ประกาศฉบับที่ 1/2561
เรื่อง การแก้ ไขข้ อบังคับของสมาคมฯ โดยลิดรอนสิทธิสมาชิก
และไม่ เป็ นไปตามมติท่ ปี ระชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี 2560 (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560)
ตามที่มีกลุ่มสมาชิก นาโดย คุณภัทรพร ทัศนเสวี ได้ ทาการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของ
สมาคมฯ โดยลิดรอนสิทธิสมาชิกตลอดชีพ ลิดรอนสิทธิออกเสียงของสมาชิกผ่านการมอบฉันทะและไม่เป็ นไป
ตามมติที่ประชุม ใหญ่ส ามัญ ประจาปี 2560 โดยนามติการประชุม ใหญ่ วิสามัญ 2/2560 ที่ดาเนินการโดย
คุณภัทรพรฯ และกลุ่มผู้สนับสนุน ที่มาประชุมด้ วยตนเองไม่ครบ 50 คน ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ เคย
ทักท้ วงแล้ วว่ามติดงั กล่าวไม่ชอบด้ วยข้ อบังคับของสมาคมฯ ต่อมา ข้ อบังคับฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ รับ
การจดทะเบียนโดยนายทะเบียนแล้ ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมฯ ได้ พยายามอย่างยิ่งที่จะปฏิบตั ิ
ตามมติที่ประชุมใหญ่ และรักษาประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม สมาคมฯ จึงขอแจ้ งการดาเนินการเพื่อรั กษา
ประโยชน์ของสมาชิก ดังนี ้
1. นายกสมาคมฯ ได้ มีคาสัง่ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการทบทวนร่างข้ อบังคับฯ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
เพื่ อ ทบทวนร่ า งข้ อบัง คับ ทัง้ 2 ฉบับ ให้ เป็ นไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจ าปี 2560 ซึ่ ง ขณะนี ้
คณะอนุกรรมการทบทวนร่างข้ อบังคับฯ ได้ ดาเนินการทบทวนแก้ ไขร่างข้ อบังคับใกล้ เสร็จสิ ้นแล้ ว
ตามมติที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจ าปี 2560 วาระที่ 6 เรื่ อ งการพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บัง คับ มี ม ติ
“เห็นชอบให้ เลื่อนการพิจารณาร่ างข้ อบัง คับออกไป โดยมีเงื่ อนไขให้ ฉันทานุมัติให้ นายกสมาคมฯ คนใหม่
แต่งตังคณะท
้
างานขึน้ เพื่อพิจารณาปรั บปรุ งแก้ ไขข้ อบังคับให้ เหมาะสมที่สุด โดยนาร่ างข้ อบังคับจากการ
ประชุมใหญ่วิสามัญ 2/2560 และร่างข้ อบังคับของคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2559-2560 มาเป็ นแนวใน
การพิจารณาแก้ ไข แล้ วนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ภายใน 6 เดือน”
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2. คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ กาหนดให้ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันประชุม ใหญ่ วิส ามัญ
1/2561 เพื่อพิจารณาการแก้ ไขข้ อบังคับ โดยมีหนังสือเชิญสมาชิกทุกรายและนาส่งเอกสารล่วงหน้ าตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อให้ การแก้ ข้อบังคับเป็ นประโยชน์แก่สมาชิกโดยรวม
3. ที่ผา่ นมาสมาคมฯ ได้ ใช้ วิธีการทางกฎหมายเท่าที่จาเป็ น เพื่อให้ นายทะเบียนชะลอการจดทะเบียน
จนกว่าการแก้ ไขทบทวนร่างข้ อบังคับจะแล้ วเสร็ จ ต่อมา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลแพ่งได้ นดั สมาคมฯ
และคุณ ภัท รพรฯ มาพบพร้ อมกัน ซึ่ ง ทัง้ สมาคมฯ และคุณ ภัท รพรฯ ได้ ต กลงให้ มี ก ารไกล่เ กลี่ ย ในวัน ที่
3 เมษายน 2561 เพื่อเจรจาหาข้ อยุติที่เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกและสมาคมฯ โดยรวม แต่คณ
ุ ภัทรพรฯ และ
กลุม่ ผู้สนับสนุนกลับดาเนินการจดทะเบียนข้ อบังคับที่ลิดรอนสิทธิสมาชิกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ผลกระทบต่ อ สมาชิ ก จากข้ อ บัง คับ จากการประชุม ใหญ่ วิ ส ามัญ 2/2560 ที่ มี ก ารด าเนิ น การ
อย่างไม่ถกู ต้ อง
1. ยกเลิกสมาชิกตลอดชีพ รวมทังลิ
้ ดรอนสิทธิสมาชิกตลอดชีพ โดยไม่เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกตลอดชีพ
แสดงความคิดเห็น
2. ตัดสิทธิ ในการมอบอานาจออกเสียงของสมาชิก ทุกกรณี ซึ่งผิดหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องอานวย
ความสะดวกให้ สมาชิกใช้ สิทธิออกเสียงด้ วยตนเองและใช้ สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะได้ การไม่ให้ สมาชิก
มอบฉันทะเป็ นการกีดขวางการใช้ สิทธิของสมาชิก ซึ่งสมาชิกอาจไม่สะดวกเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ไม่ว่า
จะติดภารกิจอื่น อยูต่ า่ งจังหวัด ต่างประเทศ สุขภาพไม่อานวยในการเดินทาง
สมาคมฯ ขอเรี ยนว่า ข้ อบังคับจากการประชุมใหญ่วิสามัญ 2/2560 มีการดาเนินการอย่างไม่ถูกต้ อง
ดังนี ้
1. การขอเปิ ดประชุมไม่ถกู ต้ องตามข้ อบังคับของสมาคมฯ กล่าวคือ การขอเปิ ดประชุมใหญ่วิสามัญ
2/2560 มี ส มาชิ ก ที่ มี ห ลั ก ฐานยื น ยัน ตัว บุ ค คลไม่ ค รบถ้ วนตามหลั ก เกณฑ์ ข องสมาคมฯ โดยที่ จ านวน
ผู้ที่ยื่นขอเปิ ดประชุมใหญ่วิสามัญทังสิ
้ ้น 51 ราย มีสมาชิกที่แนบสาเนาบัตรประชาชนถูกต้ องตามหลักเกณฑ์
34 ราย เป็ นสมาชิกขาดสมาชิกภาพ 1 ราย ส่วนที่เหลือ 16 ราย ไม่ได้ แนบสาเนาบัตรประชาชนซึง่ เป็ นหลักฐาน
แสดงตนอย่างถูกต้ อง
2. มีกระบวนการเรี ยกประชุมไม่ถกู ต้ องตามข้ อบังคับของสมาคมฯ กล่าวคือ การบอกกล่าวนัดประชุม
เพื่อเปิ ดประชุมใหญ่วิสามัญ 2/2560 มิได้ แจ้ งให้ สมาชิกทุกท่านได้ รับทราบทัว่ กัน การประชุมดังกล่าวจึงเป็ น
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การประชุมเฉพาะกลุม่ บุคคลและเป็ นความคิดเห็นเฉพาะกลุม่ บุคคลเท่านัน้ ซึง่ มติที่ประชุมทาให้ เกิดการลิดรอน
สิทธิของสมาชิกส่วนใหญ่ ซึง่ มิได้ มีสว่ นรู้เห็นในการประชุม
3. การประชุม ใหญ่วิสามัญ 2/2560 มีจานวนสมาชิกไม่ครบตามข้ อบัง คับของสมาคมฯ กล่าวคือ
มีสมาชิกที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองไม่ครบองค์ประชุมซึง่ กาหนดไว้ 50 คน
สมาคมฯ จึงขอประกาศให้ สมาชิกทุกท่านทราบโดยทัว่ กัน และขอให้ สมาชิกโปรดรักษาสิทธิของท่าน
โดยสละเวลาเข้ าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ด้ วยตนเอง ซึ่งเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับที่จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 แต่อย่างไรก็ตามสมาคมฯ จะพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษา
สิทธิออกเสียงของท่านให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
29 มีนาคม 2561
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