท 
  -  หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด 1,000,000.00 บาท 
  รวมเงินลงทุน 2,849,210,000.00 บาท 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเงินรับฝากจากสมาชิก 
  -  ออมทรัพย์ 5,012,654,125.31 บาท 
  -  ออมทรัพย์พิเศษ 176,024,454.03 บาท 
  -  ทวีทรัพย์ 103,902,520.88 บาท 
  -  ประจํา 1,535,335,142.38 บาท 
  รวมเงินฝากทั้งสิ้น 6,827,916,242.60 บาท 
  สมาชิกมีเงินฝากเฉลี่ยคนละ 1,529,893.85 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมโดยการออกต๋ัว  
สัญญาใช้เงิน ดังน้ี 

  วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
  -  บมจ. ธนาคารกรุงไทย 30,000,000.00 บาท 
   ใช้เงินกู้ยืมไปเป็นจํานวนเงิน 164,600.47 บาท   
  วงเงินกู้ยืม ดังน้ี 
  -  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 645,000,000.00 บาท 
   ใช้เงินกู้ยืมไปเป็นจํานวนเงิน 250,000,000.00 บาท 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทุนเรือนหุ้น 
  - ทุนเรือนหุ้น 4,317,564,100.00 บาท 
  สมาชิกถือหุ้นเฉลี่ยคนละ 967,412.97 บาท 
 

  ผลการตรวจสอบ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ฯ ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงิน
รวมท้ังสิ้น 82,646,809.00 บาท สหกรณ์ฯ ใช้จ่ายเงินตามงบประมาณไปรวม 50,935,764.23 บาท 
(ร้อยละ 61.63) คงเหลือวงเงินงบประมาณ 31,711,044.77 บาท (ร้อยละ 38.37) 
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  รายจ่ายสหกรณ์ฯ ได้จ่ายไปเพ่ือกิจการของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และส่วนใหญ่อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่กําหนดไว้ เว้นแต่มีรายจ่ายเกิน
วงเงินงบประมาณ 
          (บาท)  (ร้อยละ) 
  ค่าตอบแทนสําหรับสมาชิก กรรมการ 
  เจ้าหน้าที่ และผ้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ 24,650.00  (1.67) 
  ค่าดูแลระบบต่างๆ     1,266.51  (0.18) 
  เครื่องคอมพิวเตอร์ PC   46,632.00 (13.88) 
    รวม     72,548.51 
  ซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้ถัวเฉล่ียได้ทุกหมวดของงบประมาณค่าใช้จ่าย และงบ
ลงทุนถัวเฉล่ียได้ภายในหมวดของงบประมาณลงทุน   
  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  ผู้ตรวจสอบกิจการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ สรุปได้ดังน้ี 

1. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน รายช่ือผู้ค้ําประกันงินกู้บางส่วนยังเป็นคณะกรรมการชุดเก่า ซึ่ง 
ไม่ได้ปรับปรุงรายช่ือให้เป็นปัจจุบัน 

ได้เสนอแนะให้สหกรณ์ฯติดตามหนังสือค้ําประกันของคณะกรรมการชุดใหม่มาประกอบ 
           หนังสือสัญญากู้เงินเพ่ือความสมบูรณ์ของหลักประกัน สหกรณ์ฯดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. แบบฟอร์มใบกู้ยืมเงินของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ระบุตามระเบียบว่าด้วย “การยืมเงิน 
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2536” ซึ่งไม่สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วย “การยืมเงินของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554” ที่สหกรณ์ฯถือปฏิบัติ 

ได้เสนอแนะให้สหกรณ์ฯแก้ไขข้อความในแบบฟอร์มการกู้ยืมเงินของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ 
           เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ฯถือปฏิบัติ สหกรณ์ฯดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. สหกรณ์ฯไม่มีการเปลี่ยน Password ในการเข้าใช้งานระบบงานสหกรณ์ฯ จึงไม่ 
เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วย การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2557 หมวด 1 ว่าด้วยการพิสูจน์ตัวตนข้อ 11. “ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยน
รหัสผ่านทุกๆ 60 วัน หรือทุกคร้ังเมื่อมีการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

ได้เสนอแนะให้สหกรณ์ฯปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เพ่ือเป็นไปตามหลัก 
           ควบคุมภายในที่ดีและเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. ระเบียบนายทะเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยมีการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
แต่สหกรณ์ฯ ยังไม่ได้แก้ไขข้อบังคับและระเบียบ ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2552 

 ได้เสนอแนะให้สหกรณ์ฯแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ 
ผู้ตรวจสอบกิจการให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียบสหกรณ์ดังกล่าว สหกรณ์ฯอยู่
ระหว่างดําเนินการ 
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5. กฎกระทรวงเกี่ยวกับ การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ 
เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีการ
ปรับปรุงแก้ไขและมีข้อกําหนดที่ต้องระบุไว้ในข้อบังคับหลายประการ 
 ได้เสนอแนะให้สหกรณ์ฯแก้ไขข้อบังคับเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว 
สหกรณ์ฯอยู่ระหว่างดําเนินการ 

(รายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี หน้า 105 ถึง 115) 
 ประธาน แจ้งที่ประชุม เมื่อไม่มีสมาชิกซักถามขอที่ประชุมรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบ
กิจการ ประจําปี 2564 
ที่ประชุม  รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2564 
   ประธานฯ เสนอที่ประชุม พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2564 ดังน้ี 
  ผู้จัดการ เสนอที่ประชุม พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ จํานวน 321,158,681.33 บาท 
ประจําปี 2564 ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้จัดสรรกําไรสุทธิ ดังน้ี  
   1) เป็นของสมาชิกร้อยละ 86.82 ของกําไรสุทธิ คือ 
         ร้อยละ  
   1.1) เงินปันผล    76.51  
   1.2) เงินเฉลี่ยคืน     10.31 
         เงินปันผลคลาดเคลื่อน        - 
                  รวม    86.82 
  2) เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ 10.45 ของกําไรสุทธิ คือ 
         ร้อยละ 
   2.1) ทุนสํารอง    10.00   
   2.2) ทุนรักษาระดับเงินปันผล    0.03 
   2.3) ทุนเพ่ือการศึกษาและอบรม    0.09 
   2.4) ทุนสาธารณประโยชน์      0.16   
   2.5) ทุนส่งเสริมสวัสดิการตามควรแก่สมาชิก  0.17 
           รวม     10.45 
  3) เป็นผลตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 2.72 ของกําไรสุทธิ คือ 
         ร้อยละ  
   3.1) กรรมการ      1.09 
   3.2) เจ้าหน้าที่      1.63 
          รวม      2.72 
  4) เป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 0.01 ของกําไรสุทธิ 
 (รายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี หน้า 117 ถึงหน้า 118) 
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  นายรัฐกร เลิศไกร แจ้งที่ประชุมในปี 2563 กับปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงกําไร
ประมาณ 3,500,000.00 บาท ลองนํามาหารจํานวนคณะกรรมการ 15 ท่าน เฉลี่ย 230,000.00 บาท 
หากคิดรวมเจ้าหน้าที่เพ่ิมไปด้วย ซึ่งมีการลงแรงหรือมีนโยบายในการหากําไรเทียบเท่าปีก่อนได้แค่ 
116,000.00 บาท ยํ้าอีกครั้งกําไรประมาณ 3.5 ล้านบาท หรือตีสัก 4 ล้านบาท ถ้านํามาหาร 35 คน 
น่ี เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไรเขาทําตามนโยบาย คณะกรรมการ 15 ท่าน หารแล้วตกท่านละ 230,000.00 
บาท ตีไปซะ 250,000.00 บาท ผมบวกให้ จริงแล้วกําไร 3,300,000.00 บาท หารกรรมการ 15 ท่าน 
ตกท่านละ 220,000.00 บาท แต่หากกรรมการได้รับ 230,000.00 บาท แสดงว่ากําไรต้องเพ่ิมนะ               
ที่ผมจะสื่อคืออยากให้คณะกรรมการเห็นว่าคณะกรรมการควรมีนโยบายกับสหกรณ์เพ่ิมมากขึ้น ไม่ใช่
ว่าบริหารแบบเดิมๆ ปีน้ีปันผลเท่าเดิม แต่เงินเฉล่ียคืนลดลง ซึ่งเงินในส่วนน้ีคือสิ่งที่สมาชิกที่มีทุน
เรือนหุ้นและที่ทําธุรกรรมสินเช่ือประสงค์จะได้รับเมื่อมีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สิ่งที่จะฝากให้
กรรมการต้องทําคือปีหน้าต้องมีกําไรมากขึ้นครับ ขอบคุณครับ 
  ประธาน กล่าวขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะของสมาชิกและเสนอที่ประชุม พิจารณา
รับรองจัดสรรกําไรสุทธิ ปี 2564 ตามท่ีเสนอ  
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2564 ตามท่ีเสนอ   
 
ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจําปี 2565 
  ผู้จัดการฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจําปี 2565       
มี 9 พันธกิจ ได้แก่  
  พันธกิจท่ี 1 :  ส่งเสริมการออมในหมู่สมาชิก 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการออมในหุ้นกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการออมรูปแบบเงินฝากระยะยาวอย่างต่อเน่ือง 
  กลยุทธ์ที่ 3 ให้ความรู้เรื่องการออม และการสร้างวินัยทางการเงิน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก เพ่ือสร้างวินัยทางการเงิน 
  พันธกิจท่ี 2 :  พัฒนาบริการสินเชื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความ
ต้องการของสมาชิก 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเช่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 
  พันธกิจท่ี 3 :  บริหารการลงทุนเพื่อความม่ันคงของสหกรณ์ และสมาชิก 
  กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมช่องทางการลงทุนภายใต้กรอบกฎหมายที่กําหนด 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างทางการเงิน และแผนการลงทุนของสหกรณ์ 
  พันธกิจท่ี 4 :  บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 1 บริหารงานตามหลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการตอบสนอง 
  กลยุทธ์ที่ 2 บริหารงานตามหลักภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม 
  กลยุทธ์ที่ 3 บริการงานตามหลักการมอบอํานาจ นิติธรรม และความเสมอภาค 
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  พันธกิจท่ี 5 :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการบริการสมาชิก 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบงานสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดหา และปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการบริการที่มีประสิทธิภาพ 

  พันธกิจท่ี 6 :  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินงานสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากรรมการ และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากรรมการ และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านบริหาร
การเงิน กฎหมาย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมาชิก ให้มีความรู้เรื่องที่เก่ียวข้องสหกรณ์ 

  พันธกิจท่ี 7 :   จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
  กลยุทธ์ที่ 1 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีของสมาชิก 
  กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีสวัสดิการที่หลากหลายเพ่ิมขึ้น 
  พันธกิจท่ี 8 :  ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 1 จัดกิจกรรมช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ใน บวท. 
  กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  พันธกิจท่ี 9 :  บริการสมาชิกเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

กลยุทธ์ที่ 1 นําระบบแอพพลิเคช่ันมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการและทําธุรกรรมกับ
สหกรณ์ 

  กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงระบบงานสหกรณ์ 
  

หมวด งบประมาณป ี2565 ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(บาท) 

1)  หมวดเงินเดือน                             20,558,765.00 
2)  หมวดค่าตอบแทน 8,676,407.00 
3)  หมวดค่าใช้สอย 22,711,328.00 
4)  หมวดวัสดุ 530,000.00 
5)  หมวดแผนงานและโครงการ                               655,000.00 
6)  งบสํารอง 5,313,150.00 
       รวมงบประมาณคา่ใช้จ่ายทั้งสิ้น 
หมายเหตุ  งบประมาณค่าใช้จ่าย หมวด 1-6 ถัวเฉล่ียได้
ทุกหมวดของงบประมาณค่าใช้จ่าย 

58,444,650.00 

7)  งบประมาณลงทุน 
     7.1 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สหกรณ์ระบบใหม่ ปี 2564-2566 ระยะเวลา 3 ปี  
ประกอบด้วยการพัฒนา 3 ระยะ  ดังน้ี 
     - แผนพัฒนาระยะที่ 1 ปี 2564 

                            
                             7,729,200.00  

                           
 

5,330,000.00 



37 
 

     - แผนพัฒนาระยะที่ 2 ปี 2565 
     - แผนพัฒนาระยะที่ 3 ปี 2566 
  7.2 เครื่องใช้สํานักงานและระบบงานสนับสนุนอ่ืนๆ  
     - เครื่องใช้สํานักงานอ่ืนๆ 
     - บอร์ดแสดงโครงสร้างองค์กร 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 
     - อุปกรณ์  Switch Hub 
     - ระบบ Multimedia ห้องประชุมอาคารใหม ่
     - ระบบ Multimedia ห้องประชุมอาคารเก่า 
     - ระบบกลอ้งวงจรปิด 
     - ระบบตู้คู่สายโทรศัพท ์
     - ระบบแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม้  
     - ระบบดับเพลิง 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์ Server 
     - อุปกรณ์ WIFI Access Point 
     - เครื่องพิมพ์ Laser Printer 
     - เครื่องพิมพ์ Passbook 
     - เครื่องพิมพ์ Dot Matric 
     - โปรแกรมโอนไฟล์อัตโนมัติ 
  7.3 งานปรับปรุงอาคาร  
     - งานปรับปรุงฝ้าเพดาน , ระบบไฟฟ้าและห้องนํ้า 
     - งานปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ 
     - งานปรับปรุงต่อเติมพ้ืนที่ห้องทํางานและห้อง       
ประชุม 
     - ต้ังเผื่อกรณีงานเพ่ิมปรับปรุงอาคารเก่าร้อยละ 10 
ของงบประมาณ 
  7.5 สํารองงบลงทุน 

                              2,050,000.00  
                                 820,000.00 

 
             100,000.00 
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                                 457,220.00 
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                                   50,000.00 
                                 300,000.00 
                                 200,000.00 

                                    300,000.00  
                                     60,000.00 

                                 8,000.00  
29,000.00  
15,000.00  

                                5,500.00  
 

                              800,000.00 
500,000.00 

4,339,635.00 
 

433,964.00 
 

1,640,952.00 
รวมงบประมาณลงทุน 
หมายเหตุ  งบประมาณลงทุนหมวด 7 ถัวเฉล่ียได้ทุกหมวด
ของงบประมาณลงทุน  

18,050,471.00 

รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายและงบประมาณลงทุน 76,495,121.00 
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ประมาณการรายได้ - รายจา่ย ปี 2565  

รายการ 
ประมาณการ 
(ล้านบาท) 

1. ประมาณการรายได้  
      1.1 ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิก            391.97  
      1.2 ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้สหกรณ์อ่ืนกู้และผลตอบแทนจากการ
ลงทุน            190.25  
      1.3 รายได้อ่ืนๆ               2.00  

รวมประมาณการรายได้  584.22 
2. ประมาณการรายจา่ย   
       2.1 ดอกเบ้ียจ่าย            192.00  
       2.2  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 56.23 

ประมาณการรายจ่าย            248.23  
ประมาณการกําไรสุทธ ิ            335.99  

 
(รายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี หน้า 120 ถึง 142)  
 
 ประธาน เสนอที่ประชุมอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจําปี 2565 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจําปี 2565 ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่ 9 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ ประจําปี 2564 
  นายทะเบียน แจ้งที่ประชุมรับทราบจํานวนยอดผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกและ 
ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ประจําปี 2564 ดังน้ี 
  -  จํานวนสมาชิกต้นปี 2564    จํานวน 3,705 คน 
  -  จํานวนสมาชิกสมทบ     จํานวน    723 คน 
  -  จํานวนสมาชิกเพ่ิม      จํานวน      47 คน 
  -  จํานวนสมาชิกสมทบเพ่ิม   จํานวน      31 คน 
  -  จํานวนสมาชิกลาออก    จํานวน        8 คน 
  -  จํานวนสมาชิกสมทบลาออก   จํานวน      17 คน 
  -  จํานวนสมาชิกถึงแก่กรรม   จํานวน      15 คน 
  -  จํานวนสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม   จํานวน        3 คน 
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 ยอดรวมสมาชิกสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 3,729 คน  สมาชิก
สมทบ 734 คน รวมสมาชิกและสมาชิกสมทบทั้งสิ้น 4,463 คน (รายละเอียดปรากฏในหนังสือ
รายงานประจําปี หน้า 144) 

 ประธาน เสนอที่ประชุมรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ประจําปี 2564 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน ประจําปี 2565 
  เหรัญญิก เสนอที่ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด พ.ศ. 2552 ข้อ 18. กําหนดไว้ว่า “วงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจ
กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีหน่ึงๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน 
วงเงินซึ่งกําหนดดังว่าน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” 
  ตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ สามารถกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
หรือค้ําประกันได้จํานวน 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารองของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออม
ทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด มีทุนเรือนหุ้นจํานวน 4,317,564,100.00 บาท     
ทุนสํารอง 361,056,848.53 บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 4,678,620,948.53 บาท วงเงิน 1.5 เท่าเป็น
จํานวนเงิน 7,017,931,422.80 บาท 
  ฉะน้ันเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจตามแผนงานที่ได้วางไว้ จึงเห็นควรกําหนด
วงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน ประจําปี 2565 เป็นจํานวน 3,000,000,000.00 บาท             
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (รายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี หน้า 146) 

 ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน
ประจําปี 2565  
ที่ประชุม อนุมั ติวง เ งินซึ่ งสหกรณ์อาจ กู้ ยืมหรือค้ํ าประกันประจําปี  2565 จํานวน 
3,000,000,000.00 บาท ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2565 
  เหรัญญิก เสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2565 เพ่ือให้
เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์               
ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2544 กําหนดไว้ ในปีน้ีไม่มีสมาชิกสมัครทําหน้าที่ผู้
ตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีนิติบุคคลภายนอกเสนอราคามาหลายราย คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ
รายละเอียดการผ่านการตรวจสอบกิจการจากสหกรณ์อ่ืนแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกต้ัง
ผู้ตรวจสอบกิจการ 2 ราย ดังน้ี 
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รายช่ือผู้ตรวจสอบกิจการเสนอบริการ ประจําปี 2565 
รายละเอียด บริษัทที่ 1 บริษัทที่ 2 

ชื่อสํานักงาน บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด บริษัท ทีเคแอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด 
ชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ดร.วรกร แช่มเมืองปัก 

โทร 02-866-2538 , 081-904-2193 
นางสาวคณพิชญ์ นาคคง 
โทร 02-102-7531 , 086-549-9814 

การเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการ 

เข้าตรวจสอบทุกเดือนๆ ละ 2-4 วัน 
ผู้ช่วยคร้ังละ 4-7 คน 

เข้าตรวจทุกเดือนๆละ 2-3 วัน ทีมปฏิบัติงาน 
2-4 คน 

การรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการ 

รายงานผลการตรวจสอบทุกเดือน 
เข้าร่วมประชุมได้ 

รายงานผลการตรวจสอบทุกเดือน 
เข้าร่วมประชุมได้ 

การให้บริการอ่ืนๆ ให้คําแนะนําในด้านการบริหารงานการเงิน และการ
บัญชีตามที่สมควร ไม่คิดค่าบริการพิเศษ 

ให้คําแนะนําในด้านการบริหารงานการเงิน และ
การบัญชีตามที่สมควร ไม่คิดค่าบริการพิเศษ 

ค่าธรรมเนียม 150,000.00 บาท 120,000.00 บาท 

รายช่ือลูกค้าอ้างอิง สอ.บริษัทวิทยุการบินฯ ปี 2556-2560 และ 2564 
สอ.ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2557-2564  
สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ ปี 2560-
2564 
สอ.ครูผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์ฯ ปี 2562-2564 
สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ปี 2563  
สอ.จุฬา ปี 2560 

สอ.บริษัทวิทยุการบินฯ ปี 2561-2562 
สอ.รพ.ตํารวจแห่งชาติ ปี 2560-2564 
สอ.พนง.โอสถสภา ปี 2561-2564 
สอ.กรมอนามัย ปี 2563-2564 
สอ.ท่าอากาศยาน ปี 2561-2564 
สอ.เพ่ือพนักงานในเครือสหพัฒน์ฯ ปี 2562-
2564 

 
ซึ่งผู้เสนอราคาทั้ง 2 รายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กําหนด 

(รายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี หน้า 148) 
  ประธาน เสนอที่ประชุม เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2565 ว่าจะเลือกบริษัท
ที่ 1 คือ บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด เสนอราคาค่าบริการ 150,000.00 บาท หรือบริษัท
ที่ 2 บริษัท ทีเคแอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เสนอราคาค่าบริการ 120,000.00 บาท  
ที่ประชุม ที่ประชุม มีมติเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกบริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2565 ในราคา 150,000.00 บาท และให้บริษัท ทีเคแอคเค้า แอนด์ แอส
โซซิเอท จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสํารอง 
 
ระเบยีบวาระที่ 12 พิจารณาเลือกต้ังผูส้อบบัญชี ประจําปี 2565 
  เหรัญญิก เสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565 เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด พ.ศ.2552 ข้อ 25 ที่
กําหนดไว้ว่า การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์น้ันต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปีน้ี
มีผู้สอบบัญชีเสนอราคาเข้ามาหลายราย คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติรายละเอียดการสอบ
บัญชีจากสหกรณ์อ่ืนแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังผู้สอบบัญชีเพียง 3 บริษัท ได้แก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

รายช่ือผู้สอบบัญชีเสนอบริการ ประจําปี 2565 

รายละเอียด บริษัทที่ 1 บริษัทที่ 2 บริษัทที่ 3 

ชื่อสํานักงาน บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด บริษัท สํานักงานบัญชี ทองเอก 
จํากัด 

บริษัท สํานักงานมิลเลนเนียม 
ออดิท จํากัด  

ชื่ อ ผู้ ส อ บ
บัญชี 

นายอาภากร เทศพันธ์ 
โทร 089-205-7861 ,  
02-115-9940 

นายศักด์ิชาย จันทร์เรือง 
โทร 094-925-5993 ,  
081-348-9854 

นายสิทธิศักด์ิ เทียนทอง 
โทร 089-444-4155 , 
02-711-1898  

การเข้า
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
บัญช ี

เข้าตรวจอย่างน้อยปีละ 5 คร้ังๆ ละ
ไม่น้อยกว่า 5 คน อย่างน้อย 3-5 วัน 
เข้าร่วมประชุมได้ 

เข้าตรวจอย่างน้อยปีละ 4 คร้ังๆ 
ละไม่น้อยกว่า 4 คน อย่างน้อย 3-
4 วัน เข้าร่วมประชุมได้ 

เข้าตรวจอย่างน้อยปีละ 2-4 
คร้ังๆ ละไม่น้อยกว่า 3-5 คน 
อย่างน้อย 3-5 วัน เข้าร่วม
ประชุมได้ 

การรายงาน
ผลการ
ตรวจสอบ
บัญช ี

ร า ย ง า น ผ ล ส อ บ บั ญ ชี แ ล ะ
ข้อเสนอแนะทุกคร้ังหลังตรวจเสร็จ 

ร า ย ง า น ผ ล ส อ บ บั ญ ชี แ ล ะ
ข้อเสนอแนะทุกคร้ังหลังตรวจ
เสร็จ 

รายงานผลสอบบัญชีและ
ข้อเสนอแนะทุกคร้ังหลังตรวจ
เสร็จ 

การให้บริการ
อ่ืนๆ 

ให้คําแนะนําในด้านการบริหารงาน
การเงิน และการบัญชีตามท่ีสมควร 
ไม่คิดค่าบริการพิเศษ 

ใ ห้ คํ า แ น ะ นํ า ใ น ด้ า น ก า ร
บริหารงานการเงิน และการบัญชี
ตามที่สมควร ไม่คิดค่าบริการ
พิเศษ 

ให้คําแนะนําในด้านการ
บริหารงานการเงิน และการบัญชี
ตามที่สมควร ไม่คิดค่าบริการ
พิเศษ 

ค่าธรรมเนียม 160,000.00 บาท 160,000.00 บาท 120,000 บาท 

รายชื่อลูกค้า
อ้างอิง 

สอ.บ.วิทยุการบินฯ ปี 2558-2559  
สอ.ปตท. ปี 2564 
สอ.บ.ทีโอที ปี 2564 
สอ.กรมป่าไม้ฯ ปี 2564 
สอ.จุฬาลงกรณ์ฯ ปี 2564 
สอ.พนง.ธปท. ปี 2564 
สอ.ข้าราชการสรรพากร ปี 2564 
สอ.บ.ท่าอากาศยานไทยฯ ปี 2564 

สอ.สาธารณสุขยโสธร ปี 2564  
สอ .สาธารณสุโขทัย ปี 2560-
2564  
สอ.สาธารณสุขสมุทรปราการ ปี 
2560-2564  
สอ.ฐานทัพเรือสัตหีบ ปี 2561-
2564  
สอ.กรมสรรพาวุธทหารเรือฯ ปี 
2561-2564 
สอ.พนง.ไออาร์พีซี ปี 2561-2564 
สอ.สํานักงบประมาณ ปี 2561-
2564 
สอ .ธุรกิจก๊าซ ปตท . ปี 2560-
2564 

สอ.บ.วิทยุการบินฯ ปี 2561-
2562 
สอ.สาธารณสุขภูเก็ต ปี 2562-
2564 
สอ.ตํารวจภูเก็จ ปี 2562 
สอ.บ.ซมูิโว เมทัล ปี 2563-2564 
สอ.องค์กรเภสัชกรรม ปี 2554-
2555 
สอ.วังเดิม ปี 2552-2553 
สอ.กองบินตํารวจ ปี 2544 , 
2546 และ 2550 

 
ซึ่งผู้เสนอราคาทั้ง 3 มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กําหนด (รายละเอียด 

ปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี หน้า 150) 
  นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน แจ้งที่ประชุมการคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามท่ีเสนอมา 
ควรมีการเสนอผู้สอบบัญชีสํารองเผื่อไว้  
  เหรัญญิก แจ้งที่ประชุมบริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด แจ้งรายช่ือผู้สอบบัญชี
มา 2 ท่าน 
  นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน แจ้งที่ประชุมหากมีการแจ้งช่ือผู้สอบบัญชีสํารองมาควร
เสนอที่ประชุมใหญ่รับทราบด้วย เพราะเป็นการระบุตัวบุคคล ไม่เหมือนการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่
เลือกเป็นนิติบุคคล 
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ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมบริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด แจ้งช่ือ นายอาภากร  
เทศพันธ์ ทะเบียน 5282 เป็นผู้สอบบัญชี และแจ้งช่ือ นายศิริเพชร สุนทรวิภาค ทะเบียน 8338 เป็น
ผู้สอบบัญชีสํารอง  
  ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565  
ที่ประชุม มีมติเสียงข้างมากเลือกบริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด โดยนายอาภากร    
เทศพันธ์ ทะเบียน 5282 เป็นผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565 ในราคา 160,000.00 บาท และมีนายศิริ
เพชร สุนทรวิภาค ทะเบียน 8338 เป็นผู้สอบบัญชีสํารอง  
 
ระเบยีบวาระที่ 13 พิจารณาการตัดจําหนา่ยหนีสู้ญ 
  นายกิตติกร ศรีม่วง เสนอที่ประชุมพิจารณาตัดหน้ีสูญในปี 2564 ได้แก่ลูกหน้ี
ดําเนินคดีซึ่งพ้นกําหนดระยะเวลาติดตามบังคับคดีจํานวน 1 ราย ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการติดตามหน้ี
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตัดจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหน้ีของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546 กําหนดไว้ครบถ้วนและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็น
ควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณามีรายละเอ ียดดังน้ี 

พ.อ.อ.สมศักด์ิ จินดางิน  
- ย่ืนฟ้อง 9 กรกฎาคม 2551 จํานวนทุนทรัพย์ 419,305.77 บาท 
- ศาลมีคําพิพากษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 (ทําสัญญาประนีประนอมยอมความ)  
- นําหลักทรัพย์จํานองออกขายทอดตลาด 2 รายการ ได้แก่ ที่ดิน น.ส. 3 ก. เลขที่ 

1733 และ 1679 เลขที่ดิน 65 และ 22 เล่ม 18 ก. และ 17 ข. หน้า 33 และ 29 ตําบลผักขะ อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

- ขายทอดตลาดได้ในราคา 60,788.96 บาท 
- ชําระหน้ีภายนอกและนําทุนเรือนหุ้นมาชําระหน้ี จํานวน 412,237.00 บาท  

  - ปัจจุบันมีหน้ีคงเหลือ 229.81 บาท  
  หลังจากขายทอดตลาดทรัพย์สินของจําเลย สืบไม่พบทรัพย์สินอ่ืนใดที่จะบังคับคดี
ได้อีกภายในกําหนดอายุความและมีการต้ังหน้ีสูญ 100 เปอร์เซ็นต์แล้วไม่มีผลต่อกําไร 

ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาตัดหน้ีสูญปี 2564 ตามท่ีเสนอ (รายละเอียด 
ปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี หน้า 152-154) 
ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์อนุมัติการตัดหน้ีสูญปี 2564 ของ พ.อ.อ.สมศักด์ิ จินดางิน ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่ 14 พิจารณาแก้ไขข้อบังคบัสหกรณ์ ปี 2565 
  ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ เพ่ือให้สอดคล้องตาม
กฎกระทรวงที่ออกใหม่และได้ศึกษาร่างข้อบังคับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยในการแก้ไขเพ่ิมเติม
รอบน้ีเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินการ
แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระการประชุมที่แจกเพ่ิมเติม) 
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  นายกิตติกร ศรีม่วง แจ้งที่ประชุมเน่ืองจากท่ีต้องมีการแก้ไขข้อบังคับน้ี เพราะเหตุมี
กฎกระทรวงท่ีออกมาใหม่และมีการประกาศใช้แล้ว จึงจําเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้อง ซึ่งยังมี
กฎกระทรวงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศใช้อยู่อีกในภายหน้าที่สหกรณ์จะต้องแก้ไขข้อบังคับ
เพ่ือให้สอดคล้องต่อไป เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ประธาน ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับเพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติและ
กฎกระทรวงที่ประกาศใช้ใหม่ตามท่ีเสนอ 
ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับและให้กําหนดข้อบังคับฉบับเพ่ิมเติม
ข้อบังคับ(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติจําหนา่ยครุภัณฑ์ 
  นายกิตติกร ศรีม่วง เสนอที่ประชุมพิจารณาการจําหน่ายครุภัณฑ์เครื่องใช้สํานักงาน
สหกรณ์ทีม่ีการจัดซื้อต้ังแต่ปี 2545 ถึงปี 2560 รวมจํานวน 158 รายการ  
 

        
ลําดับ
ที่ 

ทะเบียน
ครุภัณฑ์ 

วันที่ซ้ือ รายการ  

1 001/45 22 ม.ค. 45 เก้าอ้ี  
2 002/47 3 มิ.ย. 47 ตู้ใส่เอกสาร 
3 003/47 3 มิ.ย. 47 ตู้ใส่เอกสาร 
4 005/49 14 มิ.ย. 49 โต๊ะทํางาน+เก้าอ้ี 
5 007/49 22 มิ.ย. 49 โต๊ะทํางาน + สไลด์ "OC #LEXUS สีบีช   
6 015/49 22 ธ.ค. 49 จอเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC  "DELL" รุ่น OPTIPLEX GX520 
7 017/49 22 ธ.ค. 49 จอเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC  "DELL" รุ่น OPTIPLEX GX520 
8 009/50 16 พ.ย. 50 เครื่องเจาะกระดาษ Rapid  รุ่น HDC 150  
9 003/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
10 004/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
11 005/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
12 006/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
13 007/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
14 008/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
15 009/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
16 010/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
17 011/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
18 012/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
19 014/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
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20 015/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
21 016/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
22 017/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
23 018/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
24 019/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
25 020/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
26 022/51 18 เม.ย. 51 เก้าอ้ี พนักพิงสูง(บุหนังสีดํา) (ผ้าสีดํา / ที่พิงผ้าตาข่าย ) 
27 029/51 28 เม.ย. 51 จอคอมพิวเตอร์ PC Set ย่ีห้อ Dell รุ่น Dell Optiplex 755 พร้อมอุปกรณ์ 
28 030/51 28 เม.ย. 51 จอคอมพิวเตอร์ PC Set ย่ีห้อ Dell รุ่น Dell Optiplex 755พร้อมอุปกรณ์ 
29 035/51 6 มิ.ย. 51 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ   "EPSON # LQ 300  
30 039/51 22 ก.ย. 51 เก้าอ้ี SB-11 ฝ้ายสีส้ม ไม่มีทา้วแขน ไฮโดรลิคปรับสูง - ตํ่า 
31 052/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ี Sprint D910TG/FC 
32 053/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ี Sprint D910TG/FC 
33 054/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ี Sprint D910TG/FC 
34 055/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ี Sprint D910TG/FC 
35 056/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ี Sprint D910TG/FC 
36 057/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ี Sprint D910TG/FC 
37 058/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ี Sprint D910TG/FC 
38 059/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ี Sprint D910TG/FC 
39 060/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ี Sprint D910TG/FC 
40 061/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ี Sprint D910TG/FC 
41 062/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ี Sprint D910TG/FC 
42 063/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ี Sprint D910TG/FC 
43 064/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ี Sprint D910TG/FC 
44 065/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ี Sprint D910TG/FC 
45 069/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ีรับแขก 3 ที่น่ัง 
46 070/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ีรับแขก 3 ที่น่ัง 
47 071/51 30 ก.ย. 51 เก้าอ้ีรับแขก 3 ที่น่ัง 
48 072/51 30 ก.ย. 51 เคาน์เตอร์วางสลิป 
49 073/51 30 ก.ย. 51 โซฟา      FLY-03/FC 
50 075/51 30 ก.ย. 51 โซฟา      FLY-03/FC 
51 076/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะเคาน์เตอร์ 1400*800*1050mm. 
52 077/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะเคาน์เตอร์ 1600*800*1050mm. 
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53 078/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะเคาน์เตอร์ 1600*800*1050mm. 
54 079/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะเคาน์เตอร์ 1600*800*1050mm. 
55 080/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะกลาง D-MT1010/ML1 
56 081/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะกลาง D-MT1010/MLสีพ้ีน 
57 082/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะกลาง D-MT1010/MLสีพ้ีน 
58 084/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะทํางาน MW-D1002/ML2 
59 085/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะทํางาน+ตู้ลิ้นชัก 160*80*75cm+ตู้ 80*40*72.2cm+ตู้ 80*50*75cm+

พาร์ติช่ัน 100*110 cm 1 แผ่น+พาร์ติช่ัน 160*110 cm 1 แผ่น 

60 086/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะทํางาน+ตู้ลิ้นชัก 160*80*75cm+ตู้ 80*40*72.2cm+ตู้ 80*50*75cm+
พาร์ติช่ัน 100*110 cm 2 แผ่น+พาร์ติช่ัน 160*110 cm 1 แผ่น 

61 087/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะทํางาน+ตู้ลิ้นชัก 160*80*75cm+ตู้ 80*40*72.2cm+ตู้ 80*50*75cm+
พาร์ติช่ัน 100*110 cm 2 แผ่น+พาร์ติช่ัน 160*110 cm 1 แผ่น 

62 088/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะทํางาน+ตู้ลิ้นชัก 160*80*75cm+ตู้ 80*40*72.2cm+ตู้ 80*50*75cm+
พาร์ติช่ัน 100*110 cm 2 แผ่น+พาร์ติช่ัน 160*110 cm 1 แผ่น 

63 089/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะทํางาน+ตู้ลิ้นชัก 160*80*75cm+ตู้ 80*40*72.2cm+ตู้ 80*50*75cm+
พาร์ติช่ัน 100*110 cm 2 แผ่น+พาร์ติช่ัน 160*110 cm 1 แผ่น 

64 090/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะทํางาน+ตู้ลิ้นชัก 160*80*75cm+ตู้ 80*40*72.2cm+ตู้ 80*50*75cm+
พาร์ติช่ัน 100*110 cm 2 แผ่น+พาร์ติช่ัน 160*110 cm 1 แผ่น 

65 091/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะทํางาน+ตู้ลิ้นชัก 160*80*75cm+ตู้ 80*40*72.2cm+ตู้ 80*50*75cm+
พาร์ติช่ัน 160*110 cm 1 แผ่น 

66 092/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะทํางาน+ตู้ลิ้นชัก 160*80*75cm+ตู้ 80*40*72.2cm+ตู้ 80*50*75cm+
พาร์ติช่ัน 100*110 cm 1 แผ่น+พาร์ติช่ัน 160*110 cm 1 แผ่น 

67 093/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะทํางาน+ตู้ลิ้นชัก 160*80*75cm+ตู้ 80*40*72.2cm+ตู้ 80*50*75cm+
พาร์ติช่ัน 160*110 cm 1 แผ่น 

68 095/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะประชุมโค้ง MW-CR1235/ML 
69 096/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะประชุมกลม MW-MR80/ML 
70 097/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะประชุมกลม MW-MR80/ML 
71 098/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะประชุมกลม MW-MR80/ML 
72 099/51 30 ก.ย. 51 โต๊ะประชุมขาเหล็กพร้อมรางไฟ+ช่องร้อยสายไฟ  
73 100/51 30 ก.ย. 51 ชุด Sink หลุมเด่ียว ก๊อกนํ้า และอุปกรณ์ประกอบ 
74 101/51 30 ก.ย. 51 ตู้เต้ีย 2+1 ลิ้นชัก BD 403-A/ML สีพ้ีน 
75 102/51 30 ก.ย. 51 ตู้เต้ียPVCสําหรับใส ่SINK 
76 105/51 30 ก.ย. 51 ตู้เต้ียข้างโต๊ะทํางาน MW-7000/ML สีพ้ีน 
77 110/51 30 ก.ย. 51 ตู้เต้ียบานเปิดคู่ B100/ML 
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78 117/51 30 ก.ย. 51 ตู้แขวนโล่ง/ผิวสี W 100/ML สีพ้ีน 
79 118/51 30 ก.ย. 51 ตู้แขวนบานเปิด W 40/ML สีพ้ีน 
80 119/51 30 ก.ย. 51 ตู้แขวนบานเปิดคู่ W 100/ML สีพ้ีน 
81 133/51 30 ก.ย. 51 ตู้ข้าง พร้อมรางไฟ /สีพ้ีน (S) 
82 134/51 30 ก.ย. 51 ตู้ข้าง พร้อมรางไฟ /สีพ้ีน (S) 
83 135/51 30 ก.ย. 51 ตู้ข้าง พร้อมรางไฟ /สีพ้ีน (S) 
84 138/51 30 ก.ย. 51 ตู้พร้อมกระดานไวท์บอร์ด /ML1(S) 
85 143/51 30 ธ.ค. 51 ขาแขวนจอ TV LCD พร้อมติดต้ัง (หน้าเคาน์เตอร์) 
86 006/52 24 เม.ย. 52 จอคอมพิวเตอร์ PC ย่ีห้อ DELL รุ่น Desktop optiplex 760  
87 007/52 24 เม.ย. 52 จอคอมพิวเตอร์ PC ย่ีห้อ DELL รุ่น Desktop optiplex 760  
88 010/52 24 ก.ค. 52 ตู้อินเด็กซ์   15   ช้ัน 
89 011/52 24 ก.ค. 52 ตู้อินเด็กซ์   15   ช้ัน 
90 015/52 14 ส.ค. 52 เครื่อง Video Switch 4 CPU 1 Monitor ย่ีห้อ  ATEN 
91 020/52 26 ต.ค. 52 โต๊ะกลาง 
92 021/52 26 ต.ค. 52 โต๊ะทํางาน 
93 022/52 26 ต.ค. 52 ตู้แขวน 
94 024/52 5 พ.ย. 52 เครื่องพิมพ์ HP  LJ - P1005 
95 025/52 13 พ.ย. 52 ไฟฉุกเฉิน SAFE-T-LIGHT  T1  (รีโมท) 
96 026/52 13 พ.ย. 52 ไฟฉุกเฉิน SAFE-T-LIGHT  T1  (รีโมท) 
97 027/52 13 พ.ย. 52 ไฟฉุกเฉิน SAFE-T-LIGHT  T1  (รีโมท) 
98 028/52 13 พ.ย. 52 ไฟฉุกเฉิน SAFE-T-LIGHT  T1  (รีโมท) 
99 030/52 25 ธ.ค. 52 เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก ย่ีห้อ "OLIVETTI"  รุ่น PR 2 PLUS 
100 012/53 2 ก.ค. 53 เครื่องสํารองไฟ UPS ขนาด 1000 VA ย่ีห้อ  SYNDOME   รุ่น Nano 850 

(LCD) 

101 014/53 16 ส.ค. 53 พาร์ดิช่ันก้ันหน้าโต๊ะทํางาน ขนาด 180*75  ซม. 
102 015/53 16 ส.ค. 53 พาร์ดิช่ันก้ันหน้าโต๊ะทํางาน ขนาด 160*75  ซม. 
103 016/53 16 ส.ค. 53 พาร์ดิช่ันก้ันหน้าโต๊ะทํางาน ขนาด 135*110  ซม. 
104 017/53 16 ส.ค. 53 พาร์ดิช่ันก้ันข้างโต๊ะเคาน์เตอร์ ขนาด 150*75  ซม. 
105 018/53 16 ส.ค. 53 พาร์ดิช่ันก้ันข้างเคาน์เตอร์ด้านประตูเข้าออก ขนาด 160*110  ซม. 
106 021/53 16 ส.ค. 53 โต๊ะทํางานพร้อมตู้ลิ้นชัก + คีย์บอร์ด ขนาด 135*80*75   ซม. 
107 024/53 24 ส.ค. 53 โต๊ะคอมพิวเตอร์(สีเทา)   
108 025/53 24 ส.ค. 53 โต๊ะคอมพิวเตอร์(สีเทา)   
109 026/53 24 ส.ค. 53 โต๊ะคอมพิวเตอร์(สีเทา)   



47 
 

110 027/53 24 ส.ค. 53 เก้าอ้ีหุ้มเบาะหนังสีดํา (ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์) 
111 028/53 24 ส.ค. 53 เก้าอ้ีหุ้มเบาะหนังสีดํา (ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์) 
112 030/53 2 ก.ย. 53 จอคอมพิวเตอร์  ย่ีห้อ Dell รุ่น Optiplex 780 Desktop 

113 032/53 2 ก.ย. 53 จอคอมพิวเตอร์  ย่ีห้อ Dell รุ่น Optiplex 780 Desktop  
114 035/53 2 ก.ย. 53 เครื่องคอมพิวเตอร์  ย่ีห้อ Dell รุ่น Optiplex 780 Desktop  
115 002/54 17 ก.พ. 54 เครื่องสํารองไฟ UPS ขนาด 1000 VA ย่ีห้อ  SYNDOME Extrem     
116 011/54 1 ก.ค. 54 จอคอมพิวเตอร์  ย่ีห้อ Dell รุ่น Optiplex (TM) 380DT Base 
117 013/54 1 ก.ค. 54 จอคอมพิวเตอร์  ย่ีห้อ Dell รุ่น Optiplex (TM) 380DT Base 
118 014/54 1 ก.ค. 54 เครื่องคอมพิวเตอร์   ย่ีห้อ Dell รุ่น Optiplex (TM) 380DT Base 
119 021/54 7 ต.ค. 54 ไฟฉุกเฉิน  ย่ีหอ้ SAFE T LIGHT  รุ่น T1 
120 024/54 10 ต.ค. 54 กระดานไวท์บอร์ด ชนิดแม่เหล็ก ขนาด 110*160 ซม. ขอบอลูมิเนียม 
121 036/54 19 ธ.ค. 54 เครื่องคอมพิวเตอร์   ย่ีห้อ Dell รุ่น Optiplex (TM) 380DT Base 
122 037/54 19 ธ.ค. 54 จอคอมพิวเตอร์  ย่ีห้อ Dell รุ่น Optiplex (TM) 380DT Base 
123 039/54 19 ธ.ค. 54 จอคอมพิวเตอร์  ย่ีห้อ Dell รุ่น Optiplex (TM) 380DT Base 
124 041/54 19 ธ.ค. 54 จอคอมพิวเตอร์  ย่ีห้อ Dell รุ่น Optiplex (TM) 380DT Base 
125 8/55 3 พ.ค. 55 โต๊ะทํางาน /ML สีพ้ืน (S) SIZE 160*80/75 cm. + ตู้ลิ้นชัก +EKD70+G1 

(Kประกิจ ,นฤเบศร์) 

126 9/55 3 พ.ค. 55 โต๊ะทํางาน /ML สีพ้ืน (S) SIZE 160*80/75 cm. + ตู้ลิ้นชัก +EKD70+G1 
(Kประกิจ ,นฤเบศร์) 

127 10/55 3 พ.ค. 55 เก้าอ้ี SPRINT D910TG/FC (K.ประกิจ ,นฤเบศร์) 
128 11/55 3 พ.ค. 55 เก้าอ้ี SPRINT D910TG/FC (K.ประกิจ ,นฤเบศร์) 
129 12/55 3 พ.ค. 55 ตู้เอกสาร/ML สีพ้ืน (S)  80*50*75 cm  - ตู้ข้าง 
130 13/55 3 พ.ค. 55 ตู้เอกสาร/ML สีพ้ืน (S)  80*50*75 cm  - ตู้ข้าง 
131 14/55 3 พ.ค. 55 ตู้เอกสาร /ML สีพ้ืน (S) 80*40*42.2 cm       ตู้ข้างหลัง 
132 15/55 3 พ.ค. 55 ตู้เอกสาร /ML สีพ้ืน (S) 80*40*42.2 cm       ตู้ข้างหลัง 
133 16/55 3 พ.ค. 55 ตู้เต้ียข้างโต๊ะทํางาน MW-7000/ML สีพ้ืน  
134 17/55 3 พ.ค. 55 ตู้เต้ียข้างโต๊ะทํางาน MW-7000/ML สีพ้ืน  
135 18/55 3 พ.ค. 55 งานส่วนตกแต่งอาคาร สนง.  - งานกรุหุ้มเสา แบบที1่/ML2(S) (ห้องช้ันล่างเล็ก) 

136 21/55 21 พ.ค. 55 Photoelectric Smoke Detector with Base "AIP" Model AIP - 871 

137 28/55 16 ส.ค. 55 เครื่องป่ันนํ้าผลไม ้ย่ีห้อ PHILIPS รุ่น HR 2021/75 1.75L. 400w 
138 29/55 28 ก.ย. 55 โทรทัศน์ส ีLED 3 D ขนาด 40 น้ิว ย่ีห้อ SAMSUNG smart 
139 31/55 28 ก.ย. 55 ขาแขวน LCD SMART D07C3 
140 35/55 1 ต.ค. 55 เก้าอ้ี สนง. หนังเทียม สีดํา Q-BIZ # CORE SA46/H - ห้องประชุมช้ันล่าง 
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141 53/55 15 ต.ค. 55 จอคอมพิวเตอร์  PC  ย่ีห้อ  Dell  รุ่น Optiplex 390DT    
142 65/55 21 พ.ย. 55 จอสัมผัสขนาด 15 น้ิว รุ่น Posiflex TM-8115 N 1 เครื่อง 
143 40/56 17 ก.ย. 56 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์ ย่ีห้อ Samsung CPU Intel Pentium 997 จํานวน 

19 เครื่อง @ 11,600.- บาท 

144 3/57 14 มี.ค. 57 ตู้เอกสารบานเปิด ขนาด 80*40*155 ซม.  
145 4/57 14 มี.ค. 57 ตู้เอกสารบานเปิด ขนาด 80*40*155 ซม.  
146 5/57 14 มี.ค. 57 ตู้เอกสารบานเปิด ขนาด 80*40*155 ซม.  
147 6/57 14 มี.ค. 57 ตู้เอกสารบานเปิด ขนาด 80*40*155 ซม.  
148 8/57 14 มี.ค. 57 สกรีนกลางระหว่างโต๊ะ ขนาด 60*45 ซม.  
149 13/57 10 ก.ค. 57 กระติกนํ้าร้อนไฟฟ้า ย่ีห้อ TOSHIBA รุ่น PLK - 45SF (WT) A 4.5L 
150 14/57 10 ก.ค. 57 เครื่องดูดฝุ่น ย่ีห้อ Electrolux รุ่น ZTF7610 
151 17/57 29 ก.ย. 57 เครื่องสํารองไฟ ย่ีห้อ CleanLine รุ่น D-1000I 
152 19/57 17 ต.ค. 57 เครื่องเจาะกระดาษ ย่ีห้อ คาร์ล รุ่น HD - 410N 
153 3/58 8 พ.ค. 58 อุปกรณ์ Pocket  wifi ย่ีห้อ Vodafone รุ่น R205 
154 9/58 10 ส.ค. 58 โทรศัพท์ ย่ีห้อ Panasonic สีขาว รุ่น KX-TSC11MX 
155 7/59 12 เม.ย. 59 จอ Monitor ย่ีห้อ Winmax-17T Infrared Touch Screen 17"  SN # 

20151210019 

156 9/59 30 พ.ค. 59 เก้าอ้ี ย่ีห้อ HAYCO 
157 03/60 21 เม.ย. 60 พัดลมต้ังพ้ืน 18 น้ิว HATARI รุ่น P18M1 
158 04/60 26 เม.ย. 60 เครื่องคิดเลข CASIO  รุ่น DR-210TM 

   รวม 

 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติจําหน่ายครุภัณฑ์จํานวน 158 รายการตามท่ีเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่ 16 เรื่องอ่ืนๆ 
  เรื่องที่ 1. การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
  ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมสมาชิกที่แจ้งให้โอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ ส่วนที่สมาชิกแจ้งโอนเข้าบัญชีสถาบัน
การเงินอ่ืนจะโอนให้ในวันน้ี และกรณีแจ้งให้โอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ 
สมาชิกสามารถนําสมุดคู่ฝากถอนได้ในวันจันทร์ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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  เรื่องที่ 2. การซื้อหุ้นสมาชิกสมทบ โดยหักจากบัญชีเงินได้รายเดือนของสมาชิกหลัก 
  สมาชิก สอบถามเง่ือนไขการหักเงินสมาชิกหลัก เพ่ือซื้อทนุเรือนหุ้นให้กับสมาชิก
สมทบสามารถดําเนินการได้หรือไม่ 
ที่ประชุม  คณะกรรมการจะรับไปศึกษาวิธีการหักเงินซื้อทุนเรือนหุ้นสมาชิกสมทบตามท่ีเสนอ 
 
  เรื่องที่ 3. ขยายระยะเวลาการส่งเงินชําระหน้ีมากกว่าวันที่ 7 ของเดือนถดัไป 
  สมาชิกสอบถามเร่ืองการนําส่งเงิน กรณีหักเงินได้รายเดือนไม่ครบทั้งจํานวนภายใน
วันที่ 7 ของเดือนถัดไป มิฉะน้ันจะถือว่าผิดนัดชําระนี้ เน่ืองจากปัจจุบันสมาชิกส่วนใหญ่สมาชิกอยู่
ระหว่างการ WorK From Home และยังมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ด้วย 
ที่ประชุม  คณะกรรมการจะรับไปศึกษาเรื่องการขยายระยะเวลาชําระเงินมากกว่าวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไป ตามท่ีระเบียบเงินกู้ฯ กําหนด   
 
  ประธาน แจ้งที่ประชุมเมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดพิจารณาและหารืออีกขอปิดประชุมและ
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
 
 
 
 

(นายเผ่าพันธ์ุ รัตนางกูร) 
ประธานกรรมการ/ประธานในที่ประชุม 

 
 
 
 
 

(นายธานินทร์ เต๊กสงวน) 
เลขานุการ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 


