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           สาร 
                        จากประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

                            บรษิทั  ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 

                       สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จาํกดั เป็นส่วนหนึ$ งขององค์กรที$ช่วยสนับสนุนพนักงานกลุ่ม
บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ใ ห้รู้จกัการออมเงินเพื$อสร้างความมั$นคงเพิ$มขึ3นใ ห้กบัตนเองและครอบครัวเมื$อพน้วยั
ทาํงาน โ ดยมีการออมเงินแบบรายเดือนดว้ยการถือหุ้นและการฝากเงินรูปแบบต่างๆ  มีการใ ห้บริการเงินกูเ้มื$อสมาชิก
เดือดร้อนหรือตอ้งการมีที$อยู่อาศยัใ ห้กบัครอบครัวใ นอตัราดอกเบี3 ยที$ตํ$ากว่าสถาบนัการเงินภายนอก  และอยู่บน
พื3นฐานของการช่วยเหลือซึ$งกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ 
 ผมใ นฐานะผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ยินดีใ ห้ความสนบัสนุนการดาํเนินงาน
ของสหกรณ์ฯ ใ ห้บรรลุวตัถุประสงค์และกา้วผ่านวิกฤตที$เกิดขึ3นไปไดด้ว้ยดี การสร้างความเชื$อมั$น การปรับเปลี$ยน
รูปแบบการบริหารใ ห้สอดคลอ้งกบัสถานะการณ์ เพิ$มความระมดัระวงัดา้นการลงทุน ความรอบคอบใ นการบริหาร
จดัการ ความโ ปร่งใสและตรวจสอบได ้เป็นสิ$งที$ทุกฝ่ายตอ้งใหค้วามสาํคญัร่วมกนั    
                          ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที$ ร่วมกันสนับสนุนสหกรณ์ฯของเราใ ห้มีความแข็งแกร่ง มั$นคง 
เจริญเติบโ ตดว้ยดีตลอดมา ขอชื$นชมการทาํงานของคณะกรรมการดาํเนินการที$มีศกัภาพ มีคุณธรรม                  มีการ
บริหารจดัการแบบบูรณาการแบบยั$งยื$น และขออวรพรใ ห้สมาชิก คณะกรรมการดาํเนินการ และเจา้หนา้ที$ทุกท่าน จง
ประสบแต่ความสุข ความเจริญและความสาํเร็จในหนา้ที$การงาน พร้อมกา้วไปขา้งหนา้ร่วมกบัองคก์รตลอดไป 

 
 

                                                                 (นายอรรถพล ฤกษ์พบูิลย์) 
                                       ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
          บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพ 
กผญ. 
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                สาร 
                        จากประธานกรรมการดาํเนนิการ 

                        สหกรณอ์อมทรพัยธ์รุกิจกา๊ซ ปตท. จํากดั 

                        
                 +, ปี ของการดาํเนินกิจการสหกรณ์ภายใตก้ารบริหารของคณะกรรมการดาํเนินการ ทุกท่านที2ผา่นมา ได้
บริหารงานตามหลกัการสหกรณ์แบบธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ยึดมั2นในวิสัยทศัน์ตามแนวทางที2ไดว้างรากฐาน
เมื2อก่อตั6ง พร้อมสร้างความเชื2อมั2น ความมั2นคง ใหก้บัมวลสมาชิกแบบยั2งยนื 
  การบริหารงานในรอบปีที2ผ่านมา ผมและคณะกรรมการดาํเนินการ มีการปรับเปลี2ยนการบริหารให้
เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจที2เปลี2ยนแปลง ทบทวนการดาํเนินงานเพื2อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ2งขึ6นและให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัสหกรณ์  ช่วยเหลือสมาชิกที2ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 เพื2อ
แก้ปัญหาทางด้านการเงินของสมาชิก บริหารความเสี2ยงด้านการลงทุนแบบกระจายแหล่งลงทุนเพิ2มขึ6น จดัสรร
ผลตอบแทนใหก้บัสมาชิกอยา่งเหมาะสม มีการพฒันาระบบงานบริการสมาชิกอยา่งต่อเนื2องดว้ยระบบสารสนเทศใน
รูปแบบ Mobile Application เพื2อเพิ2มความสะดวกในการใช้บริการให้กับสมาชิก และเพิ2มมีประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการที2ดียิ2งขึ6น  
 ผมและคณะกรรมการดาํเนินการขอให้ความมั2นใจแก่สมาชิกทุกท่าน เชื2อมั2นการบริหารงานของเราที2ได้
ปฏิบติัตามหลักการ ด้วยความซื2อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม  และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที2เป็นพลัง
สนบัสนุนพฒันาสหกรณ์ฯให้เจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพ เพื2อความแข็งแกร่งและย ั2งยืนตลอดไป และขออาราธนาสิ2ง
ศกัดิP สิทธิP ทั6งหลายในสากลโลก โปรดดลบนัดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัวมีความสุข  ความเจริญ และประสบ
ความสาํเร็จในหนา้ที2การงานตลอดไป 
 

 
 
 
  (นายชูชาติ  พนัสอมัพร) 

    ประธานกรรมการดําเนินการ  
 
 
 

 
 

รูปภาพ 
ประธาน 

สาํหรับลง
พิมพ์ 
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ที�ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ประจําปี !"#$ 

1. นายชุมชนิตร   จิตตห์มั2น 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) 

2. นายกฤษฎา   ประเสริฐสุโข 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอ็นพีซี เซฟตี6  แอนด ์เอน็ไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จาํกดั (NPC S&E) 

3. นายคงกระพนั   อินทรแจง้ 
ประธานเจา้หนา้ที2บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั  
 (มหาชน) (PTTGC) 

4. นายชาญศิลป์   ตรีนุชกร 
       ประธานเจา้หนา้ที2บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (PTT) 

5. นายอธิคม  เติบศิริ          
        ประธานเจา้หนา้ที2ปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั6นตน้และก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท.  
      จาํกดั    (มหาชน) (PTT) 
6. นายอรรถพล  ฤกษพ์ิบูลย ์          

       ประธานเจา้หนา้ที2ปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั6นปลาย บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (PTT) 

      ที2ปรึกษาผูเ้ชี2ยวชาญดา้นสหกรณ์ออมทรัพย ์

e.    นายณฐกร   แกว้ดี 

       ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัชลบุรี 
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ระเบียบวาระที$  1 
เรื�องแจง้เพื�อทราบ 
การดาํเนนิงานของคณะกรรมการดาํเนนิการในรอบปี %&'3 
 

ในระหวา่งปี คณะกรรมการดาํเนินการไดบ้ริหารงานภายใต ้ กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบและขอ้ปฏิบติัของ
สหกรณ์ ที2มุ่งเนน้ถึงความมั2นคง ความปลอดภยั ความแขง็แกร่ง และความโปร่งใส ที2สามารถใหส้มาชิกทุกท่านและ
หน่วยงานหรือองคก์รของรัฐเขา้ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา    
              สมาชิกสามารถรับทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆไดจ้ากการประชาสัมพนัธ์ของสหกรณ์ฯที2มีการแจง้ผา่นทาง
WEBSITE, LINE@, FACEBOOK, E-MAIL,ผูแ้ทนหน่วยงานของแต่ละบริษทัและไปรษณีย ์เป็นประจาํทุกเดือน  
              สาํหรับการบริหารงานต่างๆ ที2คณะกรรมการไดมี้การดาํเนินการในระหวา่งปี มีดงันี6  
       %. การดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย 
           คณะกรรมการดาํเนินการไดบ้ริหารจดัการสมาชิกที2ปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ 
และไม่สามารถชาํระหนี6 คืนใหก้บัสหกรณ์ฯได ้  สหกรณ์ฯไม่มีทางเลือกจึงตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมายดาํเนินคดี
จาํนวน op ราย เป็นจาํนวนเงินรวมทั6งสิ6น pq,,rp,oqs.qt บาท        (ยี2สิบแปดลา้นหกแสนสี2หมื2นสองพนัหนึ2งร้อยแปด
สิบเกา้บาทแปดสิบหา้สตางค)์ แยกเป็นดงันี6  
           (o) คดีที2สหกรณ์ฯฟ้องสมาชิกซึ2งศาลมีคาํพิพากษาแลว้และอยูร่ะหวา่งรอการบงัคบัคดีสาํหรับทรัพยที์2เป็น
หลกัประกนัเงินกู ้จาํนวน o ราย เป็นจาํนวนเงิน p,u+q,o+q.q, บาท (สองลา้นสามหมื2นแปดพนัหนึ2งร้อยสามสิบแปด
บาทแปดสิบหกสตางค)์ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี6  
           (p) คดีที2สหกรณ์ฯฟ้องสมาชิกและอยูร่ะหวา่งชั6นการพิจารณาคดีของศาล จาํนวน o ราย เป็นจาํนวนเงินรวม 
+,tqt,spo.su บาท (สามลา้นหา้แสนแปดหมื2นหา้พนัเกา้ร้อยยี2สิบเอด็บาทเกา้สิบสตางค)์ 
           (+) คดีที2สหกรณ์ฯเตรียมดาํเนินคดีตามมาตรการทางกฎหมายกบัสมาชิก จาํนวน r ราย เป็นจาํนวนเงินรวม 
e,er,,ouo.+u บาท (เจ็ดลา้นเจด็แสนสี2หมื2นหกพนัหนึ2งร้อยหนึ2งบาทสามสิบสตางค)์ 
           (r) คดีที2สหกรณ์ฯเตรียมดาํเนินคดีตามมาตรการทางกฎหมายและอยูร่ะหวา่งการออกหนงัสือบอกกล่าวชาํระ
หนี6กบัสมาชิก จาํนวน t ราย เป็นจาํนวนเงินรวม or,et+,urt.ps บาท (สิบสี2ลา้นเจด็แสนหา้หมื2นสามพนัสี2สิบหา้บาท
ยี2สิบเกา้สตางค)์ 
           (t) คดีที2สหกรณ์ฯฟ้องสมาชิกซึ2งศาลมีคาํพิพากษาคดีถึงที2สุดแลว้ และมีคาํสั2งใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี ยดึ
ทรัพยที์2เป็นหลกัประกนัเงินกูข้ายทอดตลาดชาํระหนี6สหกรณ์ฯ  ซึ2 งไดรั้บเงินไม่พอชาํระหนี6  และมีการสืบทรัพย์
เพิ2มเติมแลว้ ปรากฎวา่ไม่พบมีทรัพยใ์ดๆอีก จาํนวน o ราย เป็นจาํนวนเงิน toq,sqp.tu บาท (หา้แสนหนึ2งหมื2นแปด
พนัเกา้ร้อยแปดสิบสองบาทหา้สิบสตางค)์  
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           (6) คดีที2อยูร่ะหวา่งติดตามเนื2องจากมีอายคุวามบงัคบัคดีเหลืออยู ่จาํนวน r ราย   

รายการ สถานะลูกหนี- ยอดหนี-คงเหลือ อายุความคงเหลือ 
o. นายสมฤทธิP ชยั   
สกุลธนวงศ ์
No.004967 
สังกดัเดิม PTTME 
(ยงัไม่ตัดหนี-สูญ) 

o. ศาลมีคาํพิพากษา  
pq พ.ค. ,o คดีแดงที2 ผบ.
5435/2561 
p. ขายทอดตลาดทรัพย์
เมื2อวนัที2 po ธ.ค. ,p 
ในราคา o,+eu,uuu.- บาท 
+. ไดรั้บชาํระหนี6  เมื2อ
วนัที2 pu มี.ค. ,+ ชาํระ
เงินตน้ o,uee,tq,.qr 
และชาํระดอกเบี6ย 
psp,ro+.o, บาท 

- หนี6คงเหลือ ณ วนัที2  
pu มี.ค. ,+ จาํนวน
toq,sqp.tu บาท 
 (ไม่รวมดอกเบี6ย) 
-สัญญาเงินกูพ้ิเศษ 
พอ.uue/tq 

- e ปี e เดือน 
(นบัจากเดือน ต.ค. 
,+ เป็นตน้ไป) 
- pq พ.ค. eo ครบ
อายคุวาม ou ปี 
 

2. นายภานุวฒัน์          
จีนาวธุ No.005050 
สังกดัเดิม PTTME 
(ตัดหนี-สูญแล้ว) 

o. ศาลมีคาํพิพากษา  
, มี.ค.,p คดีแดงที2 ผบ. 
0497/2562 
p. ตดัหนี6 สูญ ตามมติที2
ประชุมใหญ่ครั6 งที2 
o/pt,p วนัที2 po พ.ย. ,p  

- หนี6คงเหลือ ณ วนัที2  
po พ.ย. ,p 
จาํนวน qst,oor.se บาท 
(ไม่รวมดอกเบี6ย) 
- สัญญาเงินกูพ้ิเศษ  
พอ.u,u/ts 
 

- q ปี t เดือน 
(นบัจากเดือน ต.ค. 
,+ เป็นตน้ไป) 
- , มี.ค. ep ครบอายุ
ความ ou ปี 
 

+. นายปริญญา สุรภา 
No.004954 (ผูกู้)้ 
สังกดัเดิม PTTME 
ผู้คํ-าประกัน ! คน 
o. นายอนนันิพล ผล
ทางงาน No.004969 
2. นายพนม นามนอก 
No.004893 
(ตัดหนี-สูญแล้ว) 

o. ศาลมีคาํพิพากษา  
+u พ.ค. ,o คดีแดงที2 ผบ. 
2552/2561 
p. ตดัหนี6 สูญ ตามมติที2
ประชุมใหญ่ครั6 งที2 
o/pt,p วนัที2 po พ.ย. ,p  
 

- หนี6คงเหลือ ณ วนัที2  
po พ.ย. ,p 
จาํนวน ss,,+r.e, บาท 
(ไม่รวมดอกเบี6ย) 
- สัญญาเงินกูส้ามญั  
ส.sse/tt 

- e ปี e เดือน 
(นบัจากเดือน ต.ค. 
,+ เป็นตน้ไป) 
- +u พ.ค. eo ครบ
อายคุวาม ou ปี 
- ศาลสั2งเป็นบุคคล
ลม้ละลาย p คน คือ 
o. นายปริญญา (ผูกู้)้ 
p. นายอนนันิพล 
 (ผูค้ ํ6า)  
เมื2อวนัที2 pt มิ.ย. ,p 
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รายการ สถานะลูกหนี- ยอดหนี-คงเหลือ อายุความคงเหลือ 
r. นายสุรศกัดิP  ไววอ่ง 
No.005839 
สังกดัเดิม PTTME 
(ตัดหนี-สูญแล้ว) 

o. ศาลมีคาํพิพากษา  
q ธ.ค. te คดีแดงที2 ผบ. 
2807/57 
p. ตดัหนี6 สูญ ตามมติที2
ประชุมใหญ่ครั6 งที2 
o/ptts วนัที2 oe พ.ย. ts  
 

- หนี6คงเหลือ ณ วนัที2  
oe พ.ย. ts 
จาํนวน oo+,spt.uu บาท 
(ไม่รวมดอกเบี6ย)  
- สัญญาเงินกูฉุ้กเฉิน 
ฉ.uopr/te 
 

- r ปี p เดือน 
(นบัจากเดือน ต.ค. 
,+ เป็นตน้ไป) 
- q ธ.ค. ,e ครบอายุ
ความ ou ปี 
 

       
 !. การขายทรัพย์ที�ได้จากการประมูลซื-อทรัพย์ของลูกหนี- จากสํานักงานบังคับคดี 
           !.% การดําเนินการซื-อทรัพย์ 
               เมื2อวนัที2 po ธนัวาคม pt,p สหกรณ์ฯ ไดป้ระมูลซื6อทรัพยข์องนายสมฤทธิP ชยั สกลุธนวงศ ์ ลูกหนี6ตามคาํ
พิพากษา คดี ผบ.ดาํที2 qrse/pt,u คดี ผบ.แดงที2 tr+t/pt,o จากสาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัระยอง หลกัทรัพยเ์ป็นที2ดิน
โฉนดเลขที2 oqr ตาํบลพลา อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง พร้อมสิ2งปลูกสร้างในราคา o,+eu,uuu.uu บาท (หนึ2งลา้น
สามแสนเจด็หมื2นบาทถว้น) โดยมีเหตุผลดงันี6  
 - มีผูส้นใจเขา้ร่วมประมูลซื6อ o ราย 
 - ราคาที2เปิดประมูลขายเริ2มตน้ o,upu,uuu.uu บาท และเพิ2มครั6 งละ tu,uuu.uu บาท 
 - เพื2อใหท้รัพยที์2ขายมีราคาสูงขึ6นกวา่ราคาที2เปิดประมูลขายเริ2มตน้  
           !.! แนวทางการขายทรัพย์ 
                เมื2อวนัที2 +u มกราคม pt,+ใหบ้ริษทักรุงสยามประเมินค่าทรัพยสิ์น จาํกดั ประเมินทรัพยที์2ซื6อมา เพื2อเป็น
เกณฑก์ารกาํหนดราคาขายทรัพย ์มีรายละเอียดดงันี6  
                - ราคาประเมินตามมูลค่าตลาดเป็นจาํนวนเงิน p,uuu,uuu.uu บาท 
                - มูลค่าบงัคบัขาย เป็นจาํนวนเงิน o,ruu,uuu.uu บาท (eu% ของราคาประเมิน) 
          !.$ กําหนดเงื�อนไขการประกาศขายทรัพย์ 
     - ขายครั6 งแรก ราคาไม่นอ้ยกวา่ su% ของราคาประเมินจากบริษทัเอกชน 
               - ขายครั6 งที2สอง ราคาไม่นอ้ยกวา่ qu% ของราคาประเมินจากบริษทัเอกชน 
           !.: การประกาศขายทรัพย์สิน  Web Site และ Line ของสหกรณ์ฯ ใหก้บัสมาชิกไดรั้บทราบ 
        (o) การประกาศขายครั6 งที2 o su% ของราคาประเมิน ในราคา 1,800,000.00 บาท  เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
นบัตั6งแต่วนัที2 3 มีนาคม 2563 ถึง วนัที2 + มิถุนายน 2563  (ราคาประเมิน 2,000,000.00 บาท)  “ไม่มีผู้แสดงความจํานงค์
เข้าซื-อทรัพย์” 
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        (p) การประกาศขายครั6 งที2 p qu% ของราคาประเมิน ในราคา 1,600,000.00 บาท  เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
นบัตั6งแต่วนัที2 3 มิถุนายน 2563 ถึง วนัที2 3 กนัยายน 2563  (ราคาประเมิน 2,000,000.00 บาท) “มีผู้แสดงความจํานงค์
เข้าซื-อทรัพย์จํานวน ! คน” เมื�อวนัที� %= มิถุนายน !"#$  
            !." กําหนดเงื�อนไขการขายทรัพย์ 
   p.t.o ค่าใชจ่้ายต่างๆ เกี2ยวกบัการขายทรัพย ์ผูซื้6อเป็นผูรั้บผิดชอบทั6งหมด เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนซื6อ-
ขายทรัพย ์ค่าภาษีต่างๆ (ภาษีเงินได ้ภาษีธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ) ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ค่ามิเตอร์นํ6า เป็นตน้ 
    p.t.p กาํหนดวนัวางเงินมดัจาํ วนัองัคารที2 +u มิถุนายน pt,+ ภายในเวลา o,.uu น. สาํหรับผูส้นใจซื6อ
ทรัพยเ์ป็นจาํนวนเงิน qu,uuu.uu บาท หรือ t.uu% ของราคาขายทรัพย ์o,,uu,uuu.uu บาท โดยมีเงื2อนไขดงันี6  
          (1) กาํหนดใหสิ้ทธิผูโ้อนเงินวางมดัจาํซื6อทรัพยใ์หก้บัสหกรณ์เป็นลาํดบัแรกก่อน  

   (2) กรณีที2มีผูโ้อนเงินมดัจาํใหก้บัสหกรณ์พร้อมกนั ใหใ้ชว้ธีิการจบัฉลาก             p.t.+ 
สหกรณ์ฯขายทรัพยต์ามสภาพ ผูซื้6อตอ้งยอมรับในการซื6อทรัพยต์ามสภาพ 

  !.#. การขายทรัพย์และโอนสิทธิให้กับผู้ที�ซื-อทรัพย์สิน 
       (o) ขายทรัพยใ์หก้บันายธนายทุธ พนัธ์ุอินทร์ เป็นจาํนวนเงิน o,,uu,uuu.uu บาท และดาํเนินการโอน
สิทธิP การซื6อขาย เมื2อวนัที2 p กนัยายน pt,+ เรียบร้อยแลว้  
       (p) สรุปรายการขายทรัพยที์2ประมูลซื6อมาจากสาํนกังานบงัคบัคดี  

ราคาทรัพยที์2ประมูลซื6อมา ราคาทรัพยที์2ขายออกไป กาํไรจากการขายทรัพย ์
o,+eu,uuu.uu บาท 

po ธ.ค. ,p 
o,,uu,uuu.uu บาท 

p  ก.ย. ,+ 
p+u,uuu.uu บาท 

(รายไดเ้พิ2ม) 
 
       $.  การพจิารณาปรับแก้ไขระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง  ๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารงานของ
สหกรณ์  
            ในระหวา่งปี คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาแกไ้ขระเบียบและขอ้ปฏิบติัต่างๆ เพื2อใหมี้ความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัการบริหาร โดยมีรายละอียดดงันี6  
            $.%.ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก  
                   โดยรายละเอียดที2สาํคญัของการแกไ้ขมีดงันี6  
                    (o) เงินไดร้ายเดือน หมายถึง เงินเดือน รวมกบัเงินรายไดอื้2นๆ ที2ไดรั้บเป็นประจาํ และเป็นจาํนวนที2
แน่นอน ไดแ้ก่ 
                          o.เงินค่าปฏิบติังานต่างจงัหวดั 
                          p.เงินค่าปฏิบติังานกะ 
                          +.เงินค่าเช่าบา้น 
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                    (p) การยื2นเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาอนุมติัให้เงินกูแ้ก่สมาชิก สมาชิกผูย้ื2นคาํขอกูเ้งินจะตอ้ง
ส่งเอกสารหลกัฐานปัจจุบนัที2เป็นจริง ในการนาํเงินกูที้2จะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัไปใชใ้ฟ้ตรงตามวตัถุประสงคแ์ห่ง
การขอกูเ้งิน 
       (+) การส่งเงินงวดชาํระหนี6 ทุกประเภท ใหส้มาชิกส่งโดยวธีิหกัเงินเดือนของสมาชิกผูกู้ ้โดยทาํหนงัสือให้
ความยนิยอม และตามขอ้ตกลงใหค้วามร่วมมือของนายจา้ง ค่าใชจ่้ายที2สมาชิกชาํระใหส้หกรณ์ที2เกิดจากการส่งเงิน
ตน้ เงินดอกเบี6ย ของเงินกูทุ้กประเภทรวมกนัทั6งหมดตอ้งไม่เกินร้อยละ eu ของเงินไดร้ายเดือน และจะตอ้งมีเงินเดือน
เหลือใชไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ +u และไม่นอ้ยกวา่ t,uuu.uu บาทต่อเดือน ยกเวน้สมาชิกพิเศษ 
                    (r) จาํนวนเงินกูส้ามญั ที2ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึ2งนั6น ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ตอ้งอยู่
ภายใตห้ลกัเกณฑ ์
  o. วงเงินกูไ้ดสู้งสุดไม่เกิน tu เท่าของเงินเดือน และไม่เกิน ou เท่าของเงินหุ้นสะสม และยอดเงินกู้
ตอ้งไม่เกิน t,uuu,uuu.uu บาท ยกเวน้การขอกูไ้ม่เกินจากมูลค่าหุน้และเงินฝากที2มีอยูใ่นสหกรณ์ สามารถกูไ้ดสู้งกวา่ 
t,uuu,uuu.uu บาท เท่ากบัมูลค่าหุน้และเงินฝากที2มีอยู ่ณ วนัยื2นกู ้
  p.วงเงินกูสู้งสุด คณะกรรมการจะประกาศขอ้ปฏิบติัและหลกัเกณฑ ์ ตามสภาพเศรษฐกิจ และการ
บริหารความเสี2ยงตามปัจจยัต่างๆ ดงันี6  
     - ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
                              - เงินไดร้ายเดือนของสมาชิกผูกู้ ้
                              - เงินหุน้และเงินฝากที2มีอยูใ่นสหกรณ์ 
                              - การชาํระเงินตน้และดอกเบี6ย 
                              - การใชส้มาชิกคํ6าประกนั 
                              - การตรวจสอบขอ้มูลเครดิตจากบริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) 
                          +.ตอ้งมีเงินหุน้สะสม ในวนัที2ยื2นคาํขอกูเ้งินสามญั สอดคลอ้งกบัขอ้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที2
คณะกรรมการกาํหนด หา้มสมาชิกผูกู้เ้พิ2มเงินค่าหุน้เพื2อใหเ้กิดสิทธิการคาํนวนยอดวงเงินกู ้ ยกเวน้การเพิ2มเงินค่าหุ้น
รายเดือนตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จาํกดั วา่ดว้ยหุ้น 
   สมาชิกที2มีความจาํเป็นตอ้งกุเ้งินเกินสิทธิตามที2กาํหนดไวใ้นขอ้ปฏิบติัและหลกัเกณฑ์ตามขอ้p 
คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาอนุมติัใหกู้เ้งินเกินสิทธิได ้ เมื2อสมาชิกมีเหตุผลความจาํเป็น โดยแสดงเอกสาร
หรือหลกัฐานที2เป็นจริงและเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ครบถว้น ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาประกอบการอนมติั 
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       :.การจ่ายเงินตามระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนสวัสดิการ  
          :.% สหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุนสวสัดิการ ตามขอ้ e ทุนสงเคราะห์เกี2ยวกบัการศพของสมาชิก 
                 เป็นจาํนวนเงินทั6งสิ6น p,uu,,uuu.uu บาท (สองลา้นหกพนับาทถว้น) โดยมีรายละเอียดดงันี6  
                (1)  จ่ายเงินทุนสวัสดิการให้กับทายาทสมาชิกที�เสียชีวติ จํานวน %E ราย เป็นจํานวนเงิน %,"#E,000.00 บาท 
                       o. นายสมมิตร ชุ่มเงิน  เลขที2สมาชิก uu+e+  อายสุมาชิก ++ ปี o เดือน     
                           สังกดั สมาชิกพิเศษ  จาํนวน puu,uuu.uu  บาท   
                      p. นายสมพล พลอยปรีดา  เลขที2สมาชิก uut++  อายสุมาชิก +u ปี     
                          สังกดั สมาชิกพิเศษ จาํนวน puu,uuu.uu  บาท   
                      +. นางสาวอลิสา สร้อยทอง  เลขที2สมาชิก uust+  อายสุมาชิก pt ปี + เดือน   
                          สังกดั บริษทั PTT จาํนวน puu,uuu.uu  บาท   
                      r. นายโกศล ตั6งกลชาญ  เลขที2สมาชิก uoosq  อายสุมาชิก p+ ปี  
                          สังกดั บริษทั PTTGC จาํนวน 20u,uuu.uu  บาท   
                      5. นายพลเดช สีฐาน เลขที2สมาชิก uoeor อายสุมาชิก pu ปี s เดือน   
                          สังกดั บริษทั PTTGC จาํนวน puu,uuu.uu  บาท   
                      ,. นายสมบติั ปทุมุตต์รังษี เลขที2สมาชิก upree อายสุมาชิก oe ปี q เดือน   
                          สังกดั บริษทั PTTOR จาํนวน opu,uuu.uu  บาท   
                      7. นางสาวประไพพร สุทธิรัตน์ เลขที2สมาชิก upt+p อายสุมาชิก oe ปี + เดือน   
                          สังกดั สมาชิกพิเศษ จาํนวน opu,uuu.uu  บาท   
                      q. นายรุ่งโรจน์ ดวงประเสริฐศรี เลขที2สมาชิก u+oro อายสุมาชิก or ปี , เดือน   
                          สังกดั บริษทั PTTGC จาํนวน opu,uuu.uu  บาท   
                      s. นายกิตติ อุทธาเครือ เลขที2สมาชิก ur+tq อายสุมาชิก oo ปี o เดือน   
                          สังกดั บริษทั TTT จาํนวน opu,uuu.uu  บาท 
                    10. นายอนุสรณ์ กลดัแป้น เลขที2สมาชิก uteuu อายสุมาชิก q ปี , เดือน   
                          สังกดั บริษทั PTTGC จาํนวน qu,uuu.uu  บาท   

(2) จ่ายเป็นค่าพวงหรีดที�นําไปเคารพศพสมาชิกเ และครอบครัวกรรมการที�เสียชีวติ  จํานวน # ศพ เป็น
จํานวนเงิน #,EEE.EE บาท 

(3) จ่ายเงินเพื�อร่วมทาํบุญงานศพบุคคลในครอบครัวสมาชิกที�เสียชีวติ  
จํานวน  II ราย  เป็นจํานวนเงิน ::E,EEE.EE บาท 

       4.2 สหกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการ ตามข้อ I ทุนสวสัดิการสมาชิก เป็นจํานวนเงินทั-งสิ-น LE%,EEE.EE บาท (เจ็ดแสน
หนึ�งพนับาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี- 
            สหกรณ์ไดจ่้ายเงินเกี2ยวกบัสวสัดิการใหก้บัสมาชิก จาํนวน pto ราย โดยมีรายละเอียดดงันี6  
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   (o)  สมาชิกเกษียณอาย ุจาํนวน +q รายๆละ ou,uuu.uu บาท เป็นจาํนวนเงิน 
                     +qu,uuu.uu บาท 
              (p)  สมาชิกเจบ็ป่วยเขา้รับการรักษาพยาบาลเป็นคนไขใ้น จาํนวน ouq รายๆ ละ  
                   p,uuu.uu บาท  เป็นจาํนวนเงิน po,,uuu.uu บาท  
                   (กรณีพกัรักษาตวัตั6งแต่ p คืน + วนัขึ6นไป ให้ไดรั้บเงินช่วยเหลือไม่เกิน p ครั6 ง ต่อปี)  
             (+)  สมาชิกสมรสและจดทะเบียนตามกฎหมาย จาํนวน po รายๆ ละ o,uuu.uu บาท   
                    เป็นจาํนวนเงิน po,uuu.uu บาท   
             (r)  สมาชิกมีบุตรจ่ายเงินรับขวญัทายาทใหม่ จาํนวน qr รายๆ ละ o,uuu.uu บาท เป็น 
                    จาํนวนเงิน qr,uuu.uu บาท   
       ". สหกรณ์ฯ ทาํประกันชีวติกลุ่ม ให้สมาชิกทุกคน กับบริษัททพิยประกันภัยจํากัด (มหาชน)  

           ในปีบญัชี pt,+ สมาชิกประสบอุบติัเหตุสูญเสียอวยัวะ จาํนวน o ราย บริษทัฯ จ่ายเงินสินไหมทดแทนจาก
ประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม โดยสหกรณ์ฯนาํส่งมอบใหก้บัสมาชิก เป็นจาํนวนเงิน  +u,uuu.uu บาท  
       #. มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกในโอกาสครบรอบ $" ปี 

           สหกรณ์ฯไดม้อบทุนการศึกษาใหก้บับุตรของสมาชิกเนื2องในโอกาสครบรอบ +t ปี เมื2อวนัที2 oe มกราคม 
pt,+ จาํนวน pto ทุน เป็นเงินทั6งสิ6น o,rrq,uuu.uu บาท มีรายละเอียดดงันี6  
  o.ระดบัประถมศึกษาที2 o-+ จาํนวน t+ ทุนๆละ r,uuu.uu บาท เป็นเงิน pop,uuu.uu บาท 
 2.ระดบัประถมศึกษาที2 4-6 จาํนวน t1 ทุนๆละ r,uuu.uu บาท เป็นเงิน pur,uuu.uu บาท 
 +.ระดบัมธัยมศึกษาที2 o-+ จาํนวน tu ทุนๆละ t,uuu.uu บาท เป็นเงิน ptu,uuu.uu บาท 
 r.ระดบัประถมศึกษาที2 r-, ปวช., ปวส. จาํนวน re ทุนๆละ ,,uuu.uu บาท  
              เป็นเงิน pqp,uuu.uu บาท 
 t.ระดบัอุดมศึกษา/ปริญญาตรี จาํนวน tu ทุนๆละ ou,uuu.uu บาท เป็นเงิน tuu,uuu.uu บาท 
       L. การสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์อื�น องค์กรต่าง  ๆกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ตลอดจนหน่วยงานราชการอื�น 

            สหกรณ์ฯไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในรูปของสาธารณกุศล สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ใหก้บัหน่วย
ราชการสหกรณ์ และชมรมสหกรณ์ต่างๆในรูปของการเชื2อมโยงเครือข่ายระหวา่งสหกรณ์ดว้ยกนั เป็นจาํนวนเงิน
ทั6งสิ6น  pr,ouu.uu  บาท 
       I. การส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุม สัมมนากับสหกรณ์อื�น องค์กรต่าง  ๆกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการอื�นที�เกี�ยวข้อง 

           q.o เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 
           q.p เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
           q.+ เขา้ร่วมสัมมนากบัหน่วยงานภาคราชการและหน่วยงานภาคเอกชน 
           q.r เขา้ร่วมสัมมนากบัเขตพื6นที2สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวนัออก 
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           q.t กรรมการผูจ้ดัการ รับเชิญเป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้เกี2ยวกบัการบริหารการเงินใหส้มาชิกสหกรณ์ จดั
โดย กองทุนเพื2อผูใ้ชแ้รงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
          q., กรรมการผูจ้ดัการ รับเชิญเป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้การเตรียมตวัเกี2ยวกบัการบริหารจดัการดา้น
การเงิน หลกัสูตร ปัจฉิมนิเทศพนกังานเกษียณอาย ุประจาํปี pt,+ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 
มติที$ประชุม
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ระเบียบวาระที$  2 
รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจาํปี %&'% 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด 

ครั-งที� 1/2562 วนัพฤหัสบดีที� 21 พฤศจิกายน !"62 
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั�น A-B โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี- จอมเทยีน อําเภอสัตหีบ จังหวดัชลบุรี 

---------------------------------------------- 
 

สหกรณ์มีสมาชิก ณ วนัที2 +o ตุลาคม pt,2 จาํนวน t,152  คน ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีครั6 งนี6  
มีสมาชิกเขา้ประชุมจาํนวน p,602 คน (ตามบญัชีรายชื2อของผูเ้ขา้ประชุม) 

ผู้บริหารบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที�เข้าร่วมประชุม  
1. นายสหเทพ ธรรมทตั         ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ที�ปรึกษาสหกรณ์ฯ  ที�เข้าร่วมประชุม  
1. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั NPC S&E 
เจ้าหน้าที�สหกรณ์จังหวดัชลบุรี ที�เข้าร่วมประชุม  

                    o. นางนฤมล รมมนตรี            ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ o 
                    p. นางสาวศิรินรัตน์ ผลไม ้     นกัวชิาการสหกรณ์ชาํนาญการ 

เจ้าหน้าที�สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที�เข้าร่วมประชุม  
                    o. นางพิมพา อนนัตกี์รติการ  หวัหนา้สาํนกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ชลบุรี 
                    p. นางรัชนี ฤทธาภยั               นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีชาํนาญการพิเศษ 

ผู้สอบบัญชี สํานักงบัญชีทองเอก จํากัด ที�เข้าร่วมประชุม 
                    o. นายศกัดิP ชาย จนัทร์เรือง     ผูส้อบบญัชี  

 

เริ�มประชุม เวลา  us.uu น. 

นายชูชาติ พนสัอมัพร ประธานกรรมการ ดาํเนินการกล่าวรายงานวตัถุประสงคข์องการประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปี pt,p ต่อประธานที2ประชุม 

นายสหเทพ ธรรมทตั  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
ไดแ้สดงความยนิดีและชื2นชมในความสาํเร็จของสหกรณ์ฯ ที2ไดด้าํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์และ เป็นแหล่งออมเงิน
และแหล่งเงินกูด้อกเบี6ยที2ต ํ2า ทาํใหส้มาชิกมีวนิยัทางการเงินและมีคุณภาหพชีวติที2ดี ควบคู่ไปกบัความกา้วหนา้ของ
กลุ่มบริษทั ปตท. และเชื2อวา่สหกรณ์ฯ แห่งนี6จะเป็นที2พึ2งพิงดา้นการเงินใหก้บัสมาชิกตลอดไป  



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  18 

 

 นายชูชาติ พนัสอมัพร ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณท่านผูบ้ริหารบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
ผูแ้ทนสหกรณ์จงัหวดั ผูแ้ทนสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ และสมาชิกที2ให้เกียรติมาร่วมงานการประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปี pt,p และไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงันี6  
 

วาระที� % เรื�องแจ้งเพื�อทราบ 
นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ใหที้2ประชุมไดรั้บทราบการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

ในระหวา่งปีที2ผา่นมา ไดบ้ริหารงานภายใต ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และขอ้ปฏิบติัของสหกรณ์ ที2มุ่งเนน้ถึงความ
มั2นคง ความปลอดภยั ความแขง็แกร่ง และความโปร่งใส ที2สามารถใหส้มาชิกทุกท่านและหน่วยงานหรือองคก์รของ
รัฐเขา้ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา    

สมาชิกสามารถรับทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆไดจ้ากการประชาสัมพนัธ์ของสหกรณ์ฯ ที2มีการแจง้ผา่นทาง 
WEBSITE, LINE @, FACEBOOK, E-MAIL, ผูแ้ทนหน่วยงานของแต่ละบริษทั และไปรษณีย ์เป็นประจาํทุกเดือน 

สาํหรับการบริหารงานต่างๆ ที2คณะกรรมการไดมี้การดาํเนินการในระหวา่งปี มีดงันี6  
%. การดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย 

คณะกรรมการดาํเนินการไดบ้ริหารจดัการสมาชิกที2ปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ 
และไม่สามารถชาํระหนี6 คืนใหก้บัสหกรณ์ฯได ้  สหกรณ์ฯไม่มีทางเลือกจึงตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมายดาํเนินคดี
จาํนวน 6 ราย เป็นจาํนวนเงินรวมทั6งสิ6น s,sep,,st.ep บาท (เกา้ลา้นเกา้แสนเจด็หมื2นสองพนัหกร้อยเกา้สิบหา้บาทเจด็
สิบสองสตางค)์ แยกเป็นดงันี6  

(1) คดีที2สหกรณ์ฯ ฟ้องสมาชิกซึ2งศาลมีคาํพิพากษาแลว้ และอยูร่ะหวา่งการบงัคบัคดีโดยยดึทรัพยที์2เป็น
หลกัประกนัเงินกู ้มาขายทอดตลาดเพื2อนาํเงินมาชาํระหนี6  จาํนวน o ราย เป็นจาํนวนเงิน o,ts,,t,s.+r บาท (หนึ2งลา้น
หา้แสนเกา้หมื2นหกพนัหา้ร้อยหกสิบเกา้บาทสามสิบสี2สตางค)์ 

(p) คดีที2สหกรณ์ฯ ฟ้องสมาชิกซึ2งศาลมีคาํพิพากษาแลว้และอยูร่ะหวา่งรอการบงัคบัคดีสาํหรับทรัพยที์2เป็น
หลกัประกนัเงินกู ้จาํนวน o ราย เป็นจาํนวนเงิน p,rso,,rq.et บาท (สองลา้นสี2แสนเกา้หมื2นหนึ2งพนัหกร้อยสี2สิบแปด
บาทเจด็สิบหา้สตางค)์ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี6  

(+) คดีที2สหกรณ์ฯ ฟ้องสมาชิกซึ2งศาลมีคาํพิพากษาแลว้ มีการบงัคบัคดี และมีการสืบทรัพยแ์ลว้ปรากฎวา่
ไม่พบมีทรัพยใ์ดๆ ในการนาํมาบงัคบัคดีจาํนวน 2 ราย เป็นจาํนวนเงินรวม ssr,ers.e+ บาท (เกา้แสนเกา้หมื2นสี2พนั
เจด็ร้อยสี2สิบเกา้บาทเจ็ดสิบสามสตางคบ์าท) 

(r) คดีที2สหกรณ์ฯ เตรียมดาํเนินคดีตามมาตรการทางกฎหมายกบัสมาชิก จาํนวน 2 ราย เป็นจาํนวนเงินรวม 
r,qqs,epe.su บาท (สี2ลา้นแปดแสนแปดหมื2นเกา้พนัเจด็ร้อยยี2สิบเจด็บาทเกา้สิบสตางค)์ 

!. การจ่ายเงินตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนสวสัดิการ  

p.o สหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุนสวสัดิการ ตามขอ้ e ทุนสงเคราะห์เกี2ยวกบัการศพของสมาชิก เป็นจาํนวน    
เงินทั6งสิ6น o,o+q,uuu.uu บาท (หนึ2งลา้นหนึ2งแสนสามหมื2นแปดพนับาทถว้น) โดยมีรายละเอียดดงันี6  

 
(1) จ่ายเงินทุนสวสัดิการใหก้บัทายาทสมาชิกที2เสียชีวิต จาํนวน t ราย เป็นจาํนวนเงิน 640,000.00 บาท 
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     1. นายธนิส ถาวโร  เลขที2สมาชิก uu++r  อายสุมาชิก ++ ปี p เดือน     
                     สังกดั สมาชิกพิเศษ  จาํนวน puu,uuu.uu  บาท   
 2.  นายอรรณพ สุวรรณลพ  เลขที2สมาชิก uuruu  อายสุมาชิก +p ปี , เดือน    
                  สังกดั บริษทั PTT จาํนวน puu,uuu.uu  บาท   
                 3.  นายสนธยา ใจรักษา  เลขที2สมาชิก urpsq  อายสุมาชิก ou ปี r เดือน   
                    สังกดั บริษทั PTTGC จาํนวน qu,uuu.uu  บาท   
              4.  นายอรรณพ ดาวงัปา  เลขที2สมาชิก urrqo  อายสุมาชิก ou ปี  
                   สังกดั บริษทั PTT จาํนวน qu,uuu.uu  บาท   
              5.  นายจิรโรจน์ อินรุ่ง เลขที2สมาชิก ur,e, อายสุมาชิก s ปี , เดือน   
                     สังกดั บริษทั PTTGC จาํนวน qu,uuu.uu  บาท   

(2) จ่ายเป็นค่าพวงหรีดที2นาํไปเคารพศพสมาชิกเ และครอบครัวกรรมการที2เสียชีวติ จาํนวน q ศพ เป็น
จาํนวนเงิน q,uuu.uu บาท 

(3) จ่ายเงินเพื2อร่วมทาํบุญงานศพบุคคลในครอบครัวสมาชิกที2เสียชีวติ จาํนวน  qs ราย  เป็นจาํนวนเงิน 
rrt,uuu.uu บาท 

(4) จ่ายเงินกรณีเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมงานศพบุคคลในครอบครัวของกรรมการที2เสียชีวติ จาํนวน + 
ราย  เป็นจาํนวนเงิน rt,uuu.uu บาท 

2.2 สหกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการ ตามขอ้ q ทุนสวสัดิการสมาชิก เป็นจาํนวนเงินทั6งสิ6น eor,uuu.uu บาท (เจด็
แสนหนึ2งหมื2นสี2พนับาทถว้น) โดยมีรายละเอียดดงันี6  

สหกรณ์ไดจ่้ายเงินเกี2ยวกบัสวสัดิการใหก้บัสมาชิก จาํนวน +up ราย โดยมีรายละเอียดดงันี6  
(o) สมาชิกเกษียณอาย ุจาํนวน +o รายๆ ละ ou,uuu.uu บาท เป็นจาํนวนเงิน +ou,uuu.uu บาท 
(p) สมาชิกเจ็บป่วยเขา้รับการรักษาพยาบาลเป็นคนไขใ้น จาํนวน o++ รายๆ ละ p,uuu.uu บาท  เป็นจาํนวนเงิน 

p,,,uuu.uu บาท (กรณีพกัรักษาตวัตั6งแต่ p คืน + วนัขึ6นไป ใหไ้ดรั้บเงินช่วยเหลือไม่เกิน p ครั6 ง ต่อปี)  
(+) สมาชิกสมรสและจดทะเบียนตามกฎหมาย จาํนวน +p รายๆ ละ o,uuu.uu บาท  เป็นจาํนวนเงิน 

+p,uuu.uu บาท   
(r) สมาชิกมีบุตรจ่ายเงินรับขวญัทายาทใหม่ จาํนวน ou, รายๆ ละ o,uuu.uu บาท เป็นจาํนวนเงิน ou,,uuu.uu 

บาท   
$ .  สหกรณ์ ฯ  ทําประกันชีวิต กลุ่ม  ให้สม าชิกทุกค น กับบริษัททิพ ย ประกันภั ย จํ า กัด  (ม หาช น)  

ในปีบญัชี pt,p สมาชิกประสบอุบติัเหตุ จาํนวน r ราย บริษทัฯ จ่ายเงินสินไหมทดแทนจากประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม โดย
สหกรณ์ฯ นาํส่งมอบใหก้บัทายาทสมาชิก เป็นจาํนวนเงิน  o,tuu,uuu.uu บาท โดยมีรายละเอียดดงันี6  

1. นายสนธยา ใจรักษา  เลขที2สมาชิก urpsq สังกดั บริษทั PTTGC จาํนวน +uu,uuu.uu บาท 
2. นายอรรณพ ดาวงัปา  เลขที2สมาชิก urrqoสังกดั บริษทั PTT       จาํนวน +uu,uuu.uu บาท 
3. นายจิรโรจน์ อินรุ่ง  เลขที2สมาชิก ur,e,   สังกดั บริษทั PTTGC จาํนวน +uu,uuu.uu  บาท   
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4. นายปฐมบวร ประภทัรชาญ  เลขที2สมาชิก uusoe  สมาชิกพิเศษ  จาํนวน ,uu,uuu.uu  บาท 
:. การจัดสัมมนา และทศันศึกษาให้กับสมาชิก 

               สหกรณ์ฯไดจ้ดัสัมมนาใหก้บัสมาชิกเรื2อง “บทบาท หนา้ที2 และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก สะทอ้นทิศทาง
การดาํเนินงานสหกรณ์” ณ สวนนงนุช พทัยา จงัหวดัชลบุรี เมื2อวนัที2 o-p มีนาคม pt,p โดยมีสมาชิกและครอบครัวเขา้
ร่วมสัมมนา จาํนวน  peu  คน      

". การจัดบรรยาย ความรู้เกี�ยวกับการบังคับคดีให้กรรมการ เจ้าหน้าที� สมาชิก และผู้สนใจ 
สหกรณ์ฯไดจ้ดับรรยายความรู้เกี2ยวกบัการบงัคบัคดี โดยผูอ้าํนวยการสาํนกังานบงัคบัคดี จงัหวดัชลบุรีเมื2อ

วนัที2 oe กรกฎาคม pt,p โดยมีกรรมการ เจา้หนา้ที2 สมาชิก และผูเ้ขา้ร่วมรับฟัง จาํนวน  otu  คน 
#. การจัดสัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการให้กรรมการและเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 

สหกรณ์ฯไดจ้ดัสัมมนาประชุมเชิงปฏิบติัการใหก้บักรรมการและเจา้หนา้ที2สหกรณ์ เรื2อง “แผนยทุธศาสตร์
สหกรณ์” ณ ศูนยป์ฏิบติัระบบท่อส่งก๊าซเขต op (ปท.op) อาํเภอสีคิ6ว จงัหวดันครราชสีมา  เมื2อวนัที2 pu-po กนัยายน 
2562  

7. การสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์อื�น องค์กรต่าง  ๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการอื�น 

สหกรณ์ฯไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในรูปของสาธารณกุศล สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ใหก้บัหน่วย
ราชการสหกรณ์ และชมรมสหกรณ์ต่างๆ ในรูปของการเชื2อมโยงเครือข่ายระหวา่งสหกรณ์ดว้ยกนั เป็นจาํนวนเงิน
ทั6งสิ6น  oq,tuu.uu  บาท 

8.  แนวโน้มสมาชิกถูกสถาบันการเงินภายนอกดําเนินคดีฟ้องให้ชําระหนี- มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
สหกรณ์ฯ 

q.o สาํนกังานบงัคบัคดีแจง้สหกรณ์ฯ ใหส่้งโฉนดที2ดินที2สมาชิกผูถู้กฟ้องมีชื2อเป็นผูมี้กรรมสิทธิP  เพื2อนาํไป
ขายทอดตลาด นาํเงินไปชาํระหนี6ตามคาํพิพากษา  

q.p สาํนกังานบงัคบัคดียื2นหนงัสือขออายดัเงินเดือนและสิทธิเรียกร้องไปที2บริษทั ซึ2 งเป็นนายจา้งของ
สมาชิกเพื2อชาํระหนี6ตามคาํพิพากษา สหกรณ์ฯ ไดรั้บผลกระทบจากกรณีนี6 คือจะไม่ไดรั้บเงินตน้และดอกเบี6ย กรณีที2
สมาชิกตอ้งถูกหกัเงินชาํระหนี6ตามคาํพิพากษา จนเงินเดือนเหลือนอ้ยไม่พอหกั 

9. การส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุม สัมมนากับสหกรณ์อื�น องค์กรต่าง  ๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการอื�นที�เกี�ยวข้อง 

s.o เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 
s.p เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
s.+ เขา้ร่วมสัมมนากบัหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
s.r เขา้ร่วมสัมมนากบัเขตพื6นที2สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวนัออก 
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s.t กรรมการผูจ้ ัดการ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี2ยวกับการบริหารการเงินให้สมาชิก         
สหกรณ์บริษทัเอกชนต่างๆ จดัโดย กองทุนเพื2อผูใ้ชแ้รงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
จาํนวน s ครั6 ง 

s., กรรมการผูจ้ดัการ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี2ยวกบัการบริหารงานให้มีความสุข Happy 
Workplace โดยสาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชลบุรี 

s.e กรรมการผูจ้ดัการ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี2ยวกบัการสิทธิ หน้าที2ประโยชน์ที2สมาชิก
สหกรณ์ตอ้งรู้ จดัโดย สหกรณ์ออมทรัพยเ์อน็ไกไทย จาํกดั 

มติที�ประชุม ที2ประชุมรับทราบ 
วาระที� 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี !"61 

              นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้สนอต่อที2ประชุมใหญ่เพื2อพิจารณารายงานการประชุมใหญ่
สามญัประจาํปี pt,o ตามหนงัสือรายงานกิจการประจาํปี pt,p หนา้ที2 o+ ถึงหนา้ที2 +, 
 ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้าํเนินการประชุมได้
นบัจาํนวนสมาชิกที2อยูใ่นห้องประชุม ซึ2 งมีจาํนวนทั6งสิ6น qtu คน เกินกวา่จาํนวน ouu คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที2 to จึง
เสนอใหที้2ประชุมใหญ่ ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี pt,o 
 มติที�ประชุม ที2ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี pt,o โดยไม่มีการแกไ้ข สาํหรับ
คะแนนเสียงเห็นชอบจาํนวน qtu คะแนน ไม่เห็นดว้ย u คะแนน และงดออกเสียง u คะแนน 

วาระที� 3 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออก ประจําปี !"#! 

 นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ แจง้ใหท้ราบวา่ ณ วนัที2 +u กนัยายน pt,p   
สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จาํกดั มีสมาชิกทั6งสิ6น จาํนวน t,opr คน ในระหว่างปีมีการเปลี2ยนแปลงของ
สมาชิก ดงันี6  
 สมาชิกเมื2อวนัที2 1 ตุลาคม 2561               4,992 คน 
         สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งปี                               248   คน 
       สมาชิกลาออกระหวา่งปี    oo,    คน 
 รวมสมาชิกทั6งสิ6น                               5,124    คน 
 เพิ2มขึ6นจากปี 2561                           132    คน 
 เพิ2มขึ6นร้อยละ                                                  p.,r     
 มติที�ประชุม ที2ประชุมรับทราบ 
 

วาระที� 4 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี !"#! 

 นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที2ประชุมใหญ่ให้ทราบผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 
pt,p โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจาํปี pt,p  หนา้ที2 +q ถึงหนา้ที2 rr โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี6  
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 %. การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี !"#! 

     ระหว่างปี สหกรณ์ไดใ้ห้บริการเงินกูแ้ก่สมาชิกในแต่ละประเภทเป็นเงิน o,te+.sp ลา้นบาท ของจาํนวน
สัญญาเงินกูโ้ดยรวม o,,oo สัญญา ซึ2 งสามารถแยกเป็นสัญญาแต่ละประเภทไดด้งันี6  
 
                   เงินกูฉุ้กเฉิน                  ret สัญญา       เป็นเงินทั6งสิ6น        r+.ps ลา้นบาท 
                   เงินกูโ้ครงการทั2วไป      133 สัญญา เป็นเงินทั6งสิ6น      tr.eq ลา้นบาท 
                   เงินกูส้ามญัเพื2อการทั2วไป   883 สัญญา เป็นเงินทั6งสิ6น   o,poq.uu ลา้นบาท 
                   เงินกูส้ามญัเพื2อยานพาหนะ       2 สัญญา เป็นเงินทั6งสิ6น      p.ps ลา้นบาท 
                   เงินกูพ้ิเศษเพื2อการอื2นใด              32 สัญญา เป็นเงินทั6งสิ6น    ,p.pt ลา้นบาท 
                   เงินกูพ้ิเศษเพื2อเคหะสงเคราะห์    86 สัญญา เป็นเงินทั6งสิ6น      os+.+o ลา้นบาท 
 !. การให้บริการรับฝากเงินแก่สมาชิกระหว่างปี !"62 

  ระหว่างปี สมาชิกไดใ้ช้บริการเงินรับฝากหลากหลายประเภท โดยเป็นการฝากเปิดบญัชีใหม่ ฝากเพิ2มและ
ถอนคืนเงินฝากตามภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้การเคลื2อนไหวของปริมาณเงินรับฝากและถอนคืนเงินฝากของสมาชิกอยู่
ในระดบัที2ใกลเ้คียงกนั สาํหรับอตัราดอกเบี6ยเงินรับฝากที2สหกรณ์จ่ายใหก้บัสมาชิกมีอตัราสูงกวา่สถาบนัการเงินอื2นๆ  
          $. การนําเงินหมุนเวยีนลงทุนกับสถาบันการเงินระหว่างปี  !"#! 

          ระหวา่งปี คณะกรรมการดาํเนินการไดน้าํเงินหมุนเวียนไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื2อให้เกิดผลประโยชน์ที2
สูงสุด โดยคาํนึงถึงความมั2นคง ปลอดภยั และสะดวกต่อการถอนคืน บริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับ
ประสิทธิผลมากที2สุด  สาํหรับอตัราผลตอบแทนจะแตกต่างกนัตามแต่ระยะเวลา ประเภทของการลงทุนนั6น  
 โดยภาพรวมการลงทุนส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของเงินฝากประจาํและเงินฝากออมทรัพย ์ซึ2 งจะแตกต่างกนัใน
ดา้นอตัราดอกเบี6ยที2จะไดรั้บตามระยะเวลาของการฝาก โดยการลงทุนในแต่ละประเภทจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
และให้เกิดความสะดวกต่อการถอนคืน ผลตอบแทนที2ไดรั้บจะสูงกวา่อตัราดอกเบี6ยเงินฝากของธนาคารและสถาบนั
การเงินอื2น ซึ2 งการลงทุนส่วนใหญ่จะอยูที่2ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  
 สาํหรับการลงทุนในรูปของการถือหุน้สามญั PTT, PTTGC และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จาํกดั เป็นการลงทุนระยะยาว ผลตอบแทนขึ6นอยูก่บัผลประกอบการของแต่ละแห่ง ซึ2 งผลตอบแทนโดยรวมอตัราสูง
กวา่เงินฝากสถาบนัการเงิน 
        :. การเคลื�อนไหวของปริมาณทุนเรือนหุ้นระหว่างปี !"#! 

          ปริมาณเงินทุนที2เขา้สู่ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ โดยภาพรวมจะมาจากทุนเรือนหุ้นของสมาชิกใน
แต่ละเดือนเป็นส่วนใหญ่ เป็นเงินทุนระยะยาวที2ช่วยเสริมสร้างฐานะความมั2นคงและการบริหารงานที2มีประสิทธิภาพ
แบบยั2งยนืต่อสหกรณ์ ส่วนผลตอบแทนสาํหรับทุนเรือนหุ้นจะอยูใ่นรูปของเงินปันผลที2จะไดรั้บการจดัสรรจากกาํไร 
โดยไม่มีการกาํหนดอตัราผลตอบแทนที2แน่นอนไว ้ซึ2 งแตกต่างจากเงินรับฝากของสมาชิกที2จะไดรั้บผลตอบแทนตาม
ระยะเวลาและอตัราดอกเบี6ยที2ไดต้กลงกนั  
          ". สรุปสถานะการเงินของสหกรณ์ในรอบปี !"#! 
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 สมาชิกสามารถเทียบเคียงการบริหารงานของสหกรณ์จากปริมาณเงินทุนต่างๆ ที2สหกรณ์มีอยู่ได้โดย
พิจารณาจาก ทุนสะสมต่างๆ ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว และเงินให้สมาชิกกู ้โดย
มีรายละเอียดดงันี6  
                    - ทุนสาํรองและทุนสะสม                     ppq.rs ลา้นบาท 
                    - ทุนเรือนหุน้                                r,ppp.,o ลา้นบาท 
                    - เงินรับฝาก                                            2,usq.se ลา้นบาท 
                    - เงินลงทุนหมุนเวยีน                                           o,+eq.rp ลา้นบาท 
                    - เงินลงทุนระยะยาว                                              esr.sq ลา้นบาท 
                    - เงินใหส้มาชิกกู ้                                           4,tsr.qr ลา้นบาท 
   #. ผลการดําเนินงาน เปรียบเทยีบประมาณการ รายได้ รายจ่าย สําหรับปี !"#! 

 การดาํเนินงานในรอบปีที2ผ่านมา คณะกรรมการดาํเนินการไดมี้การปรับเปลี2ยนแนวทางการสร้างรายได ้
และบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบที2วางไว้ เพื2อให้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที2วางไว้ โดยการคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคนเป็นหลกั  
        การดาํเนินงานของคณะกรรมการปีนี6 ได้มีการปรับลดอตัราดอกเบี6 ยเงินกู้ให้กบัสมาชิกเพื2อให้สามารถ
ดาํเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที2วางไวซึ้2 งรายไดส่้วนใหญ่มาจากดอกเบี6ยเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกและรายได้
จากการลงทุน โดยมีการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายให้อยู่ในกรอบที2วางไว ้สําหรับปีนี6กาํไรสูงกว่าประมาณการ oo.rt 
ลา้นบาท ส่วนหนึ2งมาจากภาวะเศรษฐกิจที2มีการเปลี2ยนแปลง และการแข่งขนัอตัราดอกเบี6ยเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 
ทาํใหส้มาชิกใชบ้ริการเงินกูล้ดลง 
        คําถามจากสมาชิก  

   o. มีการประเมินหลกัทรัพยจ์ากบริษทัประเมินเอกชนแลว้ ทาํไมสหกรณ์ฯ มีการปรับอีก 
          นายเทิด ลาํภา สมาชิกเลขที2 uuet+ สังกดับริษทั PTT สอบถามเรื2องกรณีสมาชิกขอกูเ้งินพิเศษ และมีการ
ประเมินหลกัทรัพยจ์ากบริษทัประเมินเอกชนแลว้ ซึ2 งเสียค่าใช้จ่าย +,uuu.uu บาท และมีราคาประเมินหลกัทรัพย ์
+,uuu,uuu.uu บาท สหกรณ์ฯ มีการปรับราคาประเมินให้สมาชิกกูไ้ดเ้พียง p,euu,uuu.uu บาท ซึ2 งการกูไ้ม่ไดถึ้งตาม
ราคาประเมินจากบริษทัเอกชน ถา้เป็นลกัษณะดงักล่าว การประเมินสหกรณ์ฯ ควรเป็นผูป้ระเมินเองน่าจะดีกวา่ ไม่
ควรใหส้มาชิกตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
       นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้6 แจงให้ทราบว่า สําหรับกรณีดงักล่าวน่าจะเป็นการกูเ้งิน
พิเศษเพื2อซื6อที2ดินเปล่า เนื2องจากเงื2อนไขการอนุมติัเกี2ยวกบัที2ดินเปล่าจะพิจารณาอนุมติัที2 su% ของราคาประเมิน
หลกัทรัพย ์   
        มติที�ประชุม ที2ประชุมรับทราบ 

วาระที� " รับทราบประมาณการรายได้ รายจ่าย และงบประมาณการลงทุน ประจําปี !"#$ 
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       นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที2ประชุมใหญ่ให้ทราบประมาณการรายได ้รายจ่าย 
และงบประมาณการลงทุนประจาํปี pt,+ โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจาํปี pt,p  หนา้ที2 rt ถึง
หนา้ที2 tp โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี6  
 
 
               ประมาณการรายได้   จํานวนเงิน (บาท)         ร้อยละ  

               รายไดจ้ากดอกเบี6ยเงินใหกู้ย้มื 244,639,000.00  75.06  
               รายไดจ้ากผลตอบแทนเงินลงทุน   81,045,000.00       24.87 
               รายไดอื้2นๆ                                                     220,000.00      0.07  
                                         รวมรายได้                              325,904,000.00     100.00 

  ประมาณการรายจ่าย  

  ค่าใชจ่้ายหมวดดอกเบี6ยจ่าย                         57,057,455.00              17.51 
               ค่าใชจ่้ายหมวดเจา้หนา้ที2   6,778,612.00         2.08 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าตอบแทนกรรมการ   1,034,400.00               0.32 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบ      120,000.00 0.04 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าเครื2องเขียนแบบพิมพ ์      100,000.00 0.03 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าใชจ่้ายตามโครงการ 10,188,000.00                     3.12 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าใชส้อย     4,166,685.00                     1.28 
                                                รวมรายจ่าย           79,445,152.00        24.38 

 ประมาณการกําไรสุทธิ 246,458,848.00                 75.62 

                งบประมาณการลงทุน 

                o. ค่าปรับปรุงอาคารสาํนกังาน               เป็นเงิน o,uuu,uuu.uu บาท 
                p. ค่าพฒันาระบบ Mobile Application   เป็นเงิน o,tuu,uuu.uu บาท 
                                         รวมประมาณการลงทุน              !,"EE,EEE.EE บาท 
 มติที�ประชุม ที2ประชุมรับทราบ 
 

วาระที� # รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี !"#! 

                คณะผูต้รวจสอบกิจการไดน้าํเสนอผลการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจาํปี 
pt,p หนา้ที2 t+ ถึงหนา้ที2 tr สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี6  
 
          (%) วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
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             o.o เพื2อเสนอผลการตรวจสอบการเงินและการบญัชีให้คณะกรรมการสหกรณ์ทราบขอ้เท็จจริงต่างๆ ที2
ตรวจสอบ 
           o.p เพื2อเสนอให้สหกรณ์ทราบถึงขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดที2เกิดขึ6น พร้อมทั6งเสนอแนะการดาํเนินการ
ปรับปรุงหรือแกไ้ขใหเ้สร็จสิ6นโดยเร็ว มิใหเ้กิดความเสียหายที2อาจเกิดขึ6น 
       o.+ เพื2อเสนอขอ้แนะนาํหรือแนวทางแกไ้ข ให้การปฏิบติังานดา้นการเงินและการบญัชีเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 
  (!) รายละเอียดที�ได้ดําเนินการเข้าตรวจสอบกิจการ 
 p.o ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน, ใบสาํคญัจ่ายเงินกบัสมุดสรุปประจาํวนัเทียบกบัยอดเงินสดคงเหลือ, การ
คาํนวณยอดเงินรับ-จ่าย ระหวา่งเดือนจากบญัชีเงินสด, ทุนเรือนหุน้ ฯลฯ 
          p.p ตรวจสอบทรัพยสิ์นถาวรของสหกรณ์และทรัพยสิ์นที2สมาชิกนาํมาเป็นหลกัทรัพยค์ ํ6าประกนัเงินกูไ้วก้บั
สหกรณ์ (อสงัหาริมทรัพย)์ 
             N.J ตรวจสอบการจ่ายเงินใหก้บัสมาชิกที$กูเ้งินตามสัญญาเงินกูป้ระเภทต่างๆ  และการจ่ายคืนค่าหุน้  
           2.4 ตรวจสอบการรับสมาชิก, การสิ3นสุดสมาชิกภาพ และการลาออกจากการเป็นสมาชิก 
           2.5 ตรวจสอบสถานะกิจการและงบเปรียบเทียบกาํไรขาดทุนโ ดยประมาณการประจาํเดือน, การติดตามหนี3
คา้งชาํระ/หนี3สงสัยจะสูญ NPLหรือหนี3 สูญ, การติดตามความคืบหนา้คดีความที$คงคา้ง 
            2.6 ตรวจสอบบทบาทหนา้ที$ของคณะกรรมการดาํเนินการที$ไดรั้บมอบหมายเกี$ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที$และ
การลงนามตามขอ้บงัคบัที$ไดก้าํหนดไว ้
               2.7 ตรวจสอบดา้นการลงทุนอื$นๆ  ตามขอ้บงัคบัหมวดที$ N วตัถุประสงค ์ขอ้ J (HI) (HH) และ (HU) 
                 - ขอ้ J(HI) ซื3อหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
                  - ขอ้ J(HH) ซื3อหุน้ของธนาคารซึ$งมีวตัถุประสงคเ์พื$อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
                   - ขอ้ J(HU) ซื3อหุ้นของสถาบนัที$ประกอบธุรกิจอนัทาํใ ห้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์ 
     2.8 ตรวจสอบโ ดยการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการการดาํเนินการประจาํเดือน, การเขา้ร่วมการสัมมนา
คณะกรรมการดาํเนินการและการเขา้ร่วมการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ประจาํปี 
           2.9 ตรวจสอบการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะกรรมการดาํเนินการประจาํปี 2562 
 
        ($) ผลการตรวจสอบ 
 คณะผูต้รวจสอบไดเ้ขา้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย ์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จาํกดั ทั6งหมด o3 ครั6 ง 
และไดเ้ขา้ร่วมการประชุมประจาํเดือนกบัคณะกรรมการดาํเนินการดว้ย ซึ2 งผลการตรวจสอบมีดงันี6  
             +.o การตรวจสอบตามวาระ จาํนวน oo ครั6 ง 
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           ผลการตรวจสอบ ไม่พบความผิดปกติเกี2ยวกบัการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการและเจา้หน้าที2
สหกรณ์ การดาํเนินการดา้นบญัชีและการเงินมีระบบการรับ-จ่ายเงิน การคาํนวณยอดเงินรับ-จ่ายระหว่างเดือนจาก
บญัชีเงินสด ทุนเรือนหุ้น การรับฝาก-การถอนคืนเงินฝากของสมาชิก การรายงานขอ้มูลและการจ่ายเงินกูใ้ห้สมาชิก
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ที2กาํหนด ขอ้มูลการสรุปยอดรวมบญัชีลูกหนี6ในแต่ละประเภท การโอนหุน้ชาํระหนี6  การ
รับ-จ่ายหุ้น การเพิ2ม-ลดหุ้น การนาํค่าหุ้นชาํระหนี6 เงินกูแ้ละการจ่ายคืนสมาชิกกรณีสมาชิกลาออกและหมดสมาชิก
ภาพ มีการบนัทึกและแสดงรายการจ่ายเงินไดถู้กตอ้ง ไม่พบความผดิปกติใดๆ 
          3.2 การตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ที2สหกรณ์ 

 ผูต้รวจสอบกิจการไดเ้ขา้ตรวจสอบในลกัษณะการสัมภาษณ์และทดลองสุ่มตวัอยา่งการคน้หาเอกสารการ
คํ6าประกนัเงินกูป้ระเภทโฉนดที2ดินตามสัญญาเงินกูใ้นแต่ละประเภทเทียบกบัสมุดคุมโฉนดที2ดิน และรวมถึงการ
ตรวจหลกัทรัพยค์ ํ6าประกนัตามสัญญาเงินกูส้ามญัเพื2อยานพาหนะเทียบกบัสมุดคุมทะเบียนรถยนต์ ไดแ้ก่ คู่มือจด
ทะเบียน กรมธรรม์  แบบคาํขอโอนและรับโอน พบว่า มีจาํนวนครบถว้นถูกตอ้ง ทางเจา้หน้าที2 สามารถคน้หาได้
อยา่งถูกตอ้ง มีระบบการจดัเก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่ คน้หาไดง่้ายและปลอดภยั 
           +.+ การตรวจสอบจากการเขา้ร่วมการประชุมกบัคณะกรรมการดาํเนินการประจาํเดือน 

 จากรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที2 ++ จนมาถึงคณะกรรมการชุดที2 +t ผูต้รวจสอบกิจการพบวา่ มี
สมาชิกที2เขา้ข่ายเป็นหนี6 คา้งชาํระและสงสัยวา่จะสูญในปริมาณที2เพิ2มมากขึ6น  เช่น การเป็นหนี6 บตัรเครดิตธนาคาร
ของสมาชิก จนนาํมาซึ2 งเกิดการฟ้องบงัคบัคดียดึทรัพยที์2ค ํ6าประกนัเงินกูส้หกรณ์ ทั6งนี6         คณะกรรมการดาํเนินการ
ไดมี้การจาํแนกปัญหาต่างๆไว ้ไดแ้ก่ สมาชิกลูกหนี6 ที2มีปัญหาและไม่สามารถชาํระหนี6 คืนได ้เนื2องจากออกจากงาน 
สมาชิกถูกสํานกังานบงัคบัคดีอายดัสิทธิเรียกร้อง สมาชิกลูกหนี6 ที2หมดสมาชิกภาพและไม่สามารถชาํระคืนหนี6ได ้
(ลูกหนี6 รอดาํเนินคดี) และสมาชิกถูกบงัคบัคดียึดทรัพยที์2ค ํ6 าประกนัเงินกูส้หกรณ์ ซึ2 งทาํให้ทราบถึงสาเหตุที2เกิดขึ6น
เกี2ยวกบัหลกัทรัพยที์2ถูกบงัคบัคดี ภาระหนี6 สินที2มีต่อสหกรณ์ ยอดหนี6 คงเหลือ สถานะของคดี และสถานะความ
คืบหน้าในแต่ละกรณีไดอ้ย่างชดัเจน เพื2อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการที2จะหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาและการป้องกนัเหตุที2จะเกิดขึ6น รวมถึงการทบทวนแนวทางปฏิบติัต่างๆ ที2จะทาํให้ลดจาํนวน
การบงัคบัคดี จาํนวนหรือปริมาณหนี6คา้งชาํระ/หนี6 สูญ หรือสงสัยวา่จะสูญของสมาชิกที2เกิดขึ6นในปัจจุบนั เพื2อนาํมา
ซึ2 งผลประโยชน์ต่อสมาชิก ความเชื2อมั2น และความมั2นคงของสหกรณ์ในอนาคต 

 
 

สรุปผลการตรวจสอบ 
     จากการตรวจสอบการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จาํกดั 
ประจาํปี NVWN  ไม่พบสิ$งผิดปกติหรือการทุจริตแต่อย่างใด และสามารถบริหารจดัการใ นกิจการทุกอย่างของสหกรณ์
ฯ ไดต้ามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และระเบียบ อย่างครบถว้นสมบูรณ์  ใ นการเขา้ตรวจสอบคณะผูต้รวจสอบกิจการ
ไดรั้บความร่วมมืออย่างดียิ$งจากคณะกรรมการดาํเนินการและเจา้หนา้ที$ทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โ อกาสนี3   
      มติที�ประชุม ที2ประชุมรับทราบ 
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วาระที� L พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําปี !"#2 
       นายศกัดิP ชาย จนัทร์เรือง ผูส้อบบญัชี ได้แจง้ต่อที2ประชุมใหญ่ให้ทราบรายละเอียดของงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจาํปี pt,2 โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจาํปี 
2562 หนา้ที2 te  ถึงหนา้ที2 et โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี6  
 
             งบแสดงฐานะการเงิน                                                                  ปี !"#! (บาท) 
             สินทรัพย์ 
             เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                                          37,300,904.82 
             เงินฝากประจาํชุมนุมสหกรณ์ฯ                                                 1,378,417,989.61 
             เงินใหกู้ย้มืระยะสั6น                                                                    405,281,241.17 
             ลูกหนี6ระยะสั6น-สุทธิ                               3,426,669.81 
             เงินลงทุนระยะยาว                              797,539,500.00 
             เงินใหกู้ย้มืระยะยาว                                                        4,189,552,577.78 
            อุปกรณ์สาํนกังาน-สุทธิ                          135,986.84 
            สินทรัพยห์มุนเวยีนอื2น                                                             4,292,210.81  
            สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                                                                                        ,qq,uqu.uu 
  รวมสินทรัพย์                                                            6,816,635,160.84 
 หนี-สินและทุนของสหกรณ์ 
 หนี-สิน 
             เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั6น                                       0.00 
             เงินรับฝากจากสมาชิก                                                      2,098,967,002.42 
            หนี6 สินหมุนเวยีนอื2น                                                                   4,482,419.76  
            หนี6 สินไม่หมุนเวยีนอื2น                                                          12,610,348.04 
             รวมหนี-สิน                          2,116,059,770.22 
            ทุนของสหกรณ์ 
            ทุนเรือนหุน้                                                                       4,222,613,130.00 
            ทุนสาํรอง                            205,388,628.08 
            ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบฯ                                23,104,123.72 
            กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที2ยงัไม่เกิดขึ6น                                                  p,ttu,uuu.uu 
            กาํไรสุทธิประจาํปี                                                                  246,919,508.82 
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             รวมทุนของสหกรณ์                                 4,700,575,390.62 
   รวมหนี-สินและทุนของสหกรณ์                                        6,816,635,160.84 
 

 งบกําไรขาดทุน       ปี !"#! (บาท)                       ร้อยละ 
 รายได้ 
 ดอกเบี6ยและผลตอบแทนจากการลงทุน                               322,559,155.37              99.93 
 รายไดอื้2นที2มิใช่ดอกเบี6ย                                     221,369.69                0.07 
   รวมรายได้                          322,780,525.06     100.00 
 รายจ่าย 
 ค่าใชจ่้ายดอกเบี6ยและเงินลงทุน                                             t+,t+p,sto.r+                          16.58 
 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน                                22,328,064.81   6.92 
   รวมรายจ่าย                                75,861,016.24 23.50 
   กําไรสุทธิ                              246,919,508.82               76.50 
 

 งบกระแสเงินสด              ปี  !"#! (บาท)            
 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 159,154,144.32 
 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน      (104,016,960.00) 
 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน     165,775,786.59 
 เงินสดสุทธิ เพิ�มขึ-น (ลดลง)                                   220,912,970.91 
 เงินสด ณ วนัตน้ปี 1,194,805,923.52 
 เงินสด ณ วนัสิ-นปี 1,415,718,894.43 

    ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้าํเนินการประชุมได้
นบัจาํนวนสมาชิกที2อยูใ่นห้องประชุม ซึ2 งมีจาํนวนทั6งสิ6น qtu คน เกินกวา่จาํนวน ouu คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที2 to จึง
เสนอให้ที2ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจาํปี 
2562 
            มติที�ประชุม ที2ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสด ประจาํปี pt,p ตามที2ผูส้อบบญัชีนาํเสนอ สําหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาํนวน ,sq คะแนน ไม่เห็น
ดว้ย u คะแนน และงดออกเสียง otp คะแนน 

วาระที� I พจิารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี !"#! 
        นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที2ประชุมใหญ่ให้พิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 
pt,p จาํนวน pr,,sos,tuq.qp บาท โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจาํปี pt,p หนา้ที2 e, ถึงหนา้ที2 ee 
โดยมีสาระสาํคญัดงันี6  
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        จํานวนเงิน(บาท)                  ร้อยละ 

%. ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. !":! มาตรา #E 

    1.1 เป็นเงินสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ    24,696,348.89                              10.00 
    1.2 เป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.01 
!. ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ !: 

    2.1 เป็นเงินปันผลตามหุ้นในอตัราร้อยละสี2จุดแปด    192,779,625.96           78.08 
    2.2 เป็นเงินเฉลี2ยคืนตามส่วนธุรกิจร้อยละสิบจุดสาม 24,483,927.98         9.92 
    p.+ เป็นเงินโบนสักรรมการดาํเนินการ 2,250,000.00 0.91 
          และ เงินโบนสัเจา้หนา้ที2 1,279,605.99 0.52 
    p.r เป็นทุนสะสมไวเ้พื2อจ่ายตามระเบียบ 
          - ทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 100,000.00 0.04 
          - ทุนสาธารณประโยชน์  100,000.00  0.04 
          - ทุนสงเคราะห์เกี2ยวกบัการศพสมาชิก 500,000.00 0.20 
          - ทุนสวสัดิการสมาชิก 500,000.00           0.20 
          - ทุนเสริมสวสัดิการ 100,000.00 0.04 
          - ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก       100,000.00          0.04 
                                                                         246,919,508.82 100.00 
 
 
 
 
 
 

             
             คําถามจากสมาชิก  

                o. ขอใหชี้6แจงรายละเอียดการจ่ายโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที2 
        สมาชิกไม่ประสงคแ์จง้ชื2อให้ทราบ ไดข้อให้มีการชี6แจงรายละเอียดการจ่ายโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที2 
จากยอดเงินจาํนวนดงักล่าว คิดจากอะไรเป็นฐานในการคาํนวน 
            นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้6 แจงให้ทราบวา่ โบนสักรรมการจาํนวน p,ptu,uuu.uu บาท 
จดัสรรให้กบักรรมการ ot คนๆละ otu,uuu.uu บาท  ส่วนโบนัสเจา้หน้าที2จ่ายให้คนละ r เท่าของเงินเดือน ตาม
ระเบียบที2กาํหนดไวสู้งสุด 
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          นายณฐกร แกว้ดี อดีตรองประธานกรรมการ ไดชี้6 แจงให้เพิ2มเติมว่า จาํนวนเงินโบนสัที2จ่ายให้กรรมการ
และเจา้หนา้ที2นั6น คณะกรรมการไดมี้การประมาณการไวล่้วงหนา้แลว้เมื2อการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี pt,o โดย
นาํเสนอใหที้2สมาชิกไดรั้บทราบไวด้ว้ยแลว้  
    ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้าํเนินการประชุมได้
นบัจาํนวนสมาชิกที2อยูใ่นห้องประชุม ซึ2 งมีจาํนวนทั6งสิ6น qtu คน เกินกวา่จาํนวน ouu คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที2 to จึง
เสนอใหที้2ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี pt,p 
            มติที�ประชุม ที2ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี pt,p ตามที2
คณะกรรมการดาํเนินการนาํเสนอ สําหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาํนวน qpt คะแนน ไม่เห็นดว้ย u คะแนน และงด
ออกเสียง otp คะแนน 

วาระที� = พจิารณาตัดลูกหนี-ตามคําพพิากษาที�ได้มีการดําเนินการจนถึงที�สุดแล้วเป็นหนี-สูญ 
          นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ให้ทราบว่าปัจจุบนัสหกรณ์ฯ มีลูกหนี6 ตามคาํพิพากษา 
จาํนวน p ราย ที2ศาลไดมี้คาํพิพากษาคดีถึงที2สุดแลว้ และมีคาํสั2งให้เจา้พนกังานบงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี ยึดหรืออายดั
ทรัพยข์องจาํเลยชาํระหนี6 ให้กบัสหกรณ์ฯ โดยได้มีการสืบทรัพยข์องลูกหนี6 แล้ว ไม่พบว่ามีหลกัทรัพยใ์ดๆ ที2จะ
สามารถนาํมาชาํระหนี6 ได้  และได้ดาํเนินการตั6งสํารองค่าเผื2อหนี6 สงสัยจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนเรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียดดงันี6        
                *. นายภานุวฒัน์ จีนาวุธ สมาชิกเลขที� 01010 สังกดับริษัท PTTME        
          ดว้ยนายภานุวฒัน์ จีนาวุธ สมาชิกเลขที2 ututu สังกดับริษทั PTTME ไดห้มดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก 
ตามขอ้บงัคบั ขอ้ rp(5)  เมื2อวนัที2 +o พฤษภาคม pt,u  
              o. ประเภทเงินกู ้วนัที2ขาดการชาํระ และสาเหตุ 
               - เงินกูพ้ิเศษเพื2อการเคหะ เลขที2สัญญา พอ.u,u/ts วนัที2 o เมษายน ptts จาํนวนเงินกูเ้ดิม o,euu,uuu.uu 
บาท โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นโฉนดที2ดินเลขที2 oetr+u เลขที2ดิน pr,u หน้าสํารวจ petuq ตาํบลเนินพระ อาํเภอเมือง
ระยอง จงัหวดัระยอง เนื6อที2ดิน oq ตารางวา พร้อมสิ2งปลูกสร้าง คํ6าประกนั 

- กาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระคืน +,u งวด ผอ่นชาํระงวดละ s,spq.uu บาท โดยเริ2มชาํระงวดแรกเดือน 
พฤษภาคม ptts 

- ขาดการชําระเมื2อวนัที2  pq กุมภาพันธ์ pt,u เนื2องจากออกจากงาน มียอดหนี6 คงเหลือจํานวน 
o,,qr,suo.p, บาท  
     p. หลกัทรัพยค์ ํ6าประกนั ถูกสาํนกังานบงัคบัคดียดึทรัพยข์ายทอดตลอดชาํระหนี6  โดยเจา้หนี6 อื2น 

- วนัที2 pp มิถุนายน pt,u สหกรณ์ฯ ไดรั้บหนงัสือจากสํานกังานบงัคบัคดีจงัหวดัระยอง ยึดทรัพยข์อง
นายภานุวฒัน์ จีนาวธุ ที2ติดจาํนองไวก้บัสหกรณ์ฯ ขายทอดตลาด คดีหมายเลขแดงที2 ผบ.+uur/ptts ระหวา่งธนาคาร
ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) โจทก ์นายภานุวฒัน์ จีนาวธุ ที2 o เรือตรีมนสั คงศกัดิP  ที2 p จาํเลย  

- วนัที2 ot กุมภาพนัธ์ pt,o สํานกังานบงัคบัคดีจงัหวดัระยองขายทอดตลาดทรัพยไ์ด้เป็นจาํนวนเงิน 
seu,uuu.uu บาท      
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- วนัที2  pr ธันวาคม pt,o สหกรณ์ฯได้รับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์เป็นจาํนวนเงินทั6งสิ6น 
s+q,oe+.uu บาท ซึ2 งเป็นยอดเงินหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายของสาํนกังานบงัคบัคดีเรียบร้อยแลว้  

สหกรณ์ฯ ไดน้าํเงินจาํนวนดงักล่าวชาํระคืนตน้เงินกูพ้ิเศษ พอ.u,u/ts บางส่วนจาํนวน eqs,eq,.ps บาท 
และดอกเบี6ยที2คา้งชาํระตั6งแต่วนัที2 o มิถุนายน 2560 – 23 ธนัวาคม 2561 เป็นจาํนวน orq,+q,.eo บาท  โดยมียอดเงินกู้
คงเหลืออีกจาํนวน qst,oor.se บาท 

 
         3. ดาํเนินการฟ้องศาลเพื2อเรียกชาํระหนี6 ส่วนที2เหลือคืนจากนายภานุวฒัน์ จีนาวธุ ลูกหนี6  

- ฟ้องศาล เมื2อวนัที2 q กุมภาพนัธ์ pt,p คดีหมายเลขดาํที2 ผบ.pro/pt,p ศาลจงัหวดัระยอง                                     
- ศาลมีคาํพิพากษา เมื2อวนัที2 , มีนาคม pt,p คดีหมายเลขแดงที2 ผบ.rse/pt,p ให้จาํเลยชาํระหนี6  พร้อม

ดอกเบี6ยในอตัราร้อยละ t.et ต่อปี 
- ศาลมีคาํสั2งตั6งเจา้พนกังานบงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี เพื2อดาํเนินการยึดหรืออายดัทรัพยข์องจาํเลย เมื2อ

วนัที2 oq  มิถุนายน pt,p 
- ศาลไดอ้อกใบสาํคญัคดีถึงที2สุดใหเ้มื2อวนัที2 os  มิถุนายน pt,p เพื2อแสดงวา่คดีถึงที2สุดแลว้ 

      r. การดาํเนินการติดตาม 
- วนัที2 q สิงหาคม pt,p ไดด้าํเนินการสืบทรัพย ์นายภานุวฒัน์ จีนาวุธ หรือ นายชยพล จีนาวุธ (มีการ

เปลี2ยนชื2อ) ณ สํานกังานที2ดินจงัหวดัระยอง ปรากฎว่าไม่พบมีชื2อเป็นผูถื้อกรรมสิทธิP ที2ดินในเขตพื6นที2อาํเภอเมือง
ระยอง จงัหวดัระยอง แต่อยา่งใด  
 t. ยอดหนี6คงเหลือพร้อมดอกเบี6ยคา้งชาํระ ณ วนัที2 +u กนัยายน pt,p 

- ยอดหนี6 เงินกู้คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน qst,oor.se บาท และมีดอกเบี6 ยค้างชําระเป็นจาํนวนเงิน 
+o,pu,.ro บาท รวมเป็นจาํนวนยอดหนี6ทั6งสิ6น sp,,+po.+q บาท 

- ไดมี้การตั6งสาํรองค่าเผื2อสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จาํนวนเรียบร้อยแลว้  
- มีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดีที2ผา่นมาทั6งหมดเป็นจาํนวนเงิน eo,usr.uu บาท 

 ,. เหตุผลเสนอพิจารณาตดัเป็นหนี6 สูญ 
 W.H ดาํเนินการติดตามสืบทรัพยแ์ละสืบหาตวับุคคลต่อไปใหถึ้งที$สุด หากสืบพบสามารถใหเ้จา้พนกังาน
บงัคบัคดีดาํเนินการต่อไป ซึ$ งการดาํเนินการดงักล่าวไม่สามารถประมาณการเกี$ยวกบัค่าใชจ่้ายในการติดตามได ้และ
ไม่สามารถสร้างความมั$นใจไดว้า่นายภานุวฒัน์ จีนาวธุ จะมีเงินหรือทรัพยสิ์นมาชาํระหนี3ทั3งหมดไดห้รือไม่ 
           W.N การตดัจาํหน่ายหนี3 สูญ เป็นเพียงการตดัลูกหนี3ออกจากบญัชีเท่านั3น  มิไดเ้ป็นการระงบัสิทธิเรียกร้อง
จากลูกหนี3   ซึ$ งสหกรณ์ยงัคงมีระยะเวลาติดตามบงัคบัคดีได้อีก HI ปี นบัตั3งแต่วนัออกหมายบงัคบัคดี (ระยะเวลา
คงเหลือปัจจุบนั X ปี  Y  เดือน  สิ3นสุดวนัที$ HF  มิถุนายน NVYN)  หากสามารถติดตามหนี3 คืนไดใ้ นภายหลงั สามารถ
นาํมาเป็นรายไดใ้นลกัษณะหนี3 สูญไดรั้บคืน  
            W.J เนื$องจากมีการตั3งสาํรองค่าเผื$อหนี3 สูญไวเ้ต็มจาํนวนแลว้  
                 3. นายปริญญา สุรภา สมาชิกเลขที� 04514 สังกดับริษัท PTTME          
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         ดว้ยนายปริญญา สุรภา สมาชิกเลขที2 urstr สังกดับริษทั PTTME ไดห้มดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก ตาม
ขอ้บงัคบั ขอ้ rp(q) ตั6งแต่วนัที2 +u มิถุนายน pttq 
          o. ประเภทเงินกู ้วนัที2ขาดการชาํระ และสาเหตุ 
           - เงินกูส้ามญั เลขที2สัญญา ส.usse/tt วนัที2 pq กนัยายน pttt จาํนวนเงินกูเ้ดิม +uu,uuu.uu บาท โดยมีผู ้
ค ํ6าประกนั p คน คือ นายอนนันิพล ผลทางงาน สมาชิกเลขที2 urs,s และ นายพนม นามนอก สมาชิกเลขที2 urqs+  
            - กาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระคืน opu งวด ผอ่นชาํระงวดละ p,tuu.uu บาท โดยเริ2มชาํระงวดแรกเดือน 
ตุลาคม pttt 
            - ขาดการชาํระเมื2อวนัที2 +o สิงหาคม pt,u เนื2องจากผูกู้แ้ละผูค้ ํ6าประกนัออกจากงาน มียอดหนี6คงเหลือ
จาํนวน ss,,+r.e, บาท  
           p. ดาํเนินการฟ้องศาลเพื2อเรียกชาํระหนี6 ส่วนที2เหลือคืนจากนายปริญญา สุรภา ลูกหนี6และผูค้ ํ6าประกนัทั6ง p 
คน 
               - ฟ้องศาล เมื2อวนัที2 +u มีนาคม pt,o คดีหมายเลขดาํที2 ผบ.oqrp/pt,o ศาลจงัหวดัพระโขนง                                    
              - ศาลมีคาํพิพากษา เมื2อวนัที2 +u พฤษภาคม pt,o คดีหมายเลขแดงที2 ผบ.pttp/pt,o ให้นายปริญญา สุร
ภา จาํเลยที2 o ชาํระหนี6  พร้อมดอกเบี6ยในอตัราร้อยละ ,.uu ต่อปี โดยใหน้ายพนม นามนอก จาํเลยที2 p และนายอนนันิ
พล ผลทางงาน จาํเลยที2 + ร่วมรับผดิกบัจาํเลยที2 o 
               - ศาลไดอ้อกใบสาํคญัคดีถึงที2สุดใหเ้มื2อวนัที2 pq สิงหาคม pt,o เพื2อแสดงวา่คดีถึงที2สุดแลว้ 
                - ศาลมีคาํสั2งตั6งเจา้พนกังานบงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี เพื2อดาํเนินการยึดหรืออายดัทรัพยข์องจาํเลยทั6ง + 
คน เมื2อวนัที2 +u สิงหาคม pt,p 
             +. การดาํเนินการติดตาม 
       - การดาํเนินการสืบทรัพยก์บัจาํเลย  ปรากฎวา่ไม่พบมีชื2อเป็นผูถื้อกรรมสิทธิP หลกัทรัพยใ์ดๆในเขตพื6นที2
ของจาํเลยทั6ง + คน โดยมีรายละเอียดดงันี6  
 (o) วนัที2 ot พฤศจิกายน pt,o ไดด้าํเนินการสืบทรัพย ์ณ สํานกังานที2ดินจงัหวดัเพชรบูรณ์ สาขาหนอง
ไผ ่ซึ2 งเป็นภูมิลาํเนาที2อยูข่องนายอนนันิพล ผลทางงาน จาํเลยที2 +  
 (p) วนัที2 o, พฤศจิกายน pt,o ไดด้าํเนินการสืบทรัพย ์ณ สํานกังานที2ดินจงัหวดักาํแพงเพชร ซึ2 งเป็น
ภูมิลาํเนาที2อยูข่องนายพนม นามนอก จาํเลยที2 p  
 (+) วนัที2 pq พฤศจิกายน pt,oไดด้าํเนินการสืบทรัพย ์ณ สํานกังานที2ดินจงัหวดักรุงเทพมหานคร สาขา
พระโขนง ซึ2 งเป็นภูมิลาํเนาที2อยูข่องนายปริญญา สุรภา จาํเลยที2 o  
 r. ยอดหนี6คงเหลือพร้อมดอกเบี6ยคา้งชาํระ ณ วนัที2 +u กนัยายน pt,p 
           - ยอดหนี6 เงินกูค้งเหลือเป็นจาํนวนเงิน ss,,+r.e, บาท และมีดอกเบี6ยคา้งชาํระเป็นจาํนวนเงิน op,epe.+p 
บาท รวมเป็นจาํนวนยอดหนี6ทั6งสิ6น oop,+,p.uq บาท 
                -ไดมี้การตั6งสาํรองค่าเผื2อสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จาํนวนเรียบร้อยแลว้  
                - มีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดีที2ผา่นมาทั6งหมดเป็นจาํนวนเงิน rp,ts+.uu บาท 
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 t. เหตุผลเสนอพิจารณาตดัเป็นหนี6 สูญ 
               t.o ดาํเนินการติดตามสืบทรัพยแ์ละสืบหาตวับุคคลต่อไปใหถึ้งที2สุด หากสืบพบสามารถใหเ้จา้พนกังาน
บงัคบัคดีดาํเนินการต่อไป ซึ2 งการดาํเนินการดงักล่าวไม่สามารถประมาณการเกี2ยวกบัค่าใชจ่้ายในการติดตามได ้และ
ไม่สามารถสร้างความมั2นใจไดว้า่นายปริญญา สุรภา จาํเลยที2 o นายพนม นามนอก จาํเลยที2 p และนายอนนันิพล ผล
ทางงาน จาํเลยที2 + จะมีเงินหรือทรัพยสิ์นมาชาํระหนี6ทั6งหมดไดห้รือไม่ 
                    t.p การตดัจาํหน่ายหนี6 สูญ เป็นเพียงการตดัลูกหนี6ออกจากบญัชีเท่านั6น  มิไดเ้ป็นการระงบัสิทธิเรียกร้อง
จากลูกหนี6   ซึ2 งสหกรณ์ยงัคงมีระยะเวลาติดตามบงัคบัคดีได้อีก ou ปี นบัตั6งแต่วนัออกหมายบงัคบัคดี (ระยะเวลา
คงเหลือปัจจุบนั q ปี  ou  เดือน  สิ6นสุดวนัที2 +u  สิงหาคม pteo)  หากสามารถติดตามหนี6 คืนไดใ้นภายหลงั สามารถ
นาํมาเป็นรายไดใ้นลกัษณะหนี6 สูญไดรั้บคืน  
           t.+ เนื2องจากมีการตั6งสาํรองค่าเผื2อหนี6 สูญไวเ้ตม็จาํนวนแลว้  
 

                6. การปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดจําหน่ายหนี9สูญจากบัญชีลูกหนี9ของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 314; 
                     J.H หนี3 สูญ หมายความว่า ลูกหนี3 ที$ไดติ้ดตามทวงถามจนถึงที$สุดแลว้ แต่ไม่ไดรั้บชาํระหนี3  และไดต้ดั
จาํหน่ายออกจากบญัชี 
                     J.N หนี3 สูญที$จะตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีลูกหนี3 ได ้ตอ้งเป็นหนี3 ที$มีลกัษณะดงันี3  

(1) ตอ้งเป็นหนี3 ที$เกิดจากการประกอบกิจการ หรือเนื$องจากการประกอบกิจการของสหกรณ์ 
                                 หรือกลุ่มเกษตรกร 

(2) ตอ้งเป็นหนี3 ที$มีหลกัฐานโ ดยชดัแจง้ที$สามารถฟ้องลูกหนี3 ได ้
(3) ตอ้งมีหลกัฐานการติดตามทวงถามใ ห้ชาํระหนี3 ตามสมควรแก่กรณี หรือมีการฟ้องคดีแลว้ แต่

ไม่ไดรั้บการชาํระหนี3 โ ดยปรากฎวา่ 
(ก) ลูกหนี3 ถึงแก่ความตาย หรือเป็นคนสาบสูญ หรือมีหลกัฐานวา่หายสาบสูญไปและไม่มี 
(ข) ทรัพยสิ์นหรือสิทธิใดๆ  จะเรียกร้องใหช้าํระหนี3 ได ้หากฟ้องคดีไปก็ทาํใหเ้สียค่าใชจ่้าย  
(ค) มากยิ$งขึ3น ไม่คุม้กบัหนี3 ที$จะไดรั้บชาํระ หรือ 
(ง) ลูกหนี3 เลิกกิจการ และมีหนี3 ของเจ้าหนี3 รายอื$น มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั3งหมดของ

ลูกหนี3 และอยู่ใ นลาํดบัที$จะไดรั้บชาํระหนี3 ก่อนเป็นจาํนวนมากกว่าทรัพยสิ์นของลูกหนี3  
หรือ 

(จ) ไดด้าํเนินการฟ้องลูกหนี3 ใ นคดีแพ่งหรือไดยื้$นคาํร้องขอเฉลี$ยหนี3 ใ นคดีที$ลูกหนี3 ถูกเจา้หนี3
รายอื$นฟ้องใ นคดีแพ่ง และใ นกรณีนั3น ๆ  ไดมี้คาํบงัคบัหรือคาํสั$งของศาลแลว้ แต่ลูกหนี3
ไม่มีทรัพยสิ์นใด ๆ  จะชาํระหนี3 ได ้หรือ 

(ฉ) ไดด้าํเนินการฟ้องลูกหนี3 ใ นคดีลม้ละลายหรือไดยื้$นคาํขอรับชาํระหนี3 ใ นคดีที$ลูกหนี3 ถูก
เจา้หนี3 รายอื$นฟ้องใ นคดีลม้ละลายและใ นกรณีนั3น ๆ  ไดมี้การประนอมหนี3กบัลูกหนี3  โ ดย
ศาลมีคาํสั$งเห็นชอบดว้ยกบัการประนอมหนี3นั3น หรือ 
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(ช) ลูกหนี3 ถูกศาลพิพากษาใ ห้เป็นบุคคลลม้ละลายและไดมี้การแบ่งทรัพยสิ์นของลูกหนี3 ครั3 ง
แรกแลว้ 

(4) หากเป็นหนี3 ที$เกิดจากการทุจริตหรือความบกพร่องใ นการดาํเนินการของกรรมการดาํเนินการ 
หรืออดีตกรรมการดาํเนินการหรือเจา้หน้าที$ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษรกร หรือบุคคลที$มีส่วน
เกี$ยวขอ้งใ นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร หนี3 ดงักล่าวตอ้งมีการติดตามทวงถาม ตามสมควรแก่
กรณีจนถึงที$สุดแล้ว หากจะฟ้องลูกหนี3 จะตอ้งเสียค่าใ ช้จ่ายไ ม่คุม้กบัหนี3 ที$จะได้รับชาํระหนี3  
หรือมีการฟ้องคดีแลว้แต่ไม่ไดรั้บชาํระหนี3อนัเนื$องมาจากกรณีเช่นเดียวกบัขอ้ J.N (J) 

3.3 การตดัจาํหน่ายหนี3 สูญ ใหก้ระทาํไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื$อนไข ดงันี3  
(1) ตอ้งเป็นหนี3 ที$มีลกัษณะตามขอ้ J.N  แต่ใ นกรณีที$ลูกหนี3 แต่ละรายมีจาํนวนหนี3 รวมกนัไม่เกิน  

สามหมื$นบาท การตดัจาํหน่ายหนี3 สูญจากบญัชีลูกหนี3แต่ละรายดงักล่าวใหก้ระทาํไดโ้ ดยไม่ตอ้ง
ปฏิบติัตามข้อ J.N (J) ก็ไ ด้ ถ้าปรากฎว่าไ ด้มีหลักฐานการติดตามทวงถามใ ห้ชําระหนี3 ตาม
สมควรแก่กรณีแลว้แต่ไม่ไดรั้บชาํระหนี3  และหากจะฟ้องลูกหนี3ก็จะตอ้งเสียค่าใ ชจ่้ายไม่คุม้กบั
หนี3 ที$จะไดรั้บชาํระ 

(2) ตอ้งเป็นหนี3 ที$มีการตั3งค่าเผื$อหนี3 สงสัยจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนหนี3 ที$จะขอตดัจาํหน่ายแลว้ใ นคราว
ปิดบญัชีประจาํปี ก่อนการขออนุมติัตดัจาํหน่ายหนี3 สูญ 

 
 

4. เสนอที�ประชุมใหญ่พจิารณาตัดบัญชีลูกหนี9ตามคําพพิากษาเป็นหนี9สูญ 
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นควรนาํเสนอที$ประชุมใ หญ่พิจารณาตดับญัชีลูกหนี3ตามคาํพิพากษาจาํนวน N 

ราย เป็นจาํนวนเงินรวม H,IJF,WFJ.UW บาท (หนึ$งลา้นสามหมื$นแปดพนัหกร้อยแปดสิบสามบาทสี$สิบหกสตางค)์ เป็น
หนี3 สูญ  เนื$องจาก 

1. เป็นหนี3 ที$ไดด้าํเนินการฟ้องคดีใ นชั3นศาล โ ดยไดมี้การบงัคบัคดีแลว้แต่ลูกหนี3 ไม่มีทรัพยสิ์น  ใ ด ๆ  
จะชาํระหนี3 ได ้

2. เป็นหนี3 ที$มีการตั3งค่าเผื$อหนี3สงสัยจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนหนี3 ที$จะขอตดัเป็นหนี3 สูญใ นปีบญัชีนี3 เรียบร้อย
แลว้ 

3. หากไม่ดาํเนินการตดัเป็นหนี3 สูญออกจากบญัชี ยอดวงเงินของจาํนวนหนี3จะเพิ$มขึ3นทุกปี เนื$องจาก
การคาํนวนดอกเบี3ยที$จะตอ้งเกิดขึ3น และเป็นดอกเบี3ยที$ไ ม่ไดรั้บจริง ซึ$ งจะตอ้งตั3งสํารองค่าเผื$อหนี3 สงสัยจะสูญเต็ม
จาํนวนของดอกเบี3ยที$เกิดขึ3นทุกปีตลอดไป โ ดยไม่สามารถกาํหนดระยะเวลาสิ3นสุดได ้

4. คณะกรรมการดาํเนินการมีมติเห็นชอบให้ตดับญัชีลูกหนี3ตามคาํพิพากษาจาํนวน N ราย คือ   นายภา
นุวฒัน์ จีนาวุธ  และนายปริญญา สุรภา  เป็นหนี3 สูญ  ซึ$ งเป็นเพียงการปฎิบติัทางบญัชีเท่านั3น มิไดเ้ป็นการระงบัซึ$ ง
สิทธิเรียกร้องจากลูกหนี3ทั3ง N ราย 

5. จึงเรียนมาเพื$อโ ปรดพิจารณาตดับญัชีลูกหนี3ตามคาํพิพากษาจาํนวน N ราย ดงันี3  
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                       H. ตดับญัชีลูกหนี3ตามคาํพิพากษา นายภานุวฒัน์ จีนาวธุ จาํนวน  XNW,JNH.JF บาท (เกา้แสนสองหมื$น
หกพนัสามร้อยยี$สิบเอด็บาทสามสิบแปดสตางค)์ เป็นหนี3 สูญ 
                        N. ตดับญัชีลูกหนี3ตามคาํพิพากษา นายปริญญา สุรภา จาํนวน  HHN,JWN.IF บาท (หนึ$งแสนหนึ$งหมื$น
สองพนัสามร้อยหกสิบสองบาทแปดสตางค)์ เป็นหนี3 สูญ 
   ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้าํเนินการประชุมได้
นบัจาํนวนสมาชิกที2อยูใ่นห้องประชุม ซึ2 งมีจาํนวนทั6งสิ6น qtu คน เกินกวา่จาํนวน ouu คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที2 to จึง
เสนอใหที้2ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัตดัลูกหนี6ตามคาํพิพากษาที2ไดมี้การดาํเนินการจนถึงที2สุดแลว้เป็นหนี6 สูญ                  
           มติที�ประชุม ที2ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากไม่อนุมติัให้ตดัลูกหนี6 ตามคาํพิพากษาที2ได้มีการ
ดาํเนินการจนถึงที2สุดแลว้เป็นหนี6 สูญ ตามคณะกรรมการดาํเนินการนาํเสนอ สาํหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาํนวน pu 
คะแนน ไม่เห็นดว้ย tuu คะแนน และงดออกเสียง ++u คะแนน 
               คําถามจากสมาชิก  

        o. การลงมติไม่อนุมัติให้ตัดลูกหนี6 ตามคาํพิพากษาที2ได้มีการดําเนินการจนถึงที2สุดแล้วเป็นหนี6 สูญ 
คณะกรรมการดาํเนินการจะทาํอยา่งไรต่อไป 
           นายเทิด ลาํภา สมาชิกเลขที2 uuet+ สังกดับริษทั PTT สอบถามเพิ2มเติมจากกรณีที2สมาชิกในที2ประชุมใหญ่
ลงมติไม่อนุมติัใหต้ดัลูกหนี6ตามคาํพิพากษาที2ไดมี้การดาํเนินการจนถึงที2สุดแลว้เป็นหนี6 สูญ คณะกรรมการดาํเนินการ
จะทาํอยา่งไรต่อไป เนื2องจากไม่มีความรู้ดา้นบญัชี 
       นางพิมพา อนนัตกี์รติการ  หวัหนา้สาํนกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ชลบุรี ไดชี้6แจงใหส้มาชิกในที2ประชุม
ใหญ่ไดรั้บทราบว่า การตดัลูกหนี6 ตามคาํพิพากษาที2ไดมี้การดาํเนินการจนถึงที2สุดแลว้เป็นหนี6 สูญนั6น เป็นเพียงการ
ระงบัการรับรู้รายไดจ้ากดอกเบี6ยของลูกหนี6 ดงักล่าวในทางบญัชีเท่านั6น และลูกหนี6ดงักล่าวสหกรณ์ฯไดมี้การตั6งค่า
เผื2อหนี6สงสัยจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ ซึ2 งไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิประจาํปีแต่อยา่งไร และการตดัลูกหนี6ดงักล่าว
เป็นเพียงการปฏิบติัทางบญัชีเท่านั6น มิไดเ้ป็นการระงบัซึ2 งสิทธิเรียกร้องจาก ลูกหนี6 ตามคาํพิพากษาทั6ง p ราย และ
ยงัคงมีสิทธิในการติดตามลูกหนี6 ต่อไปภายในระยะเวลา ou ปี หรือตามอายคุวามของคดีที2คงเหลืออยู ่ 
         นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดข้อใหที้2ประชุมมีการพิจารณาลงมติอีกครั6 งภายหลงัที2หวัหนา้
สาํนกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ชลบุรี ไดชี้6แจงรายละเอียดเพิ2มเติมใหส้มาชิกไดรั้บทราบแลว้ 
       มติที�ประชุม  ที2ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้ตัดลูกหนี6 ตามคาํพิพากษาที2ได้มีการ
ดาํเนินการจนถึงที2สุดแลว้เป็นหนี6 สูญ ตามคณะกรรมการดาํเนินการนาํเสนอ สําหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาํนวน 
rsq คะแนน ไม่เห็นดว้ย pet คะแนน และงดออกเสียง ee คะแนน 

วาระที� %E พจิารณาอนุมัติการลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.!":! มาตรา #! และประกาศคณะกรรมการพฒันาการ

สหกรณ์แห่งชาติ เรื�องข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื�นของสหกรณ์ พ.ศ. !""I 

เพื2อให้การบริหารงานเกี2ยวกบัการลงทุนของสหกรณ์ฯสําหรับปี pt,+ สามารถดาํเนินการไดห้ลากหลาย
รูปแบบ โดยไดรั้บผลประโยชน์และผลตอบแทนที2เหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. ptrp 
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มาตรา ,p และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) กาํหนด เรื2องขอ้กาํหนดการฝากหรือลงทุน
อยา่งอื2นของสหกรณ์ พ.ศ.pttq และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  
      จึงใคร่ขอเสนอที2ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  พิจารณาการลงทุนสําหรับปี pt,+  วงเงินไม่เกิน tuu ลา้น
บาท โดยมีแนวทางการลงทุนดงันี6  
           o. การลงทุนโดยสหกรณ์ฯเป็นผูด้าํเนินการ 
              p. การลงทุนโดยผา่นกองทุนส่วนบุคคล 
    สําหรับกรอบการลงทุนมีรายละเอียดดังนี-                  
              %. กรอบการลงทุนตามพ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา #! สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได ้ดงัต่อไปนี6  
                     (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื2น 
                     (2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบนัการเงินที2มีวตัถุประสงคเ์พื2อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน    
                           แก่สหกรณ์ 
                     (3) ซื6อหลกัทรัพยข์องรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
                     (4) ซื6อหุ้นของธนาคารที2มีวตัถุประสงคเ์พื2อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
                     (5) ซื6อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื2น 
                     (6) ซื6อหุ้นของสถาบนัที2ประกอบธุรกิจอนัทาํใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่ 
                          กิจการของสหกรณ์โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
                     (7) ฝากหรือลงทุนอยา่งอื2นตามที2คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 
             !. กรอบการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ กําหนด เรื�องข้อกําหนดการฝาก
หรือลงทุนอย่างอื�นของสหกรณ์ พ.ศ. !""I 
                     (o) บตัรเงินฝากที2ธนาคารเป็นผูอ้อก 

        (p) ตั�วแลกเงินที2ธนาคารเป็นผูรั้บรอง สลกัหลงั  หรือรับอาวลั หรือตั�วสัญญาใชเ้งินที2ธนาคาร 
             เป็นผูส้ลกัหลงัหรือรับอาวลั โดยไม่มีขอ้จาํกดัความรับผดิ 

                     (+) ตราสารแสดงสิทธิในหนี6 ที2ธนาคารซึ2 งมิใช่รัฐวสิาหกิจเป็นผูอ้อก 
                     (r) บตัรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน ที2ออกโดยบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์  

ซึ2 งสถาบนัการเงินคุม้ครองเงินฝากประกนัการชาํระคืนตน้เงินและดอกเบี6ย 
                     (t) ตราสารแสดงสิทธิในหนี6 ที2นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น 
                           หลกัทรัพย ์ที2ไดรั้บอนุญาตตามพระราชกาํหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื2อการแปลงสินทรัพย ์    
                           เป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. ptru และตราสารแสดงสิทธิในหนี6นั6นไดรั้บการจดัอนัดบัความ 
  น่าเชื2อถือตั6งแต่ระดบั A- ขึ6นไป จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือที2ไดรั้บความเห็นชอบ 
  จากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                     (,) หุน้กูที้2มีหลกัประกนั หรือหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ที2ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือตั6งแต่ระดบั  

A- ขึ6นไป จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือที2ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบั 
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                           หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                     (e) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที2รัฐวสิาหกิจจดัตั6งขึ6นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 และอยูใ่นการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
              $. กรอบการลงทุนตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ 
            เสนอให้ที2ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติัให้สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จาํกดั ลงทุนตามกรอบของ 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา ,p ตามที2คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) กาํหนด และขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ฯ สาํหรับปี pt,+ ในวงเงินไม่เกิน tuu ลา้นบาท โดยมีแนวทางการลงทุน ดงันี6  
                o. การลงทุนโดยสหกรณ์ฯเป็นผูด้าํเนินการ 
                 p. การลงทุนโดยผา่นกองทุนส่วนบุคคล 

    ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้าํเนินการประชุมได้
นบัจาํนวนสมาชิกที2อยูใ่นห้องประชุม ซึ2 งมีจาํนวนทั6งสิ6น qtu คน เกินกวา่จาํนวน ouu คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที2 to จึง
เสนอให้ที2ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัการลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ptrp มาตรา ,p และประกาศ
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ  
 มติที�ประชุม ที2ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติัให้ลงทุนตามกรอบของ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 
2542 มาตรา ,p ตามที2คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) กาํหนด และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ สาํหรับ
ปี pt,+ ในวงเงินไม่เกิน tuu ลา้นบาท โดยมีแนวทางการลงทุน p ทาง คือ แนวทางที2 o การลงทุนโดยสหกรณ์ฯ เป็น
ผูด้าํเนินการ และแนวทางที2 p การลงทุนโดยผ่านกองทุนส่วนบุคคล สําหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาํนวน e+t 
คะแนนไม่เห็นดว้ย u คะแนน และงดออกเสียง oot คะแนน 

วาระที� %% พจิารณากําหนดวงเงินกู้ยืมและคํ-าประกัน ประจําปี !"#$ 
               ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือการคํ6า
ประกนัของสหกรณ์ พ.ศ.256o ประกอบดว้ยประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เรื2อง คาํนิยามวงเงินการกูย้มืหรือคํ6าประกนั
ของสหกรณ์ ประกาศ ณ วนัที2 30 เมษายน 2561  
                   ขอ้มูลสนบัสนุนประกอบการพิจารณา 
                   ณ  วนัที2 31 ตุลาคม 2562  
                   สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จาํกดั  
                   มีทุนเรือนหุน้ที2ชาํระแลว้ เป็นจาํนวนเงิน r,246.65 ลา้นบาท 
                   มีทุนสาํรอง เป็นจาํนวนเงิน put.+s ลา้นบาท 
                   o. เป็นวงเงินที2กาํหนดเท่ากบัปี  pt,p   
                   p. เป็นวงเงินเมื2อเทียบกบัทุนสาํรองของสหกรณ์ฯคิดเป็น p.os เท่า (rtu ลา้น/put.+s ลา้น)  
                   +. เป็นวงเงินเมื2อเทียบกบัทุนเรือนหุน้สมาชิกคิดเป็น u.oo เท่า  (rtu ลา้น/r,pr,.,t ลา้น) 
                   r. เป็นวงเงินเมื2อเทียบกบัเงินรับฝากของสมาชิกคิดเป็น u.pu เท่า (rtu ลา้น/p,pup.ut ลา้น) 
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                   t. เป็นวงเงินเมื2อเทียบกบัทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินสาํรองของสหกรณ์ฯคิดเป็น u.ou เท่า 
                       (rtu ลา้น/r,rtp.ur ลา้น)  ซึ2 งนายทะเบียนกาํหนดไวไ้ม่เกิน o.t เท่า 
                   ,. สาํหรับวงเงินกูย้มืที2สหกรณ์ฯมีอยูปั่จจุบนั O/D ธนาคารกรุงไทย จาํกดั สาขาชลบุรี   
                       จาํนวน pu ลา้นบาท 
                   e. ตั6งแต่ปี tt – 58 สหกรณ์ฯมีการใชว้งเงินกูย้ืมระหวา่งสหกรณ์ในระหวา่งปีจาํนวน ouu ลา้นบาท เพื2อ
ใชบ้ริหารงานในช่วงระยะเวลาสั6นๆ     
                   q. เป็นการตั6งวงเงินสาํรองไวส้าํหรับภาวะฉุกเฉินที2จาํเป็นตอ้งใชว้งเงินกู ้โดยไม่ตอ้งเรียกประชุมวสิามญั           

 คณะกรรมการดาํเนินการ ขอเสนอที2ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี pt,p เพื2ออนุมติักาํหนดวงเงินซึ2 งสหกรณ์
อาจกูย้มืและคํ6าประกนั ประจาํปี pt,+ ในวงเงินไม่เกิน rtu,uuu,uuu.uu บาท (สี2 ร้อยหา้สิบลา้นบาทถว้น) สาํหรับการ
ดาํเนินกิจการสหกรณ์ ซึ2 งเป็นวงเงินกูย้มืและคํ6าประกนัที2เท่ากบัปี pt,p 
    ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้าํเนินการประชุมได้
นบัจาํนวนสมาชิกที2อยูใ่นห้องประชุม ซึ2 งมีจาํนวนทั6งสิ6น qtu คน เกินกวา่จาํนวน ouu คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที2 to จึง
เสนอใหที้2ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติักาํหนดวงเงินซึ2งสหกรณ์อาจกูย้มืหรือคํ6าประกนั ประจาํปี pt,+ 
              มติที�ประชุม ที2ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมติัวงเงิน ซึ2 งสหกรณ์อาจกู้ยืมและคํ6 าประกนั
ประจาํปี pt,+ ในวงเงินไม่เกิน rtu,000,uuu.uu บาท (สี2 ร้อยห้าสิบลา้นบาทถว้น) เพื2อสนบัสนุนการดาํเนินงานของ
สหกรณ์ สาํหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาํนวน e+t คะแนนไม่เห็นดว้ย u คะแนน และงดออกเสียง oot คะแนน 
วาระที� %! พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ 

 คณะกรรมการดาํเนินการไดน้าํเสนอที2ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี pt,p ใหพ้ิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัจาํนวน 
t ขอ้ ดงันี6  

%.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ $$  คุณสมบัติของสมาชิก 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

ข้อ $$ คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิก
ตอ้งมีคุณสมบติัดงันี6  
(o) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
(p) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(+) เป็นพนกังานสังกดั บริษทั ปตท.
จาํกดั (มหาชน) หรือพนกังานประจาํ 
ของสหกรณ์ หรือพนกังานสังกดั
บริษทัในเครือของบริษทั ปตท.จาํกดั 
(มหาชน) หรือพนกังานกลุ่มที2บริษทั
ในเครือของ บริษทั ปตท.จาํกดั 

ข้อ 33 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิก
ตอ้งมีคุณสมบติัดงันี6  
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
(2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นพนกังานสังกดั บริษทั ปตท.
จาํกดั (มหาชน) หรือพนกังานประจาํ 
ของสหกรณ์ หรือพนกังานสังกดั
บริษทัในเครือของบริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) หรือพนกังานกลุ่มที2บริษทั
ในเครือของ บริษทั ปตท.จาํกดั 

เพื2อใหส้อดคลอ้งกบัความในบท
นิยาม 
คาํวา่ “ สหกรณ์ ” 
ในมาตรา 3 แห่ง   
พระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัที2 
3) พ.ศ.2562 
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(มหาชน)ถือหุน้ หรือพนกังานบริษทั 
ที2เคยมีขอ้ตกลงใหค้วามร่วมมือกบั
สหกรณ์ฯ 
(r) เป็นผูมี้ความประพฤติและมีนิสัยดี
งาม 
(t) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอื์2นที2มีวตัถุประสงคใ์นการให้
กูย้มืเงิน เวน้แต่จะสมคัรเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์อื2นเพื2อการออมทรัพย ์
และทาํหนงัสือแจง้สถานภาพสมาชิก
ของสหกรณ์อื2นใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 

(มหาชน)ถือหุน้ หรือพนกังานบริษทั 
ที2เคยมีขอ้ตกลงใหค้วามร่วมมือกบั
สหกรณ์ฯ 
(4) เป็นผูมี้ความประพฤติและมีนิสัยดี
งาม 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอื์2นที2มีวตัถุประสงคใ์นการให้
กูย้มืเงิน  
(6) เป็นผูมี้สัญชาติไทย 
(7) เป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ 
ยกเวน้พนกังานประจาํสหกรณ์ออม
ทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จาํกดั 

    ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้าํเนินการประชุมไดน้บั
จาํนวนสมาชิกที2อยูใ่นห้องประชุม ซึ2 งมีจาํนวนทั6งสิ6น qtu คน เกินกวา่จาํนวน ouu คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที2 to จึงเสนอ
ใหที้2ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ ++ คุณสมบติัของสมาชิก 

 มติที�ประชุม ที2ประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ p ใน + อนุมติัให้แกไ้ขเพิ2มเติมขอ้บงัคบั 
ขอ้ ++ ตามที2เสนอและให้ดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั6งแต่วนัที2นายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ สาํหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาํนวน erq คะแนนไม่เห็นดว้ย u คะแนน และ
งดออกเสียง oup คะแนน 

!.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ $:  การเข้าเป็นสมาชิก 

ข้อความเดิม ข้อความที�แก้ไขใหม่ เหตุผล 

ข้อ $: การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัรเขา้
เป็นสมาชิก ตอ้งยื2นใบสมคัรถึง
สหกรณ์ตามแบบที2กาํหนดไว ้ 
       บุคคลที2เคยลาออกจากการเป็น
สมาชิกแลว้ และมีความประสงคจ์ะ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ตอ้งมี
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ o ปี นบัจาก
วนัที2รับค่าหุ้นสะสมคืนจากสหกรณ์
จนถึงวนัสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
         เมื2อคณะกรรมการดาํเนินการได้
สอบสวนพิจารณา ปรากฎวา่ผูส้มคัรมี

ข้อ $: การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัรเขา้เป็น
สมาชิก ตอ้งยื2นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตาม
แบบที2กาํหนดไว ้     
        บุคคลที2เคยลาออกจากการเป็น
สมาชิกแลว้ และมีความประสงคจ์ะสมคัร
เขา้เป็นสมาชิกใหม่ตอ้งมีระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่ o ปี นบัจากวนัที2รับค่าหุน้สะสม
คืนจากสหกรณ์จนถึงวนัสมคัรเขา้เป็น
สมาชิก  
          ยกเวน้   กรณีที2สมาชิกลาออกจาก
กองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ จะสมคัรเขา้เป็น

1. เพื2อใหส้อดคลอ้งกบัหมายเหตุ
ทา้ย  พระราชบญัญติักองทุน
สาํรองเลี6ยงชีพ พ.ศ. 2530   
หมายเหตุ - เหตุผลในการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบั
นี6  คือ โดยที2เป็นการสมควร
ส่งเสริมใหมี้การจดัตั6งกองทุน
สาํรองเลี6ยงชีพโดยความสมคัร
ใจของนายจา้งและลูกจา้ง เพื2อ
ประสงคจ์ะใหเ้ป็นสวสัดิการแก่
ลูกจา้งเมื2อออกจากงาน ตลอดจน
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คุณสมบติัถูกตอ้ง ตามที2กาํหนดไวใ้น
ขอ้ ++  ทั6งเห็นเป็นการสมควรแลว้ ก็
ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกได ้แลว้เสนอ
เรื2องการรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหที้2
ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
         ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่
รับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม เมื2อผูส้มคัรร้องขอก็ให้
คณะกรรมการดาํเนินการนาํเรื2อง
เสนอที2ประชุมใหญ่เพื2อวนิิจฉยัชี6ขาด 
มติแห่งที2ประชุมใหญ่ให้รับเขา้เป็น
สมาชิกในกรณีดงัวา่ นี6ตอ้งมีคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่ง
จาํนวนสมาชิกที2มาประชุม 
 

สมาชิกใหม่ตอ้งมีระยะเวลาในการเป็น
สมาชิกกองทุนสาํรองเลี6ยงชีพติดต่อกนั  
ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัจากวนัที2สมคัรเขา้เป็น
สมาชิกกองทุนสาํรองเลี6ยงชีพครั6 งล่าสุด 
         เมื2อคณะกรรมการดาํเนินการได้
สอบสวนพิจารณา ปรากฎวา่ผูส้มคัรมี
คุณสมบติัถูกตอ้ง ตามที2กาํหนดไวใ้น 
ขอ้ ++ ทั6งเห็นเป็นการสมควรแลว้ ก็ให้
รับเขา้เป็นสมาชิกได ้แลว้เสนอเรื2อง 
การรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหที้2ประชุมใหญ่
คราวถดัไปทราบ 
         ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่รับ
ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็
ตาม เมื2อผูส้มคัรร้องขอก็ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการนาํเรื2องเสนอที2ประชุมใหญ่เพื2อ
วนิิจฉยัชี6ขาด มติแห่งที2ประชุมใหญ่ให้
รับเขา้เป็นสมาชิกในกรณีดงัวา่นี6  ตอ้งมี
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่ง
จาํนวนสมาชิกที2มาประชุม 

ส่งเสริมการระดมเงินออม
ภาคเอกชน ....ฯลฯ.... 
2. เพื2อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ ขอ้ 40 การขาด
สมาชิกภาพ (6) ถูกใหอ้อกจาก
สหกรณ์ ตามขอ้บงัคบัขอ้ 42   
และขอ้  42 (q) การให้ออกจาก
สหกรณ์ เมื2อสมาชิกลาออกจาก
กองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ 

  
    ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้าํเนินการประชุมได้
นบัจาํนวนสมาชิกที2อยูใ่นห้องประชุม ซึ2 งมีจาํนวนทั6งสิ6น qtu คน เกินกวา่จาํนวน ouu คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที2 to จึง
เสนอใหที้2ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ +r การเขา้เป็นสมาชิก 
 มติที�ประชุม ที2ประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ p ใน + อนุมติัให้แกไ้ขเพิ2มเติมขอ้บงัคบั 
ขอ้ +r ตามที2เสนอและให้ดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั6งแต่วนัที2นายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ สาํหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาํนวน ese คะแนนไม่เห็นดว้ย u คะแนน และ
งดออกเสียง t+ คะแนน 
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 $. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ :L/! คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

ข้อความเดิม ข้อความที�แก้ไขใหม่ เหตุผล 

ข้อ :L/! คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบตอ้งมี 
คุณสมบติัดงันี6  
(o) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 
(p) เป็นบุคคลธรรมดาทั6งบรรลุนิติภาวะ
และยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ในกรณีที2ยงไัม่บรรลุนิติภาวะจะตอ้ง
ไดรั้บคาํยนิยอมจากผูป้กครองเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
(+) ตอ้งเป็นทายาทของสมาชิกผูเ้สียชีวติ 
ไดแ้ก่คู่สมรส, บุตร 
และบิดามารดา 
(r) เป็นผูที้2มีความประพฤติดีงาม 
(t) เป็นผูที้2จะปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและคาํสั2งของ
สหกรณ์ 
(,) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอื์2นที2มีวตัถุประสงค ์
ในการใหกู้ย้มืเงิน 

ข้อ :L/! คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  

ผูที้2จะสมคัรเป็นสมาชิกสมทบตอ้งมี
คุณสมบติัดงันี6  
(o) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 
(p) เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ 
(+) ตอ้งเป็นทายาทของสมาชิก
ผูเ้สียชีวติ ไดแ้ก่    คู่สมรส, บุตรและ
บิดามารดา 
(r) เป็นผูที้2มีความประพฤติดีงาม 
(t) เป็นผูที้2จะปฏิบติัตามกฎหมาย
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและคาํสั2งของ
สหกรณ์ 
(,) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอื์2นที2มีวตัถุประสงคใ์นการให้
กูย้มืเงิน 
(7) เป็นผูมี้สัญชาติไทย 

o. เพื2อใหเ้ป็นไปตาม
คาํแนะนาํของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
 

 

    

 ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้าํเนินการประชุมได้
นบัจาํนวนสมาชิกที2อยูใ่นห้องประชุม ซึ2 งมีจาํนวนทั6งสิ6น qtu คน เกินกวา่จาํนวน ouu คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที2 to จึง
เสนอใหที้2ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ re/p คุณสมบติัของสมาชิกสมทบ 
   มติที�ประชุม ที2ประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ p ใน + อนุมติัให้แกไ้ขเพิ2มเติมขอ้บงัคบั 
ขอ้ re/p ตามที2เสนอและให้ดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั6งแต่วนัที2นายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ สาํหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาํนวน ,su คะแนนไม่เห็นดว้ย u คะแนน และ
งดออกเสียง o,u คะแนน 
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:. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ ": การเลือกตั-งและการดํารงตําแหน่ง 

ข้อความเดิม ข้อความที�แก้ไขใหม่ เหตุผล 

ข้อ ": การเลือกตั-งและการดํารงตําแหน่ง 
ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการไม่
เกินสิบหา้คน ซึ2 งที2ประชุมใหญ่เลือกตั6ง
จากสมาชิก การเลือกตั6งคณะกรรมการ
ดาํเนินการใหเ้ลือกโดยวธีิเลือกประธาน
กรรมการหนึ2งคน และ กรรมการอื2นอีก
ไม่เกินสิบสี2คน ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการเลือกตั6งระหวา่งกนัเองเป็น
รองประธานกรรมการหนึ2งคนหรือหลาย
คน เลขานุการหนึ2งคน และเหรัญญิกหนึ2ง
คน และจะใหมี้ผูช่้วยเลขานุการ หรือ
ผูช่้วยเหรัญญิกดว้ยก็ได ้นอกนั6นเป็น
กรรมการ 

ข้อ ": การเลือกตั-งและการดํารงตําแหน่ง        
ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการ   
สิบหา้คน ซึ2 งที2ประชุมใหญ่เลือกตั6งจาก
สมาชิก ที2ไดรั้บการสรรหาจากสมาชิกใน
เขตเลือกตั6งต่างๆการแต่งตั6งคณะกรรมการ
ดาํเนินการดาํรงตาํแหน่ง ใหเ้ลือกโดยวธีิ
เลือกประธานกรรมการหนึ2งคน และ 
กรรมการอื2นอีกสิบสี2คน ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการเลือกตั6งระหวา่งกนัเองเป็น   
รองประธานกรรมการหนึ2งคนหรือหลาย
คน เลขานุการหนึ2งคน และเหรัญญิกหนึ2ง
คน และจะใหมี้ผูช่้วยเลขานุการ หรือผูช่้วย
เหรัญญิกดว้ยก็ได ้นอกนั6นเป็นกรรมการ 

เพื2อใหเ้ป็นไปตาม
คาํแนะนาํของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ตาม
หนงัสือนายทะเบียน
สหกรณ์ 
ที2 กษ 0216/07008 ลง
วนัที2 4 เมษายน 2543 
จาํนวนคณะกรรมการ
ดาํเนินการจะตอ้งกาํหนด
จาํนวนให้แน่นอน และ
ไม่ให้ใช้คําว่า  
“จํานวนไม่เกิน.........คน”  
 

 

    ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้าํเนินการประชุมได้
นบัจาํนวนสมาชิกที2อยูใ่นห้องประชุม ซึ2 งมีจาํนวนทั6งสิ6น qtu คน เกินกวา่จาํนวน ouu คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที2 to จึง
เสนอใหที้2ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ tr การเลือกตั6งและการดาํรงตาํแหน่ง 
 มติที�ประชุม ที2ประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ p ใน + อนุมติัให้แกไ้ขเพิ2มเติมขอ้บงัคบั 
ขอ้ tr ตามที2เสนอและให้ดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั6งแต่วนัที2นายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ สาํหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาํนวน equ คะแนนไม่เห็นดว้ย u คะแนน และ
งดออกเสียง eu คะแนน 
 

  ".พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ LE และเพิ�มเติม ข้อ LE/% – ข้อ LE/# ผู้ตรวจสอบกิจการ  

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

ข้อ LE ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที2ประชุม
ใหญ่เลือกตั6งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถในดา้นธุรกิจการเงิน หรือ
การบญัชี หรือการเศรษฐกิจ หรือ
กฎหมาย หรือการสหกรณ์ หนึ2งคน 

ข้อ LE  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที2ประชุม
ใหญ่เลือกตั6งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู ้
มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้าน
ธุรกิจ การเงิน หรือการบัญชี หรือการ
เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย หรือการสหกรณ์ 
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามของผูต้รวจสอบ
กิจการ ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ 

- เพื2อให้เป็นไปตามคาํแนะนาํของ       
นายทะเบียนสหกรณ์ 
- เพื2อใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยเรื2อง 
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
พ.ศ. 2555 
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หรือหลายคน ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจาํปี 
       จาํนวนผูต้รวจสอบกิจการตาม
วรรคหนึ2ง ให้เป็นไปตามที2นายทะเบียน
สหกรณ์กาํหนด 
        ที2ประชุมใหญ่จะเลือกตั6งกรรมการ
ดาํเนินการ หรือผูซึ้2 งดาํรงตาํแหน่ง
หนา้ที2ประจาํในสหกรณ์เป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการไม่ได ้

ให้เป็นผู ้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ประจาํปี 
       จาํนวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรค
หนึ2 ง  ใ ห้ เ ป็ นไ ป ตา ม ที2 นา ย ท ะ เ บี ย น
สหกรณ์กําหนด โดยให้ที2ประชุมใหญ่
เลือกตั6 งจ ํานวน + คน และให้เลือกตั6 ง
สํารองไวอี้ก o คน เผื2อกรณีผูต้รวจสอบ
กิจการที2ไดรั้บเลือกตั6งปฏิบติัหนา้ที2ไม่ได ้
กรณีเป็นนิติบุคคลให้ที2ประชุมใหญ่เลือก
เป็นผูต้รวจสอบกิจการ o นิติบุคคล และ
ให้เลือกสํารองไว ้o นิติบุคคล เผื2อนิติ
บุคคลที2ได้รับเลือกแล้วปฏิบัติหน้าที2
ไม่ได ้โดยให้คาํนึงถึงขนาดและปริมาณ
ธุรกิจของสหกรณ์ 
       ที2ประชุมใหญ่จะเลือกตั6งกรรมการ
ดาํเนินการ หรือผูซึ้2 งดาํรงตาํแหน่งหน้าที2
ประจํา  ในสหกรณ์ เ ป็นผู ้ตรวจสอบ
กิจการไม่ได ้
ข้อ LE/% ขั- นตอนและวิธีการเลือกตั- ง
ผู้ ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการประกาศรับสมคัรผูต้รวจสอบ
กิจการ และพิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบ
กิจการ ที2มีคุณสมบติั และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตาม ระเ บียบ นายทะเบีย น
ส ห ก ร ณ์ กํา ห น ด  แ ล ะ นํา เ ส น อ ชื2 อ ผู ้
ตรวจสอบกิจการที2ผ่านการคดัเลือกให้ที2
ประชุมใหญ่เลือกตั6 งโดยวิธีลงคะแนน
เปิดเผย และให้ผูที้2ไดรั้บเลือกตั6งคะแนน
สูงสุดเป็นผู ้ตรวจสอบกิจการ หากมี
คะแนนเท่ากนัให้ประธานออกเสียงเพิ2ม
อีกหนึ2 งเสียง และให้ผูที้2ได้รับเลือกตั6 ง
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ลาํดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบ
กิจการสาํรอง จาํนวน o คน 
      กรณีผู ้ตรวจสอบกิจการได้พ้นจาก
ตํ า แ ห น่ ง ด้ ว ย เ ห ตุ ต า ม ข้ อ  e u / + 
(p),(+),(r),(t) ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการ
สํารองปฏิบติังานไดท้นัทีเท่าระยะเวลาที2
ผู ้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ 
หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั6งผูต้รวจสอบ
กิจการใหม่ 
ข้อ LE/! การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบ

กิจการ ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นตาํแหน่ง
ไดมี้กาํหนดเวลาหนึ2งปีทางบญัชีสหกรณ์
ถ้าเมื2อครบกาํหนดเวลาแล้วยงัไม่มีการ
เลือกตั6งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผู ้
ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ที2ไป
พลางก่อน ผูต้รวจสอบกิจการที2พน้จาก
ตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั6งซํ6 าได ้
ข้อ LE/$ การพ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจสอบ

กิจการ ผูต้รวจสอบกิจการต้องพ้นจาก
ตาํแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ2 ง
ดงัต่อไปนี6  

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็น

หนังสือยื2นต่อประธานคณะผูต้รวจสอบ
กิจการหรือยื2นต่อคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์แลว้แต่กรณี 

(4) ที2ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติ
ถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการซึ2งเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตาํแหน่ง
ทั6งคณะหรือรายบุคคล 
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(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
ข้อ LE/: อํานาจหน้าที�ของผู้ตรวจสอบ

กิ จ ก า ร  
ผู ้ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร มี อํา น า จ ห น้ า ที2
ตรวจสอบการดําเนินงาน ทั6 งปวงของ
สหกรณ์ ซึ2 งรวมทั6งในขอ้ต่อไปนี6  คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด 
บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจน
ทรัพยสิ์นและหนี6 สิน ทั6งปวงของสหกรณ์ 
เพื2 อท รา บ ฐา นะ แล ะ ข้อเท็จจริงของ
สหกรณ์ที2เป็นอยูจ่ริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความ
ถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภท
ของสหกรณ์ เพื2อประเมินผลและอาจให้
ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ 
ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที2ของสหกรณ์ ทั6งทาง
วชิาการ และทางปฏิบติัในกิจการนั6นๆ 

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั6 ง
เจ้าหน้าที2ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจา้งและหลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตาม
แผนงาน  
และการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
ของสหกรณ์ 

(5) ติ ดตามผลการดําเนิ นงานของ
คณะกรรมการดาํเนินการ เพื2อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
ตลอดจนคาํสั2งต่าง  ๆของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั2 งของ
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สหกรณ์ หรือกิจการอื2น ๆ เพื2อให้เกิดผลดี
แก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 
     การตรวจสอบกิจการและการดาํเนินงาน
ของสหกรณ์  ผู ้ตรวจสอบกิจการต้อง
ปฏิบติังานตามแนวปฏิบติัการตรวจสอบ
กิจการที2กรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด 
ข้อ LE/" การรายงานผลการตรวจสอบ ให้
ผู ้ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบประจาํเดือน และประจาํปีรวมทั6ง
ข้อสังเกตุข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์
อกัษร และเขา้ร่วมประชุมเพื2อแจง้ผลการ
ตรวจสอบประจาํเดือนต่อคณะกรรมการ
ดาํเนินการในการประชุมประจาํเดือนคราว
ถัดไปและรายงานผลการตรวจสอบ
ประจาํปีต่อที2ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 
        กรณีที2ผู ้ตรวจสอบกิจการพบว่ามี
เหตุการณ์ที2อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือ
สหกรณ์ มี การปฏิ บั ติ ไม่ เ ป็ นไ ป ตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสั2ง ประกาศหรือ
คาํแนะนาํของทางราชการ รวมทั6งขอ้บงัคบั 
ระเบี ยบ มติ ที2 ประชุ มหรือคําสั2 งของ
สหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้ง
ผลการตรวจสอบต่ อคณะกรรม กา ร
ดาํเนินการทนัทีเพื2อดาํเนินการแก้ไข และ
ให้ จัด ส่ งสํ า เนารายงานดังกล่ า ว ต่ อ
สํ า นั ก ง า นตรวจบัญชี ส หก รณ์  แล ะ
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด/สํานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครที2กาํกบั
ดูแลโดยเร็ว 
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       ให้ผูต้รวจสอบกิจการติดตามผลการ
แกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนา
รายงานผลการแกไ้ขและผลการติดตามของผู ้
ตรวจสอบกิจการต่อสํานักงานตรวจบญัชี
สหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดหรือ
สํานกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
ที2กาํกบัดูแล 
ข้อ LE/# ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  
กรณีผูต้รวจสอบกิจการปฏิบติัหรือละเวน้
การปฏิบติัตามอาํนาจหน้าที2 หรือประพฤติ
ผิดจริยธรรมในการปฏิบติังานจนเป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหายผู ้ตรวจสอบ
กิจการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายให้แก่
สหกรณ์ หรือหากตรวจพบขอ้บกพร่องของ
สหกรณ์ ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
ทราบโดยเร็ ว ผู ้ตรวจสอบกิ จการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่
สหกรณ์ดว้ยเหตุไม่แจง้นั6น 
      การพิจารณาความรับผดิของผูต้รวจสอบ
กิจการใหเ้ป็นไปตามมติที2ประชุมใหญ่ 
 

 

     
 ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้าํเนินการประชุมได้
นบัจาํนวนสมาชิกที2อยูใ่นห้องประชุม ซึ2 งมีจาํนวนทั6งสิ6น qtu คน เกินกวา่จาํนวน ouu คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที2 to จึง
เสนอให้ที2ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ eu,ขอ้ eu/o,ขอ้ eu/p,ขอ้ eu/+,ขอ้ eu/r,ขอ้ eu/t 
และ ขอ้ eu/, ผูต้รวจสอบกิจการ 
 มติที�ประชุม ที2ประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ p ใน + อนุมติัให้แกไ้ขเพิ2มเติมขอ้บงัคบั 
ขอ้ eu,ขอ้ eu/o,ขอ้ eu/p,ขอ้ eu/+,ขอ้ eu/r,ขอ้ eu/t และ ขอ้ eu/, ตามที2เสนอและให้ดาํเนินการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ2มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั6งแต่วนัที2นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ สําหรับคะแนน
เสียงเห็นชอบจาํนวน etu คะแนนไม่เห็นดว้ย u คะแนน และงดออกเสียง ouu คะแนน 
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วาระที� %3 พจิารณาและการเสนอชื�อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื�อแต่งตั-งเป็นผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าธรรม-เนียมการ
สอบบัญชี ประจําปี !"#$ 
 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการสอบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ. pt,u ขอ้ , คุณสมบติัของผูส้อบบญัชี 
ประกอบกบัแนวทางการสรรหาผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ตามประกาศนายทะเบียน เรื2 องหลกัเกณฑ์การพิจารณาและ
วธีิการเสนอชื2อผูส้อบบญัชีภาคเอกชนเพื2อแต่งตั6งเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ. pt,u ไดก้าํหนดคุณสมบติัของผูส้อบ
บญัชีสหกรณ์และวธีิการพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีภากเอกชน ดงันี6                      

           สาํหรับปี pt,+ มีผูส้อบบญัชีเสนอรับงานเขา้มาใหค้ณะกรรมการดาํเนินงานไดพ้ิจารณา จาํนวน + ราย โดย
มีรายนามดงันี6ดงันี6  

           o. บริษทั สาํนกับญัชีทองเอก จาํกดั 
           p. บริษทั ผอ่งใสชาญเชี2ยวออดิท จาํกดั 
           +. บริษทั เอน็.เอส.เค สอบบญัชี จาํกดั 
        ที2ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครั6 งที2 oo/pt,p วนัที2 pr กนัยายน 256p มีมติพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชี

รายที2 1 เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ เลือกผูส้อบบญัชีสาํรอง อีก  2 ราย โดยรายนามต่อไปนี6   
                รายที2 o.   บริษทั สาํนกับญัชีทองเอก จาํกดั  โดยเสนอผูส้อบบญัชี คือ 
                               นางสาวสุกญัญา พชัรีกร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน eqt, 
                รายที2 p.   บริษทั ผอ่งใสชาญเชี2ยวออดิท จาํกดั โดยเสนอผูส้อบบญัชี คือ 
                                 นางผอ่งใส ชาญเชี2ยว   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน p,,q 
                รายที2 +.   บริษทั เอ็น.เอส.เค  สอบบญัชี จาํกดั โดยเสนอผูส้อบบญัชี คือ 
                                นายเอกชยั  เตียววงคไ์ทย   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน tqtu 

คณะกรรมการดาํเนินการ ขอเสนอที2ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี pt,p เพื2อพิจารณาเลือกตั6งผูส้อบบญัชี
ภาคเอกชนที2มีคุณสมบติัตามระเบียบที2นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี pt,+ ดงันี6  

นางสาวสุกญัญา พชัรีกร บริษทั สํานกับญัชีทองเอก จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจ
ก๊าซ ปตท.จาํกดั ประจาํปี pt,+ กาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีในวงเงินไม่เกิน ,u,000 บาทต่อปี  และพิจารณา
ผูส้อบบญัชีภาคเอกชนจากบริษทั ผอ่งใสชาญเชี2ยวออดิท จาํกดั และบริษทั เอ็น.เอส.เค สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบ
บญัชีสาํรอง ประจาํปี  pt,+ 

ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้าํเนินการประชุมได้
นบัจาํนวนสมาชิกที2อยูใ่นห้องประชุม ซึ2 งมีจาํนวนทั6งสิ6น qtu คน เกินกวา่จาํนวน ouu คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที2 to จึง
เสนอใหที้2ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาเลือกตั6งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ประจาํปี pt,+ 
             มติที�ประชุม ที2ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากเลือกตั6ง นางสาวสุกญัญา พชัรีกร บริษทั สํานกับญัชี
ทองเอก จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี pt,+ โดยมีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จาํนวน ,u,uuu.uu บาท (หกหมื2น
บาทถว้น) และเลือกตั6งนางผอ่งใส  ชาญเชี2ยว  บริษทั ผอ่งใสชาญเชี2ยวออดิท จาํกดั นายเอกชยั เตียววงคไ์ทย  บริษทั 
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เอ็น.เอส.เค สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีสํารองประจาํปี pt,+ ตามลาํดบั สําหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาํนวน 
eos คะแนนไม่เห็นดว้ย u คะแนน และงดออกเสียง o+o คะแนน 

วาระที� %: พจิารณาแต่งตั-งคณะกรรมการเลือกตั-ง ประจําปี !"#$ 
 นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ได้ขอเสนอที$ประชุมใ หญ่สามญัประจาํปี เลื$อนวาระแต่งตั3ง
คณะกรรมการเลือกตั3ง ประจาํปี NVWJ มาพิจารณาก่อน เพื$อใ ห้การดาํเนินงานเรื$ องการเลือกตั3 งคณะกรรมการ
ดาํเนินการชุดที$ JW และผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี NVWJ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั3งคณะกรรมการ
ดาํเนินการ พ.ศ. NVWH  

และขอเสนอที$ประชุมใ หญ่สามญัประจาํปี NVWN พิจารณาแต่งตั3งบุคคลที$เป็นสมาชิกใ ห้ทาํหน้าที$เป็น
คณะกรรมการเลือกตั3ง ประจาํปี NVWJ โ ดยมีรายนามดงันี3  

 
                 1. นายไพศาล    สลกัฤทยั   ทาํหนา้ที2 ประธานคณะกรรมการเลือกตั6ง 
                 2. นางสาวพิมพพ์ร  ไชยจรัส            ทาํหนา้ที2 คณะกรรมการเลือกตั6ง 
                 3. นายเดชา  บุญวรรณ์  ทาํหนา้ที2 คณะกรรมการเลือกตั6ง 
                 4. นายอรรณพ  ดีเหลือ  ทาํหนา้ที2 คณะกรรมการเลือกตั6ง 
                 5. นายประเสริฐ   เส็งดอนไพร   ทาํหนา้ที2 เลขานุการคณะทาํงาน 
          มติที�ประชุม ที2ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั6งบุคคลตามรายนามที2คณะกรรมการดาํเนินการนาํเสนอ
จาํนวน t คน เป็นคณะกรรมการเลือกตั6ง ประจาํปี pt,+ 
 

วาระที� %" พจิารณาเลือกตั-งผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี !"#$ 
       ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. NVUN มาตรา V3ประกอบกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. NVVX  ขอ้HN  และขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ YI  ใ ห้ที$ประชุมใ หญ่เลือกตั3งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน หรือการบญัชี หรือการเศรษฐกิจ หรือกฎหมาย 
หรือการสหกรณ์คนหนึ$ง หรือหลายคน ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาํปี  
          จาํนวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหนึ$ง ใหเ้ป็นไปตามที$นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด  
             ที$ประชุมใ หญ่จะเลือกตั3งกรรมการดําเนินการหรือผูซึ้$ งดํารงตาํแหน่งหน้าที$ประจาํใ นสหกรณ์เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการไม่ได ้

 คณะกรรมการดาํเนินการไดก้าํหนดให้มีการเลือกตั6งผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี pt,+ แทนผูต้รวจสอบ
กิจการที2ครบวาระในปี pt,p  โดยมีรายละเอียดดงันี6  

       o. กาํหนดวนัเปิดรับสมคัรสมาชิกที2ประสงคจ์ะเป็นผูต้รวจสอบกิจการ จาํนวน p คน 
           o.o ระหวา่ง วนัที2 p - o, กนัยายน pt,p   
           o.p ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ที2 tt 
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           o.+ ไม่เป็นกรรมการดาํเนินการ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ t, ซึ2 งพน้จากตาํแหน่งยงัไม่ครบ p ปี 
      ทางบญัชี 
       p. กาํหนดวธีิการเลือกตั6งผูต้รวจสอบกิจการ โดยวิธีลงคะแนนในวนัประชุมใหญ่ 

                             p.o โดยแจกบตัรลงคะแนนตั6งแต่เวลาลงทะเบียน 
                         p.p ลงคะแนนเลือกตั6งก่อนการประชุม 
                     3. รายนามผูส้มคัรรับเลือกตั6งเป็นผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี 2562 

                    +.o นายพิพฒัน์ ทรงอกัษร สมาชิกเลขที2 uuee+ สังกดับริษทั PTT  
                           (o) ประสบการณ์ในการทาํงาน 
                                 - ผูจ้ดัการส่วนความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ2งแวดลอ้ม และ 
                                   มวลชนสัมพนัธ์ ปฏิบติังานบริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั จงัหวดัระยอง   
                      
                           (p) ความสามารถพิเศษ 
                                 - เป็นผูต้รวจติดตามภายในระบบ ISO 
                                 - อดีตเป็นผูพ้ิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 2  
                    +.p นายเมธี ภูศรี สมาชิกเลขที2 uuqts สังกดับริษทั PTT 
                          (o) ประสบการณ์ในการทาํงาน 
                                - เป็นรองประธานประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 
                                - เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
                                - เป็นผูพ้ิพากษาสมทบศาลแรงงาน ภาค p 
                                - เป็นผูป้ระนอมศาลจงัหวดัระยอง 
                          (p) ความสามารถพิเศษ 
                                - ดา้นกฎหมาย 
                               - ผา่นการอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบกิจการ 
                    +.+ นายบวรกฤษฏิP  ฉากพิมายทวกีุล สมาชิกเลขที2 ups,s สังกดับริษทั PTT 

                         (o) ประสบการณ์ในการทาํงาน 
                               - เป็นพนกังานควบคุมการผลิตที2โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง o+ ปี 
                               - ไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ที2ควบคุมงานและตรวจสอบโครงการก่อสร้าง 
                                 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองหน่วยที2 , จนแลว้เสร็จ 
                         (p) ความสามารถพิเศษ 
                               - ดา้นกฎหมายเบื6องตน้ 
                               - จบการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
                               - ผา่นการอบรมหลกัสูตร PDP  Business Management จากหน่วยงาน PLLI 
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                                 เกี2ยวกบัความรู้ดา้นการเงินและการบญัชี 
                               - ผา่นการอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบกิจการ  
 

4. คณะกรรมการดาํเนินการขอนาํเสนอที$ประชุมใ หญ่พิจารณาเลือกตั3งผูต้รวจสอบการ ประจาํปี NVWJ 
จาํนวน N คน โ ดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจาํนวน WI,III.II บาท (หกหมื$นบาทถว้น) ต่อปี 

V. ผลการลงคะแนนเลือกตั3งผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี NVWJ มีดงันี3  
    - นายพิพฒัน์ ทรงอกัษร                ไดค้ะแนน H,UJY คะแนน 
    - นายเมธี ภูศรี                               ไดค้ะแนน H,UYY คะแนน             
    - นายบวรกฤษฏิa  ฉากพิมายทวกีุล ไดค้ะแนน    XVY คะแนน 
   

              นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้สนอใ ห้ที$ประชุมใ หญ่ พิจารณาแต่งตั3งบุคคลที$ไดรั้บการ
เลือกตั3งดว้ยคะแนนสูงสุด จาํนวน N คน เป็นผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี NVWJ 
                มติที�ประชุม ที2ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทเ์ลือกตั6งนายเมธี ภูศรี และนายพิพฒัน์    ทรงอกัษร 
เป็นผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี pt,+ จาํนวน p ท่าน โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจาํนวน ,u,uuu.uu บาท (ห้า
หมื2นบาทถว้น) ต่อปี  

วาระที� %# พจิารณาเลือกตั-งคณะกรรมการดําเนินการประจําปี !"#$ 
ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา tu และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. 

จาํกดั ขอ้ 54 กาํหนดวา่ “การเลือกตั6งและการดาํรงตาํแหน่งใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการไม่เกินสิบห้าคน ซึ2 ง
ที2ประชุมใหญ่เลือกตั6งจากสมาชิก การเลือกตั6งคณะกรรมการดาํเนินการ ให้เลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึ2 ง
คนและกรรมการอื2นอีกไม่เกินสิบสี2คน ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั6งระหวา่งกนัเองเป็น รองประธานกรรมการ
หนึ2งคนหรือหลายคน  เลขานุการหนึ2งคนและเหรัญญิกหนึ2งคน และจะให้มีผูช่้วยเลขานุการหรือผูช่้วยเหรัญญิกดว้ยก็
ได ้นอกนั6นเป็นกรรมการ” 

คณะกรรมการดําเนินการได้กําหนดให้มีการเลือกตั6งคณะกรรมการดําเนินการ ประจาํปี pt,+  แทน
คณะกรรมการดาํเนินการที2ครบวาระในปี pt,p โดยมีรายละเอียดดงันี6  

o. กาํหนดการเปิดรับสมคัรสมาชิกที2ประสงคจ์ะเป็นกรรมการดาํเนินการ  
       o.o เปิดรับสมคัรระหวา่ง วนัที2 p - o, กนัยายน pt,p  
       o.p จาํนวนกรรมการที2จะเลือกตั6ง จาํนวน e คน 
             - เขตเลือกตั6งที2 o สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ                                    จาํนวน p คน 
             - เขตเลือกตั6งที2 p สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ                                                 จาํนวน o คน 
             - เขตเลือกตั6งที2 r บริษทั PTTGC                                                                   จาํนวน p คน 
             - เขตเลือกตั6งที2 t บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต r                                          จาํนวน o คน 
             - เขตเลือกตั6งที2 , สมาชิกนอกเหนือจากเขตเลือกตั6งที2 o ถึง เขตเลือกตั6งที2 t  จาํนวน o คน  

                     H.J กรรมการที$ครบวาระประจาํปี NVWN จาํนวน Y คน มีรายนามดงัต่อไปนี3  
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                           H. นายพรชยั พลอยเพชรา            กรรมการเขต H สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
                          N. นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ            กรรมการเขต H สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ                               
                           J. นายชาญชยั มูลจนัทร์หอม       กรรมการเขต N สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ  
                           U. นายมณฑล แพทอง                  กรรมการเขต J บริษทั PTT นอกเหนือเขต H และ เขต N                                                                   
                           V. นายประเสริฐ เส็งดอนไพร      กรรมการเขต U บริษทั PTTGC  
                           W. นายพิชยั ชินะอมรรัตน์            กรรมการเขต U บริษทั PTTGC 
                           Y. นางสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ์  กรรมการเขต V บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต U 

p. การเลือกกรรมการดาํเนินการใหใ้ชว้ธีิการเลือกสรร เพื2อนาํเสนอที2ประชุมใหญ่เลือกตั6งเป็นกรรมการ 
+. กาํหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการ มี + วธีิ ดงันี6  

                     J.H วธีิการลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั3งที$กาํหนด 
                     J.N วธีิการลงคะแนนเลือกสรร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail: E-mail) 
                     J.J วธีิการลงคะแนนเลือกสรร ทางจดหมายไปรษณีย ์

r. กาํหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการในแต่ละเขตเลือกตั6ง ดงันี6  
                     U.H เขตเลือกตั3งที$ H สาํหรับสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั3งสังกดัสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ                 
                           ลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั3งที$กาํหนด  
                           ยกเว้นสมาชิก ที$ปฏิบติังาน ประจาํ ณ ฐานปฏิบติัการนอกชายฝั$งลงคะแนนทางจดหมาย 
              อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                    U.N เขตเลือกตั3งที$ N สาํหรับสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั3งสังกดัสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ 
                          ลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั3งที$กาํหนด  
                    U.J เขตเลือกตั3งที$ 4 สาํหรับสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั3งสังกดับริษทั PTTGC 
                          ลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั3งที$กาํหนด  
                    U.U เขตเลือกตั3งที$ V สมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั3งสังกดับริษทัในเครือกลุ่ม ปตท. หรือ  PTT Group  
                              ที$นอกเหนือจากเขตเลือกตั3งที$ U ลงคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                    U.V เขตเลือกตั3งที$ W สมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั3งที$อยู่นอกเหนือจากเขตเลือกตั3งที$ H – 5 
                          ลงคะแนนเลือกสรรทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) หรือ ลงคะแนน 
                          เลือกสรรทางจดหมายไปรษณีย ์โ ดยวธีิการใดวธีิการหนึ$งเท่านั3น      
           V. กาํหนดเงื$อนไขการใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกสรร ดงันี3  
                     V.H การลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรร ณ คูหา เลือกตั3งที$กาํหนด 
                           - การลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรร ณ คูหา ตามสถานที$ วนั เวลา ที$กาํหนด โ ดยใชสิ้ทธิได ้
                              เพียงครั3 งเดียว  
                     V.N การลงคะแนนเลือกสรรทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                           - การลงคะแนนเลือกสรรภายในระยะเวลาที$กาํหนดโ ดยใชสิ้ทธิไดเ้พียงครั3 งเดียว ถา้ท่าน 
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                              สมาชิกลบ E-mail ทิ3งจะใชสิ้ทธิเลือกสรรผูส้มคัรไม่ได ้
                     V.J การลงคะแนนเลือกสรร ผ่านทางจดหมายไปรษณีย ์
                            V.J.H การส่งบตัรลงคะแนนเลือกสรร สหกรณ์ฯจะส่งบตัรเลือกสรรใ หส้มาชิก 
                                     ทางจดหมายลงทะเบียน ตอบรับ ผ่านไปรษณียไ์ทย  
                            V.J.N การใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกสรรส่งบตัรเลือกสรร กลบัมายงัสหกรณ์ฯ ทางจดหมาย 
                                     ลงทะเบียน ผ่านไปรษณียไ์ทย   
            6. กาํหนดวนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรร                
                      W.H วนั เวลา ลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั3งที$กาํหนด  
                            - ระหวา่งวนัที$ HV-JH ตุลาคม NVWN  เฉพาะวนัทาํการ 
                            - วนัที$ HV-JI ตุลาคม NVWN ระหวา่งเวลา IF.II ถึง HY.II น.  
                            - วนัที$ JH ตุลาคม NVWN ระหวา่งเวลา IF.II ถึง HV.II น. 
                            - เวน้วนัหยุดราชการ และหยุดพกัระหวา่งเวลา HN.II – 13.00 น. 
                            ยกเว้น เขตเลือกตั3งที$ N สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยเลือกตั3งโ รงแยกก๊าซระยอง  
                                        ขยายเวลาการลงคะแนนเลือกตั3งเพิ$มอีก H วนั 
                            - วนัเลือกสรรตั6งแต่วนัที2 ot – 31 ตุลาคม pt,p ระหวา่งเวลา uq.uu – 17.00 น.   
                            - วนัที2 o พฤศจิกายน pt,p ระหวา่งเวลา uq.uu – 15.00 น.                         
                            - วนัเปิดหีบบตัรเลือกตั6ง วนัที2 o พฤศจิกายน pt,p หลงัเวลา ot.uu น. เป็นตน้ไป                       
                      ,.p วนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรรผูส้มคัร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                            - ระหวา่งวนัที2 ot-+o ตุลาคม pt,p   
                            - วนัที$ JH ตุลาคม NVWN สิ3นสุดการลงคะแนนเลือกสรร  เวลา HV.II น. โ ดยยึดเวลาที$สหกรณ์ฯ  
                              ไดรั้บบตัรเลือกสรร 
                      W.J วนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรรผูส้มคัร ผ่านทางจดหมายไปรษณีย ์
                            - ระหวา่งวนัที$ HV-JH ตุลาคม NVWN   
                            - วนัที$ JH ตุลาคม NVWN สิ3นสุดการลงคะแนนเลือกสรรผูส้มคัร  เวลา HV.II น. โ ดยยึดเวลาที$ 
                              สหกรณ์ฯ ไดรั้บบตัรเลือกสรร 
           Y. กาํหนดวธีินบัคะแนนเลือกสรร                
                      Y.H การนบัคะแนนจากการลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรร ณ คูหา ให้เปิดหีบเลือกสรรเพื$อ 
                             นบัคะแนนเสียงเลือกสรร ใ นวนัที$ JH ตุลาคม NVWN หลงัปิดการหย่อนบตัรลงคะแนน 
                             เลือกสรร เวลา HV.II น. 
                      Y.N การนบัคะแนนจากการลงคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail)         
                            ใหน้าํบตัรเลือกสรรที$สมาชิกใชสิ้ทธิเลือกสรรแลว้ ส่งกลบัมาใหส้หกรณ์ ฯ ภายใน 
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                            ระยะเวลาที$กาํหนด มานบัคะแนนเสียงเลือกสรร ในวนัที$ JH ตุลาคม NVWN หลงัปิดการลง 
                            ลงคะแนนเลือกสรร เวลา HV.II น.  ณ บริเวณหน่วยเลือกตั3ง ที$ H เขตเลือกตั3งที$ H จงัหวดั  
                            ชลบุรี 
                      Y.J การนบัคะแนนจากการลงคะแนนทางจดหมายลงทะเบียน ตอบรับ ผ่านไปรษณียไ์ทย  
                            ใหน้าํบตัรเลือกสรรที$สมาชิกใชสิ้ทธิเลือกสรรแลว้ ส่งกลบัมา ใหส้หกรณ์ ฯ ภายใน 
                            ระยะเวลาที$กาํหนด มานบัคะแนนเสียงเลือกสรร ในวนัที$ JH ตุลาคม NVWN หลงัปิดการลง 
                            คะแนนเลือกสรร เวลา HV.II น.  ณ บริเวณหน่วยเลือกตั3ง ที$ H เขตเลือกตั3งที$ H จงัหวดัชลบุรี 
                      Y.U การวนิิจฉยัการนบัคะแนนจากการลงคะแนนเลือกสรรทุกวธีิ ถือเป็นที$สิ3นสุดโ ดย        
                            คณะกรรมการสรรหา 
               F. กาํหนดวธีิการรายงานผลการเลือกสรร            
                      F.H กรรมการเลือกสรรประจาํเขต รายงานผลการเลือกสรรให ้ประธานคณะทาํงานเตรียมการ  
                            เลือกตั3ง     
                      F.N ประธานคณะทาํงานเตรียมการเลือกตั3ง รายงานผลการเลือกสรรให ้ประธานคณะกรรมการ 
                              ดาํเนินการ    
                      F.J ประธานคณะกรรมการดาํเนินการ รายงานผลการเลือกสรรใหที้$ประชุมใหญ่พิจารณา 
                            เลือกตั3งเป็นกรรมการดาํเนินการชุดที$ JW    
 

               สําหรับรายนามผู้สมัครรับเลือกตั-งเป็นกรรมการดําเนินการ ประจําปี !"#$  
                *. เขตเลือกตั9งที� 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีผู้สมัครจํานวน 3 คน 
                    o.o นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ 
                    o.p นางอรวรรณ ศิริรัตนชยักูล 
 
                3. เขตเลือกตั9งที� 3 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ มีผู้สมัครจํานวน 3 คน 
                    p.o นายยทุธนา อํ2ากลิ2น 
                    p.p นายธวชัชยั สิงห์หา 
                6. เขตเลือกตั9งที� 4 บริษัท PTTGC มีผู้สมัครจํานวน 3 คน 
                    J.H นายรัตนพงศ์ วงศ์พิมพ์รัศมี 
                    +.p นายพรหมณฐั ยทุธ์ธนโรจน์ 
                :. เขตเลือกตั-งที� " บริษัทในเครือ นอกเหนือเขต : มีผูส้มคัรจาํนวน + คน  
                    r.o นายนคร บุรีเทศน์ 
                    r.p นางสุพรรณี ฟูกาํเนิด 
                    r.+ นางสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ ์
               ". เขตเลือกตั-งที� # สมาชิกนอกเหนือจากเขตเลือกตั-งที� % ถึง เขตเลือกตั-งที� " มีผูส้มคัรจาํนวน o คน                           
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                   t.o นายกฤษดา โกมลมิศร์ 
            คณะกรรมการดําเนินขอเสนอที�ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 31;3 พิจารณาให้ผู้ที�ได้รับการสรรหา เป็นผู้ที�
ได้รับการเลือกตั9งเป็น คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 6; ประจําปี 31;6 

 

           คณะกรรมการนําเสนอรายชื�อผู้ที�ได้รับการเลือกสรรเป็นกรรมการ  ใหที้2ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกสรรเป็น
กรรมการดาํเนินการชุดที2 +, ประจาํปี pt,+ ซึ2 งมีรายนามดงัต่อไปนี6  
                o. นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ            กรรมการเขต o สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
                p. นางอรวรรณ ศิริรัตนชยักูล       กรรมการเขต o สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
                +. นายยทุธนา อํ2ากลิ2น                  กรรมการเขต p สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ 
                r. นายรัตนพงศ ์วงศืพิมพรั์ศมี      กรรมการเขต r บริษทั PTTGC 
                t. นายพรหมณฐั ยทุธ์ธนโรจน์     กรรมการเขต r บริษทั PTTGC 
                ,. นายนคร บุรีเทศน์                     กรรมการเขต t บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต r   
                7. นายกฤษดา โกมลมิศร์              กรรมการเขต , นอกเหนือจากเขตที2o ถึง เขต t 

                ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้าํเนินการประชุมได้
นบัจาํนวนสมาชิกที2อยูใ่นห้องประชุม ซึ2 งมีจาํนวนทั6งสิ6น qtu คน เกินกวา่จาํนวน ouu คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที2 to จึง
เสนอให้ที2ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาเลือกตั6งคณะกรรมการดาํเนินการชุดที2 +, ประจาํปี pt,+ จากผูที้2ได้รับการ
เลือกสรรเป็นกรรมการ 
                มติที�ประชุม ที2ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากเลือกตั6งกรรมการที2ไดรั้บการเลือกสรรทั6ง e คน เป็น
กรรมการดาํเนินการชุดที2 +, ประจาํปี pt,+ สําหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาํนวน et, คะแนนไม่เห็นดว้ย u คะแนน 
และงดออกเสียง sr คะแนน 
               สําหรับรายนามคณะกรรมการดําเนินการชุดที� 3# ประจําปี !"#$ มีรายนามดังนี- 
                o. นายชูชาติ พนสัอมัพร              ประธานกรรมการ 
                p. นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรัส        กรรมการ 
                +. นายไพศาล สลกัฤทยั               กรรมการ 
                r. นางกรวรา โพธิพนัธ์ุ                กรรมการ 
                t. นายเอกวทิย ์จิตรดา                  กรรมการ 
                ,. นายเดชา บุญวรรณ์                  กรรมการ   
                7. นายอรรณพ  ดีเหลือ                 กรรมการ 
                q. นางศนัสิดา พิมลรัตน์               กรรมการ 
                s. นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ            กรรมการ                 
                ou.นางอรวรรณ ศิริรัตนชยักูล      กรรมการ                 
                oo.นายยทุธนา อํ2ากลิ2น                 กรรมการ                          



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  56 

 

                op.นายรัตนพงศ ์วงศืพิมพรั์ศมี     กรรมการ               
                o+.นายพรหมณฐั ยทุธ์ธนโรจน์    กรรมการ                            
                or.นายนคร บุรีเทศน์                    กรรมการ           
                ot.นายกฤษดา โกมลมิศร์             กรรมการ         
 
     

วาระที� %L เรื�องอื�น  ๆตามแต่จะมีสมาชิกเสนอ 
             %L.% คําถามจากสมาชิก 

                     o. หลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูฉุ้กเฉินแก่สมาชิกที2มีหนี6 เก่าคา้งชาํระทาํไมตอ้งรอสิ6นเดือน 
                 นายเทิด ลาํภา สมาชิกเลขที2 uuet+ สังกดับริษทั PTT สอบถามเรื2องกรณีสมาชิกมีหนี6 เงินกูฉุ้กเฉินเดิมอยู่
และไดผ้อ่นชาํระมาแลว้ r งวด เมื2อขอกูใ้หม่ดว้ยเหตุผลคุณพ่อป่วย แต่ไม่ไดรั้บการอนุมติัทนัทีทาํไมตอ้งรอถึงสิ6น
เดือนจึงจะไดรั้บเงินกู ้
             นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้6 แจงให้ทราบวา่ การขอกูเ้งินฉุกเฉินของสมาชิกที2มีเหตุ
จาํเป็นและเดือดร้อนจะพิจารณาอนุมติัและจ่ายเงินใหท้นัทีเมื2อมีเอกสารประกอบการขอกูอ้ยา่งชดัเจน  
                     p. ทาํไมไม่มีการเลือกตั6งของเขตที2 + ที2นอกเหนือจากเขตเลือกตั6วที2 o และเขตเลือกตั6งที2 p 
             สมาชิกผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม ไดส้อบถามเรื2องการเลือกตั6งกรรมการของเขตเลือกตั6งที2 + แทนกรรมที2
ครบวาระ ทาํไมจึงไม่มี เนื2องจากนายมณฑล แพทอง กรรมการที2เป็นผูแ้ทนของเขตเลือกตั6งดงักล่าวครบวาระในปีนี6  
       นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้6 แจงให้ทราบว่าเนื2องจากในเขตเลือกตั6งดงักล่าวยงัมี
ผูแ้ทนของสมาชิกที2เป็นกรรมการอยูใ่นวาระอีก o คน คือ นายเดชา บุญวารรณ์  
                     +. การเลือกตั6งกรรมการเขตที2 , จากสมาชิกพิเศษ มีการกาํหนดอายบุุคคลไวห้รือไม่ 
                  สมาชิกผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม ไดส้อบถามเรื2องการเลือกตั6งกรรมการของเขตเลือกตั6งที2 , จากผูแ้ทนของ
สมาชิกพิเศษ ไดมี้การกาํหนดอายขุองผูที้2จะสมคัรเป็นกรรมการไวห้รือไม่ 
             นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้6 แจงให้ทราบว่าบุคคลที2จะสมคัรรับเลือกตั6งไดจ้ะตอ้ง
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และเป็นบุคคลที2บรรลุนิติภาวะแลว้ ส่วนการกาํหนดอายุสูงสุดของบุคคลที2จะเป็นกรรมการได้
นั6นตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ไม่มีการกาํหนดไว ้
                     r. การขอใช้สิทธิเบิกสวสัดิการกรณีสมาชิกสมรสและจดทะเบียนตามกฎหมายกรณีมีภรรยาใหม่ 
ภายหลงัจากการใชสิ้ทธิเบิกสวสัดิการเงินช่วยงานศพภรรยาคนแรกไปแลว้ 
       สมาชิกผูไ้ม่ประสงค์ออกนาม ไดส้อบถามเรื2องการเบิกสวสัดิการกรณีสมาชิกสมรสและจดทะเบียน
ตามกฎหมาย เนื2องจากไดมี้การจดทะเบียนกบัภรรยาใหม่ แต่ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากสหกรณ์ฯ เนื2องจากไดมี้การใช้
สิทธิเบิกสวสัดิการเงินช่วยงานศพภรรยาคนแรกซึ2งไดเ้สียชีวติไปก่อนหนา้แลว้ 
      นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้6แจงใหท้ราบวา่การจ่ายสวสัดิการเกี2ยวกบัการสมรสหรือ
การช่วยงานศพให้กับสมาชิกนั6น มีเงื2อนไขรายละเอียดและระยะเวลาภายใน su วนั สําหรับคาํถามนี6 ขอกบัไป
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ตรวจสอบหลกัฐานการขอเบิกสวสัดิการอีกครั6 งหนึ2งก่อนและจะติดต่อกลบัไปหาสมาชิกโดยตรงเพื2อชี6 แจงให้ชดัเจน
ยิ2งขึ6น       

                 นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดส้อบถามสมาชิกที2อยู่ในห้องประชุมว่ามีท่านใดที2ตอ้งการ
สอบถามเพิ2มเติมหรือไม่ หากไม่มีตอ้งการสอบถามในเวลานี6แต่ตอ้งการสอบถามเพิ2มเติมภายหลงัสมาชิกสามารถส่ง
คาํถามเขา้มาให้คณะกรรมการฯได ้และจะดาํเนินการตอบคาํถามและขอ้ชี6 แจงต่างๆไวใ้ห้กบัสมาชิกไดรั้บทราบแลว้
ใน Web Site ของสหกรณ์ฯ ซึ2 งสมาชิกสามารถเขา้ไปดูได ้ 
           นายชูชาติ พนสัอมัพร ประธานกรรมการ ไดก้ล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที2มาร่วมประชุมใหญ่ในวนันี6  
หากมีสิ2งใดที2คิดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ขอใหทุ้กท่านส่งขอ้เสนอแนะและขอ้แนะนาํมา
ที2สหกรณ์ฯไดต้ลอดเวลา  เพื2อจะไดน้าํไปปรับปรุงการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ2งขึ6น และขอใหส้มาชิกทุกท่าน
เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ และขอปิดการประชุม 
 
                

เลิกประชุม  เวลา  op.+u น. 

 

 

                                                        ลงชื2อ                                               ประธานในที2ประชุม 
(นายชูชาติ พนสัอมัพร) 

 
 

                                                  ลงชื2อ                                        เลขานุการ/ผูจ้ดบนัทึกรายงานประชุม 
(นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรัส) 
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ระเบียบวาระที$  3 

รบัทราบสมาชกิเขา้ใหมแ่ละลาออก ประจาํปี 2563 

 

ณ  วนัที2 30 กนัยายน 2563   สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.  จาํกดั    มีสมาชิกทั6งสิ6น 
จาํนวน 5,406 คน  ในระหวา่งปีมีการเปลี2ยนแปลงของสมาชิก ดงันี6  
 สมาชิกเมื2อวนัที2  1  ตุลาคม 2562     5,124   คน 
 สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งปี         373   คน 
 สมาชิกลาออกระหวา่งปี           91   คน 
           ลาออก 67 คน 
          หมดสมาชิกภาพ 14 คน 
          เสียชีวติ 10 คน 
  รวมสมาชิก   5,406   คน 
  เพิ2มขึ6นจากปี 2562     282   คน 
  เพิ2มขึ6นร้อยละ      5.50 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ตารางแสดงสัดส่วนสมาชิก ณ 30 กันยายน 2563 
จาํนวนสมาชิกทั-งหมด (คน) สมาชิกบริษัท PTT GROUP สมาชิกบริษัท PTTGC GROUP 

PTT 1,011 SPRC 389 PTTNGD 52 GCME 181 GGC 18 
PTT GROUP 1,291 THAPPLINE 195 PTTASAHI 43 GCL 160 GC GLYCOL 21 
PTTGC 1,962 GPSC 186 IRPC-CP 34 NPS-S&E+SG 108 VCX+TEX 40 
PTTGC GROUP 817 PTTOR 128 TLBC 14 TTT 80 GCO+GCP+SUN 63 
สมาชิกพิเศษ 325 PTTLNG 135 PTTTANK 10 GCM 29 PPRC+GCMP 90 

รวมทั-งหมด 5,406 TES 105 รวม 1,291 GCS 27 รวม 817 

 
มติที2ประชุม................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที$ 4 
รบัทราบผลการดาํเนนิงาน 
ประจาํปี 2563 
1.  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2563 
 ระหวา่งปี  สหกรณ์ไดใ้หบ้ริการเงินกูแ้ก่สมาชิกในแต่ละประเภทเป็นเงินกวา่   1,187.23  ลา้นบาท      ของ
จาํนวนสัญาเงินกู ้โดยรวม  1,171  สัญญา     ซึ2 งสามารถแยกเป็นสัญญาแต่ละประเภทไดด้งันี6  
 1.  เงินกูฉุ้กเฉิน   301 สัญญา  เป็นเงินทั6งสิ6น 26.77      ลา้นบาท 
 2.  เงินกูโ้ครงการ   52 สัญญา  เป็นเงินทั6งสิ6น 26.07      ลา้นบาท 
 3.  เงินกูส้ามญัเพื2อการทั2วไป 641 สัญญา  เป็นเงินทั6งสิ6น 840.89      ลา้นบาท 
 4.  เงินกูส้ามญัเพื2อยานพาหนะ       1 สัญญา  เป็นเงินทั6งสิ6น    1.10      ลา้นบาท 
 5.  เงินกูพ้ิเศษเพื2อการอื2นใด   33 สัญญา  เป็นเงินทั6งสิ6น   78.22      ลา้นบาท 
 6.  เงินกูพ้ิเศษเพื2อเคหะสงเคราะห์ 143 สัญญา  เป็นเงินทั6งสิ6น 214.18      ลา้นบาท 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงการให้บริการเงนิกู้แก่สมาชิกในรอบปี 2563 
รายการ ฉุกเฉิน โครงการ สามญั ยานพาหนะ เพื2อการอื2นใด เคหะสงเคราะห์ รวมเงินกูท้ั6งหมด 

(หน่วย : ลา้นบาท) 26.77 26.07 840.89 1.10 78.22 214.18 1,187.23 
(สญัญา) 301 52 641 1 33 143 1,171 

อัตราดอกเบี-ย 
ต่อปี 

 
5.50% 

 
5.50% 

 
5.50% 

 
5.50% 

 
5.50% 

 
4.50% 

อตัราเฉลี�ยต่อปี 
5.33%  

 
ตารางแสดงเงนิให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ ณ  30   กันยายน 2563 

รายการ ฉุกเฉิน โครงการ สามญั ยานพาหนะ เพื2อการอื2นใด เคหะสงเคราะห์ รวมเงินกูท้ั6งหมด 
(หน่วย : ลา้นบาท) 11.98 65.04 2,405.74 8.81 457.74 1,626.43 4,575.74 

(สญัญา) 211 222 2,324 16 217 869 3,859 
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2.  การให้บริการรับฝากเงินแก่สมาชิกระหว่างปี 2563 
 ระหวา่งปี  สมาชิกไดใ้ชบ้ริการเงินรับฝากหลากหลายประเภท โดยเป็นการฝากเปิดบญัชีใหม่ ฝากเพิ2ม และ
ถอนคืนเงินฝากตามภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลใหก้ารเคลื2อนไหวของปริมาณเงินรับฝากและการถอนคืนเงินฝากของ
สมาชิกอยูใ่นระดบัที2ค่อนขา้งสูงสาํหรับอตัราดอกเบี6ยเงินรับฝากที2สหกรณ์จ่ายใหก้บัสมาชิกมีอตัราที2สูงกวา่สถาบนั
การเงินอื2นๆ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดงันี6  

 
 
 
 
 
  
 
 
    

ประเภทเงินใหส้มาชิกกู ้ รายละเอียดเงินใหส้มาชิกกูร้ะหวา่งปี 2563 (จาํนวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง  

    ตน้ปี จ่ายเงินกู ้ รับชาํระคืน คงเหลือสิ6นปี + เพิ2ม - ลด 

เงินกูฉุ้กเฉิน   19.40 26.77 34.19 11.98 -7.42 

เงินกูโ้ครงการทั2วไป 75.22 26.07 36.25 65.04 -10.18 

เงินกูโ้ครงการซื6อหุน้ Warrant 1.26 0.00 1.26 0.00 -1.26 

เงินกูส้ามญัเพื2อการทั2วไป 2,485.50 840.89 920.65 2,405.74 -79.76 

เงินกูส้ามญัเพื2อยานพาหนะ 10.31 1.10 2.60 8.81 -1.50 

เงินกูพิ้เศษเพื2อการอื2นใด 413.97 78.22 34.45 457.74 43.77 

เงินกูพิ้เศษเพื2อการเคหะ 1,589.16 214.18 176.91 1,626.43 37.27 

 รวมทั6งสิ6น 4,594.82 1,187.23 1,206.31 4,575.74 -19.08 

ประเภทเงินรับฝาก รายละเอียดเงินรับฝากระหวา่งปี 2563   (จาํนวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง  

    ตน้ปี รับฝากเพิ2ม ถอนคืน คงเหลือสิ6นปี + เพิ2ม - ลด 

ออมทรัพย ์ 0.95 1.02 1.06 0.91 -0.04 

ออมทรัพยพิ์เศษ 2,066.12 623.50 405.78 2,283.84 217.72 

สินมธัยะ  33.63 34.09 31.43 -0.46 

 รวมทั6งสิ6น 2,098.96 658.15 440.93 2,316.18 217.22 
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3.  
การ
นํา

เงินหมุนเวยีนลงทุนกับสถาบันการเงินระหว่างปี 2563 
 ระหวา่งปี     คณะกรรมการดาํเนินการไดน้าํเงินหมุนเวยีนไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื2อใหเ้กิด
ผลประโยชน์ที2สูงสุดโดยคาํนึงถึงความมั2นคง ปลอดภยั  และสะดวกต่อการถอนคืนบริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพและไดรั้บประสิทธิผลมากที2สุด สาํหรับอตัราผลตอบแทนจะแตกต่างกนัตามแต่ระยะเวลา  ประเภท
ของการลงทุนนั6น   

โดยภาพรวมการลงทุนส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของเงินฝากประจาํและเงินฝากออมทรัพย ์ ซึ2 งจะแตกต่างกนั ใน
ดา้นอตัราดอกเบี6ยที2จะไดรั้บตามระยะเวลาของการฝาก    โดยการลงทุนในแต่ละประเภทจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม และใหเ้กิดความสะดวกต่อการถอนคืน  ผลตอบแทนที2ไดรั้บจะสูงกวา่อตัราดอกเบี6ยเงินฝากของธนาคาร
และสถาบนัการเงินอื2น  ซึ2 งการลงทุนส่วนใหญ่จะอยูที่2ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  
 สาํหรับการลงทุนในรูปของการถือหุน้สามญั PTT,PTTGC และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จาํกดั เป็นการลงทุนระยะยาว  ผลตอบแทนขึ6นอยูก่บัผลประกอบการของแต่ละแห่ง ซึ2 งผลตอบแทนโดยรวมอตัราสุ
งกวา่เงินฝากสถาบนัการเงิน 

ประเภทเงินลงทุน 
รายละเอียดเงินลงทุนระหวา่งปี 2563 (จาํนวนเงิน :ลา้นบาท) ผลต่าง 

+ เพิ2ม – ลด 
ผลตอบแทน 

ที2ไดรั้บ(ลา้นบาท) ตน้ปี ลงทุนเพิ2ม ถอนคืน คงเหลือสิ6นปี 
เงินฝากประจาํชุมนุมสหกรณ์ฯ 1,378.41 853.82 687.14 1,545.09 166.68 50.98 
หุน้ PTT 37.23 272.42 0.00 309.65 272.42 4.45 
หุน้ PTTGC 26.41 24.75 0.00 51.16 24.75 0.50 
หุน้ชุมนุมสหกรณ์(ชสอ.) 731.15 0.00 0.00 731.15 0.00 38.86 
หุน้บริษทัสหประกนัชีวิต 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 

รวมทั6งสิ6น 2,173.40 1,150.99 687.14 2,637.25 463.85 94.79 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางแสดงเงนิรับฝากคงเหลือ ณ วนัที�  30  กนัยายน  2563 
ประเภทเงินรับฝาก ออมทรัพย ์ ออมทรัพยพิ์เศษ สินมธัยะ 

จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 0.91 2,283.84 31.43 
จาํนวนบญัชีเงินฝาก (บญัชี) 37 1,090 224 

อตัราดอกเบี9ยต่อปี (ที�จ่ายในปี 2563) 0.75% 2.50% 3.00%-3.50% 
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ตารางแสดงปริมาณเงินทุนหมุนเวยีนคงเหลือ ณ วนัที2  30  กนัยายน  2563 

รายการ เงินฝากประจาํ หุน้ PTT หุน้ PTTGC หุน้ชุมนุมสหกรณ์ หุน้สหประกนัชีวติ 

จาํนวนเงิน 1,545.09 309.65 51.16 731.15 0.20 

อตัราผลตอบแทน 0.45 - 4.00%  ขึ6นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน (ปี 63  5.30%) ขึ6นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน 

 

4.  การเคลื�อนไหวของปริมาณทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 2563 
 ปริมาณเงินทุนที2เขา้สู่ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ โดยภาพรวมจะมาจากทุนเรือนหุน้ของสมาชิกในแต่
ละเดือนเป็นส่วนใหญ่  เป็นเงินทุนระยะยาวที2ช่วยเสริมสร้างฐานะความมั2นคงและการบริหารงานที2มีประสิทธิภาพ
แบบยั2งยนืต่อสหกรณ์ส่วนผลตอบแทนสาํหรับทุนเรือนหุ้นจะอยูใ่นรูปของเงินปันผลที2จะไดรั้บการจดัสรรจากกาํไร 
โดยไม่มีการกาํหนดอตัราผลตอบแทนที2แน่นอนไว ้ซึ2 งแตกต่างจากเงินรับฝากของสมาชิกที2จะไดรั้บผลตอบแทนตาม
ระยะเวลาและอตัราดอกเบี6ยที2ไดต้กลงกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุนเรือนหุ้น คงเหลือ ณ 30 กนัยายน 2563   (หน่วย:ลา้นบาท) 
ตน้ปี เพิ2ม ลด คงเหลือ 

4,222.61 391.39 63.17 4,550.83 
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5.  สรุปสถานะการเงินของสหกรณ์ในรอบปี 2563 
สมาชิกสามารถเทียบเคียงการบริหารงานของสหกรณ์จากปริมาณเงินทุนต่าง ๆ ที2สหกรณ์มีอยูไ่ด ้ โดย

พิจารณา จาก ทุนสะสมต่าง ๆ ทุนเรือนหุ้น  เงินรับฝาก เงินทุนหมุนเวยีน เงินลงทุนระยะยาว และเงินใหส้มาชิกกู ้
โดยมีรายละเอียดดงันี6   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            ตารางแสดงสถานะการเงินของสหกรณ์ ปี 2563 

รายการ  ทุนสาํรองและทุนสะสม ทุนเรือนหุน้ เงินรับฝาก เงินลงทุนหมุนเวยีน เงินลงทุนระยะยาว เงินใหส้มาชิกกู ้

จาํนวนเงิน 250.41 4,550.83 2,316.19 1,545.09 1,033.32 4,575.74 

 
6.  ผลการดําเนินงาน  เปรียบเทยีบประมาณการ รายได้ รายจ่าย  สําหรับปี 2563 

การดาํเนินงานในรอบปีที2ผา่นมา คณะกรรมการดาํเนินการไดมี้การปรับเปลี2ยนแนวทางการสร้างรายไดแ้ละ
บริหารจดัการค่าใชจ่้ายใหอ้ยูใ่นกรอบที2วางไว ้เพื2อใหใ้กลเ้คียงกบัเป้าหมายที2วางไว ้โดยการคาํนึงถึงผลประโยชน์
ของสมาชิกทุกคนเป็นหลกั ซึ2 งสมาชิกสามารถพิจารณาไดจ้ากรายละเอียดดงันี6  

 
รายการ รายละเอียด  (จาํนวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง 

รายได ้- รายจ่าย และ กาํไรสุทธิ ผลการดาํเนินงาน ประมาณการ + เพิ2ม - ลด 

รายไดท้ั6งหมด   333.81 325.90 7.91 

รายจ่ายทั6งหมด   77.60 79.44 -1.84 

กาํไรสุทธิ   256.21 246.46 9.75 
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การดาํเนินงานของคณะกรรมการปีนี6ไดมี้การปรับแผนการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ
เพื2อใหส้ามารถดาํเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที2วางไวซึ้2 งรายไดส่้วนใหญ่มาจากดอกเบี6ยเงินใหกู้แ้ก่
สมาชิกและรายไดจ้ากการลงทุน โดยมีการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายใหอ้ยูใ่นกรอบที2วางไว ้สาํหรับปีนี6กาํไรสูงกวา่
ประมาณการ 9.75 ลา้นบาท ส่วนหนึ2งมาจากภาวะเศรษฐกิจที2มีการเปลี2ยนแปลง และการแข่งขนัอตัราดอกเบี6ยเงินกู้
ของสถาบนัการเงิน ทาํใหส้มาชิกใชบ้ริการเงินกูล้ดลง 

รายละเอียดการเปรียบเทยีบรายได้กับประมาณการ  ปี 2563 

รายการ รายละเอียด  (จาํนวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง 

รายได ้
ผลการ

ดาํเนินงาน ประมาณการ + เพิ2ม - ลด 

ดอกเบี6ยรับจากเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 238.41 244.64 -6.23 

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนชั2วคราว 50.98 40.15 10.83 

ผลตอบแทนจากการถือหุ้น ชสอ.,PTT และ PTTGC 43.81 40.90 2.91 

รายไดอื้2น   0.62 0.22 0.40 

รวมรายไดท้ั6งหมด 333.82 325.91 7.91 

 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการเปรียบเทยีบรายจ่ายกับประมาณการ  ปี 2563 
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รายการ รายละเอียด  (จาํนวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง 

รายจ่าย 
ผลการ

ดาํเนินงาน ประมาณการ + เพิ2ม - ลด 

หมวดดอกเบี6ยจ่าย   56.78 57.06 -0.28 

หมวดเกี2ยวกบัเจา้หนา้ที2 6.10 6.78 -0.68 

หมวดเกี2ยวกบักรรมการ/ผูส้อบบญัชี 1.04 1.15 -0.11 

หมวดเครื2องเขียนแบบพิมพ/์วสัดุสาํนกังาน 0.09 0.10 -0.01 

หมวดค่าใชจ่้ายตามโครงการ 7.27 10.19 -2.92 

หมวดค่าใชส้อย   6.32 4.17 2.15 

รวมรายจ่ายทั6งหมด 77.60 79.45 -1.85 
 

 
 
 
มติที2ประชุม.......................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที$  6 
รบัทราบรายงานผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี %&'1 

 
 

เรียน ที2ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย ์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จาํกดั 
         ตามมติที2ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี pt,p  เมื2อวนัที2 po พฤศจิกายน pt,p ไดแ้ต่งตั6งคณะผูต้รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จาํกดั สําหรับปีสิ6นสุดทางบญัชีวนัที2 30 กนัยายน 2563 ซึ2 งประกอบดว้ยขา้พเจา้
นายเมธี ภูศรี และนายพิพฒัน์ ทรงอกัษร เป็นผูต้รวจสอบกิจการ โดยได้ทาํการตรวจสอบตามวตัถุประสงค์และ
ขอบเขตที2สามารถดาํเนินการได ้มีรายละเอียดโดยสรุปเสนอที2ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี pt,+ ดงันี6  

 

1. วตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ 

     1.1 เพื2อเสนอผลการตรวจสอบการเงินและการบญัชีใหค้ณะกรรมการสหกรณ์ทราบขอ้เทจ็จริงต่างๆ ที2ตรวจสอบ 
     1.2 เพื2อเสนอให้สหกรณ์ทราบถึงข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที2เกิดขึ6 น พร้อมทั6งเสนอแนะการดาํเนินการ
ปรับปรุงหรือแกไ้ขใหเ้สร็จสิ6นโดยเร็ว มิใหเ้กิดความเสียหายที2อาจเกิดขึ6น 
     1.3 เพื2อเสนอขอ้แนะนาํหรือแนวทางแกไ้ข ให้การปฏิบติังานดา้นการเงินและการบญัชีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 

2. รายละเอียดที�ได้ดําเนินการเข้าตรวจสอบกิจการ 

    o. ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน, ใบสําคญัจ่ายเงินกบัสมุดสรุปประจาํวนัเทียบกบัยอดเงินสดคงเหลือ, การคาํนวณ
ยอดเงินรับ-จ่าย ระหวา่งเดือนจากบญัชีเงินสด, ทุนเรือนหุน้ ฯลฯ 
    p. ตรวจสอบทรัพยสิ์นถาวรของสหกรณ์และทรัพยสิ์นที2สมาชิกนาํมาเป็นหลกัทรัพยค์ ํ6าประกนัเงินกูไ้วก้บัสหกรณ์ 
(อสังหาริมทรัพย)์ 
    +. ตรวจสอบการจ่ายเงินใหก้บัสมาชิกที2กูเ้งินตามสัญญาเงินกูป้ระเภทต่างๆ และการจ่ายคืนค่าหุน้  
    4. ตรวจสอบการรับสมาชิก, การสิ6นสุดสมาชิกภาพ และการลาออกจากการเป็นสมาชิก 
    5. ตรวจสอบสถานะกิจการและงบเปรียบเทียบกาํไรขาดทุนโดยประมาณการประจาํเดือน, การติดตามหนี6 คา้ง
ชาํระ/หนี6สงสัยจะสูญ NPLหรือหนี6 สูญ, การติดตามความคืบหนา้คดีความที2คงคา้ง 
    6. ตรวจสอบบทบาทหน้าที2ของคณะกรรมการดาํเนินการที2ไดรั้บมอบหมายเกี2ยวกบัการปฏิบติัหน้าที2และการลง
นามตามขอ้บงัคบัที2ไดก้าํหนดไว ้
   7. ตรวจสอบดา้นการลงทุนอื2นๆ ตามขอ้บงัคบัหมวดที2 p วตัถุประสงค ์ขอ้ + (ou), (oo) และ (or) 
       - ขอ้ +(ou) ซื6อหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
       - ขอ้ +(oo) ซื6อหุน้ของธนาคารซึ2งมีวตัถุประสงคเ์พื2อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
       - ขอ้ +(or) ซื6อหุ้นของสถาบนัที2ประกอบธุรกิจอนัทาํให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ
สหกรณ์ 
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   8. ตรวจสอบโดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดําเนินการประจําเดือน, การเข้าร่วมการสัมมนา
คณะกรรมการดาํเนินการและการเขา้ร่วมการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ประจาํปี 
   9. ตรวจสอบการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของคณะกรรมการดาํเนินการประจาํปี 2563 

 

3. ผลการตรวจสอบ 
    คณะผูต้รวจสอบไดเ้ขา้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย ์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จาํกดั ทั6งหมด   o0  ครั6 ง และได้
เขา้ร่วมการประชุมประจาํเดือนกบัคณะกรรมการดาํเนินการดว้ย ซึ2 งผลการตรวจสอบมีดงันี6  
    +.o การตรวจสอบตามวาระ จาํนวน ou ครั6 ง 
          ผลการตรวจสอบ ไม่พบความผิดปกติเกี2ยวกบัการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการและเจา้หน้าที2
สหกรณ์ การดาํเนินการดา้นบญัชีและการเงินมีระบบการรับ-จ่ายเงิน การคาํนวณยอดเงินรับ-จ่ายระหว่างเดือนจาก
บญัชีเงินสด ทุนเรือนหุ้น การรับฝาก-การถอนคืนเงินฝากของสมาชิก การรายงานขอ้มูลและการจ่ายเงินกูใ้ห้สมาชิก
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ที2กาํหนด ขอ้มูลการสรุปยอดรวมบญัชีลูกหนี6ในแต่ละประเภท การโอนหุน้ชาํระหนี6  การ
รับ-จ่ายหุน้ การเพิ2ม-ลดหุน้ การนาํค่าหุน้ชาํระหนี6 เงินกูแ้ละการจ่ายคืนสมาชิกกรณีสมาชิกลาออกและขาดจากสมาชิก
ภาพ มีการบนัทึกและแสดงรายการจ่ายเงินไดถู้กตอ้ง ไม่พบความผดิปกติใดๆ 
       3.2 การตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ที2สหกรณ์ 

ผูต้รวจสอบกิจการไดเ้ขา้ตรวจสอบในลกัษณะการสัมภาษณ์และทดลองสุ่มตวัอยา่งการคน้หาเอกสารการคํ6า
ประกนัเงินกูป้ระเภทโฉนดที2ดินตามสัญญาเงินกูใ้นแต่ละประเภทเทียบกบัสมุดคุมโฉนดที2ดิน และรวมถึงการตรวจ
หลกัทรัพยค์ ํ6าประกนัตามสัญญาเงินกูส้ามญัเพื2อยานพาหนะเทียบกบัสมุดคุมทะเบียนรถยนต ์ไดแ้ก่ คู่มือจดทะเบียน 
กรมธรรม ์ แบบคาํขอโอนและรับโอน พบวา่ มีจาํนวนครบถว้นถูกตอ้ง ทางเจา้หนา้ที2 สามารถคน้หาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
มีระบบการจดัเก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่ คน้หาไดง่้ายและปลอดภยั 
        +.+ การตรวจสอบจากการเขา้ร่วมการประชุมกบัคณะกรรมการดาํเนินการประจาํเดือน 

ผูต้รวจสอบกิจการพบวา่ มีสมาชิกที2เป็นลูกหนี6 ที2เขา้ข่ายเป็นหนี6คา้งชาํระและสงสัยวา่จะสูญในปริมาณที2เพิ2ม
มากขึ6น จากสาเหตุดงันี6  

(o) สมาชิกถูกสาํนกังานบงัคบัคดีอายดัสิทธิเรียกร้อง จนนาํมาซึ2 งเกิดการฟ้องบงัคบัคดียึดทรัพยที์2ค ํ6าประกนั
เงินกูส้หกรณ์ เนื2องจากการเป็นหนี6บตัรเครดิตธนาคารของสมาชิก หรือสถาบนัการเงินอื2น หรือหนี6 บุคคลภายนอก 

(p) สมาชิกที2มีปัญหาและไม่สามารถชาํระหนี6 คืนได ้เนื2องจากออกจากงาน  
(+) สมาชิกที2ขาดจากสมาชิกภาพและไม่สามารถชาํระคืนหนี6ได ้เนื2องจากลาออกจากกองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ

โดยไม่ไดล้าออกจากงานประจาํ 
จากสาเหตุขา้งตน้ เป็นเหตุนาํไปสู่การดาํเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกบัสมาชิกที2เป็นลูกหนี6  

(ลูกหนี6รอดาํเนินคดีหรือลูกหนี6ดาํเนินคดี)   
เมื2อคณะกรรมการดาํเนินการได้ทราบถึงสาเหตุที2เกิดขึ6 นกบัสมาชิกที2เป็นลูกหนี6 อย่างชัดเจนแล้ว มีการ

จดัแยกกลุ่มลูกหนี6 รอดาํเนินคดีและลูกหนี6ดาํเนินคดีที2มีโอกาสเกิดหนี6สงสัยจะสูญในอนาคต มีการจดัทาํรายละเอียด
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เกี2ยวกบัหลกัทรัพยที์2ถูกบงัคบัคดี ภาระหนี6 สินที2มีต่อสหกรณ์ ยอดหนี6 คงเหลือ สถานะของคดี และสถานะความ
คืบหนา้ในแต่ละกรณีแลว้    

ควรมีแนวทางการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาที2อาจเกิดจากสาเหตุดงักล่าวเพิ2มขึ6นในอนาคต รวมถึงการ
ทบทวนแนวทางปฏิบติัต่างๆ ที2จะช่วยลดปัญหาและปริมาณหนี6คา้งชาํระของสมาชิกที2เป็นลูกหนี6อนัอาจนาํไปสู่การ
ดาํเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย การบงัคบัคดี  หรือสงสัยว่าจะสูญ หรือหนี6 สูญของสมาชิกที2เกิดขึ6นใน
ปัจจุบนั เพื2อนาํมาซึ2 งผลประโยชน์ต่อสมาชิก ความเชื2อมั2น และความมั2นคงของสหกรณ์ในอนาคต 
สรุปผลการตรวจสอบ 
       จากการตรวจสอบการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จาํก ัด 
ประจาํปี NVWJ ไม่พบสิ$งผิดปกติหรือการทุจริตแต่อย่างใดและสามารถบริหารจดัการใ นกิจการทุกอย่างของสหกรณ์ฯ
ไดต้ามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และระเบียบ อย่างครบถว้นสมบูรณ์  ใ นการเขา้ตรวจสอบคณะผูต้รวจสอบกิจการ
ไดรั้บความร่วมมืออย่างดียิ$งจากคณะกรรมการดาํเนินการและเจา้หน้าที$ทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โ อกาสนี3 ดว้ย
  
 

        จึงเรียนมาเพื2อทราบ 
 
 
 
                                                        (นายเมธี ภูศรี)                         (นาย พิพฒัน์ ทรงอกัษร) 
                                

   คณะผูต้รวจสอบกิจการ    
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ระเบียบวาระที$  7 
พิจจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทนุ 

และงบกระแสเงนิสด ประจาํปี %&'1 

 
หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

        
       วนัที2  pu  ตุลาคม  pt,+ 
เรียน   นางสาวสุกัญญา  พชัรีกร 
 หนงัสือรับรองฉบบันี6 ใหไ้วเ้พื2อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจ
ก๊าซ ปตท. จาํกดั สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที2 +u กนัยายน pt,$  เพื2อแสดงความเห็นวา่งบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที2 +u  กนัยายน  pt,+  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ6นสุดวนัเดียวกนัของสหกรณ์
ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จาํกดั  โดยถูกตอ้งตามที2ควรในสาระสาํคญัตามระเบียบที2นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด
หรือไม่ 
 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัใหมี้การจดัการที2มีประสิทธิผล  เพื2อใหก้ารดาํเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัที2เกี2ยวขอ้ง 
 ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดที2เกี2ยวกบังบการเงินที2ท่านตรวจสอบตามที2ขา้พเจา้ทราบ และคิดวา่ควรจะเป็น
ดงัต่อไปนี6  
               o. งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั  ซึ2 งรวมถึงการละเวน้การแสดง
รายการและขอ้มูลต่างๆ 
                p. ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปนี6ใหท้่านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ 
                     p.o บนัทึกทางการบญัชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี และขอ้มูลอื2นที2เกี2ยวขอ้งทั6งหมด 
                     p.p รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
                +. ไม่มีรายการผดิปกติที2เกี2ยวขอ้งกบัการกระทาํของคณะกรรมการดาํเนินการหรือเจา้หนา้ที2ของสหกรณ์ ผู ้
ซึ2 งมีหนา้ที2สาํคญัเกี2ยวกบัระบบบญัชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที2มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงิน 
                r. สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเงื2อนไขของสัญญาทั6งหมด  ซึ2 งหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมี
สาระสาํคญัต่องบการเงิน  นอกจากนี6สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที2กาํกบัดูแล ซึ2 งหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
                t. สหกรณ์ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้จากหน่วยราชการอนัมีผลต่องบการเงิน เพราะมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบั  ซึ2 งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี6 สินที2อาจเกิดขึ6นในภายหนา้ ซึ2 งควรจะได้
นาํมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตั6งสาํรองค่าเสียหายที2อาจเกิดขึ6น 
               ,. รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปนี6 มีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
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                     ,.o รายการธุรกิจที2มีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื2น 
                     ,.p ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเกี2ยวกบัภาระผกูพนัเงินฝาก หรือขอ้จาํกดัการใชเ้งินกู ้
                     ,.+ สินทรัพยที์2ใชเ้ป็นหลกัประกนั 
               e. สหกรณ์มีกรรมสิทธิP ในสินทรัพยท์ั6งหมดอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่มีภาระผกูพนั หรือขอ้ผกูมดั
ใดๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์  เวน้แต่ที2ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
               q. สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหนี6 สินทั6งหมดของสหกรณ์ทั6งที2เกิดขึ6นแลว้และอาจเกิดขึ6นในภาย
หนา้ไวอ้ยา่งเหมาะสม  รวมทั6งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี2ยวกบัหลกัประกนัทั6งหมดที2
สหกรณ์ใหแ้ก่บุคคลที2สาม  นอกจากนี6สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื2นและไม่มีคดีที2คาดวา่จะเกิดขึ6น 
               s. นอกจากเรื2องที2อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้  ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ6นหรือไม่ปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงใดที2มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั  ซึ2 งตอ้งนาํมาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอีก 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 
      
 
 
       (นายชูชาติ   พนสัอมัพร) 
            ประธานกรรมการ 
 
 
       (นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ) 
                             กรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด 
        
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จาํกดั ซึ2 งประกอบดว้ยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที2 +u กนัยายน พ.ศ. pt,+ งบกาํไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ6นสุด
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที2สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นี6แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จาํกดั 
ณ วนัที2 +u กนัยายน พ.ศ. pt,+ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ6นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามที2ควรในสาระสาํคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความ
รับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว ้ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี
สหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ขา้พเจา้เชื2อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที2ขา้พเจา้ไดรั้บ เพียงพอและ
เหมาะสมเพื2อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ 

 เรื2องสาํคญัในการตรวจสอบ คือ เรื2องต่างๆ ที2มีนยัสาํคญัที2สุดตามดุลยพินิจเยี2ยงผูป้ระกอบวชิาชีพ
ของขา้พเจา้ใน 
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั  ขา้พเจา้ไดน้าํเรื2องเหล่านี6มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ทั6งนี6  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ต่างหากสาํหรับเรื2องเหล่านี6  
 เรื2องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบเรื2องแต่ละเรื2องดงัต่อไปนี6  

เงินให้กู้ ยืม ลกูหนี อื,น และคา่เผื,อหนี สงสยัจะสญู 

ธุรกิจหลกัของสหกรณ์คือธุรกิจเงินรับฝากและธุรกิจเงินใหกู้ย้มื  สาํหรับเงินใหกู้ย้มืที2ปรากฎใน
หมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ที2 4 แสดงเงินใหกู้ย้มืแก่สมาชิก จาํนวน 4,5et.erp ลา้นบาท และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บรษิัท สาํนกับัญชีทองเอก จาํกดั (ทะเบยีนเลขที ่0105554088855)บรษิัท สาํนกับัญชีทองเอก จาํกดั (ทะเบยีนเลขที ่0105554088855)บรษิัท สาํนกับัญชีทองเอก จาํกดั (ทะเบยีนเลขที ่0105554088855)บรษิัท สาํนกับัญชีทองเอก จาํกดั (ทะเบยีนเลขที ่0105554088855)    
414/199 อาคารสําราญแมนช่ัน ซอยประชาราษฎร)บาํเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก เขตห0วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท) 094-925-5993 , 081-348-9854 โทรสาร 02-691-2212 
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ขอ้ที2 t แสดงลูกหนี6 รอดาํเนินคดี จาํนวน e.ert ลา้นบาท ลูกหนี6ระหวา่งดาํเนินคดี จาํนวน +.tqt ลา้นบาท 
และลูกหนี6ตามคาํพิพากษา จาํนวน p.tte ลา้นบาท ซึ2 งสหกรณ์ไดมี้การประมาณการค่าเผื2อหนี6สงสัยจะสูญ
ในส่วนที2คาดวา่อาจจะเก็บเงินไม่ไดส้าํหรับลูกหนี6 รอดาํเนินคดี ลูกหนี6 ระหวา่งดาํเนินคดี และลูกหนี6ตามคาํ
พิพากษา จาํนวน s.trp ลา้นบาท รวมถึงค่าเผื2อหนี6สงสัยจะสูญดอกเบี6ยคา้งรับ-ลูกหนี6รอดาํเนินคดี ค่าเผื2อหนี6
สงสัยจะสูญดอกเบี6ยคา้งรับ-ลูกหนี6ระหวา่งดาํเนินคดี และค่าเผื2อหนี6สงสัยจะสูญดอกเบี6ยคา้งรับ-ลูกหนี6ตาม
คาํพิพากษา จาํนวน u.r,, ลา้นบาท โดยเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที2 ,  ซึ2 งมูลค่าค่าเผื2อ
หนี6สงสัยจะสูญไดม้าจากดุลยพินิจของฝ่ายจดัการและคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ ดว้ยการ
พิจารณาเป็นรายตวั และใชร้ะเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ย การจดัชั6นคุณภาพลูกหนี6 เงินกูแ้ละการเผื2อ
หนี6สงสัยจะสูญ พ.ศ. ptrr เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาประมาณการหนี6 ที2คาดวา่จะเก็บไม่ไดด้งักล่าว  ผลของ
การประมาณการค่าเผื2อหนี6สงสัยจะสูญจะส่งผลต่อการดาํเนินงานของสหกรณ์ และการตดัสินใจของสมาชิก  
 ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิตรวจสอบกระบวนการใหกู้ย้มื  ตั6งแต่การสุ่มตรวจสอบเอกสารการขอกูย้มืเงินและ
สัญญาการกูย้มืเงิน การอนุมติั การจ่ายเงินใหกู้ย้มื การรับชาํระเงินใหกู้ย้มื รวมถึงทดสอบการคาํนวณและ
การบนัทึกดอกเบี6ยรับและดอกเบี6ยคา้งรับ การส่งหนงัสือยืนยนัยอด การคาํนวณการจดัประเภทบญัชี และ
การสุ่มตรวจสอบรายการเคลื2อนไหวรายตวั  
การตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลและระบบที2ใช ้และไดท้ดสอบการประมาณการค่าเผื2อหนี6สงสัยจะสูญโดย
ใชร้ะเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการจดัชั6นคุณภาพลูกหนี6 เงินกูแ้ละการเผื2อหนี6สงสัยจะสูญ พ.ศ. ptrr 
มาสร้างสมมุติฐานแลว้ทาํการทดสอบ ผลจากการตรวจสอบใหผ้ลเป็นที2น่าพอใจในการแสดงความแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ข้อมูลอื�น  
 คณะกรรมการดาํเนินงานเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื2น ขอ้มูลอื2นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ2 งรวมอยูใ่น
รายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที2อยูใ่นรายงานนั6น ขา้พเจา้คาดวา่
ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที2 ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี6   ทั6งนี6ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบ
การเงินจึงไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื2น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชื2อมั2นต่อขอ้มูลอื2น  
 ทั6งนี6ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที2เกี2ยวเนื2องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
วา่ ขอ้มูลอื2นมีความขดัแยง้ที2มีสาระสาํคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ที2ไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื2นมีการแสดงขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ เมื2อขา้พเจา้
ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งสื2อสาร เรื2องดงักล่าวกบัคณะกรรรมการดาํเนินงานทราบ 
 ตามที2ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที2 + ณ วนัที2 +u กนัยายน พ.ศ. pt,+ สหกรณ์แสดง
ค่าเผื2อการปรับมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ จาํนวน tq.qrp ลา้นบาท ซึ2 งเกิดจากส่วนต่างมูลค่ายติุธรรมของเงิน
ลงทุนที2อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ตํ2ากวา่ราคาทุน และส่วนต่างดงักล่าวแสดงเป็นผลขาดทุนจากเงิน
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ลงทุนที2ยงัไม่เกิดขึ6น ปรากฎอยูใ่นส่วนทุนของสหกรณ์  และจะยงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
จนกวา่สหกรณ์ไดต้ดัสินใจขายเงินลงทุนนั6น  ทั6งนี6คณะกรรมการดาํเนินงานไดแ้จง้ให้ผูส้อบบญัชีทราบดว้ย
วาจาวา่ สหกรณ์ไม่มีแผนในการขายเงินลงทุนดงักล่าวในอนาคต  อนึ2งสาํหรับผลขาดทุนที2ยงัไม่เกิดขึ6น
สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที2 +u กนัยายน พ.ศ. pt,+ มีจาํนวน ,o.+sp ลา้นบาท ตามที2ปรากฏในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ที2 o+ 

 
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน  

 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีหนา้ที2รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี6 โดย
ถูกตอ้งตามที2ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผดิชอบเกี2ยวกบัการควบคุมภายในที2
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์พิจารณาวา่จาํเป็นเพื2อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงิน ที2ปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจาก 
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 ในการจดัทาํงบการเงิน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์รับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณ์ในการดาํเนินงานต่อเนื2อง การเปิดเผยเรื2องที2เกี2ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื2องในกรณีที2มีเรื2อง
ดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื2อง เวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มี
ความตั6งใจที2จะเลิกสหกรณ์หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื2องต่อไปได ้
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื2อใหไ้ดค้วามเชื2อมั2นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน
โดยรวมปราศจาก 
การแสดงขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี ซึ2 งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื2อมั2นอยา่งสมเหตุสมผล คือ 
ความเชื2อมั2นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น 
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะ
สามารถตรวจพบขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที2มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื2อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่ รายการที2ขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน
จากการใชง้บการเงินเหล่านี6  
 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ขา้พเจา้
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี2ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของ
ขา้พเจา้ รวมถึง 
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• ระบแุละประเมินความเสี,ยงจากการแสดงข้อมลูที,ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบ
การเงินไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวิธีการตรวจสอบเพื,อ
ตอบสนองตอ่ความเสี,ยงเหลา่นั น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที,เพียงพอและเหมาะสมเพื,อเป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี,ยงที,ไมพ่บข้อมลูที,ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ,งเป็นผลมา
จากการทจุริตจะสงูกว่าความเสี,ยงที,เกิดจากข้อผิดพลาด เนื,องจากการทจุริตอาจเกี,ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั งใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที,ไมต่รงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในที,เกี,ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื,อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที,เหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พื,อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมี
ประสิทธิผลของการควบคมุภายในของสหกรณ์ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที,คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูที,เกี,ยวข้องซึ,งจดัทําขึ นโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์  

• สรุปเกี,ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานตอ่เนื,องของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที,ได้รับวา่ มีความไมแ่นน่อนที,มี
สาระสําคญัที,เกี,ยวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที,อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัสําคญัตอ่
ความสามารถของสหกรณ์ในการดําเนินงานตอ่เนื,องหรือไม ่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที,มี
สาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึง 
การเปิดเผยข้อมลูที,เกี,ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี,ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที,ได้รับจนถึงวนัที,ในรายงานของผู้สอบ
บญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้สหกรณ์ต้องหยดุการ
ดําเนินงานตอ่เนื,องได้ 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูที,
เกี,ยวข้อง  ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ที,เกิดขึ นโดยถกูต้องตามที,ควรหรือไม ่

ขา้พเจา้ไดสื้2อสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เกี2ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที2ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที2มีนยัสาํคญัที2พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที2มีนยัสาํคญั
ในระบบการควบคุมภายในซึ2 งขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

จากเรื2องทั6งหลายที2สื2อสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื2องต่างๆ  ที2มี
นยัสาํคญัที2สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื2องสาํคญัในการตรวจสอบ  
ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื2องเหล่านี6 ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี  เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผย
เรื2องดงักล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที2ยากที2จะเกิดขึ6น  ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื2อสารเรื2อง
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ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้  เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที2ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสื2อสารดงักล่าว 
 
 

 
 
       ลงชื2อ 
        (นางสาวสุกญัญา  พชัรีกร) 
                 ผูส้อบบญัชี 
บริษทั สาํนกับญัชีทองเอก จาํกดั  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
วนัที2 pu ตุลาคม พ.ศ. pt,+ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จาํกัด 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที� $E กันยายน พ.ศ. !"#$ 

             

 ปี 2563   ปี 2562 

หมายเหตุ    บาท      บาท 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร    2     163,303,501.55  37,300,904.82 
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั              1,545,093,486.80              1,378,417,989.61 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั6น    4     396,449,372.41               405,281,241.17 
ลูกหนี6ระยะสั6น-สุทธิ    5         4,345,181.10                     3,426,669.81 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื2น    6         7,268,556.85    4,292,210.81 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน                    2,116,460,098.71            1,828,719,016.22 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 

เงินลงทุนระยะยาว     3               1,033,322,000.00              797,539,500.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว    4               4,179,292,696.40             4,189,552,577.78 
อุปกรณ์-สุทธิ     7            94,124.81                     135,986.84 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    8          551,085.00                     688,080.00 
 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน                   5,213,259,906.21              4,987,916,144.62 
  รวมสินทรัพย์                   7,329,720,004.92            6,816,635,160.84 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จาํกัด 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

           ณ วนัที� $E กันยายน พ.ศ. !"#$     
ปี 2563   ปี 2562 

หมายเหตุ    บาท      บาท 
หนี-สินและทุนของสหกรณ์ 

หนี-สินหมุนเวยีน 
เงินรับฝาก     10    2,316,194,855.52       2,098,967,002.42 
หนี6 สินหมุนเวยีนอื2น    11           1,222,363.45              4,482,419.76 
 รวมหนี6 สินหมุนเวยีน       2,317,417,218.97       2,103,449,422.18 
หนี-สินไม่หมนุเวยีน 
สาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ที2                    8,934,026.55             8,160,735.00 
สาํรองค่าชดเชยการออกจากงานของเจา้หนา้ที2                   4,027,663.14             3,759,171.00 
เงินประกนัเจา้หนา้ที2                 729,172.11               690,442.04 
 รวมหนี6 สินไม่หมุนเวยีน           13,690,861.80          12,610,348.04 
       รวมหนี-สิน      2,331,108,080.77     2,116,059,770.22 
ทุนของสหกรณ์ 

ทุนเรือนหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 10 บาท)               4,550,833,790.00   4,222,613,130.00 
ทุนสาํรอง       230,084,976.97     205,388,628.08 
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และอื2น ๆ  12    20,325,023.72       23,104,123.72 
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที2ยงัไม่เกิดขึ6น  13  (58,842,500.00)         2,550,000.00 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิประจาํปี      256,210,633.46     246,919,508.82 
 รวมทุนของสหกรณ์                4,998,611,924.15   4,700,575,390.62 
 รวมหนี-สินและทุนของสหกรณ์                                                       7,329,720,004.92  6,816,635,160.80 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี6  

                                           ลงชื2อ..........................................                                   
      (นายชูชาติ พนสัอมัพร) 

ประธานกรรมการ 
 

 

                                         ลงชื2อ………………………… 
      (นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรัส)                                  

      เลขานุการ 
           วนัที2 20 ตุลาคม  พ.ศ.2563 
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ระเบียบวาระที$  8 
พิจารณาตดัลกูหนี4ตามคาํพิพากษาที�ไดม้ีการดาํเนนิการจนถึงที�สดุแลว้เป็นหนี4สญู 

 
       ดว้ยลูกหนี6ตามคาํพิพากษา จาํนวน o ราย  ที2ศาลไดมี้คาํพิพากษาคดีถึงที2สุดแลว้ และมีคาํสั2งใหเ้จา้พนกังาน
บงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี ยดึหรืออายดัทรัพยข์องจาํเลยชาํระหนี6ใหก้บัสหกรณ์ฯ และไดมี้การสืบทรัพยข์องลูกหนี6แลว้ 
ไม่พบว่ามีหลกัทรัพยใ์ดๆ ที2จะสามารถนาํมาชาํระหนี6 ได ้  ฝ่ายจดัการจึงใคร่ขอนาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการ
พิจารณาตดัลูกหนี6ตามคาํพิพากษาที2ไดมี้การดาํเนินการจนถึงที2สุดแลว้เป็นหนี6 สูญ โดยมีรายละเอียดดงันี6   
                *. นายสมฤทธิJชัย สกุลธนวงศ์ สมาชิกเลขที� 045;K สังกดับริษัท PTTME        
                     ดว้ยนายสมฤทธิP ชยั สกุลธนวงศ ์สมาชิกเลขที2 urs,e สังกดับริษทั PTTME ไดห้มดสมาชิกภาพการเป็น
สมาชิก ตามขอ้บงัคบั ขอ้ rp (5)  เมื2อวนัที2 +u พฤศจิกายน ptts  
                     %. ประเภทเงินกู้ วนัที�ขาดการชําระ และสาเหตุ 
                          - เงินกูพ้ิเศษเพื2อการเคหะ เลขที2สัญญา พอ.uer/tq  ลงวนัที2 op พฤษภาคม pttq วงเงินกูเ้ดิม 
o,qtu,uuu.uu บาท โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นโฉนดที2ดินเลขที2 โฉนดเลขที2 oqr เลขที2ดิน puqo หนา้สาํรวจ +rpr ตาํบลพลา 
อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เนื6อที2ดิน rs.ru ตารางวา พร้อมสิ2งปลูกสร้าง พร้อมสิ2งปลูกสร้าง คํ6าประกนั 
                          - กาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระคืน +,u งวด ผอ่นชาํระงวดละ oo,usp.uu บาท โดยเริ2มชาํระงวดแรก
เดือน มิถุนายน pttq 
                          - ขาดการชาํระเมื2อวนัที2 o+ มกราคม pt,u เนื2องจากออกจากงาน มียอดหนี6คงเหลือจาํนวน 
o,ts,,t,s.+r บาท  
                     !. ดําเนินการฟ้องศาลเพื�อเรียกชําระหนี-คืนจากลูกหนี- 
                      - ฟ้องศาล เมื2อวนัที2 ot กนัยายน pt,u คดีหมายเลขดาํที2 ผบ.qrse/pt,u ศาลจงัหวดัระยอง                                     
                     - ศาลมีคาํพิพากษา เมื$อวนัที$ NF พฤษภาคม NVWH คดีหมายเลขแดงที$ ผบ.ผบ.VUJV/NVWH ใ ห้จาํเลยชาํระ
เงิน H,WVF,WUX.WV บาท พร้อมดอกเบี3ยอตัราร้อยละ V.YV ต่อปี ของตน้เงิน H,VXW,VWX.JU บาท นบัถดัจากวนัฟ้อง เป็น
ตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จแก่โ จทก ์ 
  หากจาํเลยไม่ชาํระหรือชาํระไม่ครบใ ห้ยึดที$ดินโ ฉนดเลขที$ HFU ตาํบลพลา อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดั
ระยอง พร้อมสิ$งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนาํเงินชาํระหนี3 โ จทก์ หากไม่พอใ ห้ยึดทรัพยสิ์นอื$นของจาํเลยขาย
ทอดตลาดนาํเงินชาํระหนี3 โ จทก์จนครบถว้น กบัใ ห้จาํเลยใ ชค่้าฤชาธรรมเนียมแทนโ จทก์ โ ดยกาํหนดค่าทนายความ 
V,III.II บาท  
                         - ศาลไดอ้อกใบสาํคญัคดีถึงที2สุดใหเ้มื2อวนัที2 , สิงหาคม pt,o เพื2อแสดงวา่คดีถึงที2สุดแลว้ 
                     - ศาลมีคาํสั2งตั6งเจา้พนกังานบงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี เพื2อดาํเนินการยดึหรืออายดัทรัพยข์องจาํเลย เมื2อ
วนัที2 pe สิงหาคม pt,o 
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                     $. หลักทรัพย์คํ-าประกัน สํานักงานบังคับคดียดึทรัพย์ขายทอดตลอดชําระหนี-สหกรณ์ฯ 
            เจา้พนักงานบงัคบัคดี สํานักงานบงัคบัคดีจงัหวดัระยอง ได้ดาํเนินการกาํหนดการขายทอดตลาด
ทรัพย ์จาํนวน p รอบ ดงันี6  
            +.o กาํหนดเงื2อนไขการขายทอดตลาดของเจา้พนกังานบงัคบัคดี 
                                   (H) ราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี จาํนวน H,UUX,YII.II บาท 
        (N) หากไม่มีผูเ้ขา้สู้ราคา เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะปรับลดราคาลงร้อยละ HI ของราคาที$ตั3งไว ้

        (+) สาํหรับการขายแต่ละครั6 งราคาเริ2มตน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ eu ของราคาประเมิน 
   J.N การประกาศขายทรัพยร์อบแรก จาํนวน U ครั3 ง ไม่มีผู้สนใจซื9อ 

ขายนดัที$ H วนัที$ HU มีนาคม NVWN ขายนดัที$ N วนัที$ U เมษายน NVWN 
ขายนดัที$ J วนัที$ NV เมษายน NVWN ขายนดัที$ U วนัที$ HW พฤษภาคม NVWN 

  J.J การประกาศขายทรัพยร์อบที$ N   ครั3 งที$ H วนัที$ NH ธนัวาคม NVWN มีผู้สนใจซื9อ 
                            (H) ราคาขายเริ$มตน้ H,INI,III.II บาท (YI%) และเพิ$มราคาครั3 งละ VI,III.II บาท 
              (2) มีผูส้นใจเขา้ประมูลซื3อทรัพย ์1 ราย   
       (J) ผูแ้ทนของสหกรณ์ฯ ที$ไ ปดูแลการขายไ ด้พิจารณาเข้าสู้ราคาเพื$อใ ห้ไ ด้ราคาที$เหมาะสม 
เนื$องจากราคาขายเริ$มตน้ตํ$ากวา่ราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี และมูลค่าของทรัพยที์$จะขายไดค้วรมีราคา
เท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี  
      (U) ราคาทรัพยที์$ขายไดเ้ป็นจาํนวนเงิน H,JYI,III.II บาท โ ดยสหกรณ์ฯเป็นผูไ้ดสิ้ทธิใ นการซื3อ
ทรัพย ์
                  J.U วนัที$ NI มีนาคม NVWJ สหกรณ์ฯไดรั้บที$ดินจากการซื3อทรัพย ์ จากสาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดั
ระยอง และไดน้าํมาชาํระหนี3ของลูกหนี3  เป็นจาํนวนเงินสุทธิ H,JYI,III.II บาท  สหกรณ์ฯไดน้าํเงินจาํนวนดงักล่าวชาํระ

คืนหนี3ตามคาํพิพากษาพร้อมดอกเบี3ย ดงันี3   

มูลหนี9ตามคําพพิากษา ดอกเบี9ยค้างชําระ เงินที�ต้องชําระ เงินที�ได้รับชําระ ยอดหนี9คงเหลือ 

*,;1M,;45.;1 บาท 

 

360,663.M1 บาท 

(HV ก.ย.WI-HX มี.ค.WJ) 

ดอกเบี3ย V.YV% ต่อปี 

*,MMM,5M3.10 บาท *,6K0,000.00 บาท 1*M,5M3.10 บาท 

(ไม่รวมดอกเบี3ย) 
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                     :. การดําเนินการติดตาม 
                         - ไดด้าํเนินการสืบทรัพยข์องนายสมฤทธิa ชยั สกุลธนวงศ์ ตามภูมิลาํเนาทะเบียนราษฎร์ ปรากฎวา่ เป็น
ภูมิลาํเนาทะเบียนบา้นกลาง จึงไม่พบมีชื$อเป็นผูถื้อกรรมสิทธิa ที$ดินในเขตพื3นที$จงัหวดัระยอง แต่อย่างใด  
 1. ยอดหนี9คงเหลือพร้อมดอกเบี9ยค้างชําระ ณ วนัที� 60 กนัยายน 31;3 
                         - ยอดหนี6 เงินกูค้งเหลือเป็นจาํนวนเงิน toq,sqo.tu บาท และมีดอกเบี6ยคา้งชาํระเป็นจาํนวนเงิน 
ot,qss.o, บาท รวมเป็นจาํนวนยอดหนี6ทั6งสิ6น t+r,qqu.,, บาท 
                         -ไดมี้การตั6งสาํรองค่าเผื2อสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จาํนวนเรียบร้อยแลว้  
                         - มีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดีที2ผา่นมาทั6งหมดเป็นจาํนวนเงิน ep,sup.uu บาท 
 ;. เหตุผลเสนอพจิารณาตัดเป็นหนี9สูญ 
                          W.H ดาํเนินการติดตามสืบทรัพย์และสืบหาตวับุคคลต่อไปใ ห้ถึงที$สุด หากสืบพบสามารถใ ห้เจ้า
พนักงานบงัคบัคดีดาํเนินการต่อไป ซึ$ งการดาํเนินการดงักล่าวไ ม่สามารถประมาณการเกี$ยวกบัค่าใ ช้จ่ายใ นการ
ติดตามได ้และไม่สามารถสร้างความมั$นใ จได้ว่านายสมฤทธิa ชัย สกุลธนวงศ์ จะมีเงินหรือทรัพยสิ์นมาชาํระหนี3
ทั3งหมดไดห้รือไม่ 
                          W.N การตดัจาํหน่ายหนี3 สูญ เป็นเพียงการตดัลูกหนี3ออกจากบญัชีเท่านั3น  มิไดเ้ป็นการระงบัสิทธิ
เรียกร้องจากลูกหนี3   ซึ$ งสหกรณ์ยงัคงมีระยะเวลาติดตามบงัคบัคดีไดอ้ีก HI ปี นบัตั3งแต่วนัออกหมายบงัคบัคดี 
(ระยะเวลาคงเหลือปัจจุบนั F ปี  N  เดือน  สิ3นสุดวนัที$ NF  พฤศจิกายน NVYH)  หากสามารถติดตามหนี3 คืนไดใ้น
ภายหลงั สามารถนาํมาเป็นรายไดใ้นลกัษณะหนี3 สูญไดรั้บคืน  
                          ,.+ เนื2องจากมีการตั6งสาํรองค่าเผื2อหนี6 สูญไวเ้ตม็จาํนวนแลว้  
 

 
มติที�ประชุม ......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวาระที$ 9 
พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบั 

      คณะกรรมการดาํเนินการใคร่ขอนาํเสนอใหที้2ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี pt,3 พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบั 
เพื2อใหก้ารดาํเนินงานของสหกรณ์ฯสอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบบัที2 +  พ.ศ.pt,p และใหส้อดคลอ้งกบั
กฎกระทรวง  

สาํหรับการแกไ้ขขอ้บงัคบัในครั6 งนี6 เป็นการแกไ้ขเฉพาะส่วนจาํนวน 16 ขอ้ โดยรายละเอียดการแกไ้ข ดงันี6
  

%.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ I  การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  I.  การงดชําระเงินค่าหุ้นราย

เดือน สมาชิกที2ไดช้าํระเงินค่าหุน้
ไม่นอ้ยกวา่ rq เดือน และมีค่า
หุน้สะสม เป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ย
กวา่ puu,uuu.uu  บาท (สองแสน
บาทถว้น) ก็ได ้แต่ตอ้งมีค่าหุ้น
สะสมมากกวา่หนี6โดยรวม โดย
แจง้ความจาํนงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการ 
 

ข้อ  I.  การงดชําระเงินค่าหุ้นราย

เดือน สมาชิกที2ไดช้าํระเงินค่าหุน้ 
เป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 
puu,uuu.uu  บาท (สองแสนบาท
ถว้น) ก็ได ้แต่ตอ้งมีค่าหุน้สะสม
มากกวา่หนี6โดยรวม โดยแจง้
ความจาํนงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการ 
           กรณีเกิดเหตุการณ์วกิฤต
ทางการเงิน วกิฤตทางเศรษฐกิจ 
วกิฤตโรคระบาด ซึ2 งมีผลกระทบ
ต่อสมาชิก คณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจพิจารณาการงดส่ง
ค่าหุน้รายเดือนแก่สมาชิกได ้
 

เพื2อใหส้อดคลอ้งกบัการบริหาร
หนี6 สินและบริหารความเสี2ยง
ของสหกรณ์ ฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

มติที�ประชุม .............................................. 
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!.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ %#  ประเภทแห่งเงินกู้ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  %#.  ประเภทแห่งเงินกู้ 
สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ก่สมาชิก 
ไดต้ามประเภทดงัต่อไปนี6  

(1) เงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน ใน
กรณีที2สมาชิก มีเหตุฉุกเฉินหรือ
เหตุอนัจาํเป็นรีบด่วน และ 
มีความประสงคข์อกูเ้งิน 
คณะกรรมการดาํเนินการอาจให้
เงินกูเ้พื2อเหตุนั6นไดต้ามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที2
สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งิน
สาํหรับใชจ่้ายเงินเพื2อการอนั
จาํเป็นหรือมีประโยชน์ต่างๆ 
คณะกรรมการดาํเนินการ อาจ
พิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่
สมาชิกนั6นไดต้ามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(3) เงินกู้พเิศษ เมื2อสหกรณ์
มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอที2จะ
ช่วยเหลือใหเ้งินกู ้ เพื2อส่งเสริม
ฐานะความมั2นคงหรือเพื2อการ
เคหะ  หรือก่อประโยชน์งอกเงย
แก่สมาชิกได ้  คณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่
สมาชิกไดต้ามที2เห็นสมควร  โดย
ผูข้อกูต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่
ละอยา่งของเงินกูป้ระเภทนี6   
ตลอดจนเงื2อนไขและวธีิการ  
และตอ้งมีหลกัประกนัตามที2

ข้อ  %#.  ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์
อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก ไดต้าม
ประเภทดงัต่อไปนี6  

(1) เงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน ใน
กรณีที2สมาชิก มีเหตุฉุกเฉินหรือ
เหตุอนัจาํเป็นรีบด่วน และ 
มีความประสงคข์อกูเ้งิน 
คณะกรรมการดาํเนินการอาจให้
เงินกูเ้พื2อเหตุนั6นไดต้ามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที2
สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งิน
สาํหรับใชจ่้ายเงินเพื2อการอนัจาํเป็น
หรือมีประโยชน์ต่างๆ 
คณะกรรมการดาํเนินการ อาจ
พิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก
นั6นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงินกู้พเิศษ เมื2อสหกรณ์มี
ฐานะการเงินกา้วหนา้พอที2จะ
ช่วยเหลือใหเ้งินกู ้ เพื2อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ หรือการเคหะ หรือ
ประโยชน์ในความมั2นคงหรือ
พฒันาคุณภาพชีวิต หรือก่อ
ประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้  
คณะกรรมการดาํเนินการอาจให้
เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกไดต้ามที2
เห็นสมควร  โดยผูข้อกูต้อ้งระบุ
ความมุ่งหมายแต่ละอยา่งของเงินกู้
ประเภทนี6   ตลอดจนเงื2อนไขและ
วธีิการ  และตอ้งมีหลกัประกนั

เพื2อใหเ้ป็นไปตาม
กฎกระทรวงการใหกู้แ้ละการ
ใหสิ้นเชื2อของสหกรณ์ออม
ทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูนี2ย 
พ.ศ. pt,+ 



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  99 

 

กาํหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์ 

(4) เงินกู้โครงการ เมื2อ
สหกรณ์มีสภาพคล่องทาง
การเงินเพียงพอที2จะช่วยเหลือให้
เงินกูแ้ก่สมาชิกเพื2อการอนัจาํเป็น
หรือมีประโยชน์ต่างๆ 
คณะกรรมการดาํเนินการอาจ
พิจารณาใหเ้งินกูโ้ครงการแก่
สมาชิกนั6นได ้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

ตามที2กาํหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์ 
 

 

มติที�ประชุม .............................................. 

$.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ !:  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  34.  การจัดสรรกาํไรสุทธิ

ประจําปี เมื$อสิ3นปีทางบญัชีและ
ไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการ
บญัชีที$รับรองโ ดยทั$วไปแลว้ 
ปรากฏวา่สหกรณ์มีกาํไรสุทธิ ให้
จดัสรรเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ และ 
เป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละ 
หา้ของกาํไรสุทธิ แต่ตอ้งไม่เกิน
อตัราที$คณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 
            กาํไรสุทธิประจาํปีที$ 
เหลือจากการจดัสรรตามความใน
วรรคหนึ$ง ที$ประชุมใหญ่อาจจะ
จดัสรรไดด้งัต่อไปนี3  

ข้อ  34.  การจัดสรรกาํไรสุทธิ

ประจําปี เมื$อสิ3นปีทางบญัชีและ
ไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการ
บญัชีที$รับรองโ ดยทั$วไปแลว้ 
ปรากฏวา่สหกรณ์มีกาํไรสุทธิ ให้
จดัสรรเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ และ
เป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยตามที$กฎ 
กระทรวงกาํหนด 
            กาํไรสุทธิประจาํปีที$ 
เหลือจากการจดัสรรตามความใน
วรรคหนึ$ง ที$ประชุมใหญ่อาจจะ
จดัสรรไดด้งัต่อไปนี3  

(1) เป็นเงินปันผลตาม
หุน้ที$ชาํระแลว้ใหแ้ก่สมาชิกแต่
ละคน ในอตัราไม่เกินอตัราที$

เพื$อใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง
กาํหนดอตัราค่าบาํรุงสันนิบาต 
สหกรร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2560 



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  100 

 

(1) เป็นเงินปันผลตาม
หุน้ที$ชาํระแลว้ใหแ้ก่สมาชิกแต่
ละคน ในอตัราไม่เกินอตัราที$
กาํหนดในกฎกระทรวง โ ดยคิด
ใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ$ง 
ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษา
เสถียรภาพทางการเงินตาม (U) 
เพื$อรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 
ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสาํหรับปี
ใดดว้ย จาํนวนเงินปันผลทั3งสิ3นที$
จ่ายสาํหรับปีนั3นตอ้งไม่เกินอตัรา
ดงักล่าวดว้ย 
                 ในการคาํนวณเงินปัน
ผลตามหุน้ ใหถื้อวา่หุน้ที$สมาชิก
ไดช้าํระต่อสหกรณ์ภายในวนัที$
เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสาํหรับ
คาํนวณเงินปันผลตั3งแต่เดือนนั3น 
ส่วนหุน้ที$สมาชิกชาํระต่อ
สหกรณ์หลงัวนัที$เจ็ดของเดือน 
สหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ั3งแต่
เดือนถดัไป 

(2) เป็นเงินเฉลี$ยคืน
ใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนจาํนวน
รวมแห่งดอกเบี3ยเงินกู ้ซึ$ งสมาชิก
ไดช้าํระแก่สหกรณ์ในระหวา่งปี 
แต่สมาชิกที$ผิดนดัการชาํระ
เงินงวดชาํระหนี3 ไม่วา่ตน้เงิน
หรือดอกเบี3ยในปีใดมิใ หไ้ดรั้บ
เงินเฉลี$ยคืนสาํหรับปีนั3น 

(3) เป็นเงินโบนสัแก่
กรรมการและเจา้หนา้ที$ของ

กาํหนดในกฎกระทรวง โ ดยคิด
ใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ$ง 
ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษา
เสถียรภาพทางการเงินตาม (U) 
เพื$อรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 
ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสาํหรับปี
ใดดว้ย จาํนวนเงินปันผลทั3งสิ3น
ที$จ่ายสาํหรับปีนั3นตอ้งไม่เกิน
อตัราดงักล่าวดว้ย 
                 ในการคาํนวณเงินปัน
ผลตามหุน้ ใหถื้อวา่หุน้ที$สมาชิก
ไดช้าํระต่อสหกรณ์ภายในวนัที$
เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสาํหรับ
คาํนวณเงินปันผลตั3งแต่เดือนนั3น 
ส่วนหุน้ที$สมาชิกชาํระต่อ
สหกรณ์หลงัวนัที$เจ็ดของเดือน 
สหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ั3งแต่
เดือนถดัไป 

(2) เป็นเงินเฉลี$ยคืน
ใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนจาํนวน
รวมแห่งดอกเบี3ยเงินกู ้ซึ$ งสมาชิก
ไดช้าํระแก่สหกรณ์ในระหวา่งปี 
แต่สมาชิกที$ผิดนดัการชาํระ
เงินงวดชาํระหนี3 ไม่วา่ตน้เงิน
หรือดอกเบี3ยในปีใดมิใ หไ้ดรั้บ
เงินเฉลี$ยคืนสาํหรับปีนั3น 

(3) เป็นเงินโบนสัแก่
กรรมการและเจา้หนา้ที$ของ
สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของ
กาํไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษา
เสถียรภาพทางการเงินไม่เกิน
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สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของ
กาํไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษา
เสถียรภาพทางการเงินไม่เกิน
ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิประจาํปี 
ทั3งนี3จะตอ้งมีจาํนวนรวมไม่เกิน
ร้อยละยี$สิบของสินทรัพยร์วมที$มี
อยู่ในวนัสิ3นปีนั3น ทุนรักษา
เสถียรภาพทางการเงินจะถอนได้
โ ดยมติแห่งที$ประชุมใหญ่ เพื$อ
จ่ายสาํหรับการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน รักษาระดบัอตัราเงิน
ปันผลและสร้างความมั$นคง
ใหแ้ก่สหกรณ์ 

(5) เป็นทุนเพื$อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์และ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกไม่เกิน
ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุน
สาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ
สิบของกาํไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(7) เป็นทุนสวสัดิการ 
หรือการสงเคราะห์ตามสมควร
แก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกิน
ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(8) เป็นทุนเพื$อจดัตั3ง
สาํนกังานหรือทุนอื$นๆ  เพื$อ
เสริมสร้างความมั$นคงใหแ้ก่
สหกรณ์ 

ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิประจาํปี 
ทั3งนี3จะตอ้งมีจาํนวนรวมไม่เกิน
ร้อยละยี$สิบของสินทรัพยร์วมที$มี
อยู่ในวนัสิ3นปีนั3น ทุนรักษา
เสถียรภาพทางการเงินจะถอนได้
โ ดยมติแห่งที$ประชุมใหญ่ เพื$อ
จ่ายสาํหรับการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน รักษาระดบัอตัราเงิน
ปันผลและสร้างความมั$นคง
ใหแ้ก่สหกรณ์ 

(5) เป็นทุนเพื$อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์และ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกไม่เกิน
ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุน
สาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ
สิบของกาํไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(7) เป็นทุนสวสัดิการ 
หรือการสงเคราะห์ตามสมควร
แก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกิน
ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(8) เป็นทุนเพื$อจดัตั3ง
สาํนกังานหรือทุนอื$นๆ  เพื$อ
เสริมสร้างความมั$นคงใหแ้ก่
สหกรณ์ 

(9) กาํไรสุทธิส่วนที$
เหลือ (ถา้มี) ให้จดัสรรเป็นทุน
สาํรองทั3งสิ3น 



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  102 

 

(9) กาํไรสุทธิส่วนที$
เหลือ (ถา้มี) ให้จดัสรรเป็นทุน
สาํรองทั3งสิ3น 

 
มติที�ประชุม .............................................. 
 

:.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ :E  การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ :E. การขาดจากสมาชิกภาพ 
สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปนี6  
     (o) ตาย 
     (p) ลาออกจากสหกรณ์ 
     (+) เป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
     (r) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
     (t) ถูกออกจากการเป็น
พนกังาน หรืองานประจาํตามขอ้ 
++(+) โดยมีความผดิ หรือกรณี
ออกจากงานโดยไม่มีความผิด 
แต่มีอายกุารเป็นสมาชิกนอ้ยกวา่ 
rq เดือน 
     (,) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
ตามขอ้บงัคบัขอ้ rp 
 

ข้อ :E. การขาดจากสมาชิกภาพ 
สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปนี6  
      (o) ตาย 
      (p) ลาออกจากสหกรณ์ 
      (+) เป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
      (r) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
      (t) ถูกออกจากการเป็น
พนกังาน หรืองานประจาํตามขอ้ 
++(+) โดยมีความผดิ 
      (,) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
ตามขอ้บงัคบัขอ้ rp 
 

เพื2อใหส้มาชิกที2มีอายกุารเป็นสมาชิก
ไม่ถึง rq เดือน สามารถเป็นสมาชิก
ต่อได ้

 

มติที�ประชุม .............................................. 
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".พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ :! การให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  :!.  การให้ออกจากสหกรณ์ 
สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุอยา่งใดอยา่ง
หนึ2งดงัต่อไปนี6  

(1)   ไม่ลงลายมือชื2อใน
ทะเบียนสมาชิก หรือไม่
ชาํระค่าธรรมเนียมแรก
เขา้ หรือไม่ถือหุ้นครั6 ง
แรกตามขอ้ +, 

(2)   ขาดส่งเงินค่าหุน้ราย
เดือนถึงสามงวด
ติดต่อกนั หรือขาดส่ง
รวมถึงหกงวดทั6งนี6 โดย
มิไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการ
ดาํเนินการ 

(3) นาํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความ
มุ่งหมายที2ใหเ้งินกูน้ั6น 

(4)   ไม่จดัการแกไ้ข
หลกัประกนั สาํหรับ
เงินกู ้ที2เกิดบกพร่องให้
คืนดีภายในระยะเวลาที2
คณะกรรมการ
ดาํเนินการกาํหนด 

(5)   คา้งส่งเงินงวดชาํระ
หนี6  ไม่วา่ตน้เงิน หรือ
ดอกเบี6ยติดต่อกนัเป็น
เวลาถึงสองงวด หรือผิด
นดัการส่งเงินงวดชาํระ
หนี6ดงัวา่นั6นถึงสาม

ข้อ  :!.  การให้ออกจากสหกรณ์ 
สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุอยา่งใดอยา่ง
หนึ2งดงัต่อไปนี6  

(1)   ไม่ลงลายมือชื2อใน
ทะเบียนสมาชิก หรือไม่
ชาํระค่าธรรมเนียมแรก
เขา้ หรือไม่ถือหุ้นครั6 ง
แรกตามขอ้ +, 

(2)   ขาดส่งเงินค่าหุน้ราย
เดือนถึงสามงวด
ติดต่อกนั หรือขาดส่ง
รวมถึงหกงวดทั6งนี6 โดย
มิไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการ
ดาํเนินการ 

(3) นาํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความ
มุ่งหมายที2ใหเ้งินกูน้ั6น 

(4)   ไม่จดัการแกไ้ข
หลกัประกนั สาํหรับ
เงินกู ้ที2เกิดบกพร่องให้
คืนดีภายในระยะเวลาที2
คณะกรรมการ
ดาํเนินการกาํหนด 

(5)   คา้งส่งเงินงวดชาํระ
หนี6  ไม่วา่ตน้เงิน หรือ
ดอกเบี6ยติดต่อกนัเป็น
เวลาถึงสองงวด หรือผิด
นดัการส่งเงินงวดชาํระ
หนี6ดงัวา่นั6นถึงสาม

เนื2องจากเงินกองทุนสาํรองเลี6ยง
ชีพอยูเ่หนือการบงัคบัคดีและไม่
สามารถบงัคบัใหป้ฏิบติัตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ์ได ้
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คราวสาํหรับเงินกูร้าย
หนึ2งๆ 

(6) ไม่ใหข้อ้ความจริง
เกี2ยวกบัหนี6 สินของตน
แก่สหกรณ์เมื2อสมคัร
เขา้เป็นสมาชิกหรือ
เมื2อจะก่อภาระผกูพนั
ในหนี6 สินต่อสหกรณ์
ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้ ํ6า
ประกนั หรือเมื2อมี
ภาระผกูพนัในหนี6 สิน
ต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7)   จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ
ของสหกรณ์ หรือมี
พฤติการณ์ใดๆ อนั
เป็นเหตุที2เชื2อไดว้า่ไม่
ซื2อสัตยสุ์จริต หรือ
แสดงตนเป็นปฏิปักษ์
ต่อสหกรณ์ไม่วา่โดย
ประการใดๆ 

(8) เมื2อสมาชิกลาออกจาก
กองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ 

คราวสาํหรับเงินกูร้าย
หนึ2งๆ 

(6) ไม่ใหข้อ้ความจริง
เกี2ยวกบัหนี6 สินของตน
แก่สหกรณ์เมื2อสมคัร
เขา้เป็นสมาชิกหรือ
เมื2อจะก่อภาระผกูพนั
ในหนี6 สินต่อสหกรณ์
ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้ ํ6า
ประกนั หรือเมื2อมี
ภาระผกูพนัในหนี6 สิน
ต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7)   จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ
ของสหกรณ์ หรือมี
พฤติการณ์ใดๆ อนั
เป็นเหตุที2เชื2อไดว้า่ไม่
ซื2อสัตยสุ์จริต หรือ
แสดงตนเป็นปฏิปักษ์
ต่อสหกรณ์ไม่วา่โดย
ประการใดๆ 

 

 
มติที�ประชุม .............................................. 
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#.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ :: สมาชิกที�โอน หรือย้าย หรือออกจากการเป็นพนักงาน หรืองานประจําตามข้อ $$($) 
โดยไม่มีความผดิ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  ::.  สมาชิกที�โอน หรือย้าย 
หรือออกจากการเป็นพนักงาน 
หรืองานประจําตาม ข้อ$$($) 
โดยไม่มีความผดิ   

หากมีความประสงคจ์ะ
คงสภาพการเป็นสมาชิกต่อไป
โดยไม่ลาออกจากสหกรณ์ จะตอ้ง
มีอายกุารเป็นสมาชิกมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ rq เดือน รวมทั6งมีหนี6
คา้งชาํระไดไ้ม่เกินมูลค่าหุน้ที2
ชาํระแลว้ โดยไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการดาํเนินการ 
             สมาชิกตามวรรคหนึ2ง มี
สิทธิกูเ้งินไดต้ามระเบียบ
สหกรณ์แต่ไม่เกินมูลค่าหุน้ที2
ชาํระแลว้            

ข้อ  ::.  สมาชิกที�โอน หรือย้าย 
หรือออกจากการเป็นพนักงาน 
หรืองานประจําตาม ข้อ$$($) 
โดยไม่มีความผดิ   

หากมีความประสงคจ์ะ
คงสภาพการเป็นสมาชิกต่อไป
โดยไม่ลาออกจากสหกรณ์ ตอ้งมี
หนี6คา้งชาํระไดไ้ม่เกินมูลค่าหุ้นที2
ชาํระแลว้ โดยไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการดาํเนินการ 
             สมาชิกตามวรรคหนึ2ง มี
สิทธิกูเ้งินไดต้ามระเบียบ
สหกรณ์แต่ไม่เกินมูลค่าหุน้ที2
ชาํระแลว้            

เพื2อรองรับสมาชิกที2เกษียณอายุ
จากการเป็นพนกังานที2ตอ้งการ
ออมเงินที2มีอายกุารเป็นสมาชิก
นอ้ยกวา่ rq เดือน 

 
มติที�ประชุม .............................................. 

L.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ :" การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที�ขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  :".  การจ่ายคืนจํานวนเงิน

ของสมาชิกที�ขาดจากสมาชิก

ภาพ สหกรณ์จะจ่าย คืนจาํนวน
เงินใหด้งันี6  

(1) ในกรณีที2สมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 
ru (o),(p),(+) ใหส้หกรณ์จ่าย เงิน
ค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉลี2ยคืนคา้ง

ข้อ  :".  การจ่ายคืนจํานวนเงิน

ของสมาชิกที�ขาดจากสมาชิก

ภาพ สหกรณ์จะจ่าย คืนจาํนวน
เงินใหด้งันี6  

(1) ในกรณีที2สมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม
ขอ้ ru (o),(p),(+) ใหส้หกรณ์จ่าย 
เงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉลี2ย

ใหมี้ความชดัเจน 
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จ่าย และบรรดาเงินที2สมาชิกมีอยู่
ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ 
สาํหรับเงินค่าหุน้นั6นผูมี้สิทธิ
ไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืน
ทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลและหรือ
เงินเฉลี2ยคืนสาํหรับปีที2ออกนั6น 
หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจาก 
วนัสิ6นปีทางบญัชีที2ออก โดยมี
เงินปันผลและหรือเงินเฉลี2ยคืน
สาํหรับปีที2ออกนั6นก็ไดสุ้ดแต่จะ
เลือก ในกรณีหลงันี6สหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุน้ใหห้ลงัจากวนัสิ6นปี
ทางบญัชี ส่วนเงินปันผลและ
เฉลี2ยคืนจะจ่ายใหห้ลงัจากวนัที2ที2
ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีแลว้ 

(2) ถา้ปีใด จาํนวนเงินค่า
หุน้ที2ตอ้งจ่ายคืนเนื2องจาก
สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพมี
จาํนวนเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุน้ที2มีอยูใ่นวนัตน้ปีนั6น 
คณะกรรมการดาํเนินการมี
อาํนาจให้รอการจ่ายคืนเงินค่า
หุน้ของสมาชิกที2ขาดจากสมาชิก
ภาพรายถดัไปในปีนั6นจนกวา่จะ
ถึงปีทางบญัชีใหม่ได ้

(3) การจ่ายคืนเงินฝากและ
ดอกเบี6ย สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบสหกรณ์ 

(4) ในกรณีที2ขาดสมาชิก
ภาพตามขอ้ ru (r) สหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปัน

คืนคา้งจ่าย และบรรดาเงินที2
สมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูมี้
สิทธิไดรั้บ สาํหรับเงินค่าหุน้นั6น
ผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์
จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผล
และหรือเงินเฉลี2ยคืนสาํหรับปีที2
ออกนั6น หรือจะเรียกใหจ่้ายคืน
หลงัจาก วนัสิ6นปีทางบญัชีที2
ออก โดยมีเงินปันผลและหรือ
เงินเฉลี2ยคืนสาํหรับปีที2ออกนั6นก็
ไดสุ้ดแต่จะเลือก ในกรณีหลงันี6
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ให้
หลงัจากวนัสิ6นปีทางบญัชี ส่วน
เงินปันผลและเฉลี2ยคืนจะจ่ายให้
หลงัจากวนัที2ที2ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีแลว้ 

(2) ถา้ปีใด จาํนวนเงินค่า
หุน้ที2ตอ้งจ่ายคืนเนื2องจาก
สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพมี
จาํนวนเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุน้ที2มีอยูใ่นวนัตน้ปีนั6น 
คณะกรรมการดาํเนินการมี
อาํนาจให้รอการจ่ายคืนเงินค่า
หุน้ของสมาชิกที2ขาดจากสมาชิก
ภาพรายถดัไปในปีนั6นจนกวา่จะ
ถึงปีทางบญัชีใหม่ได ้

(3) การจ่ายคืนเงินฝากและ
ดอกเบี6ย สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบสหกรณ์ 

(4) ในกรณีที2ขาดสมาชิก
ภาพตามขอ้ ru (r) สหกรณ์จะ



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  107 

 

ผล และเงินเฉลี2ยคืนกบัดอกเบี6ย
คา้งจ่ายและบรรดาเงินที2สมาชิก
นั6นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายลม้ละลาย 

(5) ในกรณีที2ขาดสมาชิก
ภาพตามขอ้ ru (t) และ (,) 
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินปัน
ผล และเงินเฉลี2ยคืนกบัดอกเบี6ย
คา้งจ่าย และบรรดาเงินที2สมาชิก
นั6นมีอยูใ่นสหกรณ์ คืนให้
ภายในเวลาอนัสมควรตามที2
กาํหนด (o),(p) และ (+) 
 

จ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปัน
ผล และเงินเฉลี2ยคืนกบัดอกเบี6ย
คา้งจ่ายและบรรดาเงินที2สมาชิก
นั6นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายลม้ละลาย 

(5) ในกรณีที2ขาดสมาชิก
ภาพตามขอ้ ru (t) และ (,) 
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินปัน
ผล และเงินเฉลี2ยคืนกบัดอกเบี6ย
คา้งจ่าย และบรรดาเงินที2สมาชิก
นั6นมีอยูใ่นสหกรณ์ คืนให้
ภายในเวลาอนัสมควรตามที2
กาํหนด ขอ้ rt (o),(p) และ (+) 
 

 
มติที�ประชุม .............................................. 
 

I.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ :L/! คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ :L/! คุณสมบัติของสมาชิก

สมทบ ผูที้2จะสมคัรเป็นสมาชิก
สมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงันี6  

(o) เป็นผูเ้ห็นชอบใน
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(p) เป็นบุคคลธรรมดา
บรรลุนิติภาวะ 

 (+) ตอ้งเป็นทายาทของ
สมาชิกผูเ้สียชีวติ ไดแ้ก่ คู่สมรส, 
บุตรและบิดามารดา 
 (r) เป็นผูที้2มีความประพฤติ
ดีงาม 

ข้อ :L/! คุณสมบัติของสมาชิก

สมทบ สมาชิกสมทบตอ้งมี
คุณสมบติัดงันี6  

(o) เป็นผูเ้ห็นชอบใน
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
และมีความสะดวกที2จะ
ดาํเนินธุรกิจกบัสหกรณ์ 
(p) เป็นบุคคลธรรมดาซึ2ง
บรรลุนิติภาวะ และมี
สัญชาติไทย 

 (+) เป็นบิดา มารดา สามี 
ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก  

เพื2อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเกี2ยวกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 
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 (t) เป็นผูที้2จะปฏิบติัตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ
และคาํสั2งของสหกรณ์ 
 (,) มิไดเ้ป็นสมาชิกใน
สหกรณ์ออมทรัพยอื์2นที2มี
วตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 
 (7) เป็นผูมี้สัญชาติไทย 
 

 (r) เป็นผูที้2มีความประพฤติ
ดีงาม 
 (t) เป็นผูที้2จะปฏิบติัตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ
และคาํสั2งของสหกรณ์ 
 (,) มิไดเ้ป็นสมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบในสหกรณ์ออม
ทรัพยอื์2น 
 

 
มติที�ประชุม .............................................. 

=.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ :L/$ วธีิรับสมัคร 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  :L/$  การได้เข้าเป็นสมาชิก

สมทบ ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็น
สมาชิกสมทบตอ้งยื2นใบสมคัรถึง
สหกรณ์ตามแบบที2กาํหนดไว ้
โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์นี6ไม่
นอ้ยกวา่ o คนรับรอง เมื2อ
คณะกรรมการดาํเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นวา่ผูส้มคัร
มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามที2กาํหนด
ไวใ้นขอ้ re/p ทั6งเห็นเป็นการ
สมควรแลว้ก็ใหรั้บเขา้เป็น
สมาชิกสมทบไดแ้ละตอ้งจดัให้
ผูส้มคัรไดล้งลายมือชื2อใน
ทะเบียนสมาชิกกบัชาํระค่าหุน้
และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้
ใหค้รบถว้น 
           เมื2อสมาชิกสมทบได้
ปฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มได้
สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ข้อ :L/$ วธีิรับสมัคร ผูป้ระสงค์
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้ง
ยื2นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบ
ที2กาํหนดไว ้โดยใหย้ื2นพร้อม
หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์กบั
สหกรณ์หรือสมาชิกตามขอ้ 
re/p(+) เมื2อคณะกรรมการ
ดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณา
เห็นวา่ ผูส้มคัรมีคุณสมบติั
ถูกตอ้งตามที2กาํหนดในขอ้ re/p 
ทั6งเห็นเป็นการสมควรแลว้ ก็ให้
รับเขา้เป็นสมาชิกสมทบไดแ้ละ
ตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือ
ชื2อในทะเบียนสมาชิกสมทบกบั
ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ
ค่าหุน้ตามที2จะถือครบถว้น 
           เมื2อสมาชิกสมทบได้
ปฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มได้
สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

เพื2อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเกี2ยวกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 
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มติที�ประชุม .............................................. 

%E.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ :L/" การถือหุ้น 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  :L/"  การให้บริการสมาชิก

สมทบ สหกรณ์อาจใหบ้ริการหรือ
สวสัดิการแก่สมาชิกสมทบได้
ตามที2เห็นสมควร แต่ตอ้งไม่ขดักบั
ขอ้หา้มมิใหส้มาชิกสมทบใชสิ้ทธิ 
ในสหกรณ์ ทั6งนี6  ประเภทของ
สหกรณ์  หลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนด 
วธีิการใหบ้ริการและอื2นๆ ตลอดจน
สวสัดิการ และผลตอบแทนจากการ
ใชบ้ริการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

ข้อ  :L/"  การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่
ละรายจะตอ้งถือหุ้นในสหกรณ์อยา่ง
นอ้ยหนึ2งหุ้น แต่ตอ้งไม่เกินหนึ2งในหา้
ของหุน้ที2ชาํระแลว้ทั6งหมด 
          การถือหุน้แรกเขา้ การชาํระค่า
หุน้ การแจง้ยอดจาํนวนหุน้และอื2นๆ 
ใหเ้ป็นไปตามความในขอ้บงัคบั หมวด 
+ วา่ดว้ยทุน โดยอนุโลม สาํหรับการ
ถือหุน้เพิ2มให้เป็นไปตามที2กาํหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 

เพื2อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย
การรับจดทะเบียนขอ้บงัคบั
เกี2ยวกบัสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ. pt,+ 

 

มติที�ประชุม ............................................. 

%%.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ :L/# สิทธิและหน้าที�ในฐานะสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  :L/#  สิทธิและหน้าที�ใน

ฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบมีสิทธิและหนา้ที2เพียง
การถือหุน้จาํนวน o หุน้ ฝาก
เงินและถอนเงินกบัสหกรณ์
เท่านั6นและไม่มีสิทธิในเรื2อง
ดงัต่อไปนี6  
(o)นบัชื2อเป็นองคป์ระชุมใหญ่ 
(p)ออกเสียงในเรื2องใดๆ 
(+)เป็นกรรมการดาํเนินการ    
 

ข้อ  :L/#  สิทธิและหน้าที�ในฐานะสมาชิก

สมทบ  
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงันี6  
      (o) รับเงินปันผลตามหุน้ไดใ้นอตัรา
เดียวกนักบัสมาชิก 
      (p) รับเงินเฉลี2ยคืนตามส่วนธุรกิจไดใ้น
อตัราเดียวกนักบัสมาชิก 

(ข) หนา้ที2ของสมาชิกสมทบ 
      (o) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มติ และคาํสั2งของสหกรณ์ 

      (p) เขา้ร่วมประชุมทุกครั6 งที2สหกรณ์นดั
หมาย 

เพื2อใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ วา่ดว้ยการรับจด
ทะเบียนขอ้บงัคบัเกี2ยวกบั
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ. pt,+ 
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      (+) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของ
สหกรณ์ เพื2อใหส้หกรณ์เป็นองคก์รที2เขม็
แขง็ 
      (r) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
      (t) ร่วมมือกบัคณะกรรมการ
ดาํเนินการเพื2อพฒันาสหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรืองและมั2นคง 
(ค) สมาชิกสมทบไม่ใหมี้สิทธิเรื2อง
ดงัต่อไปนี6  
      (o) นบัชื2อเขา้เป็นองคป์ระชุมในการ
ประชุมใหญ่ 
       (p) การออกเสียงในเรื2องใดๆ 
       (+) เป็นกรรมการดาํเนินการ 
      (r) กูย้มืเงินเกินกวา่เงินฝากรวมกบัทุน
เรือนหุน้ของตนเอง 

 
มติที�ประชุม .............................................. 

%!.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ :L/I การถือหุ้น 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  :L/I  การตั-งผู้รับโอนประโยชน์

ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะ
ทาํเป็นหนงัสือตั6งบุคคลหนึ2งหรือ
หลายคน เพื2อใหเ้ป็นผูรั้บโอน
ประโยชน์ซึ2 งตนมีอยูใ่นสหกรณ์ใน
เมื2อตนตายนั6นมอบใหส้หกรณ์ถือไว้
หนงัสือตั6งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่นี6
ตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม 
            ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะ
เพิกถอน หรือเปลี2ยนแปลงการตั6งผูรั้บ
โอนประโยชน์ที2ไดท้าํไวแ้ลว้ก็ตอ้งทาํ
เป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวใน

ข้อ  :L/I  การตั-งผู้รับโอนประโยชน์
ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
อาจทาํหนงัสือตั6งบุคคลหนึ2งหรือ
หลายคนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ ใน
เงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื2นเจาก
สหกรณ์เมื2อตนถึงแก่ความตาย โดย
มอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน 
หนงัสือตั6งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่
นี6 ใหท้าํตามแบบที2สหกรณ์กาํหนด 
            ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะ
เพิกถอน หรือเปลี2ยนแปลงการตั6ง
ผูรั้บโอนประโยชน์ที2ไดท้าํไวแ้ลว้ ก็
ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะ

เพื2อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับจด
ทะเบียนขอ้บงัคบัเกี2ยวกบัสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ. pt,+ 
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วรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไวแ้ทน
ฉบบัเดิม 
           เมื2อสมาชิกสมทบตาย ให้
สหกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์
ตามความในวรรคก่อนทราบและ
สหกรณ์จะจ่ายเงินรับฝาก  และเงิน
ผลประโยชน์หรือเงินอื2นใดบรรดาที2
สมาชิกสมทบผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์
ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ที2ไดต้ั6งไว ้ ก็
คืนใหแ้ก่บุคคลที2ไดน้าํหลกัฐานมา
แสดงใหเ้ป็นที2พอใจคณะกรรมการ
ดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บ
เงินจาํนวนดงักล่าวนั6น ทั6งนี6ตาม
ขอ้กาํหนดใน ขอ้ re/o+ 
               ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตาม
ความในวรรคแรกยื2นคาํขอรับเงิน
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กาํหนดหนึ2งปี   นบัแต่วนัที2สมาชิก
สมทบตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ 
โดยใหแ้นบสาํเนามรณะบตัรที2ทาง
ราชการออกใหแ้สดงวา่สมาชิกสมทบ
นั6นๆ ไดถึ้งแก่ความตายไป
ประกอบการพิจารณาดว้ย เมื2อ
คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณา
และอนุมติัแลว้ สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดงักล่าวภายในสี2สิบหา้
วนั ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื2นคาํขอรับเงิน
ผลประโยชน์ หรือผูที้2มีชื2อเป็นผูรั้บ
โอนประโยชน์ที2สมาชิกสมทบได้
จดัทาํใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัตนอยูก่็
ตาม  เมื2อพน้กาํหนดอายคุวามฟ้องคดี

ดงักล่าวในวรรคก่อนมอบให้
สหกรณ์ถือไวแ้ทนฉบบัเดิม 
           เมื2อสมาชิกสมทบตาย ให้
สหกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์
ตามความในวรรคก่อนทราบและ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก 
เงินปันผล เงินเฉลี2ยคืน และเงิน
ผลประโยชน์หรือเงินอื2นใดบรรดาที2
สมาชิกสมทบผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์
ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ที2ไดต้ั6งไว ้
หรือถา้มิไดต้ั6งไว ้ก็คืนใหแ้ก่บุคคล
ที2ไดน้าํหลกัฐานมาแสดงให้เป็นที2
พอใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่
เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวน
ดงักล่าวนั6น ทั6งนี6ตามขอ้กาํหนดใน 
ขอ้ re/o+ 
               ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตาม
ความในวรรคแรก ยื2นคาํขอรับเงิน
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กาํหนดหนึ2งปีนบัแต่วนัที2สมาชิก
สมทบตายหรือไดรั้บแจง้จาก
สหกรณ์ โดยให้แนบสาํเนามรณะ
บตัรที2ทางราชการออกใหแ้สดงวา่
สมาชิกสมทบนั6นๆ ไดถึ้งแก่ความ
ตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย 
เมื2อคณะกรรมการดาํเนินการได้
พิจารณาและอนุมติัแลว้ สหกรณ์จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายใน
สี2สิบหา้วนั ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื2นคาํขอรับเงิน
ผลประโยชน์ หรือผูที้2มีชื2อเป็นผูรั้บ
โอนประโยชน์ที2สมาชิกสมทบได้
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ใหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไป
สมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์
ทั6งสิ6น 
 

จดัทาํใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัตนอยู่
ก็ตาม  เมื2อพน้กาํหนดอายคุวามฟ้อง
คดีใหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงิน
ดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรอง
ของสหกรณ์ทั6งสิ6น 

 
มติที�ประชุม .............................................. 
 
 

%$.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ :L/= การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  :L/=  การขาดจากสมาชิก
ภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปนี6  

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้  

ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้
ความสามารถ 

(3) ตอ้งคาํพิพากษาให้
ลม้ละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณ์ 
และไดรั้บอนุญาตแลว้ 

(5) ถูกใหอ้อกจาก
สหกรณ์ 

(6) ถูกใหอ้อกจากงาน
ประจาํ โดยมีความผดิ 

ข้อ  :L/=  การขาดจากสมาชิก
ภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปนี6  

(1)  ตาย 
(2) เป็นคนไร้

ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้
ความสามารถ 

(3) ตอ้งคาํพิพากษาให้
ลม้ละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณ์ 
และไดรั้บอนุญาตแลว้ 

(5) ขาดคุณสมบติัตาม
ขอ้บงัคบัขอ้re/p 

(6) ถูกใหอ้อกจากงาน
ประจาํ โดยมีความผดิ 

เพื2อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเกี2ยวกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 

 
มติที�ประชุม .............................................. 
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%:.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ :L/%% การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  :L/%%  การให้ออกจากสหกรณ์
ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจ
ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ 
ดงัต่อไปนี6  

(1) ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรก
เขา้ 

(2) ไม่ลงลายมือชื2อในทะเบียน
สมาชิกสมทบ 

(3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและ
คาํสั2งของสหกรณ์ หรือมี
พฤติการณ์ใด ๆ  อนัเป็น
เหตุที2เชื2อไดว้า่ไม่ซื2อสัตย์
สุจริต 

(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือ
ทาํใหเ้สื2อมเสียต่อ
สหกรณ์ไม่วา่โดยประการ
ใดๆ 

(5) ไม่มีธุรกรรมใด ๆ  ต่อ
สหกรณ์ฯ  ติดต่อกนันาน
เกินกวา่ t ปี 

 

ข้อ  :L/%%  การให้ออกจากสหกรณ์ของ
สมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกให้
ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปนี6  

(1) ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(2) ไม่ลงลายมือชื2อในทะเบียน

สมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและคาํสั2ง
ของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์
ใด ๆ  อนัเป็นเหตุที2เชื2อไดว้า่ไม่
ซื2อสัตยสุ์จริต 

(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือทาํ
ใหเ้สื2อมเสียต่อสหกรณ์ไม่วา่
โดยประการใดๆ 

      เมื2อคณะกรรมการดาํเนินการได้
สอบสวนพิจารณาปรากฏวา่ สมาชิก
สมทบมีเหตุใดๆ ดงักล่าวขา้งตน้และไดล้ง
มติใหส้มาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวน
กรรมการดาํเนินการที2มีอยูท่ ั6งหมดใน
ขณะนั6นแลว้ ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกสมทบ
นั6นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

เพื2อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเกี2ยวกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 

 
มติที�ประชุม .............................................. 
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%".พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ :L/%$ การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที�ขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  :L/%$  การจ่ายคืนจํานวนเงิน

ของสมาชิกสมทบที�ขาดจากสมาชิก

ภาพ ในกรณีที2สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ re/s 
นั6น สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินรับฝากและ
ดอกเบี6ยนั6น สหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้าม
ระเบียบของสหกรณ์ 

 

ข้อ :L/%$ การจ่ายคืนจํานวนเงินของ

สมาชิกสมทบที�ขาดจากสมาชิกภาพ ใน
กรณีที2สมาชิกสมทบ 
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 
47/9 
(1) (2) (4) นั6น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้
ที2สมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์ใหก่้อน
ค่าหุน้ของสมาชิกสมทบซึ2งออกเพราะ
เหตุอื2น พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงิน
เฉลี2ยคืนคา้งจ่ายบรรดาที2สมาชิกสมทบ
นั6นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิ
ไดรั้บ โดยเฉพาะค่าหุน้นั6นผูมี้สิทธิ
ไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัที
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี2ยคืน
สาํหรับปีที2ออกนั6น หรือจะเรียกใหจ่้าย
คืนหลงัจากวนัสิ6นปีทางบญัชีที2ออกโดย
ไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉลี2ยคืน
สาํหรับปีที2ออกนั6นดว้ยในเมื2อที2ประชุม
ใหญ่มีมติให้จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี
นั6นแลว้ก็ได ้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับ
ฝากและดอกเบี6ยนั6น สหกรณ์จะจ่ายคืน
ใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
          ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุ้นที2ถอน
คืนเนื2องจากสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุน้ของสหกรณ์ตามที2มีอยูใ่นวนั
ตน้ปีนั6น คณะกรรมการดาํเนินการมี
อาํนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกสมทบที2ขาดจากสมาชิกภาพราย
ต่อไปในปีนั6นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 

เพื2อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ วา่
ดว้ยการรับจดทะเบียน
ขอ้บงัคบัเกี2ยวกบัสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 
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           ในกรณีที2สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ re/s (3) 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก 
เงินปันผลและเงินเฉลี2ยคืนกบัดอกเบี6ย
คา้งจ่ายบรรดาที2สมาชิกสมทบนั6นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ลม้ละลาย 
            ในกรณีที2สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ re/s(5) 
(6) นั6น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินปันผล
และเงินเฉลี2ยคืนกบัดอกเบี6ยคา้งจ่าย
บรรดาที2สมาชิกสมทบนั6นมีอยูใ่น
สหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควร
โดยไม่มี 
เงินปันผลหรือเงินเฉลี2ยคืนตั6งแต่ปีที2
ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิก
สมทบขอใหจ่้ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสิ6นปี
ทางบญัชี โดยขอรับเงินปันผลและเงิน
เฉลี2ยคืนในปีนั6นภายหลงัที2ที2ประชุม
ใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีก็ได ้ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี6ยนั6นสหกรณ์จะจ่ายใหต้าม
ระเบียบของสหกรณ์ 
              ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสม
หรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ให้
ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิก
สมทบที2พน้จากสมาชิกภาพในระหวา่ง
ปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจาํปี และให้
คาํนวณเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ที2จะจ่าย
คืนแก่สมาชิกสมทบโดยนาํทุนเรือนหุ้น
ทั6งหมดหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือ
และหนี6 สินทั6งสิ6นแลว้นาํมาเฉลี2ยโดยใช้
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จาํนวนหุ้นทั6งสิ6นเป็นฐานในการ
คาํนวณ 
             เมื2อสหกรณ์มีการคาํนวณมูลค่า
เงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อ ๆ 
ไป สหกรณ์ตอ้งคาํนวณมูลค่าเงินค่าหุน้
จ่ายคืนต่อหุน้ให้เป็นปัจจุบนัทุกปี และ
มูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าต่อ
หุน้ที2กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั จนกวา่
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

 
มติที�ประชุม .............................................. 

%#.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ :L/%: การหักเงินซึ�งสมาชิกสมทบต้องรับผดิต่อสหกรณ์ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ไม่มี ข้อ  :L/14  การหักเงินซึ�งสมาชิกสมทบต้อง
รับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจาํนวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามข้อ re/o+ นั6 น ให้
สหกรณ์หกัจาํนวนเงินซึ2 งสมาชิกสมทบตอ้ง
รับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

เพื2อใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบั
เกี2ยวกบัสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ. pt,+ 

 
มติที�ประชุม .............................................. 
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ระเบียบวาระที$ 10 
การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญช ีประจาํปี  %&'4 

 

           ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการสอบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 ขอ้ 6 คุณสมบติัของผูส้อบบญัชี 
ประกอบกบัแนวทางการสรรหาผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ตามประกาศนายทะเบียน เรื$องหลกัเกณฑก์ารพิจารณาและ
วธีิการเสนอชื$อผูส้อบบญัชีภาคเอกชนเพื$อแต่งตั3งเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 ไดก้าํหนดคุณสมบติัของผูส้อบ
บญัชีสหกรณ์และวธีิการพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีภาค เอกชน ดงันี3                      

      สําหรับปี 31;4 มีผู้สอบบัญชีเสนอรับงานเข้ามาให้คณะกรรมการดําเนินงานได้พิจารณา จํานวน 2 ราย โ ดยมี
รายนามดงันี3ดงันี3  

      H.บริษทั สาํนกับญัชีทองเอก จาํกดั โ ดยเสนอผูส้อบบญัชี คือ 
              -  ดร.ศกัดิa ชาย จนัทร์เรือง      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน WVUH ผูส้อบบญัชี 
              -  นางสาวสุกญัญา พชัรีกร    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน YFVW  ผูส้อบบญัชีสาํรอง 

      2.บริษทั เอน็.เอส.เค สอบบญัชี จาํกดั 
               -  นายเอกชยั  เตียววงคไ์ทย  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน VFVI ผูส้อบบญัชี 
               -  นายสรวชิญ์ บุญขวญั        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน HIWHN ผูส้อบบญัชีสาํรอง 
 

           ที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั9งที� *0/31;6 วนัที� 3* กันยายน 2566 มีมติพจิารณาเลือก บริษัท สํานัก
บัญชีทองเอก จํากดั       โ ดยมีผูส้อบบญัชี คือ 
             H. ดร.ศกัดิa ชาย จนัทร์เรือง      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน WVUH ผูส้อบบญัชี 
             N. นางสาวสุกญัญา พชัรีกร    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน YFVW  ผูส้อบบญัชีสาํรอง 

 
คณะกรรมการดําเนินการ ขอเสนอที�ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 31;6 เพื�อพจิารณาเลือกตั9งผู้สอบบัญชี

ภาคเอกชนที�มีคุณสมบัติตามระเบียบที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 31;4 ดังนี9 
ดร.ศักดิJชาย จันทร์เรือง เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท.จํากดั และ นางสาวสุกัญญา 

พชัรีกร เป็นผู้สอบบัญชีสํารอง ประจําปี 31;4 กาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในวงเงินไม่เกนิ K0,000 บาทต่อปี   
 

 
มติที�ประชุม ................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระที$ .. 
พิจารณาแตง่ตั4งคณะกรรมการเลือกตั4ง ประจาํปี %&': 
 

         เพื2อใหก้ารดาํเนินงานเรื2องการเลือกตั6งคณะกรรมการดาํเนินการชุดที2 +e และผูต้รวจสอบกิจการ 
ประจาํปี pt,r เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั6งคณะกรรมการดาํเนินการ พ.ศ. pt,o จึงขอเสนอที2ประชุมใหญ่
สามญัประจาํปี pt,+ พิจารณาแต่งตั6งบุคคลที2เป็นสมาชิกใหท้าํหนา้ที2เป็นคณะกรรมการเลือกตั6ง ประจาํปี pt,r โดยมี
รายนามดงันี6  
                     1. นายไพศาล    สลกัฤทยั   ทาํหนา้ที2 ประธานคณะกรรมการเลือกตั6ง 
 2. นายกฤษดา โกมลมิศร์            ทาํหนา้ที2 คณะกรรมการเลือกตั6ง 
 3. นายเดชา  บุญวรรณ์  ทาํหนา้ที2 คณะกรรมการเลือกตั6ง 
 4. นายพรหมณฐั  ยทุธ์ธนโรจน์  ทาํหนา้ที2 คณะกรรมการเลือกตั6ง 
                      5. นายยทุธนา อํ2ากลิ2น   ทาํหนา้ที2 เลขานุการคณะทาํงาน 
 

 
 
 

 

มติที�ประชุม .............................................. 
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ระเบียบวาระที$ 12 
พิจารณาเลอืกตั4งผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี 2564 

 

ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. NVUN มาตรา V3ประกอบกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.NVVX  ขอ้HN  และขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ YI  ใหที้$ประชุมใหญ่เลือกตั3งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน หรือการบญัชี หรือการเศรษฐกิจ หรือกฎหมาย 
หรือการสหกรณ์คนหนึ$ง หรือหลายคน ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาํปี  

จาํนวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหนึ$ง ให้เป็นไปตามที$นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด  
ที$ประชุมใหญ่จะเลือกตั3งกรรมการดาํเนินการหรือผูซึ้$ งดาํรงตาํแหน่งหนา้ที$ประจาํในสหกรณ์เป็นผู้

ตรวจสอบกิจการไม่ได ้
 

      คณะกรรมการดาํเนินการไดก้าํหนดใหมี้การเลือกตั6งผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี pt,r แทนผูต้รวจสอบ
กิจการที2ครบวาระในปี pt,+  โดยมีรายละเอียดดงันี6  

       %. กําหนดวนัเปิดรับสมัครสมาชิกที�ประสงค์จะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน ! คน 
           o.o ระหวา่ง วนัที2 o - +u กนัยายน pt,+   
           o.p ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ที2 tt 
           o.+ ไม่เป็นกรรมการดาํเนินการ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ t, ซึ2 งพน้จากตาํแหน่งยงัไม่ครบ p ปีทางบญัชี 
       p. กาํหนดวธีิการเลือกตั6งผูต้รวจสอบกิจการ โดยวิธีลงคะแนนในวนัประชุมใหญ่ 

                     3. รายนามผู้สมัครรับเลือกตั-งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2564 
         (o) นายณฐกร แกว้ดี   สังกดั สมาชิกพิเศษ 
                          (p) นายพิพฒัน์ ทรงอกัษร สังกดั PTT 
                          (3) นายพงศพ์ฒัน์ รัตนสุวรรณ สังกดั สมาชิกพิเศษ 
         (r) นางยพุาวดี บุญยรัตกลิน  สังกดั PTTGC     

 

4. คณะกรรมการดําเนินการขอนําเสนอที�ประชุมใหญ่พจิารณาเลือกตั9งผู้ตรวจสอบการ ประจําปี 31;4 
จํานวน 3 คน โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจํานวน M4,000.00 บาท (แปดหมื�นสี�พนับาทถ้วน) ต่อปี 
 
 
มติที�ประชุม ........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวาระที$ ./ 
พิจารณาเลอืกตั4งคณะกรรมการดาํเนนิการชดุที� 1; ประจาํปี %&': 

 

ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จาํกดั 
ขอ้ 54 กาํหนดวา่ “การเลือกตั6งและการดาํรงตาํแหน่งใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการไม่เกินสิบหา้คน ซึ2 งที2
ประชุมใหญ่เลือกตั6งจากสมาชิก การเลือกตั6งคณะกรรมการดาํเนินการ ให้เลือกโดยวธีิเลือกประธานกรรมการหนึ2งคน
และกรรมการอื2นอีกไม่เกินสิบสี2คน ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั6งระหวา่งกนัเองเป็น รองประธานกรรมการ
หนึ2งคนหรือหลายคน  เลขานุการหนึ2งคนและเหรัญญิกหนึ2งคน และจะใหมี้ผูช่้วยเลขานุการหรือผูช่้วยเหรัญญิกดว้ยก็
ได ้นอกนั6นเป็นกรรมการ” 

คณะกรรมการดาํเนินการไดก้าํหนดใหมี้การเลือกตั6งคณะกรรมการดาํเนินการ ประจาํปี pt,r  แทน
คณะกรรมการดาํเนินการที2ครบวาระในปี pt,+ โดยมีรายละเอียดดงันี6  

 %. กําหนดการเปิดรับสมัครสมาชิกที�ประสงค์จะเป็นกรรมการดําเนินการ  
   o.o เปิดรับสมคัรกรรมการและผูต้รวจสอบกิจการ วนัที2 o – 30 กนัยายน pt,+ 
   o.p กาํหนดวนัตรวจสอบคุณสมบติัและหลกัฐานผูส้มคัร วนัที2 o - e ตุลาคม pt,+ 
               o.+ กาํหนดวนัประกาศหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัร วนัที2 q ตุลาคม pt,+ เป็นตน้ไป 
  !. กําหนดการเลือกตั-งกรรมการ จํานวน I คน 
      p.o ประธานกรรมการ เลือกตั6งโดยที2ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
 p.p กรรมการ จาํนวน e คน เลือกตั6งโดยการสรรหาก่อนและนาํเสนอที2ประชุมใหญ่สามญั 
       ประจาํปี เลือกตั6งเป็นกรรมการ  
       - เขตเลือกตั6งที2 o สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เลือกตั6งจาํนวน r คน  
       - เขตเลือกตั6งที2 p สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ เลือกตั6งจาํนวน o คน 
       - เขตเลือกตั6งที2 + บริษทั PTT ยกเวน้เขต o และเขต p เลือกตั6งจาํนวน o คน 
                           - เขตเลือกตั6งที2 t บริษทั PTTGROUP ยกเวน้เขต r บริษทั PTTGC เลือกตั6งจาํนวน o คน 
                     p.+ กรรมการที2ครบวาระประจาํปี pt,+ จาํนวน q คน มีรายนามดงัต่อไปนี6  
                           o. นายชูชาติ พนสัอมัพร            ประธานกรรมการ 
                          p. นายไพศาล สลกัฤทยั             กรรมการเขต o สายงานระบบท่อส่งก๊าซ    
              3. นางกรวรา โพธิพนัธ์ุ          กรรมการเขต o สายงานระบบท่อส่งก๊าซ 
  4. นายเอกวทิย ์จิตรดา          กรรมการเขต o สายงานระบบท่อส่งก๊าซ 
                           5. นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรัส      กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซ                             
                           ,. นายอรรณพ ดีเหลือ               กรรมการเขต p สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ  
                           e. นายเดชา บุญวรรณ์                กรรมการเขต + บริษทั PTT นอกเหนือเขต o และ เขต p                                                                   
                           q. นางศนัสิดา พิมลรัตน์            กรรมการเขต t บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต r PTTGC  
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 3. การเลือกกรรมการดาํเนินการใหใ้ชว้ธีิการเลือกสรร เพื2อนาํเสนอที2ประชุมใหญ่เลือกตั6งเป็นกรรมการ 
 r. กาํหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการ มี 2 วธีิ ดงันี6  

                    r.o วธีิการลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั6งที2กาํหนด 
                    r.p วธีิการลงคะแนนเลือกสรร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail: E-mail) 

 t. กาํหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการในแต่ละเขตเลือกตั6ง ดงันี6  
                    ".% เขตเลือกตั-งที� % สาํหรับสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั6งสังกดัสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ                         
                          ลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั6งที2กาํหนด  
                        ยกเว้นสมาชิก ที2ปฏิบติังาน ประจาํ ณ ฐานปฏิบติัการนอกชายฝั2งลงคะแนนทางจดหมาย 
            อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                    ".! เขตเลือกตั-งที� ! สาํหรับสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั6งสังกดัสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ 
                          ลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั6งที2กาํหนด  
                    ".$ เขตเลือกตั-งที� " สมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั6งสังกดับริษทัในเครือกลุ่ม ปตท. หรือ  PTT Group  
                             ที2นอกเหนือจากเขตเลือกตั6งที2 r ลงคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
               #. กําหนดเงื�อนไขการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกสรร ดังนี- 
                    #.% การลงคะแนนหย่อนบัตรเลือกสรร ณ คูหา เลือกตั-งที�กําหนด 
                          - การลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรร ณ คูหา ตามสถานที2 วนั เวลา ที2กาํหนด โดยใชสิ้ทธิได ้
                            เพียงครั6 งเดียว  
                    #.! การลงคะแนนเลือกสรรทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                          - การลงคะแนนเลือกสรรภายในระยะเวลาที2กาํหนดโดยใชสิ้ทธิไดเ้พียงครั6 งเดียว กรณีใชสิ้ทธิ 
                            ลงคะแนนเกิน o ครั6 ง จะยดึการใชสิ้ทธิครั6 งแรกเท่านั6น ในการนบัคะแนน 
                          - กรณีที2สมาชิกท่านใดไดรั้บบตัรลงคะแนนแลว้ และไดมี้การลบ E-mail ฉบบันั6นไปก่อนวนั 
                            ลงคะแนน ใหแ้จง้การขอใชสิ้ทธิใหม่ได ้

               L. กําหนดวนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรร                
                    L.% เขตเลือกตั-งที� ! สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ 
                           วนั เวลา ลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั6งที2กาํหนด  
                           - ระหวา่งวนัที2 os ตุลาคม  ถึง วนัที2 , พฤศจิกายน pt,+  เฉพาะวนัทาํการ 
                           - วนัที2 os ตุลาคม ถึง วนัที2 t พฤศจิกายน pt,+ ระหวา่งเวลา uq.uu ถึง oe.uu น.  
                           - วนัที2 , พฤศจิกายน pt,+ ระหวา่งเวลา uq.uu ถึง ot.uu น. 
                             ( เวน้วนัหยดุราชการ และหยดุพกัระหวา่งเวลา op.uu – 13.00 น.) 
                           - วนัเปิดหีบบตัรเลือกตั6ง วนัที2 , พฤศจิกายน pt,+ หลงัเวลา ot.uu น. เป็นตน้ไป เพื2อนบั 
         คะแนน ณ คูหาเลือกตั6ง 
                    L.! เขตเลือกตั-งที� " บริษัทในเครือ นอกเหนือเขต : PTTGC 
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                          วนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรรผูส้มคัร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                           - ระหวา่งวนัเลือกสรรตั6งแต่วนัที2 2–11 พฤศจิกายน pt,+ 
                           - วนัที2 op พฤศจิกายน pt,p สิ6นสุดการลงคะแนนเลือกสรร ot.uu น. โดยยดึเวลาที2สหกรณ์ฯ 
                             ไดรั้บบตัรเลือกสรร      
                           - วนัเปิดหีบบตัรเลือกตั6ง วนัที2 op พฤศจิกายน pt,+ หลงัเวลา ot.uu น. เป็นตน้ไป เพื2อนบั 
           คะแนน ณ สาํนกังานสหกรณ์ 

                    L.$ การวนิิจฉัยการนับคะแนนจากการลงคะแนนเลือกสรรทุกวธีิ ถือเป็นที�สิ-นสุดโดย  

         คณะกรรมการสรรหา 
I. กําหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการ ในแต่ละเขตเลือกตั-ง ดังนี- 

               (q.o) บุคคลที2ไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดในลาํดบัที2ของจาํนวนกรรมการที2ครบวาระ ในแต่ละเขต 
  เป็นผูที้2ดาํรงตาํแหน่งกรรมการประจาํปี pt,r โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง p  ปี กรณีคะแนน 
  เท่ากนัใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก 
               (q.p) กรณีที2เขตเลือกสรรใดมีผูส้มคัรเท่ากบัจาํนวนกรรมการที2จะไดรั้บการเลือกตั6ง ใหถื้อวา่ 
  ผูส้มคัรนั6นไดรั้บการเลือกสรรโดยไม่ตอ้งมีการลงคะแนน และนาํเสนอที2ประชุมใหญ่สามญั 
  ประจาํปี พิจารณาเลือกตั6งเป็นกรรมการดาํเนินการ 

                     (q.+) กรณีที2เขตเลือกสรรใดมีผูส้มคัรไม่ครบตามจาํนวนที2กาํหนด ใหมี้การเลือกตั6งในที2ประชุม 
    ใหญ่สามญัประจาํปี ใหค้รบจาํนวนที2กาํหนดไวใ้นเขตนั6นๆ 

               =. กําหนดวธีิการรายงานผลการเลือกสรร            
                   s.o กรรมการเลือกสรรประจาํเขต รายงานผลการเลือกสรรให ้ประธานคณะทาํงานเตรียมการ 

           เลือกตั6ง     
                   s.p ประธานคณะทาํงานเตรียมการเลือกตั6ง รายงานผลการเลือกสรรให้ ประธานคณะกรรมการ 
            ดาํเนินการ    
                    s.+ ประธานคณะกรรมการดาํเนินการ รายงานผลการเลือกสรรใหที้2ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั6ง 
  เป็นกรรมการดาํเนินการชุดที2 +e   
 
               สําหรับรายนามผู้สมัครรับเลือกตั-งเป็นกรรมการดําเนินการ ประจําปี !"#r  
               %. ผู้สมัครประธานกรรมการ มีจาํนวน o คน 
                   - นายชูชาติ พนสัอมัพร 
               !. ผู้สมัครกรรมการเขตเลือกตั-งที� % สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีจาํนวน  r คน                                              
                   - นายเอกวทิย ์จิตรดา 
   - นายทองพูน กมเลศร์ 
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                   - นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรัส 
  - นางอรทยั ใจหงษ ์
               $. ผู้สมัครกรรมการเขตเลือกตั-งที� ! สายงานแยกก๊าซธรรมชาต ิ มีจาํนวน p คน 
                   - นายเทิด ลาํภา 
                   - นายบญัชา ศรีจาํปา 
               :. ผู้สมัครกรรมการเขตเลือกตั-งที� $ บริษัท PTT ยกเว้นเขต % และเขต !  มีจาํนวน o คน 
  - นายมณฑล แพทอง 
                ". ผู้สมัครกรรมการเขตเลือกตั-งที� " บริษัทในเครือ นอกเหนือเขต : PTTGC มีจาํนวน r คน  
                   - นางอนนัต ์แพทอง              สังกดั TLBC 
                   - นางศนัสิดา พิมลรัตน์          สังกดั THAPPLINE 
                   - นายภูษิต ศรีกรองทอง         สังกดั THAPPLINE 
                   - นางปณิตา สาครเสถียร        สังกดั GCME  
                คณะกรรมการดําเนินขอเสนอที�ประชุมใหญ่สามัญประจําปี !"#3 พจิารณาให้ผู้ที�ได้รับการสรรหา เป็นผู้ที�
ได้รับการเลือกตั-งเป็น คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� $7 ประจําปี !"#4 
 
 
มติที�ประชุม ................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระที$ .0 
พิจารณากาํหนดวงเงนิกูยื้มและคํ4าประกนั ประจาํปี 2564 

  
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาใหค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือการคํ6า

ประกนัของสหกรณ์ พ.ศ.256o ประกอบดว้ยประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เรื2อง คาํนิยามวงเงินการกูย้มืหรือคํ6าประกนั
ของสหกรณ์ ประกาศ ณ วนัที2 30 เมษายน 2561  
                   ข้อมูลสนับสนุนประกอบการพจิารณา 

                   ณ  วนัที� 31 ตุลาคม 2563  

                   สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จํากัด  
                   มีทุนเรือนหุ้นที�ชําระแล้ว เป็นจํานวนเงิน :,"!=."! ล้านบาท 
                   มีทุนสํารอง เป็นจํานวนเงิน 230.08 ล้านบาท 
                   o. เป็นวงเงินที2กาํหนดเท่ากบัปี  pt,3   
                   p. เป็นวงเงินเมื2อเทียบกบัทุนสาํรองของสหกรณ์ฯคิดเป็น o.s, เท่า (rtu ลา้น/p+u.uq ลา้น)  
                   +. เป็นวงเงินเมื2อเทียบกบัทุนเรือนหุน้สมาชิกคิดเป็น u.ou เท่า  (rtu ลา้น/r,tps.tp ลา้น) 
                   r. เป็นวงเงินเมื2อเทียบกบัเงินรับฝากของสมาชิกคิดเป็น u.os เท่า (rtu ลา้น/p,+r+.+s ลา้น) 
                   t. เป็นวงเงินเมื2อเทียบกบัทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินสาํรองของสหกรณ์ฯคิดเป็น u.us เท่า 
                       (rtu ลา้น/r,ets.,u ลา้น)  ซึ2 งนายทะเบียนกาํหนดไวไ้ม่เกิน o.t เท่า 
                   ,. สาํหรับวงเงินกูย้มืที2สหกรณ์ฯมีอยูปั่จจุบนั O/D ธนาคารกรุงไทย จาํกดั สาขาชลบุรี   
                       จาํนวน pu ลา้นบาท 
                   e. ตั6งแต่ปี tt – 58 สหกรณ์ฯมีการใชว้งเงินกูย้ืมระหวา่งสหกรณ์ในระหวา่งปีจาํนวน ouu ลา้นบาท เพื2อ
ใชบ้ริหารงานในช่วงระยะเวลาสั6นๆ     
                   q. เป็นการตั6งวงเงินสาํรองไวส้าํหรับภาวะฉุกเฉินที2จาํเป็นตอ้งใชว้งเงินกู ้โดยไม่ตอ้งเรียกประชุมวสิามญั           
 

      คณะกรรมการดําเนินการ ขอเสนอที�ประชุมใหญ่สามัญประจําปี !"#$ เพื�ออนุมัติกําหนดวงเงินซึ�ง
สหกรณ์อาจกู้ยืมและคํ-าประกัน ประจําปี !"#: ในวงเงินไม่เกิน :"E,EEE,EEE.EE บาท (สี�ร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
สําหรับการดําเนินกิจการสหกรณ์ 

 
มติที�ประชุม ......................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวาระที$ .1 
พิจารณาอนมุตัิการลงทนุตาม พ.ร.บ.สหกรณ ์พ.ศ.%&:% มาตรา '%                                               

และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาติ                                                                 
เรื�องขอ้กาํหนดการฝากหรือลงทนุอย่างอื�นของสหกรณ ์พ.ศ.%&&A    
                                                   
                  เพื2อใหก้ารบริหารงานเกี2ยวกบัการลงทุนของสหกรณ์ฯสาํหรับปี pt,+ สามารถดาํเนินการไดห้ลากหลาย
รูปแบบ โดยไดรั้บผลประโยชน์และผลตอบแทนที2เหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.ptrp 
มาตรา ,p และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) กาํหนด เรื2องขอ้กาํหนดการฝากหรือลงทุน
อยา่งอื2นของสหกรณ์ พ.ศ.pttq และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  
                  จึงใคร่ขอเสนอที2ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  พิจารณาการลงทุนสาํหรับปี pt,4  วงเงินไม่เกิน tuu ลา้น
บาท โดยมีแนวทางการลงทุนดงันี6   
                  o.การลงทุนโดยสหกรณ์ฯ เป็นผูด้าํเนินการ 
                  N.การลงทุนโ ดยผ่านกองทุนส่วนบุคคล 
                  สําหรับกรอบการลงทุนมีรายละเอียดดังนี-                                 
                  %. กรอบการลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา #! สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได ้ดงัต่อไปนี6  
                     (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื2น 
                     (2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบนัการเงินที2มีวตัถุประสงคเ์พื2อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน    
                           แก่สหกรณ์ 
                     (3) ซื6อหลกัทรัพยข์องรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
                     (4) ซื6อหุ้นของธนาคารที2มีวตัถุประสงคเ์พื2อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
                     (5) ซื6อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื2น 
                     (6) ซื6อหุ้นของสถาบนัที2ประกอบธุรกิจอนัทาํใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่ 

กิจการของสหกรณ์โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
       (7) ฝากหรือลงทุนอยา่งอื2นตามที2คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 

                 !. กรอบการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ กําหนด เรื�องข้อกําหนดการฝาก

หรือลงทุนอย่างอื�นของสหกรณ์ พ.ศ.!""I 

                     (o) บตัรเงินฝากที2ธนาคารเป็นผูอ้อก 
                     (p) ตั�วแลกเงินที2ธนาคารเป็นผูรั้บรอง สลกัหลงั หรือรับอาวลั หรือตั�วสัญญาใชเ้งินที2ธนาคารเป็น 

ผูส้ลกัหลงัหรือรับอาวลั โดยไม่มีขอ้จาํกดัความรับผดิ 
                     (+) ตราสารแสดงสิทธิในหนี6 ที2ธนาคารซึ2 งมิใช่รัฐวสิาหกิจเป็นผูอ้อก 
                     (r) บตัรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน ที2ออกโดยบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์  

ซึ2 งสถาบนัการเงินคุม้ครองเงินฝากประกนัการชาํระคืนตน้เงินและดอกเบี6ย 
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                     (t) ตราสารแสดงสิทธิในหนี6 ที2นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น 
                           หลกัทรัพย ์ที2ไดรั้บอนุญาตตามพระราชกาํหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื2อการแปลงสินทรัพย ์    
                           เป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. ptru และตราสารแสดงสิทธิในหนี6นั6นไดรั้บการจดัอนัดบัความ 
  น่าเชื2อถือ 
                           ตั6งแต่ระดบั A- ขึ6นไป จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือที2ไดรั้บความเห็นชอบจาก 
                           คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                     (,) หุน้กูที้2มีหลกัประกนั หรือหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ที2ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือตั6งแต่ระดบั 

 A- ขึ6นไป จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือที2ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

                     (e) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที2รัฐวสิาหกิจจดัตั6งขึ6นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และ 
                           อยูใ่นการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                 $. กรอบการลงทุนตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ 
                     เสนอให้ที�ประชุมใหญ่พจิารณาอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด ลงทุนตามกรอบของ 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา #! ตามที�คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) กําหนด และข้อบังคับ
ของสหกรณ์ฯ สําหรับปี !"#4 ในวงเงินไม่เกิน "EE ล้านบาท โดยมีแนวทางการลงทุน ดังนี- 
                     %.การลงทุนโดยสหกรณ์ฯเป็นผู้ดําเนินการ 
                     !.การลงทุนโดยผ่านกองทุนส่วนบุคคล 
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ระเบียบวาระที$  16 
พิจารณาจดัสรรกาํไรสทุธิ ประจาํปี %&'1 
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ระเบียบวาระที$ .2 
เรื�องอื�นๆ ตามแตจ่ะมีสมาชกิเสนอใหท้ี�ประชมุใหญ่พิจารณา 
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