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เขตเลือกตัง้ที่ 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เลอืกต ัง้กรรมการชุดที ่36

จ านวนกรรมการที่ต้องเลือกสรร 2 คน จากผู้สมัคร 2 คน ดังนัน้ ไม่ต้องจัดการเลือกสรร

นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ
หมายเลข 1

นางอรวรรณ ศิริรัตนชัยกูล
หมายเลข 2

เขตเลือกตัง้ที่ 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาต ิโรงแยกก๊าซระยอง

จ านวนกรรมการที่ต้องเลือกสรร 1 คน จากผู้สมัคร 2 คน ดังนัน้ ต้องจัดการเลือกสรร

นายยุทธนา อ ่ากลิ่น
หมายเลข 1

นายธวัชชัย สิงห์หา
หมายเลข 2

เขตเลือกตัง้ที่ 4 บริษัท PTTGC

จ านวนกรรมการที่ต้องเลือกสรร 2 คน จากผู้สมัคร 2 คน ดังนัน้ ไม่ต้องจัดการเลือกสรร

นายรัตนพงศ์ วงศ์พมิพ์รัศมี
หมายเลข 1

นายพรหมณัฐ ยุทธ์ธนโรจน์
หมายเลข 2
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เขตเลือกตัง้ที่ 5 สังกัดบริษัทในเครือกลุ่ม ปตท. หรือ PTT Group ที่
นอกเหนือจากเขตเลือกตัง้ที่ 4

เลอืกต ัง้กรรมการชุดที ่36

จ านวนกรรมการที่ต้องเลือกสรร 1 คน จากผู้สมัคร 3 คน ดังนัน้ ต้องจัดการเลือกสรร

เขตเลือกตัง้ที่ 6  สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่อยู่นอกเหนือจากเขตเลือกตัง้
ที่ 1 – 5

จ านวนที่ต้องการ 1 คน ดังนัน้ ไม่ต้องจัดการเลือกสรร

นายกฤษดา โกมลมิศร์
หมายเลข 1

นายนคร บุรีเทศน์
หมายเลข 1

นางสุพรรณี ฟูก าเนิด 
หมายเลข 2

นางสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ์
หมายเลข 3
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ด าเนินการเลือกตัง้ในที่ประชุมใหญ่

รายชือ่ผูส้มคัรผูต้รวจสอบกจิการ ประจ าปี 2563

จ านวนผู้ตรวจสอบที่ ต้องเลือกตัง้ 2 คน จากผู้สมัคร 3 คน

นายพพิัฒน์ ทรงอักษร
หมายเลข 1

นายเมธี ภูศรี
หมายเลข 2

นายบวรกฤษฏิ์ ฉากพมิายทวีกุล
หมายเลข 3



ก าไร 246.92 ล้านบาท 
ประมาณการ 235.46 ล้านบาท
สูงกว่าประมาณการ        11.46 ล้านบาท

รายงานกจิการ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 (สิน้ปีบัญชี)

การลงทุนของสหกรณ์ ณ วันที่ 30 ก.ย.2562 (สิน้ปีบัญชี)
การลงทนุ จ านวนเงิน

ฝากในชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์รวม 1,378.42 ล้านบาท

ถือหุ้นในชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ 731.15 ล้านบาท

ลงทนุหุ้นสามญั-PTT และ PTTGC 63.63 ล้านบาท

ถือหุ้นบริษัทสหประกนัชีวิต 0.20 ล้านบาท
เงนิลงทุนระยะสัน้ 1,520.15 ล้านบาท เงนิลงทุนระยะยาว 5,293.93 ล้านบาท

รายการ จ านวน รายการ จ านวน

สนิทรัพย์ 6,814.08 ล้านบาท สมาชิกรวม 5,124 คน
ทนุเรือนหุ้น 4,222.61 ล้านบาท เงินให้สมาชิกกู้  4,594.84 ล้านบาท
เงินรับฝาก 2,098.97 ล้านบาท เงินลงทนุรวม 2,173.40 ล้านบาท
หนีส้นิอื่น 17.09 ล้านบาท สนิทรัพย์อ่ืน 45.84 ล้านบาท
ทนุส ารอง 205.39 ล้านบาท
ทนุสะสม 23.10 ล้านบาท
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รายได้ของสหกรณ์ ณ วันที่ 30 ก.ย.2562 (12 เดือน)
รายได้ ผลการด าเนินการ

ที่เกิดขึน้จริง
ประมาณการ

ดอกเบีย้รับจากสมาชิกกู้ เงิน 241.34 ล้านบาท 239.02 ล้านบาท
ดอกเบีย้รับจากสหกรณ์อ่ืนกู้ 0.07 ล้านบาท 0.00 ล้านบาท

ผลตอบแทนถือหุ้น ชสอ. 34.53 ล้านบาท 32.06 ล้านบาท
ผลตอบแทนลงทนุตามกฎหมาย 47.18 ล้านบาท 49.56 ล้านบาท
รายได้อ่ืน ๆ 0.37 ล้านบาท 0.24 ล้านบาท

รวมรายได้ 323.49 ล้านบาท 320.88 ล้านบาท

รายได้ ผลการด าเนินการ
ที่เกิดขึน้จริง

ประมาณการ

ดอกเบีย้จ่ายสมาชิกฝากเงิน 53.40 ล้านบาท 61.22  ล้านบาท
ดอกเบีย้จ่ายอ่ืน ๆ 0.04 ล้านบาท 0.64 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายบริหาร 23.14 ล้านบาท 23.56 ล้านบาท

รวมรายจ่าย 76.58 ล้านบาท 85.42 ล้านบาท

รายจ่ายของสหกรณ์ ณ วันที่ 30 ก.ย.2562 (สิน้ปีบัญชี)
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PATTAYA

ชิม

ชุม

ใช้

เลือกรับประทานอาหารตามสะดวก

เข้าร่วมประชุมมีเรื่องส าคัญมากมาย

ค่าเดินทางในการมาประชุม
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ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562
วันพฤหสัที่ 21 พ.ย. 62

เวลา 09.00 น. - 12.30 น. 
(ลงทะเบียน 08:00 น. – 09:00 น.)

ณ  แอมบาสเดอร์ ซิตี ้จอมเทยีน 

สมาชิกที่เข้าประชุมจะได้รับ
ค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าอาหาร 

ท่านละ  1,700 บาท

คลิกลงทะเบียนล่วงหนา้
เพื่อแจ้งหมายเลขบัญชี
เตรียมพร้อมด้านสถานที่

และอาหารว่าง

หลกัฐานประกอบการลงทะเบียนดงันี ้
- บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัพนกังาน
- ส าเนาหน้าสมดุเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ส าหรับสมาชิกท่ียงัไม่ได้แจ้งไว้กบัสหกรณ์)

http://bit.ly/2qkfiX7


ขอเชญิสมาชกิเข้าร่วมประชุมใหญ่

สหกรณ์ฯ  ได้ก าหนดจดัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562 ในวันพฤหสัที่ 21 พฤศจกิายน 
2562 เวลา 09.00 - 12.30  น.  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี ้จอมเทยีน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ประจ าปี 2562
2. รับทราบงบประมาณรายได้-รายจ่าย  และงบประมาณการลงทนุ ประจ าปี 2563
3. พจิารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสด ประจ าปี  2562
4. พจิารณาจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี  2562
5. พจิารณาแก้ไขข้อบงัคบั
6. เลือกตัง้กรรมการชดุท่ี 36 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563
7. ปิดท้ายด้วยสาระส าคญัต่าง ๆ   ท่ีสมาชิกควรทราบ

ส าหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับดังนี ้

1. ได้รับเงินช่วยค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าอาหาร ท่านละ  1,700.00  บาท
2. มีรางวลัมากมายส าหรับสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชมุใหญ่
3. สหกรณ์ฯ  ไม่จดัรถรับ-ส่ง  ให้แก่สมาชิก

4. ลงทะเบียนเวลา  08.00 - 09.00  น.  ด้วยตนเองเท่านัน้
5. สหกรณ์สงวนสิทธ์ิไมจ่่ายค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าอาหารส าหรับสมาชิกท่ีมาช้ากว่าเวลาท่ี

ก าหนดไว้
6. สมาชิกผู้ประสงค์เข้าร่วมประชมุกรุณาเตรียมหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนดงันี ้

- บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัพนกังาน
- ส าเนาหน้าสมดุเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ส าหรับสมาชิกท่ียงัไม่ได้แจ้งไว้กบัสหกรณ์)
โดยระบเุลขท่ีสมาชิกและสงักดัให้ชดัเจน พร้อมเซน็ต์รับรองส าเนาถกูต้อง 
(ห้ามเซน็ต์ทบัเลขที่บัญชีธนาคาร)

ขอให้สมาชิกทกุท่านที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่ ลงทะเบียนตอบรับทาง
แบบสอบถามออนไลน์  ภายในวันที่ 5 พฤศจกิายน 2562 เพ่ือจดัเตรียมสถานท่ีให้เพียงพอกบัทกุ
ท่าน
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