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           สาร 
                        จากประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

                            บรษิทั  ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

 
                       สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั เป็นส่วนหน่ึงขององค์กรท่ีช่วยสนับสนุนพนักงานกลุ่ม
บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ให้รู้จกัการออมเงินเพื่อสร้างความมัน่คงเพิ่มข้ึนให้กบัตนเองและครอบครัวเม่ือพน้วยั
ท างาน โดยมีการออมเงินแบบรายเดือนดว้ยการถือหุ้นและการฝากเงินรูปแบบต่างๆ มีการให้บริการเงินกูเ้ม่ือสมาชิก
เดือดร้อนหรือตอ้งการมีท่ีอยู่อาศยัให้กบัครอบครัวในอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากว่าสถาบนัการเงินภายนอก  และอยู่บน
พื้นฐานของการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ 
 ผมในฐานะผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ยินดีให้ความสนบัสนุนการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ฯ ให้บรรลุวตัถุประสงค์และกา้วผ่านวิกฤตท่ีเกิดข้ึนไปไดด้ว้ยดี การสร้างความเช่ือมัน่ การปรับเปล่ียน
รูปแบบการบริหารให้สอดคลอ้งกบัสถานะการณ์ เพิ่มความระมดัระวงัดา้นการลงทุน ความรอบคอบในการบริหาร
จดัการ ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้เป็นส่ิงท่ีทุกฝ่ายตอ้งใหค้วามส าคญัร่วมกนั    
                          ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีร่วมกันสนับสนุนสหกรณ์ฯของเราให้มีความแข็งแกร่ง มั่นคง 
เจริญเติบโตดว้ยดีตลอดมา ขอช่ืนชมการท างานของคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีศักภาพ มีคุณธรรม   มีการบริหาร
จดัการแบบบูรณาการแบบยัง่ยื่น และขออวรพรให้สมาชิก คณะกรรมการด าเนินการ และเจา้หนา้ท่ีทุกท่าน จงประสบ
แต่ความสุข ความเจริญและความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน พร้อมกา้วไปขา้งหนา้ร่วมกบัองคก์รตลอดไป 

 
 

                                                                 (นายอรรถพล ฤกษ์พบูิลย์) 
                                       ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
          บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพ 
กผญ. 
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                สาร 
                        จากประธานกรรมการด าเนนิการ 

                        สหกรณอ์อมทรพัยธ์รุกิจกำ๊ซ ปตท. จ ำกดั 

                        
                 36 ปี ของการด าเนินกิจการสหกรณ์ภายใตก้ารบริหารของคณะกรรมการด าเนินการ ทุกท่านท่ีผา่นมา ได้
บริหารงานตามหลกัการสหกรณ์แบบธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ยึดมัน่ในวิสัยทศัน์ตามแนวทางท่ีไดว้างรากฐาน
เม่ือก่อตั้ง พร้อมสร้างความเช่ือมัน่ ความมัน่คง ใหก้บัมวลสมาชิกแบบยัง่ยนื 
  การบริหารงานในรอบปีท่ีผ่านมา ผมและคณะกรรมการด าเนินการ มีการปรับเปล่ียนการบริหารให้
เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง ทบทวนการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัสหกรณ์  ช่วยเหลือสมาชิกท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อ
แก้ปัญหาทางด้านการเงินของสมาชิก บริหารความเส่ียงด้านการลงทุนแบบกระจายแหล่งลงทุนเพิ่มข้ึน จดัสรร
ผลตอบแทนใหก้บัสมาชิกอยา่งเหมาะสม มีการพฒันาระบบงานบริการสมาชิกอยา่งต่อเน่ืองดว้ยระบบสารสนเทศใน
รูปแบบ Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการให้กับสมาชิก และเพิ่มมีประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการท่ีดียิง่ข้ึน  
 ผมและคณะกรรมการด าเนินการขอให้ความมัน่ใจแก่สมาชิกทุกท่าน เช่ือมัน่การบริหารงานของเราท่ีได้
ปฏิบติัตามหลักการ ด้วยความซ่ือสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม  และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีเป็นพลัง
สนบัสนุนพฒันาสหกรณ์ฯให้เจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพ เพื่อความแข็งแกร่งและย ัง่ยืนตลอดไป และขออาราธนาส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบนัดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัวมีความสุข  ความเจริญ และประสบ
ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานตลอดไป 
 

 
 
 
  (นายชูชาติ  พนัสอมัพร) 

    ประธานกรรมการด าเนินการ  
 
 
 

 
 

รูปภาพ 
ประธาน 
ส าหรับลง
พิมพ ์

ในหนงัสือ 
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ระเบียบวำระท่ี  1 

เร่ืองแจง้เพื่อทราบ 

การด าเนนิงานของคณะกรรมการด าเนนิการในรอบปี 2563 

 
ในระหวา่งปี คณะกรรมการด าเนินการไดบ้ริหารงานภายใต ้ กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบและขอ้ปฏิบติัของ

สหกรณ์ ท่ีมุ่งเนน้ถึงความมัน่คง ความปลอดภยั ความแขง็แกร่ง และความโปร่งใส ท่ีสามารถใหส้มาชิกทุกท่านและ
หน่วยงานหรือองคก์รของรัฐเขา้ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา    
              สมาชิกสามารถรับทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆไดจ้ากการประชาสัมพนัธ์ของสหกรณ์ฯท่ีมีการแจง้ผา่นทาง
WEBSITE, LINE@, FACEBOOK, E-MAIL,ผูแ้ทนหน่วยงานของแต่ละบริษทัและไปรษณีย ์เป็นประจ าทุกเดือน  
              ส าหรับการบริหารงานต่างๆ ท่ีคณะกรรมการไดมี้การด าเนินการในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
       1. การด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย 
           คณะกรรมการด าเนินการไดบ้ริหารจดัการสมาชิกท่ีปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ 
และไม่สามารถช าระหน้ีคืนใหก้บัสหกรณ์ฯได ้  สหกรณ์ฯไม่มีทางเลือกจึงตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมายด าเนินคดี
จ านวน 12 ราย เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 28,642,189.85 บาท        (ยีสิ่บแปดลา้นหกแสนส่ีหม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยแปด
สิบเกา้บาทแปดสิบหา้สตางค)์ แยกเป็นดงัน้ี 
           (1) คดีท่ีสหกรณ์ฯฟ้องสมาชิกซ่ึงศาลมีค าพิพากษาแลว้และอยูร่ะหวา่งรอการบงัคบัคดีส าหรับทรัพยท่ี์เป็น
หลกัประกนัเงินกู ้จ  านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 2,038,138.86 บาท (สองลา้นสามหม่ืนแปดพนัหน่ึงร้อยสามสิบแปด
บาทแปดสิบหกสตางค)์ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
           (2) คดีท่ีสหกรณ์ฯฟ้องสมาชิกและอยูร่ะหวา่งชั้นการพิจารณาคดีของศาล จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 
3,585,921.90 บาท (สามลา้นหา้แสนแปดหม่ืนหา้พนัเกา้ร้อยยีสิ่บเอด็บาทเกา้สิบสตางค)์ 
           (3) คดีท่ีสหกรณ์ฯเตรียมด าเนินคดีตามมาตรการทางกฎหมายกบัสมาชิก จ านวน 4 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 
7,746,101.30 บาท (เจ็ดลา้นเจด็แสนส่ีหม่ืนหกพนัหน่ึงร้อยหน่ึงบาทสามสิบสตางค)์ 
           (4) คดีท่ีสหกรณ์ฯเตรียมด าเนินคดีตามมาตรการทางกฎหมายและอยูร่ะหวา่งการออกหนงัสือบอกกล่าวช าระ
หน้ีกบัสมาชิก จ านวน 5 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 14,753,045.29 บาท (สิบส่ีลา้นเจด็แสนหา้หม่ืนสามพนัส่ีสิบหา้บาท
ยีสิ่บเกา้สตางค)์ 
           (5) คดีท่ีสหกรณ์ฯฟ้องสมาชิกซ่ึงศาลมีค าพิพากษาคดีถึงท่ีสุดแลว้ และมีค าสัง่ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี ยดึ
ทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัเงินกูข้ายทอดตลาดช าระหน้ีสหกรณ์ฯ  ซ่ึงไดรั้บเงินไม่พอช าระหน้ี และมีการสืบทรัพย์
เพิ่มเติมแลว้ ปรากฎวา่ไม่พบมีทรัพยใ์ดๆอีก จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 518,982.50 บาท (หา้แสนหน่ึงหม่ืนแปด
พนัเกา้ร้อยแปดสิบสองบาทหา้สิบสตางค)์  
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           (6) คดีท่ีอยูร่ะหวา่งติดตามเน่ืองจากมีอายคุวามบงัคบัคดีเหลืออยู ่จ  านวน 4 ราย   

รายการ สถานะลูกหนี้ ยอดหนีค้งเหลือ อายุความคงเหลือ 
1. นายสมฤทธ์ิชยั   สกุล
ธนวงศ ์No.004967 
สังกดัเดิม PTTME 
(ยงัไม่ตัดหนีสู้ญ) 

1. ศาลมีค าพิพากษา  
28 พ.ค. 61 คดีแดงท่ี ผบ.
5435/2561 
2. ขายทอดตลาดทรัพย์
เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค. 62 
ในราคา 1,370,000.- บาท 
3. ไดรั้บช าระหน้ี เม่ือ
วนัท่ี 20 มี.ค. 63 ช าระเงิน
ตน้ 1,077,586.84 และ
ช าระดอกเบ้ีย 292,413.16 
บาท 

- หน้ีคงเหลือ ณ วนัท่ี  
20 มี.ค. 63 จ านวน
518,982.50 บาท 
 (ไม่รวมดอกเบ้ีย) 
-สัญญาเงินกูพ้ิเศษ 
พอ.007/58 

- 7 ปี 7 เดือน 
(นบัจากเดือน ต.ค. 
63 เป็นตน้ไป) 
- 28 พ.ค. 71 ครบ
อายคุวาม 10 ปี 
 

2. นายภานุวฒัน์          จี
นาวธุ No.005050 
สังกดัเดิม PTTME 
(ตัดหนีสู้ญแล้ว) 

1. ศาลมีค าพิพากษา  
6 มี.ค.62 คดีแดงท่ี ผบ. 
0497/2562 
2. ตดัหน้ีสูญ ตามมติท่ี
ประชุมใหญ่คร้ังท่ี 
1/2562 วนัท่ี 21 พ.ย. 62  

- หน้ีคงเหลือ ณ วนัท่ี  
21 พ.ย. 62 
จ านวน 895,114.97 บาท 
(ไม่รวมดอกเบ้ีย) 
- สัญญาเงินกูพ้ิเศษ  
พอ.060/59 
 

- 8 ปี 5 เดือน 
(นบัจากเดือน ต.ค. 
63 เป็นตน้ไป) 
- 6 มี.ค. 72 ครบอายุ
ความ 10 ปี 
 

3. นายปริญญา สุรภา 
No.004954 (ผูกู้)้ 
สังกดัเดิม PTTME 
ผู้ค า้ประกนั 2 คน 
1. นายอนนันิพล ผล
ทางงาน No.004969 
2. นายพนม นามนอก 
No.004893 
(ตัดหนีสู้ญแล้ว) 

1. ศาลมีค าพิพากษา  
30 พ.ค. 61 คดีแดงท่ี ผบ. 
2552/2561 
2. ตดัหน้ีสูญ ตามมติท่ี
ประชุมใหญ่คร้ังท่ี 
1/2562 วนัท่ี 21 พ.ย. 62  
 

- หน้ีคงเหลือ ณ วนัท่ี  
21 พ.ย. 62 
จ านวน 99,634.76 บาท 
(ไม่รวมดอกเบ้ีย) 
- สัญญาเงินกูส้ามญั  
ส.997/55 

- 7 ปี 7 เดือน 
(นบัจากเดือน ต.ค. 
63 เป็นตน้ไป) 
- 30 พ.ค. 71 ครบ
อายคุวาม 10 ปี 
- ศาลสั่งเป็นบุคคล
ลม้ละลาย 2 คน คือ 
1. นายปริญญา (ผูกู้)้ 
2. นายอนนันิพล 
 (ผูค้  ้า)  
เม่ือวนัท่ี 25 มิ.ย. 62 
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รายการ สถานะลูกหนี้ ยอดหนีค้งเหลือ อายุความคงเหลือ 
4. นายสุรศกัด์ิ ไววอ่ง 
No.005839 
สังกดัเดิม PTTME 
(ตัดหนีสู้ญแล้ว) 

1. ศาลมีค าพิพากษา  
8 ธ.ค. 57 คดีแดงท่ี ผบ. 
2807/57 
2. ตดัหน้ีสูญ ตามมติท่ี
ประชุมใหญ่คร้ังท่ี 
1/2559 วนัท่ี 17 พ.ย. 59  
 

- หน้ีคงเหลือ ณ วนัท่ี  
17 พ.ย. 59 
จ านวน 113,925.00 บาท 
(ไม่รวมดอกเบ้ีย)  
- สัญญาเงินกูฉุ้กเฉิน 
ฉ.0124/57 
 

- 4 ปี 2 เดือน 
(นบัจากเดือน ต.ค. 
63 เป็นตน้ไป) 
- 8 ธ.ค. 67 ครบอายุ
ความ 10 ปี 
 

       
 2. การขายทรัพย์ทีไ่ด้จากการประมูลซ้ือทรัพย์ของลูกหนี้ จากส านักงานบังคับคดี 
           2.1 การด าเนินการซ้ือทรัพย์ 
               เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 สหกรณ์ฯ ไดป้ระมูลซ้ือทรัพยข์องนายสมฤทธ์ิชยั สกลุธนวงศ ์ ลูกหน้ีตามค า
พิพากษา คดี ผบ.ด าท่ี 8497/2560 คดี ผบ.แดงท่ี 5435/2561 จากส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัระยอง หลกัทรัพยเ์ป็นท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 184 ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง พร้อมส่ิงปลูกสร้างในราคา 1,370,000.00 บาท (หน่ึงลา้น
สามแสนเจด็หม่ืนบาทถว้น) โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
 - มีผูส้นใจเขา้ร่วมประมูลซ้ือ 1 ราย 
 - ราคาท่ีเปิดประมูลขายเร่ิมตน้ 1,020,000.00 บาท และเพิ่มคร้ังละ 50,000.00 บาท 
 - เพื่อใหท้รัพยท่ี์ขายมีราคาสูงข้ึนกวา่ราคาท่ีเปิดประมูลขายเร่ิมตน้  
           2.2 แนวทางการขายทรัพย์ 
                เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563ใหบ้ริษทักรุงสยามประเมินค่าทรัพยสิ์น จ ากดั ประเมินทรัพยท่ี์ซ้ือมา เพื่อเป็น
เกณฑก์ารก าหนดราคาขายทรัพย ์มีรายละเอียดดงัน้ี 
                - ราคาประเมินตามมูลค่าตลาดเป็นจ านวนเงิน 2,000,000.00 บาท 
                - มูลค่าบงัคบัขาย เป็นจ านวนเงิน 1,400,000.00 บาท (70% ของราคาประเมิน) 
          2.3 ก าหนดเง่ือนไขการประกาศขายทรัพย์ 
     - ขายคร้ังแรก ราคาไม่นอ้ยกวา่ 90% ของราคาประเมินจากบริษทัเอกชน 
               - ขายคร้ังท่ีสอง ราคาไม่นอ้ยกวา่ 80% ของราคาประเมินจากบริษทัเอกชน 
           2.4 การประกาศขายทรัพย์สิน  Web Site และ Line ของสหกรณ์ฯ ให้กบัสมาชิกได้รับทราบ 
        (1) การประกาศขายคร้ังท่ี 1 90% ของราคาประเมิน ในราคา 1,800,000.00 บาท  เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
นบัตั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม 2563 ถึง วนัท่ี 3 มิถุนายน 2563  (ราคาประเมิน 2,000,000.00 บาท)  “ไม่มีผู้แสดงความจ านงค์
เข้าซ้ือทรัพย์” 
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        (2) การประกาศขายคร้ังท่ี 2 80% ของราคาประเมิน ในราคา 1,600,000.00 บาท  เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
นบัตั้งแต่วนัท่ี 3 มิถุนายน 2563 ถึง วนัท่ี 3 กนัยายน 2563  (ราคาประเมิน 2,000,000.00 บาท) “มีผู้แสดงความจ านงค์
เข้าซ้ือทรัพย์จ านวน 2 คน” เม่ือวนัที ่19 มิถุนายน 2563  
            2.5 ก าหนดเง่ือนไขการขายทรัพย์ 
   2.5.1 ค่าใชจ่้ายต่างๆ เก่ียวกบัการขายทรัพย ์ผูซ้ื้อเป็นผูรั้บผิดชอบทั้งหมด เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนซ้ือ-
ขายทรัพย ์ค่าภาษีต่างๆ (ภาษีเงินได ้ภาษีธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ) ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ค่ามิเตอร์น ้า เป็นตน้ 
    2.5.2 ก าหนดวนัวางเงินมดัจ า วนัองัคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 ภายในเวลา 16.00 น. ส าหรับผูส้นใจซ้ือ
ทรัพยเ์ป็นจ านวนเงิน 80,000.00 บาท หรือ 5.00% ของราคาขายทรัพย ์1,600,000.00 บาท โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 
          (1) ก าหนดใหสิ้ทธิผูโ้อนเงินวางมดัจ าซ้ือทรัพยใ์หก้บัสหกรณ์เป็นล าดบัแรกก่อน  

   (2) กรณีท่ีมีผูโ้อนเงินมดัจ าใหก้บัสหกรณ์พร้อมกนั ใหใ้ชว้ธีิการจบัฉลาก              
2.5.3 สหกรณ์ฯขายทรัพยต์ามสภาพ ผูซ้ื้อตอ้งยอมรับในการซ้ือทรัพยต์ามสภาพ 

  2.6. การขายทรัพย์และโอนสิทธิให้กบัผู้ทีซ้ื่อทรัพย์สิน 
       (1) ขายทรัพยใ์หก้บันายธนายทุธ พนัธ์ุอินทร์ เป็นจ านวนเงิน 1,600,000.00 บาท และด าเนินการโอน
สิทธ์ิการซ้ือขาย เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2563 เรียบร้อยแลว้  
       (2) สรุปรายการขายทรัพยท่ี์ประมูลซ้ือมาจากส านกังานบงัคบัคดี  

ราคาทรัพยท่ี์ประมูลซ้ือมา ราคาทรัพยท่ี์ขายออกไป ก าไรจากการขายทรัพย ์
1,370,000.00 บาท 

21 ธ.ค. 62 
1,600,000.00 บาท 

2  ก.ย. 63 
230,000.00 บาท 
(รายไดเ้พิ่ม) 

 
       3.  การพจิารณาปรับแก้ไขระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัการบริหารงานของ
สหกรณ์  
            ในระหวา่งปี คณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาแกไ้ขระเบียบและขอ้ปฏิบติัต่างๆ เพื่อใหมี้ความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัการบริหาร โดยมีรายละอียดดงัน้ี 
            3.1.ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก  
                   โดยรายละเอียดท่ีส าคญัของการแกไ้ขมีดงัน้ี 
                    (1) เงินไดร้ายเดือน หมายถึง เงินเดือน รวมกบัเงินรายไดอ่ื้นๆ ท่ีไดรั้บเป็นประจ า และเป็นจ านวนท่ี
แน่นอน ไดแ้ก่ 
                          1.เงินค่าปฏิบติังานต่างจงัหวดั 
                          2.เงินค่าปฏิบติังานกะ 
                          3.เงินค่าเช่าบา้น 
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                    (2) การยื่นเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาอนุมติัให้เงินกูแ้ก่สมาชิก สมาชิกผูย้ืน่ค  าขอกูเ้งินจะตอ้ง
ส่งเอกสารหลกัฐานปัจจุบนัท่ีเป็นจริง ในการน าเงินกูท่ี้จะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัไปใชใ้ฟ้ตรงตามวตัถุประสงคแ์ห่ง
การขอกูเ้งิน 
       (3) การส่งเงินงวดช าระหน้ีทุกประเภท ใหส้มาชิกส่งโดยวธีิหกัเงินเดือนของสมาชิกผูกู้ ้โดยท าหนงัสือให้
ความยนิยอม และตามขอ้ตกลงใหค้วามร่วมมือของนายจา้ง ค่าใชจ่้ายท่ีสมาชิกช าระใหส้หกรณ์ท่ีเกิดจากการส่งเงิน
ตน้ เงินดอกเบ้ีย ของเงินกูทุ้กประเภทรวมกนัทั้งหมดตอ้งไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินไดร้ายเดือน และจะตอ้งมีเงินเดือน
เหลือใชไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 และไม่นอ้ยกวา่ 5,000.00 บาทต่อเดือน ยกเวน้สมาชิกพิเศษ 
                    (4) จ  านวนเงินกูส้ามญั ท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงนั้น ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ตอ้งอยู่
ภายใตห้ลกัเกณฑ ์
  1. วงเงินกูไ้ดสู้งสุดไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือน และไม่เกิน 10 เท่าของเงินหุ้นสะสม และยอดเงินกู้
ตอ้งไม่เกิน 5,000,000.00 บาท ยกเวน้การขอกูไ้ม่เกินจากมูลค่าหุน้และเงินฝากท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ สามารถกูไ้ดสู้งกวา่ 
5,000,000.00 บาท เท่ากบัมูลค่าหุน้และเงินฝากท่ีมีอยู ่ณ วนัยืน่กู ้
  2.วงเงินกูสู้งสุด คณะกรรมการจะประกาศขอ้ปฏิบติัและหลกัเกณฑ ์ ตามสภาพเศรษฐกิจ และการ
บริหารความเส่ียงตามปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
     - ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
                              - เงินไดร้ายเดือนของสมาชิกผูกู้ ้
                              - เงินหุน้และเงินฝากท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ 
                              - การช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
                              - การใชส้มาชิกค ้าประกนั 
                              - การตรวจสอบขอ้มูลเครดิตจากบริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) 
                          3.ตอ้งมีเงินหุน้สะสม ในวนัท่ียืน่ค  าขอกูเ้งินสามญั สอดคลอ้งกบัขอ้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด หา้มสมาชิกผูกู้เ้พิ่มเงินค่าหุน้เพื่อใหเ้กิดสิทธิการค านวนยอดวงเงินกู ้ ยกเวน้การเพิ่มเงินค่าหุ้น
รายเดือนตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั วา่ดว้ยหุ้น 
   สมาชิกท่ีมีความจ าเป็นตอ้งกุเ้งินเกินสิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ปฏิบติัและหลกัเกณฑ์ตามขอ้2 
คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาอนุมติัใหกู้เ้งินเกินสิทธิได ้ เม่ือสมาชิกมีเหตุผลความจ าเป็น โดยแสดงเอกสาร
หรือหลกัฐานท่ีเป็นจริงและเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ครบถว้น ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาประกอบการอนมติั 
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       4.การจ่ายเงินตามระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนสวัสดิการ  
          4.1 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุนสวสัดิการ ตามขอ้ 7 ทุนสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิก 
                 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,006,000.00 บาท (สองลา้นหกพนับาทถว้น) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
                (1)  จ่ายเงินทุนสวสัดิการใหก้บัทายาทสมาชิกท่ีเสียชีวติ จ านวน 10 ราย เป็นจ านวนเงิน 1,560,000.00 บาท 
                       1. นายสมมิตร ชุ่มเงิน  เลขท่ีสมาชิก 00373  อายสุมาชิก 33 ปี 1 เดือน     
                           สังกดั สมาชิกพิเศษ  จ  านวน 200,000.00  บาท   
                      2. นายสมพล พลอยปรีดา  เลขท่ีสมาชิก 00533  อายสุมาชิก 30 ปี     
                          สังกดั สมาชิกพิเศษ จ านวน 200,000.00  บาท   
                      3. นางสาวอลิสา สร้อยทอง  เลขท่ีสมาชิก 00953  อายสุมาชิก 25 ปี 3 เดือน   
                          สังกดั บริษทั PTT จ  านวน 200,000.00  บาท   
                      4. นายโกศล ตั้งกลชาญ  เลขท่ีสมาชิก 01198  อายสุมาชิก 23 ปี  
                          สังกดั บริษทั PTTGC จ  านวน 200,000.00  บาท   
                      5. นายพลเดช สีฐาน เลขท่ีสมาชิก 01714 อายสุมาชิก 20 ปี 9 เดือน   
                          สังกดั บริษทั PTTGC จ  านวน 200,000.00  บาท   
                      6. นายสมบติั ปทุมุตต์รังษี เลขท่ีสมาชิก 02477 อายสุมาชิก 17 ปี 8 เดือน   
                          สังกดั บริษทั PTTOR จ  านวน 120,000.00  บาท   
                      7. นางสาวประไพพร สุทธิรัตน์ เลขท่ีสมาชิก 02532 อายสุมาชิก 17 ปี 3 เดือน   
                          สังกดั สมาชิกพิเศษ จ านวน 120,000.00  บาท   
                      8. นายรุ่งโรจน์ ดวงประเสริฐศรี เลขท่ีสมาชิก 03141 อายสุมาชิก 14 ปี 6 เดือน   
                          สังกดั บริษทั PTTGC จ  านวน 120,000.00  บาท   
                      9. นายกิตติ อุทธาเครือ เลขท่ีสมาชิก 04358 อายสุมาชิก 11 ปี 1 เดือน   
                          สังกดั บริษทั TTT จ านวน 120,000.00  บาท 
                    10. นายอนุสรณ์ กลดัแป้น เลขท่ีสมาชิก 05700 อายสุมาชิก 8 ปี 6 เดือน   
                          สังกดั บริษทั PTTGC จ านวน 80,000.00  บาท   

(2) จ่ายเป็นค่าพวงหรีดทีน่ าไปเคารพศพสมาชิกเ และครอบครัวกรรมการทีเ่สียชีวติ  จ านวน 6 ศพ เป็น
จ านวนเงิน 6,000.00 บาท 

(3) จ่ายเงินเพื่อร่วมท าบุญงานศพบุคคลในครอบครัวสมาชิกท่ีเสียชีวติ  
จ านวน  88 ราย  เป็นจ านวนเงิน 440,000.00 บาท 

       4.2 สหกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการ ตามขอ้ 8 ทุนสวสัดิการสมาชิก เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 701,000.00 บาท (เจ็ดแสน
หน่ึงพนับาทถว้น) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  15 

 

            สหกรณ์ไดจ่้ายเงินเก่ียวกบัสวสัดิการใหก้บัสมาชิก จ านวน 251 ราย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   (1)  สมาชิกเกษียณอาย ุจ  านวน 38 รายๆละ 10,000.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 
                     380,000.00 บาท 
              (2)  สมาชิกเจบ็ป่วยเขา้รับการรักษาพยาบาลเป็นคนไขใ้น จ านวน 108 รายๆ ละ  
                   2,000.00 บาท  เป็นจ านวนเงิน 216,000.00 บาท  
                   (กรณีพกัรักษาตวัตั้งแต่ 2 คืน 3 วนัข้ึนไป ให้ไดรั้บเงินช่วยเหลือไม่เกิน 2 คร้ัง ต่อปี)  
             (3)  สมาชิกสมรสและจดทะเบียนตามกฎหมาย จ านวน 21 รายๆ ละ 1,000.00 บาท   
                    เป็นจ านวนเงิน 21,000.00 บาท   
             (4)  สมาชิกมีบุตรจ่ายเงินรับขวญัทายาทใหม่ จ  านวน 84 รายๆ ละ 1,000.00 บาท เป็น 
                    จ  านวนเงิน 84,000.00 บาท   
       5. สหกรณ์ฯ ท ำประกนัชีวติกลุ่ม ให้สมำชิกทุกคน กับบริษัททพิยประกนัภัยจ ำกดั (มหำชน)  
           สหกรณ์ฯช าระเบ้ียประกนัในปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1,904,230.00 บาท  
           สมาชิกประสบอุบติัเหตุสูญเสียอวยัวะ จ านวน 1 ราย  
           บริษทัฯ จ่ายเงินสินไหมทดแทนจากประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม  จ านวน 30,000.00 บาท 
          สหกรณ์ฯไดน้ าส่งมอบใหก้บัสมาชิกเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
       6. มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกในโอกาสครบรอบ 35 ปี 
           สหกรณ์ฯไดม้อบทุนการศึกษาใหก้บับุตรของสมาชิกเน่ืองในโอกาสครบรอบ 35 ปี เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 
2563 จ านวน 251 ทุน เป็นเงินทั้งส้ิน 1,448,000.00 บาท มีรายละเอียดดงัน้ี 
  1.ระดบัประถมศึกษาท่ี 1-3 จ  านวน 53 ทุนๆละ 4,000.00 บาท เป็นเงิน 212,000.00 บาท 
 2.ระดบัประถมศึกษาท่ี 4-6 จ  านวน 51 ทุนๆละ 4,000.00 บาท เป็นเงิน 204,000.00 บาท 
 3.ระดบัมธัยมศึกษาท่ี 1-3 จ  านวน 50 ทุนๆละ 5,000.00 บาท เป็นเงิน 250,000.00 บาท 
 4.ระดบัประถมศึกษาท่ี 4-6 ปวช., ปวส. จ านวน 47 ทุนๆละ 6,000.00 บาท  
              เป็นเงิน 282,000.00 บาท 
 5.ระดบัอุดมศึกษา/ปริญญาตรี จ านวน 50 ทุนๆละ 10,000.00 บาท เป็นเงิน 500,000.00 บาท 
       7. การสนับสนุนกจิกรรมของสหกรณ์อ่ืน องค์กรต่าง ๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ตลอดจนหน่วยงานราชการอ่ืน 
            สหกรณ์ฯไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในรูปของสาธารณกุศล สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ใหก้บัหน่วย
ราชการสหกรณ์ และชมรมสหกรณ์ต่างๆในรูปของการเช่ือมโยงเครือข่ายระหวา่งสหกรณ์ดว้ยกนั เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน  24,100.00  บาท 
       8. การส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุม สัมมนากบัสหกรณ์อ่ืน องค์กรต่าง ๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 
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           8.1 เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
           8.2 เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
           8.3 เขา้ร่วมสัมมนากบัหน่วยงานภาคราชการและหน่วยงานภาคเอกชน 
           8.4 เขา้ร่วมสัมมนากบัเขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวนัออก 
           8.5 กรรมการผูจ้ดัการ รับเชิญเป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริหารการเงินใหส้มาชิกสหกรณ์ จดั
โดย กองทุนเพื่อผูใ้ชแ้รงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
          8.6 กรรมการผูจ้ดัการ รับเชิญเป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้การเตรียมตวัเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้น
การเงิน หลกัสูตร ปัจฉิมนิเทศพนกังานเกษียณอาย ุประจ าปี 2563 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 
มติทีป่ระชุม
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................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวำระท่ี  2 

รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท. จ ากดั 

คร้ังที ่1/2562 วนัพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุมคอนเวนช่ัน A-B โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี ้จอมเทยีน อ าเภอสัตหีบ จังหวดัชลบุรี 

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

สหกรณ์มีสมาชิก ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 จ  านวน 5,152  คน ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีคร้ังน้ี 
มีสมาชิกเขา้ประชุมจ านวน 2,602 คน (ตามบญัชีรายช่ือของผูเ้ขา้ประชุม) 

ผู้บริหารบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายสหเทพ ธรรมทตั         ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ทีป่รึกษาสหกรณ์ฯ  ทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั NPC S&E 
เจ้าหน้าทีส่หกรณ์จังหวดัชลบุรี ทีเ่ข้าร่วมประชุม  

                    1. นางนฤมล รมมนตรี            ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
                    2. นางสาวศิรินรัตน์ ผลไม ้     นกัวชิาการสหกรณ์ช านาญการ 

เจ้าหน้าทีส่ านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทีเ่ข้าร่วมประชุม  
                    1. นางพิมพา อนนัตกี์รติการ  หวัหนา้ส านกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ชลบุรี 
                    2. นางรัชนี ฤทธาภยั               นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีช านาญการพิเศษ 

ผู้สอบบัญชี ส านักงบัญชีทองเอก จ ากดั ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
                    1. นายศกัด์ิชาย จนัทร์เรือง     ผูส้อบบญัชี  

 

เร่ิมประชุม เวลา  09.00 น. 

นายชูชาติ พนสัอมัพร ประธานกรรมการ ด าเนินการกล่าวรายงานวตัถุประสงคข์องการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2562 ต่อประธานท่ีประชุม 

นายสหเทพ ธรรมทตั  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ไดแ้สดงความยนิดีและช่ืนชมในความส าเร็จของสหกรณ์ฯ ท่ีไดด้ าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์และ เป็นแหล่งออมเงิน
และแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียท่ีต ่า ท าใหส้มาชิกมีวนิยัทางการเงินและมีคุณภาหพชีวติท่ีดี ควบคู่ไปกบัความกา้วหนา้ของ
กลุ่มบริษทั ปตท. และเช่ือวา่สหกรณ์ฯ แห่งน้ีจะเป็นท่ีพึ่งพิงดา้นการเงินใหก้บัสมาชิกตลอดไป  
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 นายชูชาติ พนัสอมัพร ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณท่านผูบ้ริหารบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ผูแ้ทนสหกรณ์จงัหวดั ผูแ้ทนส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ และสมาชิกท่ีให้เกียรติมาร่วมงานการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2562 และไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา ไดบ้ริหารงานภายใต ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และขอ้ปฏิบติัของสหกรณ์ ท่ีมุ่งเนน้ถึงความ
มัน่คง ความปลอดภยั ความแขง็แกร่ง และความโปร่งใส ท่ีสามารถใหส้มาชิกทุกท่านและหน่วยงานหรือองคก์รของ
รัฐเขา้ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา    

สมาชิกสามารถรับทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆไดจ้ากการประชาสัมพนัธ์ของสหกรณ์ฯ ท่ีมีการแจง้ผา่นทาง 
WEBSITE, LINE @, FACEBOOK, E-MAIL, ผูแ้ทนหน่วยงานของแต่ละบริษทั และไปรษณีย ์เป็นประจ าทุกเดือน 

ส าหรับการบริหารงานต่างๆ ท่ีคณะกรรมการไดมี้การด าเนินการในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
1. การด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย 

คณะกรรมการด าเนินการไดบ้ริหารจดัการสมาชิกท่ีปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ 
และไม่สามารถช าระหน้ีคืนใหก้บัสหกรณ์ฯได ้  สหกรณ์ฯไม่มีทางเลือกจึงตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมายด าเนินคดี
จ านวน 6 ราย เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 9,972,695.72 บาท (เกา้ลา้นเกา้แสนเจด็หม่ืนสองพนัหกร้อยเกา้สิบหา้บาทเจด็
สิบสองสตางค)์ แยกเป็นดงัน้ี 

(1) คดีท่ีสหกรณ์ฯ ฟ้องสมาชิกซ่ึงศาลมีค าพิพากษาแลว้ และอยูร่ะหวา่งการบงัคบัคดีโดยยดึทรัพยท่ี์เป็น
หลกัประกนัเงินกู ้มาขายทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระหน้ี จ  านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 1,596,569.34 บาท (หน่ึงลา้น
หา้แสนเกา้หม่ืนหกพนัหา้ร้อยหกสิบเกา้บาทสามสิบส่ีสตางค)์ 

(2) คดีท่ีสหกรณ์ฯ ฟ้องสมาชิกซ่ึงศาลมีค าพิพากษาแลว้และอยูร่ะหวา่งรอการบงัคบัคดีส าหรับทรัพยท่ี์เป็น
หลกัประกนัเงินกู ้จ  านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 2,491,648.75 บาท (สองลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนัหกร้อยส่ีสิบแปด
บาทเจด็สิบหา้สตางค)์ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

(3) คดีท่ีสหกรณ์ฯ ฟ้องสมาชิกซ่ึงศาลมีค าพิพากษาแลว้ มีการบงัคบัคดี และมีการสืบทรัพยแ์ลว้ปรากฎวา่
ไม่พบมีทรัพยใ์ดๆ ในการน ามาบงัคบัคดีจ านวน 2 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 994,749.73 บาท (เกา้แสนเกา้หม่ืนส่ีพนั
เจด็ร้อยส่ีสิบเกา้บาทเจ็ดสิบสามสตางคบ์าท) 

(4) คดีท่ีสหกรณ์ฯ เตรียมด าเนินคดีตามมาตรการทางกฎหมายกบัสมาชิก จ านวน 2 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 
4,889,727.90 บาท (ส่ีลา้นแปดแสนแปดหม่ืนเกา้พนัเจด็ร้อยยีสิ่บเจด็บาทเกา้สิบสตางค)์ 

2. การจ่ายเงินตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนสวสัดิการ  
2.1 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุนสวสัดิการ ตามขอ้ 7 ทุนสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิก เป็นจ านวน    

เงินทั้งส้ิน 1,138,000.00 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนสามหม่ืนแปดพนับาทถว้น) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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(1) จ่ายเงินทุนสวสัดิการใหก้บัทายาทสมาชิกท่ีเสียชีวิต จ  านวน 5 ราย เป็นจ านวนเงิน 640,000.00 บาท 
     1. นายธนิส ถาวโร  เลขท่ีสมาชิก 00334  อายสุมาชิก 33 ปี 2 เดือน     
                     สังกดั สมาชิกพิเศษ  จ  านวน 200,000.00  บาท   
 2.  นายอรรณพ สุวรรณลพ  เลขท่ีสมาชิก 00400  อายสุมาชิก 32 ปี 6 เดือน    
                  สังกดั บริษทั PTT จ  านวน 200,000.00  บาท   
                 3.  นายสนธยา ใจรักษา  เลขท่ีสมาชิก 04298  อายสุมาชิก 10 ปี 4 เดือน   
                    สังกดั บริษทั PTTGC จ  านวน 80,000.00  บาท   
              4.  นายอรรณพ ดาวงัปา  เลขท่ีสมาชิก 04481  อายสุมาชิก 10 ปี  
                   สังกดั บริษทั PTT จ  านวน 80,000.00  บาท   
              5.  นายจิรโรจน์ อินรุ่ง เลขท่ีสมาชิก 04676 อายสุมาชิก 9 ปี 6 เดือน   
                     สังกดั บริษทั PTTGC จ  านวน 80,000.00  บาท   

(2) จ่ายเป็นค่าพวงหรีดท่ีน าไปเคารพศพสมาชิกเ และครอบครัวกรรมการท่ีเสียชีวติ จ านวน 8 ศพ เป็น
จ านวนเงิน 8,000.00 บาท 

(3) จ่ายเงินเพื่อร่วมท าบุญงานศพบุคคลในครอบครัวสมาชิกท่ีเสียชีวติ จ านวน  89 ราย  เป็นจ านวนเงิน 
445,000.00 บาท 

(4) จ่ายเงินกรณีเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมงานศพบุคคลในครอบครัวของกรรมการท่ีเสียชีวติ จ  านวน 3 
ราย  เป็นจ านวนเงิน 45,000.00 บาท 

2.2 สหกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการ ตามขอ้ 8 ทุนสวสัดิการสมาชิก เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 714,000.00 บาท (เจด็
แสนหน่ึงหม่ืนส่ีพนับาทถว้น) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สหกรณ์ไดจ่้ายเงินเก่ียวกบัสวสัดิการใหก้บัสมาชิก จ านวน 302 ราย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
(1) สมาชิกเกษียณอาย ุจ  านวน 31 รายๆ ละ 10,000.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 310,000.00 บาท 
(2) สมาชิกเจ็บป่วยเขา้รับการรักษาพยาบาลเป็นคนไขใ้น จ านวน 133 รายๆ ละ 2,000.00 บาท  เป็นจ านวนเงิน 

266,000.00 บาท (กรณีพกัรักษาตวัตั้งแต่ 2 คืน 3 วนัข้ึนไป ใหไ้ดรั้บเงินช่วยเหลือไม่เกิน 2 คร้ัง ต่อปี)  
(3) สมาชิกสมรสและจดทะเบียนตามกฎหมาย จ านวน 32 รายๆ ละ 1,000.00 บาท  เป็นจ านวนเงิน 

32,000.00 บาท   
(4) สมาชิกมีบุตรจ่ายเงินรับขวญัทายาทใหม่ จ  านวน 106 รายๆ ละ 1,000.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 106,000.00 

บาท   
3. สหกรณ์ฯ ท าประกนัชีวติกลุ่ม ให้สมาชิกทุกคน กบับริษัททพิยประกนัภัยจ ากดั (มหาชน)  

ในปีบญัชี 2562 สมาชิกประสบอุบติัเหตุ จ  านวน 4 ราย บริษทัฯ จ่ายเงินสินไหมทดแทนจากประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม 
โดยสหกรณ์ฯ น าส่งมอบให้กบัทายาทสมาชิก เป็นจ านวนเงิน  1,500,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. นายสนธยา ใจรักษา  เลขท่ีสมาชิก 04298 สังกดั บริษทั PTTGC จ  านวน 300,000.00 บาท 
2. นายอรรณพ ดาวงัปา  เลขท่ีสมาชิก 04481สังกดั บริษทั PTT       จ  านวน 300,000.00 บาท 
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3. นายจิรโรจน์ อินรุ่ง  เลขท่ีสมาชิก 04676   สังกดั บริษทั PTTGC จ  านวน 300,000.00  บาท   
4. นายปฐมบวร ประภทัรชาญ  เลขท่ีสมาชิก 00917  สมาชิกพิเศษ  จ  านวน 600,000.00  บาท 

4. การจัดสัมมนา และทศันศึกษาให้กบัสมาชิก 
               สหกรณ์ฯไดจ้ดัสัมมนาใหก้บัสมาชิกเร่ือง “บทบาท หนา้ท่ี และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก สะทอ้นทิศทาง
การด าเนินงานสหกรณ์” ณ สวนนงนุช พทัยา จงัหวดัชลบุรี เม่ือวนัท่ี 1-2 มีนาคม 2562 โดยมีสมาชิกและครอบครัวเขา้
ร่วมสัมมนา จ านวน  270  คน      

5. การจัดบรรยาย ความรู้เกี่ยวกบัการบังคับคดีให้กรรมการ เจ้าหน้าที ่สมาชิก และผู้สนใจ 
สหกรณ์ฯไดจ้ดับรรยายความรู้เก่ียวกบัการบงัคบัคดี โดยผูอ้  านวยการส านกังานบงัคบัคดี จงัหวดัชลบุรีเม่ือ

วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 โดยมีกรรมการ เจา้หนา้ท่ี สมาชิก และผูเ้ขา้ร่วมรับฟัง จ านวน  150  คน 
6. การจัดสัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการให้กรรมการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 

สหกรณ์ฯไดจ้ดัสัมมนาประชุมเชิงปฏิบติัการใหก้บักรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ เร่ือง “แผนยทุธศาสตร์
สหกรณ์” ณ ศูนยป์ฏิบติัระบบท่อส่งก๊าซเขต 12 (ปท.12) อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา  เม่ือวนัท่ี 20-21 กนัยายน 
2562  

7. การสนับสนุนกจิกรรมของสหกรณ์อ่ืน องค์กรต่างๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการอ่ืน 

สหกรณ์ฯไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในรูปของสาธารณกุศล สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ใหก้บัหน่วย
ราชการสหกรณ์ และชมรมสหกรณ์ต่างๆ ในรูปของการเช่ือมโยงเครือข่ายระหวา่งสหกรณ์ดว้ยกนั เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน  18,500.00  บาท 

8.  แนวโน้มสมาชิกถูกสถาบันการเงินภายนอกด าเนินคดีฟ้องให้ช าระหนี ้ มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
สหกรณ์ฯ 

8.1 ส านกังานบงัคบัคดีแจง้สหกรณ์ฯ ใหส่้งโฉนดท่ีดินท่ีสมาชิกผูถู้กฟ้องมีช่ือเป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิ เพื่อน าไป
ขายทอดตลาด น าเงินไปช าระหน้ีตามค าพิพากษา  

8.2 ส านกังานบงัคบัคดียืน่หนงัสือขออายดัเงินเดือนและสิทธิเรียกร้องไปท่ีบริษทั ซ่ึงเป็นนายจา้งของ
สมาชิกเพื่อช าระหน้ีตามค าพิพากษา สหกรณ์ฯ ไดรั้บผลกระทบจากกรณีน้ีคือจะไม่ไดรั้บเงินตน้และดอกเบ้ีย กรณีท่ี
สมาชิกตอ้งถูกหกัเงินช าระหน้ีตามค าพิพากษา จนเงินเดือนเหลือนอ้ยไม่พอหกั 

9. การส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุม สัมมนากบัสหกรณ์อ่ืน องค์กรต่างๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 

9.1 เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
9.2 เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
9.3 เขา้ร่วมสัมมนากบัหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
9.4 เขา้ร่วมสัมมนากบัเขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวนัออก 
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9.5 กรรมการผูจ้ ัดการ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารการเงินให้สมาชิก         
สหกรณ์บริษทัเอกชนต่างๆ จดัโดย กองทุนเพื่อผูใ้ชแ้รงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
จ านวน 9 คร้ัง 

9.6 กรรมการผูจ้ดัการ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานให้มีความสุข Happy 
Workplace โดยส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชลบุรี 

9.7 กรรมการผูจ้ดัการ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัการสิทธิ หน้าท่ีประโยชน์ท่ีสมาชิก
สหกรณ์ตอ้งรู้ จดัโดย สหกรณ์ออมทรัพยเ์อน็ไกไทย จ ากดั 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
              นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณารายงานการประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 2561 ตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 2562 หนา้ท่ี 13 ถึงหนา้ท่ี 36 
 ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นห้องประชุม ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 850 คน เกินกวา่จ านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 51 จึง
เสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่ ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 
 มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 โดยไม่มีการแกไ้ข ส าหรับ
คะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 850 คะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และงดออกเสียง 0 คะแนน 

วาระที ่3 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออก ประจ าปี 2562 
 นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ แจง้ใหท้ราบวา่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562   
สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั มีสมาชิกทั้งส้ิน จ านวน 5,124 คน ในระหว่างปีมีการเปล่ียนแปลงของ
สมาชิก ดงัน้ี 
 สมาชิกเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561               4,992 คน 
         สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งปี                               248   คน 
       สมาชิกลาออกระหวา่งปี    116    คน 
 รวมสมาชิกทั้งส้ิน                               5,124    คน 
 เพิ่มข้ึนจากปี 2561                           132    คน 
 เพิ่มข้ึนร้อยละ                                                  2.64     
 มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระที ่4 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
 นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมใหญ่ให้ทราบผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2562 โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 2562  หนา้ท่ี 38 ถึงหนา้ท่ี 44 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 1. การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2562 
     ระหว่างปี สหกรณ์ไดใ้ห้บริการเงินกูแ้ก่สมาชิกในแต่ละประเภทเป็นเงิน 1,573.92 ลา้นบาท ของจ านวน
สญัญาเงินกูโ้ดยรวม 1,611 สัญญา ซ่ึงสามารถแยกเป็นสัญญาแต่ละประเภทไดด้งัน้ี 
                   เงินกูฉุ้กเฉิน                  475 สัญญา       เป็นเงินทั้งส้ิน        43.29 ลา้นบาท 
                   เงินกูโ้ครงการทัว่ไป      133 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน      54.78 ลา้นบาท 
                   เงินกูส้ามญัเพื่อการทัว่ไป   883 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน   1,218.00 ลา้นบาท 
                   เงินกูส้ามญัเพื่อยานพาหนะ       2 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน      2.29 ลา้นบาท 
                   เงินกูพ้ิเศษเพื่อการอ่ืนใด              32 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน    62.25 ลา้นบาท 
                   เงินกูพ้ิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์    86 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน      193.31 ลา้นบาท 
 2. การให้บริการรับฝากเงินแก่สมาชิกระหว่างปี 2562 
  ระหว่างปี สมาชิกไดใ้ช้บริการเงินรับฝากหลากหลายประเภท โดยเป็นการฝากเปิดบญัชีใหม่ ฝากเพิ่มและ
ถอนคืนเงินฝากตามภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้การเคล่ือนไหวของปริมาณเงินรับฝากและถอนคืนเงินฝากของสมาชิกอยู่
ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั ส าหรับอตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากท่ีสหกรณ์จ่ายใหก้บัสมาชิกมีอตัราสูงกวา่สถาบนัการเงินอ่ืนๆ  
          3. การน าเงินหมุนเวยีนลงทุนกบัสถาบันการเงินระหว่างปี  2562 
          ระหวา่งปี คณะกรรมการด าเนินการไดน้ าเงินหมุนเวียนไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ี
สูงสุด โดยค านึงถึงความมัน่คง ปลอดภยั และสะดวกต่อการถอนคืน บริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด  ส าหรับอตัราผลตอบแทนจะแตกต่างกนัตามแต่ระยะเวลา ประเภทของการลงทุนนั้น  
 โดยภาพรวมการลงทุนส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของเงินฝากประจ าและเงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงจะแตกต่างกนัใน
ดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บตามระยะเวลาของการฝาก โดยการลงทุนในแต่ละประเภทจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
และให้เกิดความสะดวกต่อการถอนคืน ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจะสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารและสถาบนั
การเงินอ่ืน ซ่ึงการลงทุนส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  
 ส าหรับการลงทุนในรูปของการถือหุน้สามญั PTT, PTTGC และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ ากดั เป็นการลงทุนระยะยาว ผลตอบแทนข้ึนอยูก่บัผลประกอบการของแต่ละแห่ง ซ่ึงผลตอบแทนโดยรวมอตัราสูง
กวา่เงินฝากสถาบนัการเงิน 
        4. การเคล่ือนไหวของปริมาณทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 2562 
          ปริมาณเงินทุนท่ีเขา้สู่ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ โดยภาพรวมจะมาจากทุนเรือนหุ้นของสมาชิกใน
แต่ละเดือนเป็นส่วนใหญ่ เป็นเงินทุนระยะยาวท่ีช่วยเสริมสร้างฐานะความมัน่คงและการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ
แบบยัง่ยนืต่อสหกรณ์ ส่วนผลตอบแทนส าหรับทุนเรือนหุ้นจะอยูใ่นรูปของเงินปันผลท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจากก าไร 
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โดยไม่มีการก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีแน่นอนไว ้ซ่ึงแตกต่างจากเงินรับฝากของสมาชิกท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนตาม
ระยะเวลาและอตัราดอกเบ้ียท่ีไดต้กลงกนั  
          5. สรุปสถานะการเงินของสหกรณ์ในรอบปี 2562 
 สมาชิกสามารถเทียบเคียงการบริหารงานของสหกรณ์จากปริมาณเงินทุนต่างๆ ท่ีสหกรณ์มีอยู่ได้โดย
พิจารณาจาก ทุนสะสมต่างๆ ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว และเงินให้สมาชิกกู ้โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 
                    - ทุนส ารองและทุนสะสม                     228.49 ลา้นบาท 
                    - ทุนเรือนหุน้                                4,222.61 ลา้นบาท 
                    - เงินรับฝาก                                            2,098.97 ลา้นบาท 
                    - เงินลงทุนหมุนเวยีน                                           1,378.42 ลา้นบาท 
                    - เงินลงทุนระยะยาว                                              794.98 ลา้นบาท 
                    - เงินใหส้มาชิกกู ้                                           4,594.84 ลา้นบาท 
   6. ผลการด าเนินงาน เปรียบเทยีบประมาณการ รายได้ รายจ่าย ส าหรับปี 2562 
 การด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการด าเนินการไดมี้การปรับเปล่ียนแนวทางการสร้างรายได ้
และบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบท่ีวางไว้ เพื่อให้ใกล้เคียงกับเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยการค านึงถึง
ผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคนเป็นหลกั  
        การด าเนินงานของคณะกรรมการปีน้ีได้มีการปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ให้กบัสมาชิกเพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไวซ่ึ้งรายไดส่้วนใหญ่มาจากดอกเบ้ียเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกและรายได้
จากการลงทุน โดยมีการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายให้อยู่ในกรอบท่ีวางไว ้ส าหรับปีน้ีก าไรสูงกว่าประมาณการ 11.45 
ลา้นบาท ส่วนหน่ึงมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง และการแข่งขนัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 
ท าใหส้มาชิกใชบ้ริการเงินกูล้ดลง 
        ค าถามจากสมาชิก  
   1. มีการประเมินหลกัทรัพยจ์ากบริษทัประเมินเอกชนแลว้ ท าไมสหกรณ์ฯ มีการปรับอีก 
          นายเทิด ล าภา สมาชิกเลขท่ี 00753 สังกดับริษทั PTT สอบถามเร่ืองกรณีสมาชิกขอกูเ้งินพิเศษ และมีการ
ประเมินหลกัทรัพยจ์ากบริษทัประเมินเอกชนแลว้ ซ่ึงเสียค่าใช้จ่าย 3,000.00 บาท และมีราคาประเมินหลกัทรัพย ์
3,000,000.00 บาท สหกรณ์ฯ มีการปรับราคาประเมินให้สมาชิกกูไ้ดเ้พียง 2,700,000.00 บาท ซ่ึงการกูไ้ม่ไดถึ้งตาม
ราคาประเมินจากบริษทัเอกชน ถา้เป็นลกัษณะดงักล่าว การประเมินสหกรณ์ฯ ควรเป็นผูป้ระเมินเองน่าจะดีกวา่ ไม่
ควรใหส้มาชิกตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
       นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงให้ทราบว่า ส าหรับกรณีดงักล่าวน่าจะเป็นการกูเ้งิน
พิเศษเพื่อซ้ือท่ีดินเปล่า เน่ืองจากเง่ือนไขการอนุมติัเก่ียวกบัท่ีดินเปล่าจะพิจารณาอนุมติัท่ี 90% ของราคาประเมิน
หลกัทรัพย ์   
        มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระที ่5 รับทราบประมาณการรายได้ รายจ่าย และงบประมาณการลงทุน ประจ าปี 2563 
       นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมใหญ่ให้ทราบประมาณการรายได ้รายจ่าย 
และงบประมาณการลงทุนประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 2562  หนา้ท่ี 45 ถึง
หนา้ท่ี 52 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 

               ประมาณการรายได้   จ านวนเงิน (บาท)         ร้อยละ  
               รายไดจ้ากดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื 244,639,000.00  75.06  
               รายไดจ้ากผลตอบแทนเงินลงทุน   81,045,000.00       24.87 
               รายไดอ่ื้นๆ                                                     220,000.00      0.07  
                                         รวมรายได้                              325,904,000.00     100.00 
  ประมาณการรายจ่าย  
  ค่าใชจ่้ายหมวดดอกเบ้ียจ่าย                         57,057,455.00              17.51 
               ค่าใชจ่้ายหมวดเจา้หนา้ท่ี   6,778,612.00         2.08 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าตอบแทนกรรมการ   1,034,400.00               0.32 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบ      120,000.00 0.04 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์      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 
 ประมาณการก าไรสุทธิ 246,458,848.00                 75.62 
                งบประมาณการลงทุน 
                1. ค่าปรับปรุงอาคารส านกังาน               เป็นเงิน 1,000,000.00 บาท 
                2. ค่าพฒันาระบบ Mobile Application   เป็นเงิน 1,500,000.00 บาท 
                                         รวมประมาณการลงทุน              2,500,000.00 บาท 
 มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระที ่6 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2562 
                คณะผูต้รวจสอบกิจการไดน้ าเสนอผลการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 
2562 หนา้ท่ี 53 ถึงหนา้ท่ี 54 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
          (1) วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
             1.1 เพื่อเสนอผลการตรวจสอบการเงินและการบญัชีให้คณะกรรมการสหกรณ์ทราบขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ี
ตรวจสอบ 
           1.2 เพื่อเสนอให้สหกรณ์ทราบถึงขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งเสนอแนะการด าเนินการ
ปรับปรุงหรือแกไ้ขใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว มิใหเ้กิดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
       1.3 เพื่อเสนอขอ้แนะน าหรือแนวทางแกไ้ข ให้การปฏิบติังานดา้นการเงินและการบญัชีเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

  (2) รายละเอยีดทีไ่ด้ด าเนินการเข้าตรวจสอบกจิการ 
 2.1 ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน, ใบส าคญัจ่ายเงินกบัสมุดสรุปประจ าวนัเทียบกบัยอดเงินสดคงเหลือ, การ
ค านวณยอดเงินรับ-จ่าย ระหวา่งเดือนจากบญัชีเงินสด, ทุนเรือนหุน้ ฯลฯ 
          2.2 ตรวจสอบทรัพยสิ์นถาวรของสหกรณ์และทรัพยสิ์นท่ีสมาชิกน ามาเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูไ้วก้บั
สหกรณ์ (อสังหาริมทรัพย)์ 
             2.3 ตรวจสอบการจ่ายเงินใหก้บัสมาชิกท่ีกูเ้งินตามสัญญาเงินกูป้ระเภทต่างๆ และการจ่ายคืนค่าหุน้  
           2.4 ตรวจสอบการรับสมาชิก, การส้ินสุดสมาชิกภาพ และการลาออกจากการเป็นสมาชิก 
           2.5 ตรวจสอบสถานะกิจการและงบเปรียบเทียบก าไรขาดทุนโดยประมาณการประจ าเดือน, การติดตามหน้ี
คา้งช าระ/หน้ีสงสัยจะสูญ NPLหรือหน้ีสูญ, การติดตามความคืบหนา้คดีความท่ีคงคา้ง 
            2.6 ตรวจสอบบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการด าเนินการท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีและ
การลงนามตามขอ้บงัคบัท่ีไดก้ าหนดไว ้
               2.7 ตรวจสอบดา้นการลงทุนอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบัหมวดท่ี 2 วตัถุประสงค ์ขอ้ 3 (10) (11) และ (14) 
                 - ขอ้ 3(10) ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
                  - ขอ้ 3(11) ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
                   - ขอ้ 3(14) ซ้ือหุ้นของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์ 
     2.8 ตรวจสอบโดยการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการการด าเนินการประจ าเดือน, การเขา้ร่วมการสัมมนา
คณะกรรมการด าเนินการและการเขา้ร่วมการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ประจ าปี 
           2.9 ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2562 
 
 
 



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  26 

 

        (3) ผลการตรวจสอบ 
 คณะผูต้รวจสอบไดเ้ขา้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย ์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั ทั้งหมด 13 คร้ัง 
และไดเ้ขา้ร่วมการประชุมประจ าเดือนกบัคณะกรรมการด าเนินการดว้ย ซ่ึงผลการตรวจสอบมีดงัน้ี 
             3.1 การตรวจสอบตามวาระ จ านวน 11 คร้ัง 
           ผลการตรวจสอบ ไม่พบความผิดปกติเก่ียวกบัการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการและเจา้หน้าท่ี
สหกรณ์ การด าเนินการดา้นบญัชีและการเงินมีระบบการรับ-จ่ายเงิน การค านวณยอดเงินรับ-จ่ายระหว่างเดือนจาก
บญัชีเงินสด ทุนเรือนหุ้น การรับฝาก-การถอนคืนเงินฝากของสมาชิก การรายงานขอ้มูลและการจ่ายเงินกูใ้ห้สมาชิก
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ท่ีก าหนด ขอ้มูลการสรุปยอดรวมบญัชีลูกหน้ีในแต่ละประเภท การโอนหุน้ช าระหน้ี การ
รับ-จ่ายหุ้น การเพิ่ม-ลดหุ้น การน าค่าหุ้นช าระหน้ีเงินกูแ้ละการจ่ายคืนสมาชิกกรณีสมาชิกลาออกและหมดสมาชิก
ภาพ มีการบนัทึกและแสดงรายการจ่ายเงินไดถู้กตอ้ง ไม่พบความผดิปกติใดๆ 
          3.2 การตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

 ผูต้รวจสอบกิจการไดเ้ขา้ตรวจสอบในลกัษณะการสัมภาษณ์และทดลองสุ่มตวัอยา่งการคน้หาเอกสารการ
ค ้าประกนัเงินกูป้ระเภทโฉนดท่ีดินตามสัญญาเงินกูใ้นแต่ละประเภทเทียบกบัสมุดคุมโฉนดท่ีดิน และรวมถึงการ
ตรวจหลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามสัญญาเงินกูส้ามญัเพื่อยานพาหนะเทียบกบัสมุดคุมทะเบียนรถยนต์ ไดแ้ก่ คู่มือจด
ทะเบียน กรมธรรม์  แบบค าขอโอนและรับโอน พบว่า มีจ  านวนครบถว้นถูกตอ้ง ทางเจา้หน้าท่ี สามารถคน้หาได้
อยา่งถูกตอ้ง มีระบบการจดัเก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่ คน้หาไดง่้ายและปลอดภยั 
           3.3 การตรวจสอบจากการเขา้ร่วมการประชุมกบัคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 

 จากรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดท่ี 33 จนมาถึงคณะกรรมการชุดท่ี 35 ผูต้รวจสอบกิจการพบวา่ มี
สมาชิกท่ีเขา้ข่ายเป็นหน้ีคา้งช าระและสงสัยวา่จะสูญในปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึน  เช่น การเป็นหน้ีบตัรเครดิตธนาคาร
ของสมาชิก จนน ามาซ่ึงเกิดการฟ้องบงัคบัคดียดึทรัพยท่ี์ค ้าประกนัเงินกูส้หกรณ์ ทั้งน้ี        คณะกรรมการด าเนินการ
ไดมี้การจ าแนกปัญหาต่างๆไว ้ไดแ้ก่ สมาชิกลูกหน้ีท่ีมีปัญหาและไม่สามารถช าระหน้ีคืนได ้เน่ืองจากออกจากงาน 
สมาชิกถูกส านกังานบงัคบัคดีอายดัสิทธิเรียกร้อง สมาชิกลูกหน้ีท่ีหมดสมาชิกภาพและไม่สามารถช าระคืนหน้ีได ้
(ลูกหน้ีรอด าเนินคดี) และสมาชิกถูกบงัคบัคดียึดทรัพยท่ี์ค ้าประกนัเงินกูส้หกรณ์ ซ่ึงท าให้ทราบถึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์ถูกบงัคบัคดี ภาระหน้ีสินท่ีมีต่อสหกรณ์ ยอดหน้ีคงเหลือ สถานะของคดี และสถานะความ
คืบหน้าในแต่ละกรณีไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการท่ีจะหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาและการป้องกนัเหตุท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงการทบทวนแนวทางปฏิบติัต่างๆ ท่ีจะท าให้ลดจ านวน
การบงัคบัคดี จ  านวนหรือปริมาณหน้ีคา้งช าระ/หน้ีสูญ หรือสงสัยวา่จะสูญของสมาชิกท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เพื่อน ามา
ซ่ึงผลประโยชน์ต่อสมาชิก ความเช่ือมัน่ และความมัน่คงของสหกรณ์ในอนาคต 
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สรุปผลการตรวจสอบ 
     จากการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 
ประจ าปี 2562  ไม่พบส่ิงผดิปกติหรือการทุจริตแต่อยา่งใด และสามารถบริหารจดัการในกิจการทุกอยา่งของสหกรณ์
ฯ ไดต้ามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และระเบียบ อยา่งครบถว้นสมบูรณ์  ในการเขา้ตรวจสอบคณะผูต้รวจสอบกิจการ
ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดียิง่จากคณะกรรมการด าเนินการและเจา้หนา้ท่ีทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
      มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2562 
       นายศกัด์ิชาย จนัทร์เรือง ผูส้อบบญัชี ได้แจง้ต่อท่ีประชุมใหญ่ให้ทราบรายละเอียดของงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 
2562 หนา้ท่ี 57  ถึงหนา้ท่ี 75 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 

             งบแสดงฐานะการเงิน                                                                  ปี 2562 (บาท) 
             สินทรัพย์ 
             เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                                          37,300,904.82 
             เงินฝากประจ าชุมนุมสหกรณ์ฯ                                                 1,378,417,989.61 
             เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น                                                                    405,281,241.17 
             ลูกหน้ีระยะสั้น-สุทธิ                               3,426,669.81 
             เงินลงทุนระยะยาว                              797,539,500.00 
             เงินใหกู้ย้มืระยะยาว                                                        4,189,552,577.78 
            อุปกรณ์ส านกังาน-สุทธิ                          135,986.84 
            สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน                                                             4,292,210.81  
            สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                                                                                        688,080.00 
  รวมสินทรัพย์                                                            6,816,635,160.84 
 หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 
 หนีสิ้น 
             เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น                                       0.00 
             เงินรับฝากจากสมาชิก                                                      2,098,967,002.42 
            หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน                                                                   4,482,419.76  
            หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน                                                          12,610,348.04    
            รวมหนีสิ้น                           2,116,059,770.22 
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ทุนของสหกรณ์ 
            ทุนเรือนหุน้                                                                       4,222,613,130.00 
            ทุนส ารอง                            205,388,628.08 
            ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบฯ                                23,104,123.72 
            ก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน                                                  2,550,000.00 
            ก าไรสุทธิประจ าปี                                                                  246,919,508.82 
             รวมทุนของสหกรณ์                                 4,700,575,390.62 
   รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์                                        6,816,635,160.84 
 

 งบก าไรขาดทุน       ปี 2562 (บาท)                       ร้อยละ 
 รายได้ 
 ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน                               322,559,155.37              99.93 
 รายไดอ่ื้นท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย                                     221,369.69                0.07 
   รวมรายได้                          322,780,525.06     100.00 
 รายจ่าย 
 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน                                             53,532,951.43                          16.58 
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน                                22,328,064.81   6.92 
   รวมรายจ่าย                                75,861,016.24 23.50 
   ก าไรสุทธิ                              246,919,508.82               76.50 
 

 งบกระแสเงินสด              ปี  2562 (บาท)            
 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 159,154,144.32 
 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน      (104,016,960.00) 
 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน     165,775,786.59 
 เงินสดสุทธิ เพิม่ขึน้ (ลดลง)                                   220,912,970.91 
 เงินสด ณ วนัตน้ปี 1,194,805,923.52 
 เงินสด ณ วนัส้ินปี 1,415,718,894.43 

    ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นห้องประชุม ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 850 คน เกินกวา่จ านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 51 จึง
เสนอให้ท่ีประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 
2562 
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            มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสด ประจ าปี 2562 ตามท่ีผูส้อบบญัชีน าเสนอ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 698 คะแนน ไม่เห็น
ดว้ย 0 คะแนน และงดออกเสียง 152 คะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 
        นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมใหญ่ให้พิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
2562 จ านวน 246,919,508.82 บาท โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 2562 หนา้ท่ี 76 ถึงหนา้ท่ี 77 
โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 
        จ านวนเงิน(บาท)                  ร้อยละ 
1. ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 
    1.1 เป็นเงินส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ    24,696,348.89                              10.00 
    1.2 เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.01 
2. ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 24 
    2.1 เป็นเงินปันผลตามหุ้นในอตัราร้อยละส่ีจุดแปด    192,779,625.96           78.08 
    2.2 เป็นเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจร้อยละสิบจุดสาม 24,483,927.98         9.92 
    2.3 เป็นเงินโบนสักรรมการด าเนินการ 2,250,000.00 0.91 
          และ เงินโบนสัเจา้หนา้ท่ี 1,279,605.99 0.52 
    2.4 เป็นทุนสะสมไวเ้พื่อจ่ายตามระเบียบ 
          - ทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 100,000.00 0.04 
          - ทุนสาธารณประโยชน์  100,000.00  0.04 
          - ทุนสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพสมาชิก 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 
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             ค าถามจากสมาชิก  
                1. ขอใหช้ี้แจงรายละเอียดการจ่ายโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี 
        สมาชิกไม่ประสงคแ์จง้ช่ือให้ทราบ ไดข้อให้มีการช้ีแจงรายละเอียดการจ่ายโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี 
จากยอดเงินจ านวนดงักล่าว คิดจากอะไรเป็นฐานในการค านวน 
            นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงให้ทราบวา่ โบนสักรรมการจ านวน 2,250,000.00 บาท 
จดัสรรให้กบักรรมการ 15 คนๆละ 150,000.00 บาท  ส่วนโบนัสเจา้หน้าท่ีจ่ายให้คนละ 4 เท่าของเงินเดือน ตาม
ระเบียบท่ีก าหนดไวสู้งสุด 
          นายณฐกร แกว้ดี อดีตรองประธานกรรมการ ไดช้ี้แจงให้เพิ่มเติมว่า จ  านวนเงินโบนสัท่ีจ่ายให้กรรมการ
และเจา้หนา้ท่ีนั้น คณะกรรมการไดมี้การประมาณการไวล่้วงหนา้แลว้เม่ือการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 โดย
น าเสนอใหท่ี้สมาชิกไดรั้บทราบไวด้ว้ยแลว้  
    ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นห้องประชุม ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 850 คน เกินกวา่จ านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 51 จึง
เสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 
            มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการน าเสนอ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 825 คะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และงด
ออกเสียง 152 คะแนน 

วาระที ่9 พจิารณาตัดลูกหนีต้ามค าพพิากษาทีไ่ด้มีการด าเนินการจนถึงทีสุ่ดแล้วเป็นหนีสู้ญ 
          นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ให้ทราบว่าปัจจุบนัสหกรณ์ฯ มีลูกหน้ีตามค าพิพากษา 
จ านวน 2 ราย ท่ีศาลไดมี้ค าพิพากษาคดีถึงท่ีสุดแลว้ และมีค าสั่งให้เจา้พนกังานบงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี ยึดหรืออายดั
ทรัพยข์องจ าเลยช าระหน้ีให้กบัสหกรณ์ฯ โดยได้มีการสืบทรัพยข์องลูกหน้ีแล้ว ไม่พบว่ามีหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีจะ
สามารถน ามาช าระหน้ีได้  และได้ด าเนินการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ต็มจ านวนเรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี       
                1. นายภานุวฒัน์ จีนาวุธ สมาชิกเลขที ่05050 สังกดับริษัท PTTME        
          ดว้ยนายภานุวฒัน์ จีนาวุธ สมาชิกเลขท่ี 05050 สังกดับริษทั PTTME ไดห้มดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก 
ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 42(5)  เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560  
              1. ประเภทเงินกู ้วนัท่ีขาดการช าระ และสาเหตุ 
               - เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ เลขท่ีสัญญา พอ.060/59 วนัท่ี 1 เมษายน 2559 จ านวนเงินกูเ้ดิม 1,700,000.00 
บาท โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นโฉนดท่ีดินเลขท่ี 175430 เลขท่ีดิน 2460 หน้าส ารวจ 27508 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง
ระยอง จงัหวดัระยอง เน้ือท่ีดิน 18 ตารางวา พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ค ้าประกนั 

- ก าหนดระยะเวลาผอ่นช าระคืน 360 งวด ผอ่นช าระงวดละ 9,928.00 บาท โดยเร่ิมช าระงวดแรกเดือน 
พฤษภาคม 2559 
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- ขาดการช าระเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 เน่ืองจากออกจากงาน มียอดหน้ีคงเหลือจ านวน 
1,684,901.26 บาท  
     2. หลกัทรัพยค์  ้าประกนั ถูกส านกังานบงัคบัคดียดึทรัพยข์ายทอดตลอดช าระหน้ี โดยเจา้หน้ีอ่ืน 

- วนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ฯ ไดรั้บหนงัสือจากส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัระยอง ยึดทรัพยข์อง
นายภานุวฒัน์ จีนาวธุ ท่ีติดจ านองไวก้บัสหกรณ์ฯ ขายทอดตลาด คดีหมายเลขแดงท่ี ผบ.3004/2559 ระหวา่งธนาคาร
ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) โจทก ์นายภานุวฒัน์ จีนาวธุ ท่ี 1 เรือตรีมนสั คงศกัด์ิ ท่ี 2 จ าเลย  

- วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัระยองขายทอดตลาดทรัพยไ์ด้เป็นจ านวนเงิน 
970,000.00 บาท      

- วนัท่ี 24 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ฯได้รับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
938,173.00 บาท ซ่ึงเป็นยอดเงินหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายของส านกังานบงัคบัคดีเรียบร้อยแลว้  

สหกรณ์ฯ ไดน้ าเงินจ านวนดงักล่าวช าระคืนตน้เงินกูพ้ิเศษ พอ.060/59 บางส่วนจ านวน 789,786.29 บาท 
และดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 – 23 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวน 148,386.71 บาท  โดยมียอดเงินกู้
คงเหลืออีกจ านวน 895,114.97 บาท 
         3. ด าเนินการฟ้องศาลเพื่อเรียกช าระหน้ีส่วนท่ีเหลือคืนจากนายภานุวฒัน์ จีนาวธุ ลูกหน้ี 

- ฟ้องศาล เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562 คดีหมายเลขด าท่ี ผบ.241/2562 ศาลจงัหวดัระยอง                                      
- ศาลมีค าพิพากษา เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2562 คดีหมายเลขแดงท่ี ผบ.497/2562 ให้จ  าเลยช าระหน้ี พร้อม

ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.75 ต่อปี 
- ศาลมีค าสั่งตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี เพื่อด าเนินการยึดหรืออายดัทรัพยข์องจ าเลย เม่ือ

วนัท่ี 18  มิถุนายน 2562 
- ศาลไดอ้อกใบส าคญัคดีถึงท่ีสุดใหเ้ม่ือวนัท่ี 19  มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงวา่คดีถึงท่ีสุดแลว้ 

      4. การด าเนินการติดตาม 
- วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ไดด้ าเนินการสืบทรัพย ์นายภานุวฒัน์ จีนาวุธ หรือ นายชยพล จีนาวุธ (มีการ

เปล่ียนช่ือ) ณ ส านกังานท่ีดินจงัหวดัระยอง ปรากฎว่าไม่พบมีช่ือเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดินในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง
ระยอง จงัหวดัระยอง แต่อยา่งใด  
 5. ยอดหน้ีคงเหลือพร้อมดอกเบ้ียคา้งช าระ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

- ยอดหน้ีเงินกู้คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 895,114.97 บาท และมีดอกเบ้ียค้างช าระเป็นจ านวนเงิน 
31,206.41 บาท รวมเป็นจ านวนยอดหน้ีทั้งส้ิน 926,321.38 บาท 

- ไดมี้การตั้งส ารองค่าเผือ่สงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนเรียบร้อยแลว้  
- มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีท่ีผา่นมาทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 71,094.00 บาท 

 6. เหตุผลเสนอพิจารณาตดัเป็นหน้ีสูญ 
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 6.1 ด าเนินการติดตามสืบทรัพยแ์ละสืบหาตวับุคคลต่อไปใหถึ้งท่ีสุด หากสืบพบสามารถใหเ้จา้พนกังาน
บงัคบัคดีด าเนินการต่อไป ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวไม่สามารถประมาณการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการติดตามได ้และ
ไม่สามารถสร้างความมัน่ใจไดว้า่นายภานุวฒัน์ จีนาวธุ จะมีเงินหรือทรัพยสิ์นมาช าระหน้ีทั้งหมดไดห้รือไม่ 
           6.2 การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ เป็นเพียงการตดัลูกหน้ีออกจากบญัชีเท่านั้น  มิไดเ้ป็นการระงบัสิทธิเรียกร้อง
จากลูกหน้ี  ซ่ึงสหกรณ์ยงัคงมีระยะเวลาติดตามบงัคบัคดีได้อีก 10 ปี นบัตั้งแต่วนัออกหมายบงัคบัคดี (ระยะเวลา
คงเหลือปัจจุบนั 9 ปี  7  เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี 18  มิถุนายน 2572)  หากสามารถติดตามหน้ีคืนไดใ้นภายหลงั สามารถ
น ามาเป็นรายไดใ้นลกัษณะหน้ีสูญไดรั้บคืน  
            6.3 เน่ืองจากมีการตั้งส ารองค่าเผือ่หน้ีสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้  
                 2. นายปริญญา สุรภา สมาชิกเลขที ่04954 สังกดับริษัท PTTME          
         ดว้ยนายปริญญา สุรภา สมาชิกเลขท่ี 04954 สังกดับริษทั PTTME ไดห้มดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก ตาม
ขอ้บงัคบั ขอ้ 42(8) ตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
          1. ประเภทเงินกู ้วนัท่ีขาดการช าระ และสาเหตุ 
           - เงินกูส้ามญั เลขท่ีสัญญา ส.0997/55 วนัท่ี 28 กนัยายน 2555 จ านวนเงินกูเ้ดิม 300,000.00 บาท โดยมีผู ้
ค  ้าประกนั 2 คน คือ นายอนนันิพล ผลทางงาน สมาชิกเลขท่ี 04969 และ นายพนม นามนอก สมาชิกเลขท่ี 04893  
            - ก าหนดระยะเวลาผอ่นช าระคืน 120 งวด ผอ่นช าระงวดละ 2,500.00 บาท โดยเร่ิมช าระงวดแรกเดือน 
ตุลาคม 2555 
            - ขาดการช าระเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 เน่ืองจากผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนัออกจากงาน มียอดหน้ีคงเหลือ
จ านวน 99,634.76 บาท  
           2. ด าเนินการฟ้องศาลเพื่อเรียกช าระหน้ีส่วนท่ีเหลือคืนจากนายปริญญา สุรภา ลูกหน้ีและผูค้  ้าประกนัทั้ง 2 
คน 
               - ฟ้องศาล เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 คดีหมายเลขด าท่ี ผบ.1842/2561 ศาลจงัหวดัพระโขนง                                     
              - ศาลมีค าพิพากษา เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 คดีหมายเลขแดงท่ี ผบ.2552/2561 ให้นายปริญญา สุร
ภา จ าเลยท่ี 1 ช าระหน้ี พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยใหน้ายพนม นามนอก จ าเลยท่ี 2 และนายอนนันิ
พล ผลทางงาน จ าเลยท่ี 3 ร่วมรับผดิกบัจ าเลยท่ี 1 
               - ศาลไดอ้อกใบส าคญัคดีถึงท่ีสุดใหเ้ม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงวา่คดีถึงท่ีสุดแลว้ 
                - ศาลมีค าสั่งตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี เพื่อด าเนินการยึดหรืออายดัทรัพยข์องจ าเลยทั้ง 3 
คน เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
             3. การด าเนินการติดตาม 
       - การด าเนินการสืบทรัพยก์บัจ าเลย  ปรากฎวา่ไม่พบมีช่ือเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิหลกัทรัพยใ์ดๆในเขตพื้นท่ี
ของจ าเลยทั้ง 3 คน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 (1) วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ไดด้ าเนินการสืบทรัพย ์ณ ส านกังานท่ีดินจงัหวดัเพชรบูรณ์ สาขาหนอง
ไผ ่ซ่ึงเป็นภูมิล าเนาท่ีอยูข่องนายอนนันิพล ผลทางงาน จ าเลยท่ี 3  
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 (2) วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ไดด้ าเนินการสืบทรัพย ์ณ ส านกังานท่ีดินจงัหวดัก าแพงเพชร ซ่ึงเป็น
ภูมิล าเนาท่ีอยูข่องนายพนม นามนอก จ าเลยท่ี 2  
 (3) วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561ไดด้ าเนินการสืบทรัพย ์ณ ส านกังานท่ีดินจงัหวดักรุงเทพมหานคร สาขา
พระโขนง ซ่ึงเป็นภูมิล าเนาท่ีอยูข่องนายปริญญา สุรภา จ าเลยท่ี 1  
 4. ยอดหน้ีคงเหลือพร้อมดอกเบ้ียคา้งช าระ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
           - ยอดหน้ีเงินกูค้งเหลือเป็นจ านวนเงิน 99,634.76 บาท และมีดอกเบ้ียคา้งช าระเป็นจ านวนเงิน 12,727.32 
บาท รวมเป็นจ านวนยอดหน้ีทั้งส้ิน 112,362.08 บาท 
                -ไดมี้การตั้งส ารองค่าเผือ่สงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนเรียบร้อยแลว้  
                - มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีท่ีผา่นมาทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 42,593.00 บาท 
 5. เหตุผลเสนอพิจารณาตดัเป็นหน้ีสูญ 
               5.1 ด าเนินการติดตามสืบทรัพยแ์ละสืบหาตวับุคคลต่อไปใหถึ้งท่ีสุด หากสืบพบสามารถใหเ้จา้พนกังาน
บงัคบัคดีด าเนินการต่อไป ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวไม่สามารถประมาณการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการติดตามได ้และ
ไม่สามารถสร้างความมัน่ใจไดว้า่นายปริญญา สุรภา จ าเลยท่ี 1 นายพนม นามนอก จ าเลยท่ี 2 และนายอนนันิพล ผล
ทางงาน จ าเลยท่ี 3 จะมีเงินหรือทรัพยสิ์นมาช าระหน้ีทั้งหมดไดห้รือไม่ 
                    5.2 การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ เป็นเพียงการตดัลูกหน้ีออกจากบญัชีเท่านั้น  มิไดเ้ป็นการระงบัสิทธิเรียกร้อง
จากลูกหน้ี  ซ่ึงสหกรณ์ยงัคงมีระยะเวลาติดตามบงัคบัคดีได้อีก 10 ปี นบัตั้งแต่วนัออกหมายบงัคบัคดี (ระยะเวลา
คงเหลือปัจจุบนั 8 ปี  10  เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี 30  สิงหาคม 2571)  หากสามารถติดตามหน้ีคืนไดใ้นภายหลงั สามารถ
น ามาเป็นรายไดใ้นลกัษณะหน้ีสูญไดรั้บคืน  
           5.3 เน่ืองจากมีการตั้งส ารองค่าเผือ่หน้ีสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้  
 

                3. การปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546 
                     3.1 หน้ีสูญ หมายความว่า ลูกหน้ีท่ีไดติ้ดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้ แต่ไม่ไดรั้บช าระหน้ี และไดต้ดั
จ าหน่ายออกจากบญัชี 
                     3.2 หน้ีสูญท่ีจะตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีลูกหน้ีได ้ตอ้งเป็นหน้ีท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 

(1) ตอ้งเป็นหน้ีท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ หรือเน่ืองจากการประกอบกิจการของสหกรณ์ 
                                 หรือกลุ่มเกษตรกร 

(2) ตอ้งเป็นหน้ีท่ีมีหลกัฐานโดยชดัแจง้ท่ีสามารถฟ้องลูกหน้ีได ้
(3) ตอ้งมีหลกัฐานการติดตามทวงถามให้ช าระหน้ีตามสมควรแก่กรณี หรือมีการฟ้องคดีแลว้ แต่

ไม่ไดรั้บการช าระหน้ีโดยปรากฎวา่ 
(ก) ลูกหน้ีถึงแก่ความตาย หรือเป็นคนสาบสูญ หรือมีหลกัฐานวา่หายสาบสูญไปและไม่มี 
(ข) ทรัพยสิ์นหรือสิทธิใดๆ จะเรียกร้องใหช้ าระหน้ีได ้หากฟ้องคดีไปก็ท าใหเ้สียค่าใชจ่้าย  
(ค) มากยิง่ข้ึน ไม่คุม้กบัหน้ีท่ีจะไดรั้บช าระ หรือ 
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(ง) ลูกหน้ีเลิกกิจการ และมีหน้ีของเจ้าหน้ีรายอ่ืน มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของ
ลูกหน้ีและอยู่ในล าดบัท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีก่อนเป็นจ านวนมากกว่าทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 
หรือ 

(จ) ไดด้ าเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีแพ่งหรือไดย้ื่นค าร้องขอเฉล่ียหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ีถูกเจา้หน้ี
รายอ่ืนฟ้องในคดีแพ่ง และในกรณีนั้น ๆ ไดมี้ค าบงัคบัหรือค าสั่งของศาลแลว้ แต่ลูกหน้ี
ไม่มีทรัพยสิ์นใด ๆ จะช าระหน้ีได ้หรือ 

(ฉ) ไดด้ าเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีลม้ละลายหรือไดย้ื่นค าขอรับช าระหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ีถูก
เจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดีลม้ละลายและในกรณีนั้น ๆ ไดมี้การประนอมหน้ีกบัลูกหน้ี โดย
ศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยกบัการประนอมหน้ีนั้น หรือ 

(ช) ลูกหน้ีถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลายและไดมี้การแบ่งทรัพยสิ์นของลูกหน้ีคร้ัง
แรกแลว้ 

(4) หากเป็นหน้ีท่ีเกิดจากการทุจริตหรือความบกพร่องในการด าเนินการของกรรมการด าเนินการ 
หรืออดีตกรรมการด าเนินการหรือเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษรกร หรือบุคคลท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งในสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร หน้ีดงักล่าวตอ้งมีการติดตามทวงถาม ตามสมควรแก่
กรณีจนถึงท่ีสุดแล้ว หากจะฟ้องลูกหน้ีจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายไม่คุม้กบัหน้ีท่ีจะได้รับช าระหน้ี 
หรือมีการฟ้องคดีแลว้แต่ไม่ไดรั้บช าระหน้ีอนัเน่ืองมาจากกรณีเช่นเดียวกบัขอ้ 3.2 (3) 

3.3 การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ ใหก้ระท าไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ตอ้งเป็นหน้ีท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 3.2  แต่ในกรณีท่ีลูกหน้ีแต่ละรายมีจ านวนหน้ีรวมกนัไม่เกิน  

สามหม่ืนบาท การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีแต่ละรายดงักล่าวใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ปฏิบติัตามข้อ 3.2 (3) ก็ได้ ถ้าปรากฎว่าได้มีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ช าระหน้ีตาม
สมควรแก่กรณีแลว้แต่ไม่ไดรั้บช าระหน้ี และหากจะฟ้องลูกหน้ีก็จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายไม่คุม้กบั
หน้ีท่ีจะไดรั้บช าระ 

(2) ตอ้งเป็นหน้ีท่ีมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ต็มจ านวนหน้ีท่ีจะขอตดัจ าหน่ายแลว้ในคราว
ปิดบญัชีประจ าปี ก่อนการขออนุมติัตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ 

4. เสนอทีป่ระชุมใหญ่พจิารณาตัดบัญชีลูกหนีต้ามค าพพิากษาเป็นหนีสู้ญ 
คณะกรรมการด าเนินการเห็นควรน าเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาตดับญัชีลูกหน้ีตามค าพิพากษาจ านวน 2 

ราย เป็นจ านวนเงินรวม 1,038,683.46 บาท (หน่ึงลา้นสามหม่ืนแปดพนัหกร้อยแปดสิบสามบาทส่ีสิบหกสตางค)์ เป็น
หน้ีสูญ  เน่ืองจาก 

1. เป็นหน้ีท่ีไดด้ าเนินการฟ้องคดีในชั้นศาล โดยไดมี้การบงัคบัคดีแลว้แต่ลูกหน้ีไม่มีทรัพยสิ์น  ใด ๆ 
จะช าระหน้ีได ้

2. เป็นหน้ีท่ีมีการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนหน้ีท่ีจะขอตดัเป็นหน้ีสูญในปีบญัชีน้ีเรียบร้อย
แลว้ 
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3. หากไม่ด าเนินการตดัเป็นหน้ีสูญออกจากบญัชี ยอดวงเงินของจ านวนหน้ีจะเพิ่มข้ึนทุกปี เน่ืองจาก
การค านวนดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งเกิดข้ึน และเป็นดอกเบ้ียท่ีไม่ไดรั้บจริง ซ่ึงจะตอ้งตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็ม
จ านวนของดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนทุกปีตลอดไป โดยไม่สามารถก าหนดระยะเวลาส้ินสุดได ้

4. คณะกรรมการด าเนินการมีมติเห็นชอบให้ตดับญัชีลูกหน้ีตามค าพิพากษาจ านวน 2 ราย คือ   นายภา
นุวฒัน์ จีนาวุธ  และนายปริญญา สุรภา  เป็นหน้ีสูญ  ซ่ึงเป็นเพียงการปฎิบติัทางบญัชีเท่านั้น มิไดเ้ป็นการระงบัซ่ึง
สิทธิเรียกร้องจากลูกหน้ีทั้ง 2 ราย 

5. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตดับญัชีลูกหน้ีตามค าพิพากษาจ านวน 2 ราย ดงัน้ี 
                       1. ตดับญัชีลูกหน้ีตามค าพิพากษา นายภานุวฒัน์ จีนาวธุ จ  านวน  926,321.38 บาท (เกา้แสนสองหม่ืน
หกพนัสามร้อยยีสิ่บเอด็บาทสามสิบแปดสตางค)์ เป็นหน้ีสูญ 
                        2. ตดับญัชีลูกหน้ีตามค าพิพากษา นายปริญญา สุรภา จ านวน  112,362.08 บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืน
สองพนัสามร้อยหกสิบสองบาทแปดสตางค)์ เป็นหน้ีสูญ 
   ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นห้องประชุม ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 850 คน เกินกวา่จ านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 51 จึง
เสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัตดัลูกหน้ีตามค าพิพากษาท่ีไดมี้การด าเนินการจนถึงท่ีสุดแลว้เป็นหน้ีสูญ                   
           มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากไม่อนุมติัให้ตดัลูกหน้ีตามค าพิพากษาท่ีได้มีการ
ด าเนินการจนถึงท่ีสุดแลว้เป็นหน้ีสูญ ตามคณะกรรมการด าเนินการน าเสนอ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 20 
คะแนน ไม่เห็นดว้ย 500 คะแนน และงดออกเสียง 330 คะแนน 
               ค าถามจากสมาชิก  
        1. การลงมติไม่อนุมัติให้ตัดลูกหน้ีตามค าพิพากษาท่ีได้มีการด าเนินการจนถึงท่ีสุดแล้วเป็นหน้ีสูญ 
คณะกรรมการด าเนินการจะท าอยา่งไรต่อไป 
           นายเทิด ล าภา สมาชิกเลขท่ี 00753 สังกดับริษทั PTT สอบถามเพิ่มเติมจากกรณีท่ีสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่
ลงมติไม่อนุมติัใหต้ดัลูกหน้ีตามค าพิพากษาท่ีไดมี้การด าเนินการจนถึงท่ีสุดแลว้เป็นหน้ีสูญ คณะกรรมการด าเนินการ
จะท าอยา่งไรต่อไป เน่ืองจากไม่มีความรู้ดา้นบญัชี 
       นางพิมพา อนนัตกี์รติการ  หวัหนา้ส านกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ชลบุรี ไดช้ี้แจงใหส้มาชิกในท่ีประชุม
ใหญ่ไดรั้บทราบว่า การตดัลูกหน้ีตามค าพิพากษาท่ีไดมี้การด าเนินการจนถึงท่ีสุดแลว้เป็นหน้ีสูญนั้น เป็นเพียงการ
ระงบัการรับรู้รายไดจ้ากดอกเบ้ียของลูกหน้ีดงักล่าวในทางบญัชีเท่านั้น และลูกหน้ีดงักล่าวสหกรณ์ฯไดมี้การตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ต็มจ านวนแลว้ ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิประจ าปีแต่อยา่งไร และการตดัลูกหน้ีดงักล่าว
เป็นเพียงการปฏิบติัทางบญัชีเท่านั้น มิไดเ้ป็นการระงบัซ่ึงสิทธิเรียกร้องจาก ลูกหน้ีตามค าพิพากษาทั้ง 2 ราย และ
ยงัคงมีสิทธิในการติดตามลูกหน้ีต่อไปภายในระยะเวลา 10 ปี หรือตามอายคุวามของคดีท่ีคงเหลืออยู ่ 
         นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดข้อใหท่ี้ประชุมมีการพิจารณาลงมติอีกคร้ังภายหลงัท่ีหวัหนา้
ส านกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ชลบุรี ไดช้ี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหส้มาชิกไดรั้บทราบแลว้ 
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       มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้ตัดลูกหน้ีตามค าพิพากษาท่ีได้มีการ
ด าเนินการจนถึงท่ีสุดแลว้เป็นหน้ีสูญ ตามคณะกรรมการด าเนินการน าเสนอ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 
498 คะแนน ไม่เห็นดว้ย 275 คะแนน และงดออกเสียง 77 คะแนน 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมัติการลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เร่ืองข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 

เพื่อให้การบริหารงานเก่ียวกบัการลงทุนของสหกรณ์ฯส าหรับปี 2563 สามารถด าเนินการไดห้ลากหลาย
รูปแบบ โดยไดรั้บผลประโยชน์และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ. 2542 
มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก าหนด เร่ืองขอ้ก าหนดการฝากหรือลงทุน
อยา่งอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  
      จึงใคร่ขอเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  พิจารณาการลงทุนส าหรับปี 2563  วงเงินไม่เกิน 500 ลา้น
บาท โดยมีแนวทางการลงทุนดงัน้ี 
           1. การลงทุนโดยสหกรณ์ฯเป็นผูด้  าเนินการ 
              2. การลงทุนโดยผา่นกองทุนส่วนบุคคล 
    ส าหรับกรอบการลงทุนมีรายละเอยีดดังนี ้                 
              1. กรอบการลงทุนตามพ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได ้ดงัต่อไปน้ี 
                     (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
                     (2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบนัการเงินท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน    
                           แก่สหกรณ์ 
                     (3) ซ้ือหลกัทรัพยข์องรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
                     (4) ซ้ือหุ้นของธนาคารท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
                     (5) ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
                     (6) ซ้ือหุ้นของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่ 
                          กิจการของสหกรณ์โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
                     (7) ฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
             2. กรอบการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ก าหนด เร่ืองข้อก าหนดการฝาก
หรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 
                     (1) บตัรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผูอ้อก 

        (2) ตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารเป็นผูรั้บรอง สลกัหลงั  หรือรับอาวลั หรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีธนาคาร 
             เป็นผูส้ลกัหลงัหรือรับอาวลั โดยไม่มีขอ้จ ากดัความรับผดิ 

                     (3) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีธนาคารซ่ึงมิใช่รัฐวสิาหกิจเป็นผูอ้อก 
                     (4) บตัรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน ท่ีออกโดยบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์  
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ซ่ึงสถาบนัการเงินคุม้ครองเงินฝากประกนัการช าระคืนตน้เงินและดอกเบ้ีย 
                     (5) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น 
                           หลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย ์    
                           เป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนั้นไดรั้บการจดัอนัดบัความ 
  น่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั A- ข้ึนไป จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
  จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                     (6) หุน้กูท่ี้มีหลกัประกนั หรือหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั  

A- ข้ึนไป จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบั 
                           หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                     (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวสิาหกิจจดัตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 และอยูใ่นการก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
              3. กรอบการลงทุนตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ 
            เสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติัให้สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั ลงทุนตามกรอบของ 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก าหนด และขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ฯ ส าหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท โดยมีแนวทางการลงทุน ดงัน้ี 
                1. การลงทุนโดยสหกรณ์ฯเป็นผูด้  าเนินการ 
                 2. การลงทุนโดยผา่นกองทุนส่วนบุคคล 

    ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นห้องประชุม ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 850 คน เกินกวา่จ านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 51 จึง
เสนอให้ท่ีประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัการลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศ
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ  
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติัให้ลงทุนตามกรอบของ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 
2542 มาตรา 62 ตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก าหนด และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ส าหรับ
ปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท โดยมีแนวทางการลงทุน 2 ทาง คือ แนวทางท่ี 1 การลงทุนโดยสหกรณ์ฯ เป็น
ผูด้  าเนินการ และแนวทางท่ี 2 การลงทุนโดยผ่านกองทุนส่วนบุคคล ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 735 
คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และงดออกเสียง 115 คะแนน 

วาระที ่11 พจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมและค า้ประกนั ประจ าปี 2563 
               ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือการค ้า
ประกนัของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ประกอบดว้ยประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เร่ือง ค านิยามวงเงินการกูย้มืหรือค ้าประกนั
ของสหกรณ์ ประกาศ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561  
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                   ขอ้มูลสนบัสนุนประกอบการพิจารณา 
                   ณ  วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562  
                   สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั  
                   มีทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ เป็นจ านวนเงิน 4,246.65 ลา้นบาท 
                   มีทุนส ารอง เป็นจ านวนเงิน 205.39 ลา้นบาท 
                   1. เป็นวงเงินท่ีก าหนดเท่ากบัปี  2562   
                   2. เป็นวงเงินเม่ือเทียบกบัทุนส ารองของสหกรณ์ฯคิดเป็น 2.19 เท่า (450 ลา้น/205.39 ลา้น)  
                   3. เป็นวงเงินเม่ือเทียบกบัทุนเรือนหุน้สมาชิกคิดเป็น 0.11 เท่า  (450 ลา้น/4,246.65 ลา้น) 
                   4. เป็นวงเงินเม่ือเทียบกบัเงินรับฝากของสมาชิกคิดเป็น 0.20 เท่า (450 ลา้น/2,202.05 ลา้น) 
                   5. เป็นวงเงินเม่ือเทียบกบัทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินส ารองของสหกรณ์ฯคิดเป็น 0.10 เท่า 
                       (450 ลา้น/4,452.04 ลา้น)  ซ่ึงนายทะเบียนก าหนดไวไ้ม่เกิน 1.5 เท่า 
                   6. ส าหรับวงเงินกูย้มืท่ีสหกรณ์ฯมีอยูปั่จจุบนั O/D ธนาคารกรุงไทย จ ากดั สาขาชลบุรี   
                       จ  านวน 20 ลา้นบาท 
                   7. ตั้งแต่ปี 55 – 58 สหกรณ์ฯมีการใชว้งเงินกูย้ืมระหวา่งสหกรณ์ในระหวา่งปีจ านวน 100 ลา้นบาท เพื่อ
ใชบ้ริหารงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ     
                   8. เป็นการตั้งวงเงินส ารองไวส้ าหรับภาวะฉุกเฉินท่ีจ าเป็นตอ้งใชว้งเงินกู ้โดยไม่ตอ้งเรียกประชุมวสิามญั           

 คณะกรรมการด าเนินการ ขอเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 เพื่ออนุมติัก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์
อาจกูย้มืและค ้าประกนั ประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 450,000,000.00 บาท (ส่ีร้อยหา้สิบลา้นบาทถว้น) ส าหรับการ
ด าเนินกิจการสหกรณ์ ซ่ึงเป็นวงเงินกูย้มืและค ้าประกนัท่ีเท่ากบัปี 2562 
    ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นห้องประชุม ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 850 คน เกินกวา่จ านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 51 จึง
เสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือค ้าประกนั ประจ าปี 2563 
              มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมติัวงเงิน ซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืมและค ้ าประกนั
ประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 450,000,000.00 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบลา้นบาทถว้น) เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของ
สหกรณ์ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 735 คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และงดออกเสียง 115 คะแนน 
 
วาระที ่12 พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ 
 คณะกรรมการด าเนินการไดน้ าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 ใหพ้ิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัจ านวน 
5 ขอ้ ดงัน้ี 
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1.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 33  คุณสมบัติของสมาชิก 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

ข้อ 33 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิก
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
(2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นพนกังานสังกดั บริษทั ปตท.
จ ากดั (มหาชน) หรือพนกังานประจ า 
ของสหกรณ์ หรือพนกังานสังกดั
บริษทัในเครือของบริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) หรือพนกังานกลุ่มท่ีบริษทั
ในเครือของ บริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน)ถือหุน้ หรือพนกังานบริษทั 
ท่ีเคยมีขอ้ตกลงใหค้วามร่วมมือกบั
สหกรณ์ฯ 
(4) เป็นผูมี้ความประพฤติและมีนิสัยดี
งาม 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการให้
กูย้มืเงิน เวน้แต่จะสมคัรเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์อ่ืนเพื่อการออมทรัพย ์
และท าหนงัสือแจง้สถานภาพสมาชิก
ของสหกรณ์อ่ืนใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 

ข้อ 33 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิก
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
(2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นพนกังานสังกดั บริษทั ปตท.
จ ากดั (มหาชน) หรือพนกังานประจ า 
ของสหกรณ์ หรือพนกังานสังกดั
บริษทัในเครือของบริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) หรือพนกังานกลุ่มท่ีบริษทั
ในเครือของ บริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน)ถือหุน้ หรือพนกังานบริษทั 
ท่ีเคยมีขอ้ตกลงใหค้วามร่วมมือกบั
สหกรณ์ฯ 
(4) เป็นผูมี้ความประพฤติและมีนิสัยดี
งาม 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการให้
กูย้มืเงิน  
(6) เป็นผูมี้สัญชาติไทย 
(7) เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ยกเวน้พนกังานประจ าสหกรณ์ออม
ทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความในบท
นิยาม 
ค าวา่ “ สหกรณ์ ” 
ในมาตรา 3 แห่ง   
พระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ.2562 

    ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมไดน้บั
จ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นห้องประชุม ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 850 คน เกินกวา่จ านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 51 จึงเสนอ
ใหท่ี้ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 33 คุณสมบติัของสมาชิก 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
ขอ้ 33 ตามท่ีเสนอและให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 748 คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และ
งดออกเสียง 102 คะแนน 
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2.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 34  การเข้าเป็นสมาชิก 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขใหม่ เหตุผล 

ข้อ 34 การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัรเขา้
เป็นสมาชิก ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึง
สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้ 
       บุคคลท่ีเคยลาออกจากการเป็น
สมาชิกแลว้ และมีความประสงคจ์ะ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ตอ้งมี
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี นบัจาก
วนัท่ีรับค่าหุ้นสะสมคืนจากสหกรณ์
จนถึงวนัสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
         เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณา ปรากฎวา่ผูส้มคัรมี
คุณสมบติัถูกตอ้ง ตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 33  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ ก็
ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกได ้แลว้เสนอ
เร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท่ี้
ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
         ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่
รับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม เม่ือผูส้มคัรร้องขอก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการน าเร่ือง
เสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวนิิจฉยัช้ีขาด 
มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับเขา้เป็น
สมาชิกในกรณีดงัวา่ น้ีตอ้งมีคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่ง
จ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 
 

ข้อ 34 การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัรเขา้เป็น
สมาชิก ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตาม
แบบท่ีก าหนดไว ้     
        บุคคลท่ีเคยลาออกจากการเป็น
สมาชิกแลว้ และมีความประสงคจ์ะสมคัร
เขา้เป็นสมาชิกใหม่ตอ้งมีระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 1 ปี นบัจากวนัท่ีรับค่าหุน้สะสม
คืนจากสหกรณ์จนถึงวนัสมคัรเขา้เป็น
สมาชิก  
          ยกเวน้   กรณีท่ีสมาชิกลาออกจาก
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ จะสมคัรเขา้เป็น
สมาชิกใหม่ตอ้งมีระยะเวลาในการเป็น
สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพติดต่อกนั  
ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัจากวนัท่ีสมคัรเขา้เป็น
สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพคร้ังล่าสุด 
         เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณา ปรากฎวา่ผูส้มคัรมี
คุณสมบติัถูกตอ้ง ตามท่ีก าหนดไวใ้น 
ขอ้ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ ก็ให้
รับเขา้เป็นสมาชิกได ้แลว้เสนอเร่ือง 
การรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท่ี้ประชุมใหญ่
คราวถดัไปทราบ 
         ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่รับ
ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็
ตาม เม่ือผูส้มคัรร้องขอก็ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการน าเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อ
วนิิจฉยัช้ีขาด มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้
รับเขา้เป็นสมาชิกในกรณีดงัวา่น้ี ตอ้งมี
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่ง
จ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 

1. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหมายเหตุ
ทา้ย  พระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530   
หมายเหตุ - เหตุผลในการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบั
น้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควร
ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพโดยความสมคัร
ใจของนายจา้งและลูกจา้ง เพื่อ
ประสงคจ์ะใหเ้ป็นสวสัดิการแก่
ลูกจา้งเม่ือออกจากงาน ตลอดจน
ส่งเสริมการระดมเงินออม
ภาคเอกชน ....ฯลฯ.... 
2. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ ขอ้ 40 การขาด
สมาชิกภาพ (6) ถูกใหอ้อกจาก
สหกรณ์ ตามขอ้บงัคบัขอ้ 42   
และขอ้  42 (8) การให้ออกจาก
สหกรณ์ เม่ือสมาชิกลาออกจาก
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
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    ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นห้องประชุม ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 850 คน เกินกวา่จ านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 51 จึง
เสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 34 การเขา้เป็นสมาชิก 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
ขอ้ 34 ตามท่ีเสนอและให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 797 คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และ
งดออกเสียง 53 คะแนน 
 

 3. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

ข้อความเดิม ข้อความทีแ่ก้ไขใหม่ เหตุผล 

ข้อ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบตอ้งมี 
คุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาทั้งบรรลุนิติภาวะ
และยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ในกรณีท่ียงไัม่บรรลุนิติภาวะจะตอ้ง
ไดรั้บค ายนิยอมจากผูป้กครองเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
(3) ตอ้งเป็นทายาทของสมาชิกผูเ้สียชีวติ 
ไดแ้ก่คู่สมรส, บุตร 
และบิดามารดา 
(4) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและค าสั่งของ
สหกรณ์ 
(6) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงค ์
ในการใหกู้ย้มืเงิน 

ข้อ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  
ผูท่ี้จะสมคัรเป็นสมาชิกสมทบตอ้งมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ 
(3) ตอ้งเป็นทายาทของสมาชิก
ผูเ้สียชีวติ ไดแ้ก่    คู่สมรส, บุตรและ
บิดามารดา 
(4) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมาย
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและค าสั่งของ
สหกรณ์ 
(6) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการให้
กูย้มืเงิน 
(7) เป็นผูมี้สัญชาติไทย 

1. เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ค าแนะน าของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
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 ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นห้องประชุม ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 850 คน เกินกวา่จ านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 51 จึง
เสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 47/2 คุณสมบติัของสมาชิกสมทบ 
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
ขอ้ 47/2 ตามท่ีเสนอและให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 690 คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และ
งดออกเสียง 160 คะแนน 
 

4. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 54 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง 

ข้อความเดิม ข้อความทีแ่ก้ไขใหม่ เหตุผล 

ข้อ 54 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง 
ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการไม่
เกินสิบหา้คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการใหเ้ลือกโดยวธีิเลือกประธาน
กรรมการหน่ึงคน และ กรรมการอ่ืนอีก
ไม่เกินสิบส่ีคน ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้งระหวา่งกนัเองเป็น
รองประธานกรรมการหน่ึงคนหรือหลาย
คน เลขานุการหน่ึงคน และเหรัญญิกหน่ึง
คน และจะใหมี้ผูช่้วยเลขานุการ หรือ
ผูช่้วยเหรัญญิกดว้ยก็ได ้นอกนั้นเป็น
กรรมการ 

ข้อ 54 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง        
ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ   
สิบหา้คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก ท่ีไดรั้บการสรรหาจากสมาชิกใน
เขตเลือกตั้งต่างๆการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการด ารงต าแหน่ง ใหเ้ลือกโดยวธีิ
เลือกประธานกรรมการหน่ึงคน และ 
กรรมการอ่ืนอีกสิบส่ีคน ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้งระหวา่งกนัเองเป็น   
รองประธานกรรมการหน่ึงคนหรือหลาย
คน เลขานุการหน่ึงคน และเหรัญญิกหน่ึง
คน และจะใหมี้ผูช่้วยเลขานุการ หรือผูช่้วย
เหรัญญิกดว้ยก็ได ้นอกนั้นเป็นกรรมการ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ค าแนะน าของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ตาม
หนงัสือนายทะเบียน
สหกรณ์ 
ท่ี กษ 0216/07008 ลง
วนัท่ี 4 เมษายน 2543 
จ  านวนคณะกรรมการ
ด าเนินการจะตอ้งก าหนด
จ านวนให้แน่นอน และ
ไม่ให้ใช้ค าว่า  
“จ านวนไม่เกนิ.........คน”  
 

 

    ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นห้องประชุม ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 850 คน เกินกวา่จ านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 51 จึง
เสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 54 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
ขอ้ 54 ตามท่ีเสนอและให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 780 คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และ
งดออกเสียง 70 คะแนน 
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  5.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 70 และเพิม่เติม ข้อ 70/1 – ข้อ 70/6 ผู้ตรวจสอบกจิการ  

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

ข้อ 70 ผู้ตรวจสอบกจิการ ให้ท่ีประชุม
ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถในดา้นธุรกิจการเงิน หรือ
การบญัชี หรือการเศรษฐกิจ หรือ
กฎหมาย หรือการสหกรณ์ หน่ึงคน 
หรือหลายคน ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี 
       จ  านวนผูต้รวจสอบกิจการตาม
วรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
        ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ หรือผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่ง
หนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์เป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการไม่ได ้

ข้อ 70  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุม
ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู ้
มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้าน
ธุรกิจ การเงิน หรือการบัญชี หรือการ
เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย หรือการสหกรณ์ 
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามของผูต้รวจสอบ
กิจการ ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ 
ให้เป็นผู ้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ประจ าปี 
       จ  านวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรค
หน่ึง  ให้ เ ป็นไปตาม ท่ีนายทะ เ บี ยน
สหกรณ์ก าหนด โดยให้ท่ีประชุมใหญ่
เลือกตั้ งจ  านวน 3 คน และให้เลือกตั้ ง
ส ารองไวอี้ก 1 คน เผื่อกรณีผูต้รวจสอบ
กิจการท่ีไดรั้บเลือกตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ได ้
กรณีเป็นนิติบุคคลให้ท่ีประชุมใหญ่เลือก
เป็นผูต้รวจสอบกิจการ 1 นิติบุคคล และ
ให้เลือกส ารองไว ้1 นิติบุคคล เผื่อนิติ
บุคคลท่ีได้รับเลือกแล้วปฏิบัติหน้าท่ี
ไม่ได ้โดยให้ค  านึงถึงขนาดและปริมาณ
ธุรกิจของสหกรณ์ 
       ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ หรือผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งหน้าท่ี
ประจ า  ในสหกรณ์ เป็นผู ้ตรวจสอบ
กิจการไม่ได ้
ข้อ 70/1 ขั้ นตอนและวิธีการเลือกตั้ ง
ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการประกาศรับสมคัรผูต้รวจสอบ
กิจการ และพิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบ
กิจการ ท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลักษณะ

- เพื่อให้เป็นไปตามค าแนะน าของ       
นายทะเบียนสหกรณ์ 
- เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยเร่ือง 
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
พ.ศ. 2555 
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ต้องห้ามตามระเ บียบ นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด  และน า เสนอ ช่ือผู ้
ตรวจสอบกิจการท่ีผ่านการคดัเลือกให้ท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตั้ งโดยวิธีลงคะแนน
เปิดเผย และให้ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งคะแนน
สูงสุดเป็นผู ้ตรวจสอบกิจการ หากมี
คะแนนเท่ากนัให้ประธานออกเสียงเพิ่ม
อีกหน่ึงเสียง และให้ผูท่ี้ได้รับเลือกตั้ ง
ล าดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบ
กิจการส ารอง จ านวน 1 คน 
      กรณีผูต้รวจสอบกิจการไดพ้น้จาก
ต าแหน่งดว้ยเหตุตามขอ้ 70/3 
(2),(3),(4),(5) ใหผู้ต้รวจสอบกิจการ
ส ารองปฏิบติังานไดท้นัทีเท่าระยะเวลาท่ี
ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู ่
หรือจนกวา่จะมีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบ
กิจการใหม่ 
ข้อ 70/2 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นต าแหน่ง
ไดมี้ก าหนดเวลาหน่ึงปีทางบญัชีสหกรณ์
ถ้าเม่ือครบก าหนดเวลาแล้วยงัไม่มีการ
เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้
ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหน้าท่ี
ไปพลางก่อน ผูต้รวจสอบกิจการท่ีพ้น
จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าได ้
ข้อ 70/3 การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผูต้รวจสอบกิจการต้องพ้นจาก
ต าแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
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(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็น
หนังสือยื่นต่อประธานคณะผูต้รวจสอบ
กิจการหรือยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์แลว้แต่กรณี 

(4) ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติ
ถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากต าแหน่ง
ทั้งคณะหรือรายบุคคล 

(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
ข้อ 70/4 อ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบ
กจิการ  
ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหนา้ท่ี
ตรวจสอบการด าเนินงาน ทั้งปวงของ
สหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด 
บญัชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจน
ทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ทั้งปวงของสหกรณ์ 
เพื่อทราบฐานะและขอ้เท็จจริงของ
สหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความ
ถูกตอ้งของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภท
ของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้
ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ 
ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ทั้งทาง
วชิาการ และทางปฏิบติัในกิจการนั้นๆ 

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้ ง
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจา้งและหลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตาม
แผนงาน  
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และการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของสหกรณ์ 

(5) ติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
ตลอดจนค าสั่งต่าง  ๆของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของ
สหกรณ์ หรือกิจการอ่ืน ๆ เพื่อใหเ้กิดผลดี
แก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
     การตรวจสอบกิจการและการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ ผูต้รวจสอบกิจการตอ้ง
ปฏิบติังานตามแนวปฏิบติัการตรวจสอบ
กิจการท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด 
ข้อ 70/5 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้
ผูต้รวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบประจ าเดือน และประจ าปี
รวมทั้งขอ้สังเกตุขอ้เสนอแนะเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และเขา้ร่วมประชุมเพื่อแจง้
ผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อ
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุม
ประจ าเดือนคราวถดัไปและรายงานผลการ
ตรวจสอบประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ดว้ย 
        กรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการพบวา่มี
เหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกของสหกรณ์อยา่งร้ายแรง หรือ
สหกรณ์มีการปฏิบติัไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือ
ค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้งขอ้บงัคบั 
ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือค าสั่งของ
สหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
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สมาชิกและสหกรณ์อยา่งร้ายแรง ใหแ้จง้
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการทนัทีเพื่อด าเนินการแกไ้ข และ
ใหจ้ดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวต่อ
ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ และ
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั/ส านกังาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครท่ีก ากบั
ดูแลโดยเร็ว 
       ให้ผูต้รวจสอบกิจการติดตามผลการ
แกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ และส าเนา
รายงานผลการแกไ้ขและผลการติดตามของผู ้
ตรวจสอบกิจการต่อส านักงานตรวจบญัชี
สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหรือ
ส านกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
ท่ีก ากบัดูแล 
ข้อ 70/6 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  
กรณีผูต้รวจสอบกิจการปฏิบติัหรือละเวน้
การปฏิบติัตามอ านาจหน้าท่ี หรือประพฤติ
ผิดจริยธรรมในการปฏิบติังานจนเป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหายผู ้ตรวจสอบ
กิจการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายให้แก่
สหกรณ์ หรือหากตรวจพบขอ้บกพร่องของ
สหกรณ์ ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
ทราบโดยเร็ ว ผู ้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่
สหกรณ์ดว้ยเหตุไม่แจง้นั้น 
      การพิจารณาความรับผดิของผูต้รวจสอบ
กิจการใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่ 
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 ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นห้องประชุม ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 850 คน เกินกวา่จ านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 51 จึง
เสนอให้ท่ีประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 70,ขอ้ 70/1,ขอ้ 70/2,ขอ้ 70/3,ขอ้ 70/4,ขอ้ 70/5 
และ ขอ้ 70/6 ผูต้รวจสอบกิจการ 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
ขอ้ 70,ขอ้ 70/1,ขอ้ 70/2,ขอ้ 70/3,ขอ้ 70/4,ขอ้ 70/5 และ ขอ้ 70/6 ตามท่ีเสนอและให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ส าหรับคะแนน
เสียงเห็นชอบจ านวน 750 คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และงดออกเสียง 100 คะแนน 

วาระที ่13 พจิารณาและการเสนอช่ือผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าธรรม-เนียมการ
สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการสอบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ขอ้ 6 คุณสมบติัของผูส้อบบญัชี 
ประกอบกบัแนวทางการสรรหาผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ตามประกาศนายทะเบียน เร่ืองหลกัเกณฑ์การพิจารณาและ
วธีิการเสนอช่ือผูส้อบบญัชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูส้อบ
บญัชีสหกรณ์และวธีิการพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีภากเอกชน ดงัน้ี                     

           ส าหรับปี 2563 มีผูส้อบบญัชีเสนอรับงานเขา้มาใหค้ณะกรรมการด าเนินงานไดพ้ิจารณา จ านวน 3 ราย โดย
มีรายนามดงัน้ีดงัน้ี 

           1. บริษทั ส านกับญัชีทองเอก จ ากดั 
           2. บริษทั ผอ่งใสชาญเช่ียวออดิท จ ากดั 
           3. บริษทั เอน็.เอส.เค สอบบญัชี จ  ากดั 
        ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังท่ี 11/2562 วนัท่ี 24 กนัยายน 2562 มีมติพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชี

รายท่ี 1 เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ เลือกผูส้อบบญัชีส ารอง อีก  2 ราย โดยรายนามต่อไปน้ี  
                รายท่ี 1.   บริษทั ส านกับญัชีทองเอก จ ากดั  โดยเสนอผูส้อบบญัชี คือ 
                             นางสาวสุกญัญา พชัรีกร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7856 
                รายท่ี 2.   บริษทั ผอ่งใสชาญเช่ียวออดิท จ ากดั โดยเสนอผูส้อบบญัชี คือ 
                               นางผอ่งใส ชาญเช่ียว   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2668 
                รายท่ี 3.   บริษทั เอ็น.เอส.เค  สอบบญัชี จ  ากดั โดยเสนอผูส้อบบญัชี คือ 
                              นายเอกชยั  เตียววงคไ์ทย   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5850 

คณะกรรมการด าเนินการ ขอเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งผูส้อบบญัชี
ภาคเอกชนท่ีมีคุณสมบติัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ดงัน้ี 
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นางสาวสุกญัญา พชัรีกร บริษทั ส านกับญัชีทองเอก จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจ
ก๊าซ ปตท.จ ากดั ประจ าปี 2563 ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี  และพิจารณา
ผูส้อบบญัชีภาคเอกชนจากบริษทั ผอ่งใสชาญเช่ียวออดิท จ ากดั และบริษทั เอ็น.เอส.เค สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีส ารอง ประจ าปี  2563 

ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นห้องประชุม ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 850 คน เกินกวา่จ านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 51 จึง
เสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาเลือกตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ประจ าปี 2563 
             มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากเลือกตั้ง นางสาวสุกญัญา พชัรีกร บริษทั ส านกับญัชี
ทองเอก จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จ านวน 60,000.00 บาท (หกหม่ืน
บาทถว้น) และเลือกตั้งนางผอ่งใส  ชาญเช่ียว  บริษทั ผอ่งใสชาญเช่ียวออดิท จ ากดั นายเอกชยั เตียววงคไ์ทย  บริษทั 
เอ็น.เอส.เค สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีส ารองประจ าปี 2563 ตามล าดบั ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 
719 คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และงดออกเสียง 131 คะแนน 

วาระที ่14 พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2563 
 นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ได้ขอเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี เล่ือนวาระแต่งตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2563 มาพิจารณาก่อน เพื่อให้การด าเนินงานเร่ืองการเลือกตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 36 และผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563 เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2561  

และขอเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีเป็นสมาชิกให้ท าหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2563 โดยมีรายนามดงัน้ี 
                 1. นายไพศาล    สลกัฤทยั   ท าหนา้ท่ี ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง 
                 2. นางสาวพิมพพ์ร  ไชยจรัส            ท าหนา้ท่ี คณะกรรมการเลือกตั้ง 
                 3. นายเดชา  บุญวรรณ์  ท าหนา้ท่ี คณะกรรมการเลือกตั้ง 
                 4. นายอรรณพ  ดีเหลือ  ท าหนา้ท่ี คณะกรรมการเลือกตั้ง 
                 5. นายประเสริฐ   เส็งดอนไพร   ท าหนา้ท่ี เลขานุการคณะท างาน 
          มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งบุคคลตามรายนามท่ีคณะกรรมการด าเนินการน าเสนอ
จ านวน 5 คน เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2563 

วาระที ่15 พจิารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี 2563 
       ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53ประกอบกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559  ขอ้12  และขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 70  ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน หรือการบญัชี หรือการเศรษฐกิจ หรือกฎหมาย 
หรือการสหกรณ์คนหน่ึง หรือหลายคน ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี  
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          จ านวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
             ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์เป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการไม่ได ้

 คณะกรรมการด าเนินการไดก้ าหนดให้มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563 แทนผูต้รวจสอบ
กิจการท่ีครบวาระในปี 2562  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

       1. ก าหนดวนัเปิดรับสมคัรสมาชิกท่ีประสงคจ์ะเป็นผูต้รวจสอบกิจการ จ านวน 2 คน 
           1.1 ระหวา่ง วนัท่ี 2 - 16 กนัยายน 2562   
           1.2 ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ท่ี 55 
           1.3 ไม่เป็นกรรมการด าเนินการ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 56 ซ่ึงพน้จากต าแหน่งยงัไม่ครบ 2 ปี 
      ทางบญัชี 
       2. ก าหนดวธีิการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ โดยวิธีลงคะแนนในวนัประชุมใหญ่ 

                             2.1 โดยแจกบตัรลงคะแนนตั้งแต่เวลาลงทะเบียน 
                         2.2 ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนการประชุม 
                     3. รายนามผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี 2562 

                    3.1 นายพิพฒัน์ ทรงอกัษร สมาชิกเลขท่ี 00773 สังกดับริษทั PTT  
                           (1) ประสบการณ์ในการท างาน 
                                 - ผูจ้ดัการส่วนความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และ 
                                   มวลชนสัมพนัธ์ ปฏิบติังานบริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ  ากดั จงัหวดัระยอง  
                           (2) ความสามารถพิเศษ 
                                 - เป็นผูต้รวจติดตามภายในระบบ ISO 
                                 - อดีตเป็นผูพ้ิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 2  
                    3.2 นายเมธี ภูศรี สมาชิกเลขท่ี 00859 สังกดับริษทั PTT 
                          (1) ประสบการณ์ในการท างาน 
                                - เป็นรองประธานประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 
                                - เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
                                - เป็นผูพ้ิพากษาสมทบศาลแรงงาน ภาค 2 
                                - เป็นผูป้ระนอมศาลจงัหวดัระยอง 
                          (2) ความสามารถพิเศษ 
                                - ดา้นกฎหมาย 
                               - ผา่นการอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบกิจการ 
                    3.3 นายบวรกฤษฏ์ิ ฉากพิมายทวกีุล สมาชิกเลขท่ี 02969 สังกดับริษทั PTT 

 
 



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  51 

 

                         (1) ประสบการณ์ในการท างาน 
                               - เป็นพนกังานควบคุมการผลิตท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 13 ปี 
                               - ไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีควบคุมงานและตรวจสอบโครงการก่อสร้าง 
                                 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองหน่วยท่ี 6 จนแลว้เสร็จ 
                         (2) ความสามารถพิเศษ 
                               - ดา้นกฎหมายเบ้ืองตน้ 
                               - จบการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
                               - ผา่นการอบรมหลกัสูตร PDP  Business Management จากหน่วยงาน PLLI 
                                 เก่ียวกบัความรู้ดา้นการเงินและการบญัชี 
                               - ผา่นการอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบกิจการ  
 

4. คณะกรรมการด าเนินการขอน าเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผูต้รวจสอบการ ประจ าปี 2563 
จ านวน 2 คน โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 60,000.00 บาท (หกหม่ืนบาทถว้น) ต่อปี 

5. ผลการลงคะแนนเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี 2563 มีดงัน้ี 
    - นายพิพฒัน์ ทรงอกัษร                ไดค้ะแนน 1,437 คะแนน 
    - นายเมธี ภูศรี                               ไดค้ะแนน 1,477 คะแนน             
    - นายบวรกฤษฏ์ิ ฉากพิมายทวกีุล ไดค้ะแนน    957 คะแนน 
   

              นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมใหญ่ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บการ
เลือกตั้งดว้ยคะแนนสูงสุด จ านวน 2 คน เป็นผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี 2563 
                มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทเ์ลือกตั้งนายเมธี ภูศรี และนายพิพฒัน์    ทรงอกัษร 
เป็นผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี 2563 จ านวน 2 ท่าน โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 60,000.00 บาท (ห้า
หม่ืนบาทถว้น) ต่อปี  

วาระที ่16 พจิารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2563 
ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. 

จ ากดั ขอ้ 54 ก าหนดวา่ “การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการไม่เกินสิบห้าคน ซ่ึง
ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ให้เลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการหน่ึง
คนและกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบส่ีคน ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งระหวา่งกนัเองเป็น รองประธานกรรมการ
หน่ึงคนหรือหลายคน  เลขานุการหน่ึงคนและเหรัญญิกหน่ึงคน และจะให้มีผูช่้วยเลขานุการหรือผูช่้วยเหรัญญิกดว้ยก็
ได ้นอกนั้นเป็นกรรมการ” 

คณะกรรมการด าเนินการได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2563  แทน
คณะกรรมการด าเนินการท่ีครบวาระในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. ก าหนดการเปิดรับสมคัรสมาชิกท่ีประสงคจ์ะเป็นกรรมการด าเนินการ  
       1.1 เปิดรับสมคัรระหวา่ง วนัท่ี 2 - 16 กนัยายน 2562  
       1.2 จ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง จ  านวน 7 คน 
             - เขตเลือกตั้งท่ี 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ                                    จ  านวน 2 คน 
             - เขตเลือกตั้งท่ี 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ                                                 จ  านวน 1 คน 
             - เขตเลือกตั้งท่ี 4 บริษทั PTTGC                                                                   จ  านวน 2 คน 
             - เขตเลือกตั้งท่ี 5 บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต 4                                          จ  านวน 1 คน 
             - เขตเลือกตั้งท่ี 6 สมาชิกนอกเหนือจากเขตเลือกตั้งท่ี 1 ถึง เขตเลือกตั้งท่ี 5  จ  านวน 1 คน  

                     1.3 กรรมการท่ีครบวาระประจ าปี 2562 จ านวน 7 คน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
                           1. นายพรชยั พลอยเพชรา            กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
                          2. นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ            กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ                               
                           3. นายชาญชยั มูลจนัทร์หอม       กรรมการเขต 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ  
                           4. นายมณฑล แพทอง                  กรรมการเขต 3 บริษทั PTT นอกเหนือเขต 1 และ เขต 2                                                                    
                           5. นายประเสริฐ เส็งดอนไพร      กรรมการเขต 4 บริษทั PTTGC  
                           6. นายพิชยั ชินะอมรรัตน์            กรรมการเขต 4 บริษทั PTTGC 
                           7. นางสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ ์ กรรมการเขต 5 บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต 4 

2. การเลือกกรรมการด าเนินการใหใ้ชว้ธีิการเลือกสรร เพื่อน าเสนอท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
3. ก าหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการ มี 3 วธีิ ดงัน้ี 

                     3.1 วธีิการลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั้งท่ีก าหนด 
                     3.2 วธีิการลงคะแนนเลือกสรร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail: E-mail) 
                     3.3 วธีิการลงคะแนนเลือกสรร ทางจดหมายไปรษณีย ์

4. ก าหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการในแต่ละเขตเลือกตั้ง ดงัน้ี 
                     4.1 เขตเลือกตั้งท่ี 1 ส าหรับสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้งสังกดัสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ                 
                           ลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั้งท่ีก าหนด  
                           ยกเว้นสมาชิก ท่ีปฏิบติังาน ประจ า ณ ฐานปฏิบติัการนอกชายฝ่ังลงคะแนนทางจดหมาย 
              อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                    4.2 เขตเลือกตั้งท่ี 2 ส าหรับสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้งสังกดัสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ 
                          ลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั้งท่ีก าหนด  
                    4.3 เขตเลือกตั้งท่ี 4 ส าหรับสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้งสังกดับริษทั PTTGC 
                          ลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั้งท่ีก าหนด  
                    4.4 เขตเลือกตั้งท่ี 5 สมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้งสังกดับริษทัในเครือกลุ่ม ปตท. หรือ  PTT Group  
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                              ท่ีนอกเหนือจากเขตเลือกตั้งท่ี 4 ลงคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                    4.5 เขตเลือกตั้งท่ี 6 สมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีอยูน่อกเหนือจากเขตเลือกตั้งท่ี 1 – 5 
                          ลงคะแนนเลือกสรรทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) หรือ ลงคะแนน 
                          เลือกสรรทางจดหมายไปรษณีย ์โดยวธีิการใดวธีิการหน่ึงเท่านั้น      
           5. ก าหนดเง่ือนไขการใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกสรร ดงัน้ี 
                     5.1 การลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรร ณ คูหา เลือกตั้งท่ีก าหนด 
                           - การลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรร ณ คูหา ตามสถานท่ี วนั เวลา ท่ีก าหนด โดยใชสิ้ทธิได ้
                              เพียงคร้ังเดียว  
                     5.2 การลงคะแนนเลือกสรรทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                           - การลงคะแนนเลือกสรรภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยใชสิ้ทธิไดเ้พียงคร้ังเดียว ถา้ท่าน 
                              สมาชิกลบ E-mail ทิ้งจะใชสิ้ทธิเลือกสรรผูส้มคัรไม่ได ้
                     5.3 การลงคะแนนเลือกสรร ผา่นทางจดหมายไปรษณีย ์
                            5.3.1 การส่งบตัรลงคะแนนเลือกสรร สหกรณ์ฯจะส่งบตัรเลือกสรรใหส้มาชิก 
                                     ทางจดหมายลงทะเบียน ตอบรับ ผา่นไปรษณียไ์ทย  
                            5.3.2 การใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกสรรส่งบตัรเลือกสรร กลบัมายงัสหกรณ์ฯ ทางจดหมาย 
                                     ลงทะเบียน ผา่นไปรษณียไ์ทย   
            6. ก าหนดวนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรร                
                      6.1 วนั เวลา ลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั้งท่ีก าหนด  
                            - ระหวา่งวนัท่ี 15-31 ตุลาคม 2562  เฉพาะวนัท าการ 
                            - วนัท่ี 15-30 ตุลาคม 2562 ระหวา่งเวลา 08.00 ถึง 17.00 น.  
                            - วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 ระหวา่งเวลา 08.00 ถึง 15.00 น. 
                            - เวน้วนัหยุดราชการ และหยดุพกัระหวา่งเวลา 12.00 – 13.00 น. 
                            ยกเว้น เขตเลือกตั้งท่ี 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยเลือกตั้งโรงแยกก๊าซระยอง  
                                        ขยายเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งเพิ่มอีก 1 วนั 
                            - วนัเลือกสรรตั้งแต่วนัท่ี 15 – 31 ตุลาคม 2562 ระหวา่งเวลา 08.00 – 17.00 น.   
                            - วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ระหวา่งเวลา 08.00 – 15.00 น.                         
                            - วนัเปิดหีบบตัรเลือกตั้ง วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 หลงัเวลา 15.00 น. เป็นตน้ไป                       
                      6.2 วนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรรผูส้มคัร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                            - ระหวา่งวนัท่ี 15-31 ตุลาคม 2562   
                            - วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 ส้ินสุดการลงคะแนนเลือกสรร  เวลา 15.00 น. โดยยดึเวลาท่ีสหกรณ์ฯ  
                              ไดรั้บบตัรเลือกสรร 
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                      6.3 วนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรรผูส้มคัร ผา่นทางจดหมายไปรษณีย ์
                            - ระหวา่งวนัท่ี 15-31 ตุลาคม 2562   
                            - วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 ส้ินสุดการลงคะแนนเลือกสรรผูส้มคัร  เวลา 15.00 น. โดยยดึเวลาท่ี 
                              สหกรณ์ฯ ไดรั้บบตัรเลือกสรร 
           7. ก าหนดวธีินบัคะแนนเลือกสรร                
                      7.1 การนบัคะแนนจากการลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรร ณ คูหา ให้เปิดหีบเลือกสรรเพื่อ 
                             นบัคะแนนเสียงเลือกสรร ในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 หลงัปิดการหยอ่นบตัรลงคะแนน 
                             เลือกสรร เวลา 15.00 น. 
                      7.2 การนบัคะแนนจากการลงคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail)         
                            ใหน้ าบตัรเลือกสรรท่ีสมาชิกใชสิ้ทธิเลือกสรรแลว้ ส่งกลบัมาใหส้หกรณ์ ฯ ภายใน 
                            ระยะเวลาท่ีก าหนด มานบัคะแนนเสียงเลือกสรร ในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 หลงัปิดการลง 
                            ลงคะแนนเลือกสรร เวลา 15.00 น.  ณ บริเวณหน่วยเลือกตั้ง ท่ี 1 เขตเลือกตั้งท่ี 1 จงัหวดั  
                            ชลบุรี 
                      7.3 การนบัคะแนนจากการลงคะแนนทางจดหมายลงทะเบียน ตอบรับ ผา่นไปรษณียไ์ทย  
                            ใหน้ าบตัรเลือกสรรท่ีสมาชิกใชสิ้ทธิเลือกสรรแลว้ ส่งกลบัมา ใหส้หกรณ์ ฯ ภายใน 
                            ระยะเวลาท่ีก าหนด มานบัคะแนนเสียงเลือกสรร ในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 หลงัปิดการลง 
                            คะแนนเลือกสรร เวลา 15.00 น.  ณ บริเวณหน่วยเลือกตั้ง ท่ี 1 เขตเลือกตั้งท่ี 1 จงัหวดัชลบุรี 
                      7.4 การวนิิจฉยัการนบัคะแนนจากการลงคะแนนเลือกสรรทุกวธีิ ถือเป็นท่ีส้ินสุดโดย        
                            คณะกรรมการสรรหา 
               8. ก าหนดวธีิการรายงานผลการเลือกสรร            
                      8.1 กรรมการเลือกสรรประจ าเขต รายงานผลการเลือกสรรให ้ประธานคณะท างานเตรียมการ  
                            เลือกตั้ง     
                      8.2 ประธานคณะท างานเตรียมการเลือกตั้ง รายงานผลการเลือกสรรให ้ประธานคณะกรรมการ 
                              ด าเนินการ    
                      8.3 ประธานคณะกรรมการด าเนินการ รายงานผลการเลือกสรรใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณา 
                            เลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการชุดท่ี 36    
 

               ส าหรับรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2563  
                1. เขตเลือกตั้งที ่1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีผู้สมัครจ านวน 2 คน 
                    1.1 นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ 
                    1.2 นางอรวรรณ ศิริรัตนชยักูล 
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                2. เขตเลือกตั้งที ่2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ มีผู้สมัครจ านวน 2 คน 
                    2.1 นายยทุธนา อ ่ากล่ิน 
                    2.2 นายธวชัชยั สิงห์หา 
                3. เขตเลือกตั้งที ่4 บริษัท PTTGC มีผู้สมัครจ านวน 2 คน 
                    3.1 นายรัตนพงศ ์วงศพ์ิมพรั์ศมี 
                    3.2 นายพรหมณฐั ยทุธ์ธนโรจน์ 
                4. เขตเลือกตั้งที ่5 บริษัทในเครือ นอกเหนือเขต 4 มีผูส้มคัรจ านวน 3 คน  
                    4.1 นายนคร บุรีเทศน์ 
                    4.2 นางสุพรรณี ฟูก าเนิด 
                    4.3 นางสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ ์
               5. เขตเลือกตั้งที ่6 สมาชิกนอกเหนือจากเขตเลือกตั้งที ่1 ถึง เขตเลือกตั้งที ่5 มีผูส้มคัรจ านวน 1 คน                                              
                   5.1 นายกฤษดา โกมลมิศร์ 
            คณะกรรมการด าเนินขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 พิจารณาให้ผู้ที่ได้รับการสรรหา เป็นผู้ที่
ได้รับการเลือกตั้งเป็น คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่36 ประจ าปี 2563 
           คณะกรรมการน าเสนอรายช่ือผู้ทีไ่ด้รับการเลือกสรรเป็นกรรมการ  ใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกสรรเป็น
กรรมการด าเนินการชุดท่ี 36 ประจ าปี 2563 ซ่ึงมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

                1. นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ            กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
                2. นางอรวรรณ ศิริรัตนชยักูล       กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
                3. นายยทุธนา อ ่ากล่ิน                  กรรมการเขต 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ 
                4. นายรัตนพงศ ์วงศืพิมพรั์ศมี      กรรมการเขต 4 บริษทั PTTGC 
                5. นายพรหมณฐั ยทุธ์ธนโรจน์     กรรมการเขต 4 บริษทั PTTGC 
                6. นายนคร บุรีเทศน์                     กรรมการเขต 5 บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต 4   
                7. นายกฤษดา โกมลมิศร์              กรรมการเขต 6 นอกเหนือจากเขตท่ี1 ถึง เขต 5 

                ก่อนมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นห้องประชุม ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 850 คน เกินกวา่จ านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 51 จึง
เสนอให้ท่ีประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 36 ประจ าปี 2563 จากผู ้ท่ีได้รับการ
เลือกสรรเป็นกรรมการ 
                มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากเลือกตั้งกรรมการท่ีไดรั้บการเลือกสรรทั้ง 7 คน เป็น
กรรมการด าเนินการชุดท่ี 36 ประจ าปี 2563 ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 756 คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน 
และงดออกเสียง 94 คะแนน 
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               ส าหรับรายนามคณะกรรมการด าเนินการชุดที ่36 ประจ าปี 2563 มีรายนามดังนี ้
                1. นายชูชาติ พนสัอมัพร              ประธานกรรมการ 
                2. นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรัส        กรรมการ 
                3. นายไพศาล สลกัฤทยั               กรรมการ 
                4. นางกรวรา โพธิพนัธ์ุ                กรรมการ 
                5. นายเอกวทิย ์จิตรดา                  กรรมการ 
                6. นายเดชา บุญวรรณ์                  กรรมการ   
                7. นายอรรณพ  ดีเหลือ                 กรรมการ 
                8. นางศนัสิดา พิมลรัตน์               กรรมการ 
                9. นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ            กรรมการ                 
                10.นางอรวรรณ ศิริรัตนชยักูล      กรรมการ                 
                11.นายยทุธนา อ ่ากล่ิน                 กรรมการ                          
                12.นายรัตนพงศ ์วงศืพิมพรั์ศมี     กรรมการ               
                13.นายพรหมณฐั ยทุธ์ธนโรจน์    กรรมการ                            
                14.นายนคร บุรีเทศน์                    กรรมการ           
                15.นายกฤษดา โกมลมิศร์             กรรมการ         

วาระที ่17 เร่ืองอ่ืนๆ ตามแต่จะมีสมาชิกเสนอ 
             17.1 ค าถามจากสมาชิก 
                     1. หลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูฉุ้กเฉินแก่สมาชิกท่ีมีหน้ีเก่าคา้งช าระท าไมตอ้งรอส้ินเดือน 
                 นายเทิด ล าภา สมาชิกเลขท่ี 00753 สังกดับริษทั PTT สอบถามเร่ืองกรณีสมาชิกมีหน้ีเงินกูฉุ้กเฉินเดิมอยู่
และไดผ้อ่นช าระมาแลว้ 4 งวด เม่ือขอกูใ้หม่ดว้ยเหตุผลคุณพ่อป่วย แต่ไม่ไดรั้บการอนุมติัทนัทีท าไมตอ้งรอถึงส้ิน
เดือนจึงจะไดรั้บเงินกู ้
             นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงให้ทราบวา่ การขอกูเ้งินฉุกเฉินของสมาชิกท่ีมีเหตุ
จ าเป็นและเดือดร้อนจะพิจารณาอนุมติัและจ่ายเงินใหท้นัทีเม่ือมีเอกสารประกอบการขอกูอ้ยา่งชดัเจน  
                     2. ท าไมไม่มีการเลือกตั้งของเขตท่ี 3 ท่ีนอกเหนือจากเขตเลือกตั้วท่ี 1 และเขตเลือกตั้งท่ี 2 
             สมาชิกผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม ไดส้อบถามเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการของเขตเลือกตั้งท่ี 3 แทนกรรมท่ี
ครบวาระ ท าไมจึงไม่มี เน่ืองจากนายมณฑล แพทอง กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนของเขตเลือกตั้งดงักล่าวครบวาระในปีน้ี 
       นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงให้ทราบว่าเน่ืองจากในเขตเลือกตั้งดงักล่าวยงัมี
ผูแ้ทนของสมาชิกท่ีเป็นกรรมการอยูใ่นวาระอีก 1 คน คือ นายเดชา บุญวารรณ์  
                     3. การเลือกตั้งกรรมการเขตท่ี 6 จากสมาชิกพิเศษ มีการก าหนดอายบุุคคลไวห้รือไม่ 
                  สมาชิกผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม ไดส้อบถามเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการของเขตเลือกตั้งท่ี 6 จากผูแ้ทนของ
สมาชิกพิเศษ ไดมี้การก าหนดอายขุองผูท่ี้จะสมคัรเป็นกรรมการไวห้รือไม่ 
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             นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงให้ทราบว่าบุคคลท่ีจะสมคัรรับเลือกตั้งไดจ้ะตอ้ง
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และเป็นบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้ ส่วนการก าหนดอายุสูงสุดของบุคคลท่ีจะเป็นกรรมการได้
นั้นตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ไม่มีการก าหนดไว ้
                     4. การขอใช้สิทธิเบิกสวสัดิการกรณีสมาชิกสมรสและจดทะเบียนตามกฎหมายกรณีมีภรรยาใหม่ 
ภายหลงัจากการใชสิ้ทธิเบิกสวสัดิการเงินช่วยงานศพภรรยาคนแรกไปแลว้ 
       สมาชิกผูไ้ม่ประสงค์ออกนาม ไดส้อบถามเร่ืองการเบิกสวสัดิการกรณีสมาชิกสมรสและจดทะเบียน
ตามกฎหมาย เน่ืองจากไดมี้การจดทะเบียนกบัภรรยาใหม่ แต่ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากสหกรณ์ฯ เน่ืองจากไดมี้การใช้
สิทธิเบิกสวสัดิการเงินช่วยงานศพภรรยาคนแรกซ่ึงไดเ้สียชีวติไปก่อนหนา้แลว้ 
      นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงใหท้ราบวา่การจ่ายสวสัดิการเก่ียวกบัการสมรสหรือ
การช่วยงานศพให้กับสมาชิกนั้น มีเง่ือนไขรายละเอียดและระยะเวลาภายใน 90 วนั ส าหรับค าถามน้ีขอกบัไป
ตรวจสอบหลกัฐานการขอเบิกสวสัดิการอีกคร้ังหน่ึงก่อนและจะติดต่อกลบัไปหาสมาชิกโดยตรงเพื่อช้ีแจงให้ชดัเจน
ยิง่ข้ึน       
            นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดส้อบถามสมาชิกท่ีอยูใ่นหอ้งประชุมวา่มีท่านใดท่ีตอ้งการ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีตอ้งการสอบถามในเวลาน้ีแต่ตอ้งการสอบถามเพิ่มเติมภายหลงัสมาชิกสามารถส่ง
ค าถามเขา้มาให้คณะกรรมการฯได ้และจะด าเนินการตอบค าถามและขอ้ช้ีแจงต่างๆไวใ้ห้กบัสมาชิกไดรั้บทราบแลว้
ใน Web Site ของสหกรณ์ฯ ซ่ึงสมาชิกสามารถเขา้ไปดูได ้ 
           นายชูชาติ พนสัอมัพร ประธานกรรมการ ไดก้ล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมใหญ่ในวนัน้ี 
หากมีส่ิงใดท่ีคิดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ขอใหทุ้กท่านส่งขอ้เสนอแนะและขอ้แนะน ามา
ท่ีสหกรณ์ฯไดต้ลอดเวลา  เพื่อจะไดน้ าไปปรับปรุงการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และขอใหส้มาชิกทุกท่าน
เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ และขอปิดการประชุม            

เลกิประชุม  เวลา  12.30 น. 

 

                                                        ลงช่ือ                                               ประธานในท่ีประชุม 
(นายชูชาติ พนสัอมัพร) 

 
 

                                                  ลงช่ือ                                        เลขานุการ/ผูจ้ดบนัทึกรายงานประชุม 
(นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรัส) 
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ระเบียบวำระท่ี  3 

รบัทราบสมาชกิเขา้ใหมแ่ละลาออก ประจ าปี 2563 

 
ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2563   สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.  จ  ากดั    มีสมาชิกทั้งส้ิน 

จ านวน 5,406 คน  ในระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงของสมาชิก ดงัน้ี 
 สมาชิกเม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม 2562     5,124   คน 
 สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งปี         373   คน 
 สมาชิกขาดสมาชิกภาพ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 40        91   คน 
  (1) ตาย   (ขอ้40(1))    10 คน 
 (2) ลาออก (ขอ้40(2))    67 คน 
 (3) ถูกออกจากการเป็นพนกังาน (ขอ้บงัคบั40(5))   6 คน 
 (4) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ (ขอ้บงัคบั 40(6))   8   คน          
  รวมสมาชิก   5,406   คน 
  เพิ่มข้ึนจากปี 2562     282   คน 
  เพิ่มข้ึนร้อยละ      5.50 
 
 
 

 
 
 
 

 
ตารางแสดงสัดส่วนสมาชิก ณ 30 กนัยายน 2563 

จ านวนสมาชิกทั้งหมด (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 
รวมทั้งหมด 5,406 TES 105 รวม 1,291 GCS 27 รวม 817 

 
 

มติทีป่ระชุม............................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวำระท่ี 4 

รบัทราบผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2563 

1.  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2563 
 ระหวา่งปี  สหกรณ์ไดใ้หบ้ริการเงินกูแ้ก่สมาชิกในแต่ละประเภทเป็นเงินกวา่   1,187.23  ลา้นบาท      ของ
จ านวนสัญาเงินกู ้โดยรวม  1,171  สัญญา     ซ่ึงสามารถแยกเป็นสัญญาแต่ละประเภทไดด้งัน้ี 
 1.  เงินกูฉุ้กเฉิน   301 สัญญา  เป็นเงินทั้งส้ิน 26.77      ลา้นบาท 
 2.  เงินกูโ้ครงการ   52 สัญญา  เป็นเงินทั้งส้ิน 26.07      ลา้นบาท 
 3.  เงินกูส้ามญัเพื่อการทัว่ไป 641 สัญญา  เป็นเงินทั้งส้ิน 840.89      ลา้นบาท 
 4.  เงินกูส้ามญัเพื่อยานพาหนะ       1 สัญญา  เป็นเงินทั้งส้ิน    1.10      ลา้นบาท 
 5.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการอ่ืนใด   33 สัญญา  เป็นเงินทั้งส้ิน   78.22      ลา้นบาท 
 6.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์ 143 สัญญา  เป็นเงินทั้งส้ิน 214.18      ลา้นบาท 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกในรอบปี 2563 
รายการ ฉุกเฉิน โครงการ สามญั ยานพาหนะ เพื่อการอ่ืนใด เคหะสงเคราะห์ รวมเงินกูท้ั้งหมด 

(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 

อตัราดอกเบีย้ 
ต่อปี 

 
5.50% 

 
5.50% 

 
5.50% 

 
5.50% 

 
5.50% 

 
4.50% 

อตัราเฉลีย่ต่อปี 
5.33% 

 
ตารางแสดงเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ ณ  30   กนัยายน 2563 

รายการ ฉุกเฉิน โครงการ สามญั ยานพาหนะ เพื่อการอ่ืนใด เคหะสงเคราะห์ รวมเงินกูท้ั้งหมด 
(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 ฝากเพิ่ม และ
ถอนคืนเงินฝากตามภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลใหก้ารเคล่ือนไหวของปริมาณเงินรับฝากและการถอนคืนเงินฝากของ
สมาชิกอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งสูงส าหรับอตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากท่ีสหกรณ์จ่ายใหก้บัสมาชิกมีอตัราท่ีสูงกวา่สถาบนั
การเงินอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
  
 
 
    

ประเภทเงินใหส้มาชิกกู ้ รายละเอียดเงินใหส้มาชิกกูร้ะหวา่งปี 2563 (จ านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง  

    ตน้ปี จ่ายเงินกู ้ รับช าระคืน คงเหลือส้ินปี + เพ่ิม - ลด 

เงินกูฉุ้กเฉิน   19.40 26.77 34.19 11.98 -7.42 

เงินกูโ้ครงการทัว่ไป 75.22 26.07 36.25 65.04 -10.18 

เงินกูโ้ครงการซ้ือหุน้ Warrant 1.26 0.00 1.26 0.00 -1.26 

เงินกูส้ามญัเพ่ือการทัว่ไป 2,485.50 840.89 920.65 2,405.74 -79.76 

เงินกูส้ามญัเพ่ือยานพาหนะ 10.31 1.10 2.60 8.81 -1.50 

เงินกูพิ้เศษเพ่ือการอ่ืนใด 413.97 78.22 34.45 457.74 43.77 

เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะ 1,589.16 214.18 176.91 1,626.43 37.27 

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

ประเภทเงินรับฝาก รายละเอียดเงินรับฝากระหวา่งปี 2563   (จ านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง  

    ตน้ปี รับฝากเพ่ิม ถอนคืน คงเหลือส้ินปี + เพ่ิม - ลด 

ออมทรัพย ์ 0.95 1.02 1.06 0.91 -0.04 

ออมทรัพยพ์ิเศษ 2,066.12 623.50 405.78 2,283.84 217.72 

สินมธัยะ  33.63 34.09 31.43 -0.46 

 รวมทั้งส้ิน 2,098.96 658.15 440.93 2,316.18 217.22 
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3.  การน าเงินหมุนเวยีนลงทุนกบัสถาบันการเงินระหว่างปี 2563 
 ระหวา่งปี     คณะกรรมการด าเนินการไดน้ าเงินหมุนเวยีนไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิด
ผลประโยชน์ท่ีสูงสุดโดยค านึงถึงความมัน่คง ปลอดภยั  และสะดวกต่อการถอนคืนบริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพและไดรั้บประสิทธิผลมากท่ีสุด ส าหรับอตัราผลตอบแทนจะแตกต่างกนัตามแต่ระยะเวลา  ประเภท
ของการลงทุนนั้น   

โดยภาพรวมการลงทุนส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของเงินฝากประจ าและเงินฝากออมทรัพย ์ ซ่ึงจะแตกต่างกนั ใน
ดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บตามระยะเวลาของการฝาก    โดยการลงทุนในแต่ละประเภทจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม และใหเ้กิดความสะดวกต่อการถอนคืน  ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจะสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคาร
และสถาบนัการเงินอ่ืน  ซ่ึงการลงทุนส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  
 ส าหรับการลงทุนในรูปของการถือหุน้สามญั PTT,PTTGC และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ ากดั เป็นการลงทุนระยะยาว  ผลตอบแทนข้ึนอยูก่บัผลประกอบการของแต่ละแห่ง ซ่ึงผลตอบแทนโดยรวมอตัราสุ
งกวา่เงินฝากสถาบนัการเงิน 

ประเภทเงินลงทุน 
รายละเอียดเงินลงทุนระหวา่งปี 2563 (จ านวนเงิน :ลา้นบาท) ผลต่าง 

+ เพ่ิม – ลด 
ผลตอบแทน 

ท่ีไดรั้บ(ลา้นบาท) ตน้ปี ลงทุนเพ่ิม ถอนคืน คงเหลือส้ินปี 
เงินฝากประจ าชุมนุมสหกรณ์ฯ 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 
หุน้บริษทัสหประกนัชีวติ 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางแสดงเงนิรับฝากคงเหลือ ณ วนัที ่ 30  กนัยายน  2563 
ประเภทเงินรับฝาก ออมทรัพย ์ ออมทรัพยพ์ิเศษ สินมธัยะ 

จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 0.91 2,283.84 31.43 
จ านวนบญัชีเงินฝาก (บญัชี) 37 1,090 224 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี (ทีจ่่ายในปี 2563) 0.75% 2.50% 3.00%-3.50% 
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ตารางแสดงปริมาณเงินทุนหมุนเวยีนคงเหลือ ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2563 

รายการ เงินฝากประจ า หุน้ PTT หุน้ PTTGC หุน้ชุมนุมสหกรณ์ หุน้สหประกนัชีวติ 

จ านวนเงิน 1,545.09 309.65 51.16 731.15 0.20 

อตัราผลตอบแทน 0.45 - 4.00%  ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน (ปี 63  5.30%) ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน 

 
4.  การเคล่ือนไหวของปริมาณทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 2563 
 ปริมาณเงินทุนท่ีเขา้สู่ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ โดยภาพรวมจะมาจากทุนเรือนหุน้ของสมาชิกในแต่
ละเดือนเป็นส่วนใหญ่  เป็นเงินทุนระยะยาวท่ีช่วยเสริมสร้างฐานะความมัน่คงและการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ
แบบยัง่ยนืต่อสหกรณ์ส่วนผลตอบแทนส าหรับทุนเรือนหุ้นจะอยูใ่นรูปของเงินปันผลท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจากก าไร 
โดยไม่มีการก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีแน่นอนไว ้ซ่ึงแตกต่างจากเงินรับฝากของสมาชิกท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนตาม
ระยะเวลาและอตัราดอกเบ้ียท่ีไดต้กลงกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

พิจารณา จาก ทุนสะสมต่าง ๆ ทุนเรือนหุ้น  เงินรับฝาก เงินทุนหมุนเวยีน เงินลงทุนระยะยาว และเงินใหส้มาชิกกู ้
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            ตารางแสดงสถานะการเงินของสหกรณ์ ปี 2563 

รายการ  ทุนส ารองและทุนสะสม ทุนเรือนหุน้ เงินรับฝาก เงินลงทุนหมุนเวยีน เงินลงทุนระยะยาว เงินใหส้มาชิกกู ้

จ านวนเงิน 250.41 4,550.83 2,316.19 1,545.09 1,033.32 4,575.74 

 
6.  ผลการด าเนินงาน  เปรียบเทยีบประมาณการ รายได้ รายจ่าย  ส าหรับปี 2563 

การด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการด าเนินการไดมี้การปรับเปล่ียนแนวทางการสร้างรายไดแ้ละ
บริหารจดัการค่าใชจ่้ายใหอ้ยูใ่นกรอบท่ีวางไว ้เพื่อใหใ้กลเ้คียงกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยการค านึงถึงผลประโยชน์
ของสมาชิกทุกคนเป็นหลกั ซ่ึงสมาชิกสามารถพิจารณาไดจ้ากรายละเอียดดงัน้ี 

 
รายการ รายละเอียด  (จ  านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง 

รายได ้- รายจ่าย และ ก าไรสุทธิ ผลการด าเนินงาน ประมาณการ + เพิ่ม - ลด 
รายไดท้ั้งหมด   333.81 325.90 7.91 

รายจ่ายทั้งหมด   77.60 79.44 -1.84 

ก าไรสุทธิ   256.21 246.46 9.75 
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การด าเนินงานของคณะกรรมการปีน้ีไดมี้การปรับแผนการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ
เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไวซ่ึ้งรายไดส่้วนใหญ่มาจากดอกเบ้ียเงินใหกู้แ้ก่
สมาชิกและรายไดจ้ากการลงทุน โดยมีการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายใหอ้ยูใ่นกรอบท่ีวางไว ้ส าหรับปีน้ีก าไรสูงกวา่
ประมาณการ 9.75 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง และการแข่งขนัอตัราดอกเบ้ียเงินกู้
ของสถาบนัการเงิน ท าใหส้มาชิกใชบ้ริการเงินกูล้ดลง 

รายละเอยีดการเปรียบเทยีบรายได้กบัประมาณการ  ปี 2563 

รายการ รายละเอียด  (จ านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง 

รายได ้
ผลการ

ด าเนินงาน ประมาณการ + เพิ่ม - ลด 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 238.41 244.64 -6.23 

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนชัว่คราว 50.98 40.15 10.83 

ผลตอบแทนจากการถือหุ้น ชสอ.,PTT และ PTTGC 43.81 40.90 2.91 

รายไดอ่ื้น   0.62 0.22 0.40 

รวมรายไดท้ั้งหมด 333.82 325.91 7.91 
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รายละเอยีดการเปรียบเทยีบรายจ่ายกบัประมาณการ  ปี 2563 

รายการ รายละเอียด  (จ  านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง 

รายจ่าย 
ผลการ

ด าเนินงาน ประมาณการ + เพิ่ม - ลด 
หมวดดอกเบ้ียจ่าย   56.78 57.06 -0.28 
หมวดเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ี 6.10 6.78 -0.68 
หมวดเก่ียวกบักรรมการ/ผูส้อบบญัชี 1.04 1.15 -0.11 
หมวดเคร่ืองเขียนแบบพิมพ/์วสัดุส านกังาน 0.09 0.10 -0.01 
หมวดค่าใชจ่้ายตามโครงการ 7.27 10.19 -2.92 
หมวดค่าใชส้อย   6.32 4.17 2.15 

รวมรายจ่ายทั้งหมด 77.60 79.45 -1.85 
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ระเบียบวำระท่ี  5 

รบัทราบรายงานผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี 2563 
 

 

เรียน ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย ์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 
         ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562  เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 ไดแ้ต่งตั้งคณะผูต้รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดทางบญัชีวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ซ่ึงประกอบดว้ยขา้พเจา้
นายเมธี ภูศรี และนายพิพฒัน์ ทรงอกัษร เป็นผูต้รวจสอบกิจการ โดยได้ท าการตรวจสอบตามวตัถุประสงค์และ
ขอบเขตท่ีสามารถด าเนินการได ้มีรายละเอียดโดยสรุปเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

 

1. วตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
     1.1 เพื่อเสนอผลการตรวจสอบการเงินและการบญัชีใหค้ณะกรรมการสหกรณ์ทราบขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท่ีตรวจสอบ 
     1.2 เพื่อเสนอให้สหกรณ์ทราบถึงข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งเสนอแนะการด าเนินการ
ปรับปรุงหรือแกไ้ขใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว มิใหเ้กิดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
     1.3 เพื่อเสนอขอ้แนะน าหรือแนวทางแกไ้ข ให้การปฏิบติังานดา้นการเงินและการบญัชีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 

2. รายละเอยีดทีไ่ด้ด าเนินการเข้าตรวจสอบกจิการ 
    1. ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน, ใบส าคญัจ่ายเงินกบัสมุดสรุปประจ าวนัเทียบกบัยอดเงินสดคงเหลือ, การค านวณ
ยอดเงินรับ-จ่าย ระหวา่งเดือนจากบญัชีเงินสด, ทุนเรือนหุน้ ฯลฯ 
    2. ตรวจสอบทรัพยสิ์นถาวรของสหกรณ์และทรัพยสิ์นท่ีสมาชิกน ามาเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูไ้วก้บัสหกรณ์ 
(อสังหาริมทรัพย)์ 
    3. ตรวจสอบการจ่ายเงินใหก้บัสมาชิกท่ีกูเ้งินตามสัญญาเงินกูป้ระเภทต่างๆ และการจ่ายคืนค่าหุน้  
    4. ตรวจสอบการรับสมาชิก, การส้ินสุดสมาชิกภาพ และการลาออกจากการเป็นสมาชิก 
    5. ตรวจสอบสถานะกิจการและงบเปรียบเทียบก าไรขาดทุนโดยประมาณการประจ าเดือน, การติดตามหน้ีคา้ง
ช าระ/หน้ีสงสัยจะสูญ NPLหรือหน้ีสูญ, การติดตามความคืบหนา้คดีความท่ีคงคา้ง 
    6. ตรวจสอบบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีและการลง
นามตามขอ้บงัคบัท่ีไดก้ าหนดไว ้
   7. ตรวจสอบดา้นการลงทุนอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบัหมวดท่ี 2 วตัถุประสงค ์ขอ้ 3 (10), (11) และ (14) 
       - ขอ้ 3(10) ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
       - ขอ้ 3(11) ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
       - ขอ้ 3(14) ซ้ือหุ้นของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ
สหกรณ์    
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8. ตรวจสอบโดยการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการการด าเนินการประจ าเดือน, การเขา้ร่วมการสัมมนาคณะกรรมการ
ด าเนินการและการเขา้ร่วมการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ประจ าปี 
   9. ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2563 

 

3. ผลการตรวจสอบ 
    คณะผูต้รวจสอบไดเ้ขา้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย ์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั ทั้งหมด   10  คร้ัง และได้
เขา้ร่วมการประชุมประจ าเดือนกบัคณะกรรมการด าเนินการดว้ย ซ่ึงผลการตรวจสอบมีดงัน้ี 
    3.1 การตรวจสอบตามวาระ จ านวน 10 คร้ัง 
          ผลการตรวจสอบ ไม่พบความผิดปกติเก่ียวกบัการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการและเจา้หน้าท่ี
สหกรณ์ การด าเนินการดา้นบญัชีและการเงินมีระบบการรับ-จ่ายเงิน การค านวณยอดเงินรับ-จ่ายระหว่างเดือนจาก
บญัชีเงินสด ทุนเรือนหุ้น การรับฝาก-การถอนคืนเงินฝากของสมาชิก การรายงานขอ้มูลและการจ่ายเงินกูใ้ห้สมาชิก
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ท่ีก าหนด ขอ้มูลการสรุปยอดรวมบญัชีลูกหน้ีในแต่ละประเภท การโอนหุน้ช าระหน้ี การ
รับ-จ่ายหุน้ การเพิ่ม-ลดหุน้ การน าค่าหุน้ช าระหน้ีเงินกูแ้ละการจ่ายคืนสมาชิกกรณีสมาชิกลาออกและขาดจากสมาชิก
ภาพ มีการบนัทึกและแสดงรายการจ่ายเงินไดถู้กตอ้ง ไม่พบความผดิปกติใดๆ 
       3.2 การตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

ผูต้รวจสอบกิจการไดเ้ขา้ตรวจสอบในลกัษณะการสัมภาษณ์และทดลองสุ่มตวัอยา่งการคน้หาเอกสารการค ้า
ประกนัเงินกูป้ระเภทโฉนดท่ีดินตามสัญญาเงินกูใ้นแต่ละประเภทเทียบกบัสมุดคุมโฉนดท่ีดิน และรวมถึงการตรวจ
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามสัญญาเงินกูส้ามญัเพื่อยานพาหนะเทียบกบัสมุดคุมทะเบียนรถยนต ์ไดแ้ก่ คู่มือจดทะเบียน 
กรมธรรม ์ แบบค าขอโอนและรับโอน พบวา่ มีจ  านวนครบถว้นถูกตอ้ง ทางเจา้หนา้ท่ี สามารถคน้หาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
มีระบบการจดัเก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่ คน้หาไดง่้ายและปลอดภยั 
        3.3 การตรวจสอบจากการเขา้ร่วมการประชุมกบัคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 

ผูต้รวจสอบกิจการพบวา่ มีสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ีท่ีเขา้ข่ายเป็นหน้ีคา้งช าระและสงสัยวา่จะสูญในปริมาณท่ีเพิ่ม
มากข้ึน จากสาเหตุดงัน้ี 

(1) สมาชิกถูกส านกังานบงัคบัคดีอายดัสิทธิเรียกร้อง จนน ามาซ่ึงเกิดการฟ้องบงัคบัคดียึดทรัพยท่ี์ค ้าประกนั
เงินกูส้หกรณ์ เน่ืองจากการเป็นหน้ีบตัรเครดิตธนาคารของสมาชิก หรือสถาบนัการเงินอ่ืน หรือหน้ีบุคคลภายนอก 

(2) สมาชิกท่ีมีปัญหาและไม่สามารถช าระหน้ีคืนได ้เน่ืองจากออกจากงาน  
(3) สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพและไม่สามารถช าระคืนหน้ีได ้เน่ืองจากลาออกจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ

โดยไม่ไดล้าออกจากงานประจ า 
จากสาเหตุขา้งตน้ เป็นเหตุน าไปสู่การด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกบัสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ี 

(ลูกหน้ีรอด าเนินคดีหรือลูกหน้ีด าเนินคดี)   
เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้ทราบถึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ีอย่างชัดเจนแล้ว มีการ

จดัแยกกลุ่มลูกหน้ีรอด าเนินคดีและลูกหน้ีด าเนินคดีท่ีมีโอกาสเกิดหน้ีสงสัยจะสูญในอนาคต มีการจดัท ารายละเอียด
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เก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์ถูกบงัคบัคดี ภาระหน้ีสินท่ีมีต่อสหกรณ์ ยอดหน้ีคงเหลือ สถานะของคดี และสถานะความ
คืบหนา้ในแต่ละกรณีแลว้    

ควรมีแนวทางการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดจากสาเหตุดงักล่าวเพิ่มข้ึนในอนาคต รวมถึงการ
ทบทวนแนวทางปฏิบติัต่างๆ ท่ีจะช่วยลดปัญหาและปริมาณหน้ีคา้งช าระของสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ีอนัอาจน าไปสู่การ
ด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย การบงัคบัคดี  หรือสงสัยว่าจะสูญ หรือหน้ีสูญของสมาชิกท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั เพื่อน ามาซ่ึงผลประโยชน์ต่อสมาชิก ความเช่ือมัน่ และความมัน่คงของสหกรณ์ในอนาคต 
สรุปผลการตรวจสอบ 
       จากการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากัด 
ประจ าปี 2563 ไม่พบส่ิงผดิปกติหรือการทุจริตแต่อยา่งใดและสามารถบริหารจดัการในกิจการทุกอยา่งของสหกรณ์ฯ
ไดต้ามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และระเบียบ อย่างครบถว้นสมบูรณ์  ในการเขา้ตรวจสอบคณะผูต้รวจสอบกิจการ
ไดรั้บความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการด าเนินการและเจา้หน้าท่ีทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย
  
 
              จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
 
                                                        (นายเมธี ภูศรี)                         (นาย พิพฒัน์ ทรงอกัษร) 
        

   คณะผู้ตรวจสอบกจิการ    
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ระเบียบวำระท่ี  7 

พิจจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุ 

และงบกระแสเงนิสด ประจ าปี 2563 

 
หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

        
       วนัท่ี  20  ตุลาคม  2563 
เรียน   นางสาวสุกญัญา  พชัรีกร 
 หนงัสือรับรองฉบบัน้ีใหไ้วเ้พื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจ
ก๊าซ ปตท. จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  เพื่อแสดงความเห็นวา่งบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 30  กนัยายน  2563  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของสหกรณ์
ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด
หรือไม่ 
 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัใหมี้การจดัการท่ีมีประสิทธิผล  เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดท่ีเก่ียวกบังบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีขา้พเจา้ทราบ และคิดวา่ควรจะเป็น
ดงัต่อไปน้ี 
               1. งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั  ซ่ึงรวมถึงการละเวน้การแสดง
รายการและขอ้มูลต่างๆ 
                2. ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปน้ีใหท้่านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ 
                     2.1 บนัทึกทางการบญัชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
                     2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
                3. ไม่มีรายการผดิปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ผู ้
ซ่ึงมีหนา้ท่ีส าคญัเก่ียวกบัระบบบญัชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงิน 
                4. สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมด  ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมี
สาระส าคญัต่องบการเงิน  นอกจากน้ีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
                5. สหกรณ์ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้จากหน่วยราชการอนัมีผลต่องบการเงิน เพราะมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบั  ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ซ่ึงควรจะได้
น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งส ารองค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
               6. รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
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                     6.1 รายการธุรกิจท่ีมีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน 
                     6.2 ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระผกูพนัเงินฝาก หรือขอ้จ ากดัการใชเ้งินกู ้
                     6.3 สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 
               7. สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่มีภาระผกูพนั หรือขอ้ผกูมดั
ใดๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์  เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
               8. สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้และอาจเกิดข้ึนในภาย
หนา้ไวอ้ยา่งเหมาะสม  รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัหลกัประกนัทั้งหมดท่ี
สหกรณ์ใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม  นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
               9. นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้  ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนหรือไม่ปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั  ซ่ึงตอ้งน ามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอีก 

 

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

เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท. จ ากดั 

       

ความเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั ซ่ึงประกอบดว้ยงบ

แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความ
รับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว ้ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี
สหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ
ของขา้พเจา้ใน 
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั  ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบเร่ืองแต่ละเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

เงินให้กู้ยืม ลูกหนีอ่ื้น และค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ธุรกิจหลกัของสหกรณ์คือธุรกิจเงินรับฝากและธุรกิจเงินใหกู้ย้มื  ส าหรับเงินใหกู้ย้มืท่ีปรากฏใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 แสดงเงินใหกู้ย้มืแก่สมาชิก จ านวน 4,575.742 ลา้นบาท และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5 แสดงลูกหน้ีรอด าเนินคดี จ  านวน 7.745 ลา้นบาท ลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี 

จ  านวน 3.585 ลา้นบาท และลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวน 2.557 ลา้นบาท ซ่ึงสหกรณ์ไดมี้การประมาณการ

บรษิทั ส ำนกับญัชีทองเอก จ ำกดั (ทะเบยีนเลขที ่0105554088855) 

414/199 อำคำรส ำรำญแมนชั่น ซอยประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ 20 แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง 

กรุงเทพมหำนคร 10310 

โทรศพัท์ 094-925-5993 , 081-348-9854 โทรสำร 02-691-2212 
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ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในส่วนท่ีคาดวา่อาจจะเก็บเงินไม่ไดส้ าหรับลูกหน้ีรอด าเนินคดี ลูกหน้ีระหวา่ง

ด าเนินคดี และลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวน 9.542 ลา้นบาท รวมถึงค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียคา้งรับ-

ลูกหน้ีรอด าเนินคดี ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียคา้งรับ-ลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะ

สูญดอกเบ้ียคา้งรับ-ลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวน 0.466 ลา้นบาท โดยเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ท่ี 6  ซ่ึงมูลค่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไดม้าจากดุลยพินิจของฝ่ายจดัการและคณะกรรมการ

ด าเนินการของสหกรณ์ ดว้ยการพิจารณาเป็นรายตวั และใชร้ะเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ย การจดัชั้น

คุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาประมาณการหน้ีท่ีคาด

วา่จะเก็บไม่ไดด้งักล่าว  ผลของการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะส่งผลต่อการด าเนินงานของ

สหกรณ์ และการตดัสินใจของสมาชิก  

 ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิตรวจสอบกระบวนการใหกู้ย้มื  ตั้งแต่การสุ่มตรวจสอบเอกสารการขอกูย้มืเงินและ
สัญญาการกูย้มืเงิน การอนุมติั การจ่ายเงินใหกู้ย้มื การรับช าระเงินใหกู้ย้มื รวมถึงทดสอบการค านวณและ
การบนัทึกดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียคา้งรับ การส่งหนงัสือยืนยนัยอด การค านวณการจดัประเภทบญัชี และ
การสุ่มตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวรายตวั  
การตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลและระบบท่ีใช ้และไดท้ดสอบการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดย
ใชร้ะเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการจดัชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 
มาสร้างสมมุติฐานแลว้ท าการทดสอบ ผลจากการตรวจสอบใหผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจในการแสดงความแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ข้อมูลอ่ืน  
 คณะกรรมการด าเนินงานเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่น
รายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดวา่
ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ี ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ต่องบ
การเงินจึงไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 ทั้งน้ีความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
วา่ ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ เม่ือขา้พเจา้
ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรรมการด าเนินงานทราบ 
 ตามท่ีปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 สหกรณ์แสดง
ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ จ านวน 58.842 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากส่วนต่างมูลค่ายติุธรรมของเงิน
ลงทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด ต ่ากวา่ราคาทุน และส่วนต่างดงักล่าวแสดงเป็นผลขาดทุนจากเงิน
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ลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน ปรากฎอยูใ่นส่วนทุนของสหกรณ์  และจะยงัไม่รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 
จนกวา่สหกรณ์ไดต้ดัสินใจขายเงินลงทุนนั้น  ทั้งน้ีคณะกรรมการด าเนินงานไดแ้จง้ให้ผูส้อบบญัชีทราบดว้ย
วาจาวา่ สหกรณ์ไม่มีแผนในการขายเงินลงทุนดงักล่าวในอนาคต  อน่ึงส าหรับผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มีจ านวน 61.392 ลา้นบาท ตามท่ีปรากฏในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ท่ี 13 
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน  
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงิน ท่ีปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจาก 
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 ในการจดัท างบการเงิน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ือง
ดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มี
ความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณ์หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน
โดยรวมปราศจาก 
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล คือ 
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น 
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะ
สามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่ รายการท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน
จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ขา้พเจา้
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของ
ขา้พเจา้ รวมถึง 
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 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบ
การเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมา
จากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่ มีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
ความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึง 
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ
บญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหส้หกรณ์ตอ้งหยดุการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง  ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญั
ในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ  ท่ีมี
นยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี  เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผย
เร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน  ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ือง
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ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้  เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 
       ลงช่ือ 
        (นางสาวสุกญัญา  พชัรีกร) 
                 ผูส้อบบญัชี 
บริษทั ส านกับญัชีทองเอก จ ากดั  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท. จ ากดั 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
             

 ปี 2563   ปี 2562 
หมายเหตุ    บาท      บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร    2     163,303,501.55  37,300,904.82 
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั              1,545,093,486.80              1,378,417,989.61 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น    4     396,449,372.41               405,281,241.17 
ลูกหน้ีระยะสั้น-สุทธิ    5         4,345,181.10                     3,426,669.81 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน    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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สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท. จ ากดั 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
              

ปี 2563   ปี 2562 
หมายเหตุ    บาท      บาท 

หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 
เงินรับฝาก     10    2,316,194,855.52       2,098,967,002.42 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน    11           1,222,363.45              4,482,419.76 
 รวมหน้ีสินหมุนเวยีน       2,317,417,218.97       2,103,449,422.18 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน 
ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี                    8,934,026.55             8,160,735.00 
ส ารองค่าชดเชยการออกจากงานของเจา้หนา้ท่ี                   4,027,663.14             3,759,171.00 
เงินประกนัเจา้หนา้ท่ี                 729,172.11               690,442.04 
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน           13,690,861.80          12,610,348.04 
       รวมหนีสิ้น      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 
ทุนส ารอง       230,084,976.97     205,388,628.08 
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และอ่ืน ๆ  12    20,325,023.72       23,104,123.72 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน  13  (58,842,500.00)         2,550,000.00 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิประจ าปี      256,210,633.46     246,919,508.82 
 รวมทุนของสหกรณ์                4,998,611,924.15   4,700,575,390.62 
 รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์                                                       7,329,720,004.92  6,816,635,160.80 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

                                           ลงช่ือ..........................................                                          
      (นายชูชาติ พนสัอมัพร) 

ประธานกรรมการ 
 

                                         ลงช่ือ………………………… 
      (นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรัส)                                         

      เลขานุการ 
           วนัท่ี 20 ตุลาคม  พ.ศ.2563 
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ระเบียบวำระท่ี  8 

พิจารณาตดัลกูหนีต้ามค าพิพากษาที่ไดม้ีการด าเนนิการจนถึงท่ีสดุแลว้เป็นหนีส้ญู 

 
       ดว้ยลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวน 1 ราย  ท่ีศาลไดมี้ค าพิพากษาคดีถึงท่ีสุดแลว้ และมีค าสั่งใหเ้จา้พนกังาน
บงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี ยดึหรืออายดัทรัพยข์องจ าเลยช าระหน้ีใหก้บัสหกรณ์ฯ และไดมี้การสืบทรัพยข์องลูกหน้ีแลว้ 
ไม่พบว่ามีหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีจะสามารถน ามาช าระหน้ีได ้  ฝ่ายจดัการจึงใคร่ขอน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาตดัลูกหน้ีตามค าพิพากษาท่ีไดมี้การด าเนินการจนถึงท่ีสุดแลว้เป็นหน้ีสูญ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
                1. นายสมฤทธ์ิชัย สกุลธนวงศ์ สมาชิกเลขที ่04967 สังกดับริษัท PTTME        
                     ดว้ยนายสมฤทธ์ิชยั สกุลธนวงศ ์สมาชิกเลขท่ี 04967 สังกดับริษทั PTTME ไดห้มดสมาชิกภาพการเป็น
สมาชิก ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 42 (5)  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  
                     1. ประเภทเงินกู้ วนัทีข่าดการช าระ และสาเหตุ 
                          - เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ เลขท่ีสัญญา พอ.074/58  ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 วงเงินกูเ้ดิม 
1,850,000.00 บาท โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นโฉนดท่ีดินเลขท่ี โฉนดเลขท่ี 184 เลขท่ีดิน 2081 หนา้ส ารวจ 3424 ต าบลพลา 
อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เน้ือท่ีดิน 49.40 ตารางวา พร้อมส่ิงปลูกสร้าง พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ค ้าประกนั 
                          - ก าหนดระยะเวลาผอ่นช าระคืน 360 งวด ผอ่นช าระงวดละ 11,092.00 บาท โดยเร่ิมช าระงวดแรก
เดือน มิถุนายน 2558 
                          - ขาดการช าระเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2560 เน่ืองจากออกจากงาน มียอดหน้ีคงเหลือจ านวน 
1,596,569.34 บาท  
                     2. ด าเนินการฟ้องศาลเพ่ือเรียกช าระหนีคื้นจากลูกหนี้ 
                      - ฟ้องศาล เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 คดีหมายเลขด าท่ี ผบ.8497/2560 ศาลจงัหวดัระยอง                                      
                     - ศาลมีค าพิพากษา เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 คดีหมายเลขแดงท่ี ผบ.ผบ.5435/2561 ให้จ  าเลยช าระ
เงิน 1,658,649.65 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5.75 ต่อปี ของตน้เงิน 1,596,569.34 บาท นบัถดัจากวนัฟ้อง เป็น
ตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จแก่โจทก ์ 
  หากจ าเลยไม่ช าระหรือช าระไม่ครบให้ยึดท่ีดินโฉนดเลขท่ี 184 ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดั
ระยอง พร้อมส่ิงปลูกสร้างออกขายทอดตลาดน าเงินช าระหน้ีโจทก์ หากไม่พอให้ยึดทรัพยสิ์นอ่ืนของจ าเลยขาย
ทอดตลาดน าเงินช าระหน้ีโจทก์จนครบถว้น กบัให้จ  าเลยใชค้่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยก าหนดค่าทนายความ 
5,000.00 บาท  
                        - ศาลไดอ้อกใบส าคญัคดีถึงท่ีสุดใหเ้ม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงวา่คดีถึงท่ีสุดแลว้ 
                        - ศาลมีค าสั่งตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี เพื่อด าเนินการยดึหรืออายดัทรัพยข์องจ าเลย  
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 
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                     3. หลกัทรัพย์ค า้ประกนั ส านักงานบังคับคดียดึทรัพย์ขายทอดตลอดช าระหนีส้หกรณ์ฯ 
            เจา้พนักงานบงัคบัคดี ส านักงานบงัคบัคดีจงัหวดัระยอง ได้ด าเนินการก าหนดการขายทอดตลาด
ทรัพย ์จ  านวน 2 รอบ ดงัน้ี 
            3.1 ก าหนดเง่ือนไขการขายทอดตลาดของเจา้พนกังานบงัคบัคดี 
                                   (1) ราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี จ านวน 1,449,700.00 บาท 
          (2) หากไม่มีผูเ้ขา้สู้ราคา เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะปรับลดราคาลงร้อยละ 10 ของราคาท่ีตั้งไว ้

         (3) ส าหรับการขายแต่ละคร้ังราคาเร่ิมตน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของราคาประเมิน 
    3.2 การประกาศขายทรัพยร์อบแรก จ านวน 4 คร้ัง ไม่มีผู้สนใจซ้ือ 

ขายนดัท่ี 1 วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 ขายนดัท่ี 2 วนัท่ี 4 เมษายน 2562 
ขายนดัท่ี 3 วนัท่ี 25 เมษายน 2562 ขายนดัท่ี 4 วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 

  3.3 การประกาศขายทรัพยร์อบท่ี 2   คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 มีผู้สนใจซ้ือ 
                            (1) ราคาขายเร่ิมตน้ 1,020,000.00 บาท (70%) และเพิ่มราคาคร้ังละ 50,000.00 บาท 
            (2) มีผูส้นใจเขา้ประมูลซ้ือทรัพย ์1 ราย   
    (3) ผูแ้ทนของสหกรณ์ฯ ท่ีไปดูแลการขายได้พิจารณาเข้าสู้ราคาเพื่อให้ได้ราคาท่ีเหมาะสม 
เน่ืองจากราคาขายเร่ิมตน้ต ่ากวา่ราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี และมูลค่าของทรัพยท่ี์จะขายไดค้วรมีราคา
เท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี  
    (4) ราคาทรัพยท่ี์ขายไดเ้ป็นจ านวนเงิน 1,370,000.00 บาท โดยสหกรณ์ฯเป็นผูไ้ดสิ้ทธิในการซ้ือ
ทรัพย ์
                  3.4 วนัท่ี 20 มีนาคม 2563 สหกรณ์ฯไดรั้บท่ีดินจากการซ้ือทรัพย ์ จากส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดั
ระยอง และไดน้ ามาช าระหน้ีของลูกหน้ี เป็นจ านวนเงินสุทธิ 1,370,000.00 บาท  สหกรณ์ฯไดน้ าเงินจ านวนดงักล่าว
ช าระคืนหน้ีตามค าพิพากษาพร้อมดอกเบ้ีย ดงัน้ี  

มูลหนีต้ามค าพพิากษา ดอกเบีย้ค้างช าระ เงินทีต้่องช าระ เงินทีไ่ด้รับช าระ ยอดหนีค้งเหลือ 

1,658,649.65 บาท 

 

230,332.85 บาท 

(15 ก.ย.60-19 มี.ค.63) 

ดอกเบ้ีย 5.75% ต่อปี 

1,888,982.50 บาท 1,370,000.00 บาท 518,982.50 บาท 

(ไม่รวมดอกเบ้ีย) 
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                     4. การด าเนินการติดตาม 
                         - ไดด้ าเนินการสืบทรัพยข์องนายสมฤทธ์ิชยั สกุลธนวงศ ์ตามภูมิล าเนาทะเบียนราษฎร์ ปรากฎวา่ เป็น
ภูมิล าเนาทะเบียนบา้นกลาง จึงไม่พบมีช่ือเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดินในเขตพื้นท่ีจงัหวดัระยอง แต่อยา่งใด  
 5. ยอดหนีค้งเหลือพร้อมดอกเบีย้ค้างช าระ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 
                         - ยอดหน้ีเงินกูค้งเหลือเป็นจ านวนเงิน 518,981.50 บาท และมีดอกเบ้ียคา้งช าระเป็นจ านวนเงิน 
15,899.16 บาท รวมเป็นจ านวนยอดหน้ีทั้งส้ิน 534,880.66 บาท 
                         -ไดมี้การตั้งส ารองค่าเผื่อสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนเรียบร้อยแลว้  
                         - มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีท่ีผา่นมาทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 72,902.00 บาท 
 6. เหตุผลเสนอพจิารณาตัดเป็นหนีสู้ญ 
                          6.1 ด าเนินการติดตามสืบทรัพย์และสืบหาตวับุคคลต่อไปให้ถึงท่ีสุด หากสืบพบสามารถให้เจ้า
พนักงานบงัคบัคดีด าเนินการต่อไป ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวไม่สามารถประมาณการเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามได้ และไม่สามารถสร้างความมัน่ใจได้ว่านายสมฤทธ์ิชัย สกุลธนวงศ์ จะมีเงินหรือทรัพยสิ์นมาช าระหน้ี
ทั้งหมดไดห้รือไม ่
                          6.2 การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ เป็นเพียงการตดัลูกหน้ีออกจากบญัชีเท่านั้น  มิไดเ้ป็นการระงบัสิทธิ
เรียกร้องจากลูกหน้ี  ซ่ึงสหกรณ์ยงัคงมีระยะเวลาติดตามบงัคบัคดีไดอี้ก 10 ปี นบัตั้งแต่วนัออกหมายบงัคบัคดี 
(ระยะเวลาคงเหลือปัจจุบนั 8 ปี  2  เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี 28  พฤศจิกายน 2571)  หากสามารถติดตามหน้ีคืนไดใ้น
ภายหลงั สามารถน ามาเป็นรายไดใ้นลกัษณะหน้ีสูญไดรั้บคืน  
                          6.3 เน่ืองจากมีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้  
 

 
มติทีป่ระชุม ......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวำระท่ี 9 

พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบั 

      คณะกรรมการด าเนินการใคร่ขอน าเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบั 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสหกรณ์ฯสอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบบัท่ี 3  พ.ศ.2562 และใหส้อดคลอ้งกบั
กฎกระทรวง  

ส าหรับการแกไ้ขขอ้บงัคบัในคร้ังน้ีเป็นการแกไ้ขเฉพาะส่วนจ านวน 16 ขอ้ โดยรายละเอียดการแกไ้ข ดงัน้ี 

1.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 8  การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  8.  การงดช าระเงินค่าหุ้นราย
เดือน สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินค่าหุน้
ไม่นอ้ยกวา่ 48 เดือน และมีค่า
หุน้สะสม เป็นจ านวนเงินไม่นอ้ย
กวา่ 200,000.00  บาท (สองแสน
บาทถว้น) ก็ได ้แต่ตอ้งมีค่าหุ้น
สะสมมากกวา่หน้ีโดยรวม โดย
แจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
 

ข้อ  8.  การงดช าระเงินค่าหุ้นราย
เดือน สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินค่าหุน้ 
เป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 
200,000.00  บาท (สองแสนบาท
ถว้น) ก็ได ้แต่ตอ้งมีค่าหุน้สะสม
มากกวา่หน้ีโดยรวม โดยแจง้
ความจ านงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
           กรณีเกิดเหตุการณ์วกิฤต
ทางการเงิน วกิฤตทางเศรษฐกิจ 
วกิฤตโรคระบาด ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อสมาชิก คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจพิจารณาการงดส่ง
ค่าหุน้รายเดือนแก่สมาชิกได ้
 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการบริหาร
หน้ีสินและบริหารความเส่ียง
ของสหกรณ์ ฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
มติทีป่ระชุม .............................................. 
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2.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 16  ประเภทแห่งเงินกู้ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  16.  ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์
อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก ไดต้าม
ประเภทดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ใน
กรณีท่ีสมาชิก มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุ
อนัจ าเป็นรีบด่วน และ 
มีความประสงคข์อกูเ้งิน 
คณะกรรมการด าเนินการอาจให้
เงินกูเ้พื่อเหตุนั้นไดต้ามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีท่ี
สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งิน
ส าหรับใชจ่้ายเงินเพื่อการอนัจ าเป็น
หรือมีประโยชน์ต่างๆ 
คณะกรรมการด าเนินการ อาจ
พิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก
นั้นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงินกู้พเิศษ เม่ือสหกรณ์มี
ฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะ
ช่วยเหลือใหเ้งินกู ้ เพื่อส่งเสริม
ฐานะความมัน่คงหรือเพื่อการเคหะ  
หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิก
ได ้  คณะกรรมการด าเนินการอาจ
ใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกไดต้ามท่ี
เห็นสมควร  โดยผูข้อกูต้อ้งระบุ
ความมุ่งหมายแต่ละอยา่งของเงินกู้
ประเภทน้ี  ตลอดจนเง่ือนไขและ
วธีิการ  และตอ้งมีหลกัประกนั
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์ 

ข้อ  16.  ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์
อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก ไดต้าม
ประเภทดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ใน
กรณีท่ีสมาชิก มีเหตุฉุกเฉินหรือ
เหตุอนัจ าเป็นรีบด่วน และ 
มีความประสงคข์อกูเ้งิน 
คณะกรรมการด าเนินการอาจให้
เงินกูเ้พื่อเหตุนั้นไดต้ามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีท่ี
สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งิน
ส าหรับใชจ่้ายเงินเพื่อการอนัจ าเป็น
หรือมีประโยชน์ต่างๆ 
คณะกรรมการด าเนินการ อาจ
พิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก
นั้นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงินกู้พเิศษ เม่ือสหกรณ์มี
ฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะ
ช่วยเหลือใหเ้งินกู ้ เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ หรือการเคหะ หรือ
ประโยชน์ในความมัน่คงหรือพฒันา
คุณภาพชีวติ หรือก่อประโยชน์งอก
เงยแก่สมาชิกได ้  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่
สมาชิกไดต้ามท่ีเห็นสมควร  โดยผู ้
ขอกูต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละ
อยา่งของเงินกูป้ระเภทน้ี  ตลอดจน
เง่ือนไขและวธีิการ  และตอ้งมี

เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
กฎกระทรวงการใหกู้แ้ละ
การใหสิ้นเช่ือของสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยเูน่ีย พ.ศ. 2563 
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(4) เงินกู้โครงการ เม่ือสหกรณ์
มีสภาพคล่องทางการเงินเพียง
พอท่ีจะช่วยเหลือให้เงินกูแ้ก่สมาชิก
เพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์
ต่างๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจ
พิจารณาใหเ้งินกูโ้ครงการแก่
สมาชิกนั้นได ้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

หลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ์ 
 

 
มติทีป่ระชุม .............................................. 

3.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 24  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  24.  การจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี เม่ือส้ินปีทางบญัชีและ
ไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปแลว้ 
ปรากฏวา่สหกรณ์มีก าไรสุทธิ ให้
จดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ และ 
เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละ 
หา้ของก าไรสุทธิ แต่ตอ้งไม่เกิน
อตัราท่ีคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
            ก าไรสุทธิประจ าปีท่ี 
เหลือจากการจดัสรรตามความใน
วรรคหน่ึง ท่ีประชุมใหญ่อาจจะ
จดัสรรไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นเงินปันผลตาม
หุน้ท่ีช าระแลว้ใหแ้ก่สมาชิกแต่
ละคน ในอตัราไม่เกินอตัราท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง โดยคิด

ข้อ  24.  การจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี เม่ือส้ินปีทางบญัชีและ
ไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปแลว้ 
ปรากฏวา่สหกรณ์มีก าไรสุทธิ ให้
จดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ และเป็น
ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยตามท่ีกฎ กระทรวง
ก าหนด 
            ก าไรสุทธิประจ าปีท่ี เหลือ
จากการจดัสรรตามความในวรรค
หน่ึง ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจดัสรร
ไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นเงินปันผลตาม
หุน้ท่ีช าระแลว้ใหแ้ก่สมาชิกแต่
ละคน ในอตัราไม่เกินอตัราท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง โดยคิด
ใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา อน่ึง 
ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษา

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง
ก าหนดอตัราค่าบ ารุงสันนิบาต 
สหกรร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2560 
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ใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา อน่ึง 
ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษา
เสถียรภาพทางการเงินตาม (4) 
เพื่อรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 
ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปี
ใดดว้ย จ านวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ี
จ่ายส าหรับปีนั้นตอ้งไม่เกินอตัรา
ดงักล่าวดว้ย 
                 ในการค านวณเงินปัน
ผลตามหุน้ ใหถื้อวา่หุน้ท่ีสมาชิก
ไดช้ าระต่อสหกรณ์ภายในวนัท่ี
เจด็ของเดือน มีระยะเวลาส าหรับ
ค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น 
ส่วนหุน้ท่ีสมาชิกช าระต่อ
สหกรณ์หลงัวนัท่ีเจด็ของเดือน 
สหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ั้งแต่
เดือนถดัไป 

(2) เป็นเงินเฉล่ียคืน
ใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนจ านวน
รวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู ้ซ่ึงสมาชิก
ไดช้ าระแก่สหกรณ์ในระหวา่งปี 
แต่สมาชิกท่ีผดินดัการช าระ
เงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงิน
หรือดอกเบ้ียในปีใดมิใหไ้ดรั้บ
เงินเฉล่ียคืนส าหรับปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนสัแก่
กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของ
ก าไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษา
เสถียรภาพทางการเงินไม่เกิน
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิประจ าปี 

เสถียรภาพทางการเงินตาม (4) 
เพื่อรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 
ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปี
ใดดว้ย จ านวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ี
จ่ายส าหรับปีนั้นตอ้งไม่เกินอตัรา
ดงักล่าวดว้ย 
                 ในการค านวณเงินปัน
ผลตามหุน้ ใหถื้อวา่หุน้ท่ีสมาชิก
ไดช้ าระต่อสหกรณ์ภายในวนัท่ี
เจด็ของเดือน มีระยะเวลาส าหรับ
ค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น 
ส่วนหุน้ท่ีสมาชิกช าระต่อสหกรณ์
หลงัวนัท่ีเจ็ดของเดือน สหกรณ์จะ
คิดเงินปันผลใหต้ั้งแต่เดือนถดัไป 

(2) เป็นเงินเฉล่ียคืน
ใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนจ านวนรวม
แห่งดอกเบ้ียเงินกู ้ซ่ึงสมาชิกได้
ช าระแก่สหกรณ์ในระหวา่งปี แต่
สมาชิกท่ีผดินดัการช าระเงินงวด
ช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย
ในปีใดมิใหไ้ดรั้บเงินเฉล่ียคืน
ส าหรับปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนสัแก่
กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของ
ก าไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษา
เสถียรภาพทางการเงินไม่เกินร้อย
ละสิบของก าไรสุทธิประจ าปี 
ทั้งน้ีจะตอ้งมีจ านวนรวมไม่เกิน
ร้อยละยีสิ่บของสินทรัพยร์วมท่ีมี
อยูใ่นวนัส้ินปีนั้น ทุนรักษา
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ทั้งน้ีจะตอ้งมีจ านวนรวมไม่เกิน
ร้อยละยีสิ่บของสินทรัพยร์วมท่ีมี
อยูใ่นวนัส้ินปีนั้น ทุนรักษา
เสถียรภาพทางการเงินจะถอนได้
โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพื่อ
จ่ายส าหรับการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน รักษาระดบัอตัราเงิน
ปันผลและสร้างความมัน่คง
ใหแ้ก่สหกรณ์ 

(5) เป็นทุนเพื่อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์และ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกไม่เกิน
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุน
สาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(7) เป็นทุนสวสัดิการ 
หรือการสงเคราะห์ตามสมควร
แก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกิน
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(8) เป็นทุนเพื่อจดัตั้ง
ส านกังานหรือทุนอ่ืนๆ เพื่อ
เสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่
สหกรณ์ 

(9) ก าไรสุทธิส่วนท่ี
เหลือ (ถา้มี) ให้จดัสรรเป็นทุน
ส ารองทั้งส้ิน 

เสถียรภาพทางการเงินจะถอนได้
โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพื่อจ่าย
ส าหรับการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน รักษาระดบัอตัราเงิน
ปันผลและสร้างความมัน่คงใหแ้ก่
สหกรณ์ 

(5) เป็นทุนเพื่อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์และ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกไม่เกิน
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุน
สาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(7) เป็นทุนสวสัดิการ 
หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่
สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อย
ละสิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(8) เป็นทุนเพื่อจดัตั้ง
ส านกังานหรือทุนอ่ืนๆ เพื่อ
เสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่
สหกรณ์ 

(9) ก าไรสุทธิส่วนท่ี
เหลือ (ถา้มี) ให้จดัสรรเป็นทุน
ส ารองทั้งส้ิน 

 
มติทีป่ระชุม ............................................. 
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4.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 40  การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ 
สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 
     (1) ตาย 
     (2) ลาออกจากสหกรณ์ 
     (3) เป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
     (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
     (5) ถูกออกจากการเป็น
พนกังาน หรืองานประจ าตามขอ้ 
33(3) โดยมีความผดิ หรือกรณี
ออกจากงานโดยไม่มีความผิด 
แต่มีอายกุารเป็นสมาชิกนอ้ยกวา่ 
48 เดือน 
     (6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
ตามขอ้บงัคบัขอ้ 42 
 

ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ 
สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 
      (1) ตาย 
      (2) ลาออกจากสหกรณ์ 
      (3) เป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
      (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
      (5) ถูกออกจากการเป็น
พนกังาน หรืองานประจ าตามขอ้ 
33(3) โดยมีความผดิ 
      (6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
ตามขอ้บงัคบัขอ้ 42 
 

เพื่อใหส้มาชิกท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิก
ไม่ถึง 48 เดือน สามารถเป็นสมาชิก
ต่อได ้

 
มติทีป่ระชุม .............................................. 

5.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 42 การให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  42.  การให้ออกจากสหกรณ์ 
สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์
เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)   ไม่ลงลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิก หรือไม่
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
หรือไม่ถือหุน้คร้ังแรกตาม
ขอ้ 36 

ข้อ  42.  การให้ออกจากสหกรณ์ 
สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)   ไม่ลงลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิก 
หรือไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

เน่ืองจากเงินกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพอยูเ่หนือการบงัคบัคดี
และไม่สามารถบงัคบัให้
ปฏิบติัตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ได ้
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(2)   ขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือน
ถึงสามงวดติดต่อกนั หรือ
ขาดส่งรวมถึงหกงวดทั้งน้ี
โดยมิไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการด าเนินการ 

(3) น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่ง
หมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 

(4)   ไม่จดัการแกไ้ข
หลกัประกนั ส าหรับเงินกู ้
ท่ีเกิดบกพร่องใหคื้นดี
ภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 

(5)   คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี 
ไม่วา่ตน้เงิน หรือดอกเบ้ีย
ติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสอง
งวด หรือผดินดัการส่ง
เงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้น
ถึงสามคราวส าหรับเงินกู้
รายหน่ึงๆ 

(6) ไม่ใหข้อ้ความจริง
เก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่
สหกรณ์เม่ือสมคัรเขา้เป็น
สมาชิกหรือเม่ือจะก่อ
ภาระผกูพนัในหน้ีสินต่อ
สหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือ
ผูค้  ้าประกนั หรือเม่ือมี
ภาระผกูพนัในหน้ีสินต่อ
สหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7)   จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ
ของสหกรณ์ หรือมี

หรือไม่ถือหุน้คร้ังแรก
ตามขอ้ 36 

(2)   ขาดส่งเงินค่าหุน้ราย
เดือนถึงสามงวด
ติดต่อกนั หรือขาดส่ง
รวมถึงหกงวดทั้งน้ีโดย
มิไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

(3) น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความ
มุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 

(4)   ไม่จดัการแกไ้ข
หลกัประกนั ส าหรับ
เงินกู ้ท่ีเกิดบกพร่องให้
คืนดีภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 

(5)   คา้งส่งเงินงวดช าระ
หน้ี ไม่วา่ตน้เงิน หรือ
ดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็น
เวลาถึงสองงวด หรือผิด
นดัการส่งเงินงวดช าระ
หน้ีดงัวา่นั้นถึงสาม
คราวส าหรับเงินกูร้าย
หน่ึงๆ 

(6) ไม่ใหข้อ้ความจริง
เก่ียวกบัหน้ีสินของ
ตนแก่สหกรณ์เม่ือ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิก
หรือเม่ือจะก่อภาระ
ผกูพนัในหน้ีสินต่อ
สหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้
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พฤติการณ์ใดๆ อนัเป็น
เหตุท่ีเช่ือไดว้า่ไม่ซ่ือสัตย์
สุจริต หรือแสดงตนเป็น
ปฏิปักษต่์อสหกรณ์ไม่วา่
โดยประการใดๆ 

(8) เม่ือสมาชิกลาออกจาก
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

หรือผูค้  ้าประกนั หรือ
เม่ือมีภาระผกูพนัใน
หน้ีสินต่อสหกรณ์อยู่
แลว้ 

(7)   จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ
ของสหกรณ์ หรือมี
พฤติการณ์ใดๆ อนั
เป็นเหตุท่ีเช่ือไดว้า่ไม่
ซ่ือสัตยสุ์จริต หรือ
แสดงตนเป็นปฏิปักษ์
ต่อสหกรณ์ไม่วา่โดย
ประการใดๆ 

 

มติทีป่ระชุม .............................................. 

6.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 44 สมาชิกทีโ่อน หรือย้าย หรือออกจากการเป็นพนักงาน หรืองานประจ าตามข้อ 33(3) 
โดยไม่มีความผดิ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  44.  สมาชิกทีโ่อน หรือย้าย หรือออก
จากการเป็นพนักงาน หรืองานประจ า
ตาม ข้อ33(3) โดยไม่มีความผดิ   

หากมีความประสงคจ์ะคงสภาพ
การเป็นสมาชิกต่อไปโดยไม่ลาออกจาก
สหกรณ์ จะตอ้งมีอายกุารเป็นสมาชิก
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 48 เดือน รวมทั้งมีหน้ี
คา้งช าระไดไ้ม่เกินมูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ 
โดยไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
             สมาชิกตามวรรคหน่ึง มีสิทธิกู้
เงินไดต้ามระเบียบสหกรณ์แต่ไม่เกิน
มูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้            

ข้อ  44.  สมาชิกทีโ่อน หรือย้าย หรือ
ออกจากการเป็นพนักงาน หรืองาน
ประจ าตาม ข้อ33(3) โดยไม่มีความผดิ   

หากมีความประสงคจ์ะคง
สภาพการเป็นสมาชิกต่อไปโดยไม่
ลาออกจากสหกรณ์ ตอ้งมีหน้ีคา้งช าระ
ไดไ้ม่เกินมูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ โดย
ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
             สมาชิกตามวรรคหน่ึง มีสิทธิกู้
เงินไดต้ามระเบียบสหกรณ์แต่ไม่เกิน
มูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้            

เพื่อรองรับสมาชิกท่ี
เกษียณอายจุากการเป็น
พนกังานท่ีตอ้งการออมเงินท่ี
มีอายกุารเป็นสมาชิกนอ้ยกวา่ 
48 เดือน 

มติทีป่ระชุม .............................................. 
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7.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 45 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกทีข่าดจากสมาชิกภาพ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  45.  การจ่ายคืนจ านวนเงิน
ของสมาชิกทีข่าดจากสมาชิก
ภาพ สหกรณ์จะจ่าย คืนจ านวน
เงินใหด้งัน้ี 

(1) ในกรณีท่ีสมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 
40 (1),(2),(3) ใหส้หกรณ์จ่าย เงิน
ค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉล่ียคืนคา้ง
จ่าย และบรรดาเงินท่ีสมาชิกมีอยู่
ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ 
ส าหรับเงินค่าหุน้นั้นผูมี้สิทธิ
ไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืน
ทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลและหรือ
เงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น 
หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจาก 
วนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออก โดยมี
เงินปันผลและหรือเงินเฉล่ียคืน
ส าหรับปีท่ีออกนั้นก็ไดสุ้ดแต่จะ
เลือก ในกรณีหลงัน้ีสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุน้ใหห้ลงัจากวนัส้ินปี
ทางบญัชี ส่วนเงินปันผลและ
เฉล่ียคืนจะจ่ายใหห้ลงัจากวนัท่ีท่ี
ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีแลว้ 

(2) ถา้ปีใด จ านวนเงินค่า
หุน้ท่ีตอ้งจ่ายคืนเน่ืองจาก
สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพมี
จ านวนเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุน้ท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการมี

ข้อ  45.  การจ่ายคืนจ านวนเงิน
ของสมาชิกทีข่าดจากสมาชิก
ภาพ สหกรณ์จะจ่าย คืนจ านวน
เงินใหด้งัน้ี 

(1) ในกรณีท่ีสมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม
ขอ้ 40 (1),(2),(3) ใหส้หกรณ์จ่าย 
เงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉล่ีย
คืนคา้งจ่าย และบรรดาเงินท่ี
สมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูมี้
สิทธิไดรั้บ ส าหรับเงินค่าหุน้นั้น
ผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์
จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผล
และหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ี
ออกนั้น หรือจะเรียกใหจ่้ายคืน
หลงัจาก วนัส้ินปีทางบญัชีท่ี
ออก โดยมีเงินปันผลและหรือ
เงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้นก็
ไดสุ้ดแต่จะเลือก ในกรณีหลงัน้ี
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ให้
หลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชี ส่วน
เงินปันผลและเฉล่ียคืนจะจ่ายให้
หลงัจากวนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีแลว้ 

(2) ถา้ปีใด จ านวนเงินค่า
หุน้ท่ีตอ้งจ่ายคืนเน่ืองจาก
สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพมี
จ านวนเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุน้ท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น 

ใหมี้ความชดัเจน 
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อ านาจให้รอการจ่ายคืนเงินค่า
หุน้ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิก
ภาพรายถดัไปในปีนั้นจนกวา่จะ
ถึงปีทางบญัชีใหม่ได ้

(3) การจ่ายคืนเงินฝากและ
ดอกเบ้ีย สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบสหกรณ์ 

(4) ในกรณีท่ีขาดสมาชิก
ภาพตามขอ้ 40 (4) สหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปัน
ผล และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ีย
คา้งจ่ายและบรรดาเงินท่ีสมาชิก
นั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายลม้ละลาย 

(5) ในกรณีท่ีขาดสมาชิก
ภาพตามขอ้ 40 (5) และ (6) 
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินปัน
ผล และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ีย
คา้งจ่าย และบรรดาเงินท่ีสมาชิก
นั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ คืนให้
ภายในเวลาอนัสมควรตามท่ี
ก าหนด (1),(2) และ (3) 
 

คณะกรรมการด าเนินการมี
อ านาจให้รอการจ่ายคืนเงินค่า
หุน้ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิก
ภาพรายถดัไปในปีนั้นจนกวา่จะ
ถึงปีทางบญัชีใหม่ได ้

(3) การจ่ายคืนเงินฝากและ
ดอกเบ้ีย สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบสหกรณ์ 

(4) ในกรณีท่ีขาดสมาชิก
ภาพตามขอ้ 40 (4) สหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปัน
ผล และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ีย
คา้งจ่ายและบรรดาเงินท่ีสมาชิก
นั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายลม้ละลาย 

(5) ในกรณีท่ีขาดสมาชิก
ภาพตามขอ้ 40 (5) และ (6) 
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินปัน
ผล และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ีย
คา้งจ่าย และบรรดาเงินท่ีสมาชิก
นั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ คืนให้
ภายในเวลาอนัสมควรตามท่ี
ก าหนด ขอ้ 45 (1),(2) และ (3) 
 

 
มติทีป่ระชุม .............................................. 

8.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิก
สมทบ ผูท่ี้จะสมคัรเป็นสมาชิก
สมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

ข้อ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบตอ้งมี
คุณสมบติัดงัน้ี 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
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(1) เป็นผูเ้ห็นชอบใน
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดา
บรรลุนิติภาวะ 

 (3) ตอ้งเป็นทายาทของ
สมาชิกผูเ้สียชีวติ ไดแ้ก่ คู่สมรส, 
บุตรและบิดามารดา 
 (4) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติ
ดีงาม 
 (5) เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ
และค าสั่งของสหกรณ์ 
 (6) มิไดเ้ป็นสมาชิกใน
สหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 
 (7) เป็นผูมี้สัญชาติไทย 
 

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบใน
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
และมีความสะดวกท่ีจะ
ด าเนินธุรกิจกบัสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาซ่ึง
บรรลุนิติภาวะ และมี
สัญชาติไทย 

 (3) เป็นบิดา มารดา สามี 
ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก  
 (4) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติ
ดีงาม 
 (5) เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ
และค าสั่งของสหกรณ์ 
 (6) มิไดเ้ป็นสมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบในสหกรณ์ออม
ทรัพยอ่ื์น 
 

สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 

 
มติทีป่ระชุม .............................................. 

9.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/3 วธีิรับสมัคร 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  47/3  การได้เข้าเป็นสมาชิก
สมทบ ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็น
สมาชิกสมทบตอ้งยืน่ใบสมคัรถึง
สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่
นอ้ยกวา่ 1 คนรับรอง เม่ือ
คณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นวา่ผูส้มคัร
มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ 47/2 ทั้งเห็นเป็นการ

ข้อ 47/3 วธีิรับสมัคร ผูป้ระสงค์
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้ง
ยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ี
ก าหนดไว ้โดยใหย้ืน่พร้อม
หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์กบั
สหกรณ์หรือสมาชิกตามขอ้ 
47/2(3) เม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณา
เห็นวา่ ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 47/2 ทั้งเห็น

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  108 

 

สมควรแลว้ก็ใหรั้บเขา้เป็น
สมาชิกสมทบไดแ้ละตอ้งจดัให้
ผูส้มคัรไดล้งลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิกกบัช าระค่าหุน้
และช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้
ใหค้รบถว้น 
           เม่ือสมาชิกสมทบได้
ปฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มได้
สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

เป็นการสมควรแลว้ ก็ใหรั้บเขา้
เป็นสมาชิกสมทบไดแ้ละตอ้งจดั
ใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้
ตามท่ีจะถือครบถว้น 
           เม่ือสมาชิกสมทบได้
ปฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มได้
สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

มติทีป่ระชุม .............................................. 

10.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/5 การถือหุ้น 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  47/5  การให้บริการสมาชิก
สมทบ สหกรณ์อาจใหบ้ริการหรือ
สวสัดิการแก่สมาชิกสมทบได้
ตามท่ีเห็นสมควร แต่ตอ้งไม่ขดักบั
ขอ้หา้มมิใหส้มาชิกสมทบใชสิ้ทธิ 
ในสหกรณ์ ทั้งน้ี ประเภทของ
สหกรณ์  หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด 
วธีิการใหบ้ริการและอ่ืนๆ ตลอดจน
สวสัดิการ และผลตอบแทนจากการ
ใชบ้ริการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

ข้อ  47/5  การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่
ละรายจะตอ้งถือหุ้นในสหกรณ์อยา่ง
นอ้ยหน่ึงหุ้น แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงในหา้
ของหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
          การถือหุน้แรกเขา้ การช าระค่า
หุน้ การแจง้ยอดจ านวนหุน้และอ่ืนๆ 
ใหเ้ป็นไปตามความในขอ้บงัคบั หมวด 
3 วา่ดว้ยทุน โดยอนุโลม ส าหรับการ
ถือหุน้เพิ่มให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย
การรับจดทะเบียนขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 

 
มติทีป่ระชุม ............................................. 

11.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/6 สิทธิและหน้าทีใ่นฐานะสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  47/6  สิทธิและหน้าทีใ่น
ฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบมีสิทธิและหนา้ท่ีเพียง
การถือหุน้จ านวน 1 หุน้ ฝาก

ข้อ  47/6  สิทธิและหน้าทีใ่นฐานะสมาชิก
สมทบ  
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 

เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ วา่ดว้ยการรับจด
ทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
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เงินและถอนเงินกบัสหกรณ์
เท่านั้นและไม่มีสิทธิในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
(1)นบัช่ือเป็นองคป์ระชุมใหญ่ 
(2)ออกเสียงในเร่ืองใดๆ 
(3)เป็นกรรมการด าเนินการ    
 

      (1) รับเงินปันผลตามหุน้ไดใ้นอตัรา
เดียวกนักบัสมาชิก 
      (2) รับเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจไดใ้น
อตัราเดียวกนักบัสมาชิก 

(ข) หนา้ท่ีของสมาชิกสมทบ 
      (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 

      (2) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดั
หมาย 
      (3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของ
สหกรณ์ เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองคก์รท่ีเขม็
แขง็ 
      (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
      (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อพฒันาสหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
(ค) สมาชิกสมทบไม่ใหมี้สิทธิเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
      (1) นบัช่ือเขา้เป็นองคป์ระชุมในการ
ประชุมใหญ่ 
       (2) การออกเสียงในเร่ืองใดๆ 
       (3) เป็นกรรมการด าเนินการ 
      (4) กูย้มืเงินเกินกวา่เงินฝากรวมกบัทุน
เรือนหุน้ของตนเอง 

สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 

 
มติทีป่ระชุม .............................................. 
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12.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/8 การถือหุ้น 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  47/8  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะ
ท าเป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือ
หลายคน เพื่อใหเ้ป็นผูรั้บโอน
ประโยชน์ซ่ึงตนมีอยูใ่นสหกรณ์ใน
เม่ือตนตายนั้นมอบใหส้หกรณ์ถือไว้
หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่น้ี
ตอ้งท าตามลกัษณะพินยักรรม 
            ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะ
เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บ
โอนประโยชน์ท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ก็ตอ้งท า
เป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวใน
วรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไวแ้ทน
ฉบบัเดิม 
           เม่ือสมาชิกสมทบตาย ให้
สหกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์
ตามความในวรรคก่อนทราบและ
สหกรณ์จะจ่ายเงินรับฝาก  และเงิน
ผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ี
สมาชิกสมทบผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์
ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ ก็
คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมา
แสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจคณะกรรมการ
ด าเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บ
เงินจ านวนดงักล่าวนั้น ทั้งน้ีตาม
ขอ้ก าหนดใน ขอ้ 47/13 
               ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตาม
ความในวรรคแรกยืน่ค าขอรับเงิน
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
ก าหนดหน่ึงปี   นบัแต่วนัท่ีสมาชิก

ข้อ  47/8  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
อาจท าหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือ
หลายคนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ ใน
เงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอ่ืนเจาก
สหกรณ์เม่ือตนถึงแก่ความตาย โดย
มอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน 
หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่
น้ีใหท้  าตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
            ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะ
เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้ง
ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ ก็
ตอ้งท าเป็นหนงัสือตามลกัษณะ
ดงักล่าวในวรรคก่อนมอบให้
สหกรณ์ถือไวแ้ทนฉบบัเดิม 
           เม่ือสมาชิกสมทบตาย ให้
สหกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์
ตามความในวรรคก่อนทราบและ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก 
เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงิน
ผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ี
สมาชิกสมทบผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์
ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้
หรือถา้มิไดต้ั้งไว ้ก็คืนใหแ้ก่บุคคล
ท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ี
พอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่
เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวน
ดงักล่าวนั้น ทั้งน้ีตามขอ้ก าหนดใน 
ขอ้ 47/13 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับจด
ทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
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สมทบตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ 
โดยใหแ้นบส าเนามรณะบตัรท่ีทาง
ราชการออกใหแ้สดงวา่สมาชิกสมทบ
นั้นๆ ไดถึ้งแก่ความตายไป
ประกอบการพิจารณาดว้ย เม่ือ
คณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณา
และอนุมติัแลว้ สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดงักล่าวภายในส่ีสิบหา้
วนั ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยืน่ค  าขอรับเงิน
ผลประโยชน์ หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บ
โอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบได้
จดัท าใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัตนอยูก่็
ตาม  เม่ือพน้ก าหนดอายคุวามฟ้องคดี
ใหส้หกรณ์โอนจ านวนเงินดงักล่าวไป
สมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์
ทั้งส้ิน 
 

               ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตาม
ความในวรรคแรก ยืน่ค าขอรับเงิน
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
ก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิก
สมทบตายหรือไดรั้บแจง้จาก
สหกรณ์ โดยให้แนบส าเนามรณะ
บตัรท่ีทางราชการออกใหแ้สดงวา่
สมาชิกสมทบนั้นๆ ไดถึ้งแก่ความ
ตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย 
เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้
พิจารณาและอนุมติัแลว้ สหกรณ์จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายใน
ส่ีสิบหา้วนั ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยืน่ค  าขอรับเงิน
ผลประโยชน์ หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บ
โอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบได้
จดัท าใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัตนอยู่
ก็ตาม  เม่ือพน้ก าหนดอายคุวามฟ้อง
คดีใหส้หกรณ์โอนจ านวนเงิน
ดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารอง
ของสหกรณ์ทั้งส้ิน 

 
มติทีป่ระชุม .............................................. 

13.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/9 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  47/9  การขาดจากสมาชิก
ภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้  

ความสามารถ หรือ

ข้อ  47/9  การขาดจากสมาชิก
ภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ตาย 
(2) เป็นคนไร้

ความสามารถ หรือ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 
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เสมือนไร้
ความสามารถ 

(3) ตอ้งค าพิพากษาให้
ลม้ละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณ์ 
และไดรั้บอนุญาตแลว้ 

(5) ถูกใหอ้อกจาก
สหกรณ์ 

(6) ถูกใหอ้อกจากงาน
ประจ า โดยมีความผดิ 

เสมือนไร้
ความสามารถ 

(3) ตอ้งค าพิพากษาให้
ลม้ละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณ์ 
และไดรั้บอนุญาตแลว้ 

(5) ขาดคุณสมบติัตาม
ขอ้บงัคบัขอ้47/2 

(6) ถูกใหอ้อกจากงาน
ประจ า โดยมีความผดิ 

 
มติทีป่ระชุม .............................................. 

14.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/11 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  47/11  การให้ออกจากสหกรณ์
ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจ
ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรก
เขา้ 

(2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียน
สมาชิกสมทบ 

(3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและ
ค าสั่งของสหกรณ์ หรือมี
พฤติการณ์ใด ๆ  อนัเป็น
เหตุท่ีเช่ือไดว้า่ไม่ซ่ือสัตย์
สุจริต 

(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือ
ท าใหเ้ส่ือมเสียต่อ
สหกรณ์ไม่วา่โดยประการ
ใดๆ 

ข้อ  47/11  การให้ออกจากสหกรณ์ของ
สมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกให้
ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียน

สมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและค าสั่ง
ของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์
ใด ๆ  อนัเป็นเหตุท่ีเช่ือไดว้า่ไม่
ซ่ือสัตยสุ์จริต 

(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือท า
ใหเ้ส่ือมเสียต่อสหกรณ์ไม่วา่
โดยประการใดๆ 

      เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาปรากฏวา่ สมาชิก
สมทบมีเหตุใดๆ ดงักล่าวขา้งตน้และไดล้ง
มติใหส้มาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียง

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 
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(5) ไม่มีธุรกรรมใด ๆ  ต่อ
สหกรณ์ฯ  ติดต่อกนันาน
เกินกวา่ 5 ปี 

 

ไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจ านวน
กรรมการด าเนินการท่ีมีอยูท่ ั้งหมดใน
ขณะนั้นแลว้ ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกสมทบ
นั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

 
มติทีป่ระชุม .............................................. 

15.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/13 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบทีข่าดจากสมาชิกภาพ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  47/13  การจ่ายคืนจ านวนเงิน
ของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิก
ภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 47/9 
นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินรับฝากและ
ดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้าม
ระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ 47/13 การจ่ายคืนจ านวนเงินของ
สมาชิกสมทบทีข่าดจากสมาชิกภาพ ใน
กรณีท่ีสมาชิกสมทบ 
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 
47/9 
(1) (2) (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้
ท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์ใหก่้อน
ค่าหุน้ของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะ
เหตุอ่ืน พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงิน
เฉล่ียคืนคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบ
นั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิ
ไดรั้บ โดยเฉพาะค่าหุน้นั้นผูมี้สิทธิ
ไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัที
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืน
ส าหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียกใหจ่้าย
คืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออกโดย
ไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน
ส าหรับปีท่ีออกนั้นดว้ยในเม่ือท่ีประชุม
ใหญ่มีมติให้จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
นั้นแลว้ก็ได ้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับ
ฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืน
ใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
          ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุ้นท่ีถอน
คืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจาก

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ วา่
ดว้ยการรับจดทะเบียน
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 
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สมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุน้ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนั
ตน้ปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมี
อ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพราย
ต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 
           ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 47/9 (3) 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก 
เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ีย
คา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ลม้ละลาย 
            ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 47/9(5) 
(6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินปันผล
และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย
บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่น
สหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควร
โดยไม่มี 
เงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ปีท่ี
ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิก
สมทบขอใหจ่้ายค่าหุน้ภายหลงัวนัส้ินปี
ทางบญัชี โดยขอรับเงินปันผลและเงิน
เฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลงัท่ีท่ีประชุม
ใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีก็ได ้ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายใหต้าม
ระเบียบของสหกรณ์ 
              ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสม
หรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ให้
ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิก
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สมทบท่ีพน้จากสมาชิกภาพในระหวา่ง
ปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจ าปี และให้
ค  านวณเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ท่ีจะจ่าย
คืนแก่สมาชิกสมทบโดยน าทุนเรือนหุ้น
ทั้งหมดหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือ
และหน้ีสินทั้งส้ินแลว้น ามาเฉล่ียโดยใช้
จ  านวนหุ้นทั้งส้ินเป็นฐานในการ
ค านวณ 
             เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่า
เงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อ ๆ 
ไป สหกรณ์ตอ้งค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้
จ่ายคืนต่อหุน้ให้เป็นปัจจุบนัทุกปี และ
มูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าต่อ
หุน้ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั จนกวา่
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

 
มติทีป่ระชุม .............................................. 

16.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/14 การหักเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผดิต่อสหกรณ์ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ไม่มี ข้อ  47/14  การหักเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้อง
รับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ านวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามข้อ 47/13 นั้ น ให้
สหกรณ์หกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตอ้ง
รับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 

 
มติทีป่ระชุม ............................................ 
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ระเบียบวำระท่ี 10 

การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญช ีประจ าปี  2564 
 

           ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการสอบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 ขอ้ 6 คุณสมบติัของผูส้อบบญัชี 
ประกอบกบัแนวทางการสรรหาผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ตามประกาศนายทะเบียน เร่ืองหลกัเกณฑก์ารพิจารณาและ
วธีิการเสนอช่ือผูส้อบบญัชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 ไดก้  าหนดคุณสมบติัของผูส้อบ
บญัชีสหกรณ์และวธีิการพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีภาค เอกชน ดงัน้ี                     

      ส าหรับปี 2564 มีผู้สอบบัญชีเสนอรับงานเข้ามาให้คณะกรรมการด าเนินงานได้พิจารณา จ านวน 2 ราย โดยมี
รายนามดงัน้ีดงัน้ี 

      1.บริษทั ส านกับญัชีทองเอก จ ากดั โดยเสนอผูส้อบบญัชี คือ 
              -  ดร.ศกัด์ิชาย จนัทร์เรือง      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6541 ผูส้อบบญัชี 
              -  นางสาวสุกญัญา พชัรีกร    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7856  ผูส้อบบญัชีส ารอง 

      2.บริษทั เอน็.เอส.เค สอบบญัชี จ  ากดั 
               -  นายเอกชยั  เตียววงคไ์ทย  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5850 ผูส้อบบญัชี 
               -  นายสรวชิญ ์บุญขวญั        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10612 ผูส้อบบญัชีส ารอง 
 

           ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังที ่ 10/2563 วนัที่ 21 กันยายน 2563 มีมติพจิารณาเลือก บริษัท ส านัก
บัญชีทองเอก จ ากดั       โดยมีผูส้อบบญัชี คือ 
             1. ดร.ศกัด์ิชาย จนัทร์เรือง      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6541 ผูส้อบบญัชี 
             2. นางสาวสุกญัญา พชัรีกร    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7856  ผูส้อบบญัชีส ารอง 

คณะกรรมการด าเนินการ ขอเสนอทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เพ่ือพจิารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนทีม่ีคุณสมบัติตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ดังนี ้

ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท.จ ากดั และ นางสาวสุกัญญา 
พชัรีกร เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง ประจ าปี 2564 ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในวงเงินไม่เกนิ 70,000 บาทต่อปี   
 

 
มติทีป่ระชุม ................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  117 

 

ระเบียบวำระท่ี 11 

พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการเลือกตัง้ ประจ าปี 2564 

 

         เพื่อใหก้ารด าเนินงานเร่ืองการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 37 และผูต้รวจสอบกิจการ 
ประจ าปี 2564 เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2561 จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีเป็นสมาชิกใหท้ าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2564 โดยมี
รายนามดงัน้ี 
                     1. นายไพศาล    สลกัฤทยั   ท าหนา้ท่ี ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง 
 2. นายกฤษดา โกมลมิศร์            ท าหนา้ท่ี คณะกรรมการเลือกตั้ง 
 3. นายเดชา  บุญวรรณ์  ท าหนา้ท่ี คณะกรรมการเลือกตั้ง 
 4. นายพรหมณฐั  ยทุธ์ธนโรจน์  ท าหนา้ท่ี คณะกรรมการเลือกตั้ง 
                      5. นายยทุธนา อ ่ากล่ิน   ท าหนา้ท่ี เลขานุการคณะท างาน 
 

 
 
 

 

มติทีป่ระชุม ............................................................................... 
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ระเบียบวำระท่ี 12 

พิจารณาเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี 2564 
 

ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53ประกอบกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2559  ขอ้12  และขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 70  ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน หรือการบญัชี หรือการเศรษฐกิจ หรือกฎหมาย 
หรือการสหกรณ์คนหน่ึง หรือหลายคน ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี  

จ านวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์เป็นผู ้

ตรวจสอบกิจการไม่ได ้
 

      คณะกรรมการด าเนินการไดก้ าหนดใหมี้การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564 แทนผูต้รวจสอบ
กิจการท่ีครบวาระในปี 2563  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

       1. ก าหนดวนัเปิดรับสมัครสมาชิกทีป่ระสงค์จะเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ จ านวน 2 คน 
           1.1 ระหวา่ง วนัท่ี 1 - 30 กนัยายน 2563   
           1.2 ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ท่ี 55 
           1.3 ไม่เป็นกรรมการด าเนินการ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 56 ซ่ึงพน้จากต าแหน่งยงัไม่ครบ 2 ปีทางบญัชี 
       2. ก าหนดวธีิการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ โดยวิธีลงคะแนนในวันประชุมใหญ่ 

                     3. รายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี 2564 
         (1) นายณฐกร แกว้ดี   สังกดั สมาชิกพิเศษ 
                          (2) นายพิพฒัน์ ทรงอกัษร สังกดั PTT 
                          (3) นายพงศพ์ฒัน์ รัตนสุวรรณ สังกดั สมาชิกพิเศษ 
         (4) นางยพุาวดี บุญยรัตกลิน  สังกดั PTTGC     

4. คณะกรรมการด าเนินการขอน าเสนอทีป่ระชุมใหญ่พจิารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบการ ประจ าปี 2564 
จ านวน 2 คน โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 84,000.00 บาท (แปดหม่ืนส่ีพนับาทถ้วน) ต่อปี 
 
มติทีป่ระชุม ........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวำระท่ี 13 

พิจารณาเลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนนิการชดุที่ 37 ประจ าปี 2564 
 

ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 
ขอ้ 54 ก าหนดวา่ “การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการไม่เกินสิบหา้คน ซ่ึงท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ให้เลือกโดยวธีิเลือกประธานกรรมการหน่ึงคน
และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบส่ีคน ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งระหวา่งกนัเองเป็น รองประธานกรรมการ
หน่ึงคนหรือหลายคน  เลขานุการหน่ึงคนและเหรัญญิกหน่ึงคน และจะใหมี้ผูช่้วยเลขานุการหรือผูช่้วยเหรัญญิกดว้ยก็
ได ้นอกนั้นเป็นกรรมการ” 

คณะกรรมการด าเนินการไดก้ าหนดใหมี้การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2564  แทน
คณะกรรมการด าเนินการท่ีครบวาระในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. ก าหนดการเปิดรับสมัครสมาชิกทีป่ระสงค์จะเป็นกรรมการด าเนินการ  
   1.1 เปิดรับสมคัรกรรมการและผูต้รวจสอบกิจการ วนัท่ี 1 – 30 กนัยายน 2563 
   1.2 ก าหนดวนัตรวจสอบคุณสมบติัและหลกัฐานผูส้มคัร วนัท่ี 1 - 7 ตุลาคม 2563 
               1.3 ก าหนดวนัประกาศหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัร วนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป 
  2. ก าหนดการเลือกตั้งกรรมการ จ านวน 8 คน 
      2.1 ประธานกรรมการ เลือกตั้งโดยท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
 2.2 กรรมการ จ านวน 7 คน เลือกตั้งโดยการสรรหาก่อนและน าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญั 
       ประจ าปี เลือกตั้งเป็นกรรมการ  
       - เขตเลือกตั้งท่ี 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เลือกตั้งจ  านวน 4 คน  
       - เขตเลือกตั้งท่ี 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ เลือกตั้งจ  านวน 1 คน 
       - เขตเลือกตั้งท่ี 3 บริษทั PTT ยกเวน้เขต 1 และเขต 2 เลือกตั้งจ  านวน 1 คน 
                           - เขตเลือกตั้งท่ี 5 บริษทั PTTGROUP ยกเวน้เขต 4 บริษทั PTTGC เลือกตั้งจ  านวน 1 คน 
                     2.3 กรรมการท่ีครบวาระประจ าปี 2563 จ านวน 8 คน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
                           1. นายชูชาติ พนสัอมัพร            ประธานกรรมการ 
                          2. นายไพศาล สลกัฤทยั             กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซ    
              3. นางกรวรา โพธิพนัธ์ุ          กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซ 
  4. นายเอกวทิย ์จิตรดา          กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซ 
                           5. นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรัส      กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซ                             
                           6. นายอรรณพ ดีเหลือ               กรรมการเขต 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ  
                           7. นายเดชา บุญวรรณ์                กรรมการเขต 3 บริษทั PTT นอกเหนือเขต 1 และ เขต 2                                                                    
                           8. นางศนัสิดา พิมลรัตน์            กรรมการเขต 5 บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต 4 PTTGC  
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 3. การเลือกกรรมการด าเนินการให้ใช้วธีิการเลือกสรร เพ่ือน าเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 4. ก าหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการ มี 2 วธีิ ดังนี้ 

                    4.1 วธีิการลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั้งท่ีก าหนด 
                    4.2 วธีิการลงคะแนนเลือกสรร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail: E-mail) 

 5. ก าหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการในแต่ละเขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
                    5.1 เขตเลือกตั้งที ่1 ส าหรับสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้งสังกดัสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ                         
                          ลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั้งท่ีก าหนด  
                        ยกเว้นสมาชิก ท่ีปฏิบติังาน ประจ า ณ ฐานปฏิบติัการนอกชายฝ่ังลงคะแนนทางจดหมาย 
            อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                    5.2 เขตเลือกตั้งที ่2 ส าหรับสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้งสังกดัสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ 
                          ลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั้งท่ีก าหนด  
                    5.3 เขตเลือกตั้งที่ 5 สมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้งสังกดับริษทัในเครือกลุ่ม ปตท. หรือ  PTT Group  
                             ท่ีนอกเหนือจากเขตเลือกตั้งท่ี 4 ลงคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
               6. ก าหนดเง่ือนไขการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกสรร ดังนี้ 
                    6.1 การลงคะแนนหย่อนบัตรเลือกสรร ณ คูหา เลือกตั้งทีก่ าหนด 
                          - การลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรร ณ คูหา ตามสถานท่ี วนั เวลา ท่ีก าหนด โดยใชสิ้ทธิได ้
                            เพียงคร้ังเดียว  
                    6.2 การลงคะแนนเลือกสรรทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                          - การลงคะแนนเลือกสรรภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยใชสิ้ทธิไดเ้พียงคร้ังเดียว กรณีใชสิ้ทธิ 
                            ลงคะแนนเกิน 1 คร้ัง จะยดึการใชสิ้ทธิคร้ังแรกเท่านั้น ในการนบัคะแนน 
                          - กรณีท่ีสมาชิกท่านใดไดรั้บบตัรลงคะแนนแลว้ และไดมี้การลบ E-mail ฉบบันั้นไปก่อนวนั 
                            ลงคะแนน ใหแ้จง้การขอใชสิ้ทธิใหม่ได ้
               7. ก าหนดวนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรร                
                    7.1 เขตเลือกตั้งที ่2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ 
                           วนั เวลา ลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั้งท่ีก าหนด  
                           - ระหวา่งวนัท่ี 19 ตุลาคม  ถึง วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563  เฉพาะวนัท าการ 
                           - วนัท่ี 19 ตุลาคม ถึง วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 ระหวา่งเวลา 08.00 ถึง 17.00 น.  
                           - วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 ระหวา่งเวลา 08.00 ถึง 15.00 น. 
                             ( เวน้วนัหยดุราชการ และหยดุพกัระหวา่งเวลา 12.00 – 13.00 น.) 
                           - วนัเปิดหีบบตัรเลือกตั้ง วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 หลงัเวลา 15.00 น. เป็นตน้ไป เพื่อนบั 
         คะแนน ณ คูหาเลือกตั้ง 
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                    7.2 เขตเลือกตั้งที ่5 บริษัทในเครือ นอกเหนือเขต 4 PTTGC 
                          วนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรรผูส้มคัร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                           - ระหวา่งวนัเลือกสรรตั้งแต่วนัท่ี 2–11 พฤศจิกายน 2563 
                           - วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ส้ินสุดการลงคะแนนเลือกสรร 15.00 น. โดยยดึเวลาท่ีสหกรณ์ฯ 
                             ไดรั้บบตัรเลือกสรร      
                           - วนัเปิดหีบบตัรเลือกตั้ง วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 หลงัเวลา 15.00 น. เป็นตน้ไป เพื่อนบั 
           คะแนน ณ ส านกังานสหกรณ์ 
                    7.3 การวนิิจฉัยการนับคะแนนจากการลงคะแนนเลือกสรรทุกวธีิ ถือเป็นทีส้ิ่นสุดโดย  

         คณะกรรมการสรรหา 
8. ก าหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการ ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

               (8.1) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดในล าดบัท่ีของจ านวนกรรมการท่ีครบวาระ ในแต่ละเขต 
  เป็นผูท่ี้ด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าปี 2564 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2  ปี กรณีคะแนน 
  เท่ากนัใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก 
               (8.2) กรณีท่ีเขตเลือกสรรใดมีผูส้มคัรเท่ากบัจ านวนกรรมการท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้ง ใหถื้อวา่ 
  ผูส้มคัรนั้นไดรั้บการเลือกสรรโดยไม่ตอ้งมีการลงคะแนน และน าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญั 
  ประจ าปี พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 

                     (8.3) กรณีท่ีเขตเลือกสรรใดมีผูส้มคัรไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด ใหมี้การเลือกตั้งในท่ีประชุม 
    ใหญ่สามญัประจ าปี ใหค้รบจ านวนท่ีก าหนดไวใ้นเขตนั้นๆ 

               9. ก าหนดวธีิการรายงานผลการเลือกสรร            
                   9.1 กรรมการเลือกสรรประจ าเขต รายงานผลการเลือกสรรให ้ประธานคณะท างานเตรียมการ 

           เลือกตั้ง     
                   9.2 ประธานคณะท างานเตรียมการเลือกตั้ง รายงานผลการเลือกสรรให้ ประธานคณะกรรมการ 
            ด าเนินการ    
                    9.3 ประธานคณะกรรมการด าเนินการ รายงานผลการเลือกสรรใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง 
  เป็นกรรมการด าเนินการชุดท่ี 37   
               ส าหรับรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2564  
               1. ผู้สมัครประธานกรรมการ มีจ  านวน 1 คน 
                   - นายชูชาติ พนสัอมัพร 
               2. ผู้สมัครกรรมการเขตเลือกตั้งที ่1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีจ  านวน  4 คน                                               
                   - นายเอกวทิย ์จิตรดา 
   - นายทองพูน กมเลศร์ 
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                   - นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรัส 
  - นางอรทยั ใจหงษ ์
               3. ผู้สมัครกรรมการเขตเลือกตั้งที ่2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ  มีจ  านวน 2 คน 
                   - นายเทิด ล าภา 
                   - นายบญัชา ศรีจ าปา 
               4. ผู้สมัครกรรมการเขตเลือกตั้งที ่3 บริษัท PTT ยกเว้นเขต 1 และเขต 2  มีจ  านวน 1 คน 
  - นายมณฑล แพทอง 
                5. ผู้สมัครกรรมการเขตเลือกตั้งที ่5 บริษัทในเครือ นอกเหนือเขต 4 PTTGC มีจ  านวน 4 คน  
                   - นางอนนัต ์แพทอง              สังกดั TLBC 
                   - นางศนัสิดา พิมลรัตน์          สังกดั THAPPLINE 
                   - นายภูษิต ศรีกรองทอง         สังกดั THAPPLINE 
                   - นางปณิตา สาครเสถียร        สังกดั GCME  
                คณะกรรมการด าเนินขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 พจิารณาให้ผู้ทีไ่ด้รับการสรรหา เป็นผู้ที่
ได้รับการเลือกตั้งเป็น คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่37 ประจ าปี 2564 
 
 
มติทีป่ระชุม ................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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พิจารณาก าหนดวงเงนิกูยื้มและค า้ประกนั ประจ าปี 2564 

  
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาใหค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือการค ้า

ประกนัของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ประกอบดว้ยประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เร่ือง ค านิยามวงเงินการกูย้มืหรือค ้าประกนั
ของสหกรณ์ ประกาศ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561  
                   ข้อมูลสนับสนุนประกอบการพจิารณา 
                   ณ  วนัที ่31 ตุลาคม 2563  
                   สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท.จ ากดั  
                   มีทุนเรือนหุ้นทีช่ าระแล้ว เป็นจ านวนเงิน 4,529.52 ล้านบาท 
                   มีทุนส ารอง เป็นจ านวนเงิน 230.08 ล้านบาท 
                   1. เป็นวงเงินท่ีก าหนดเท่ากบัปี  2563   
                   2. เป็นวงเงินเม่ือเทียบกบัทุนส ารองของสหกรณ์ฯคิดเป็น 1.96 เท่า (450 ลา้น/230.08 ลา้น)  
                   3. เป็นวงเงินเม่ือเทียบกบัทุนเรือนหุน้สมาชิกคิดเป็น 0.10 เท่า  (450 ลา้น/4,529.52 ลา้น) 
                   4. เป็นวงเงินเม่ือเทียบกบัเงินรับฝากของสมาชิกคิดเป็น 0.19 เท่า (450 ลา้น/2,343.39 ลา้น) 
                   5. เป็นวงเงินเม่ือเทียบกบัทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินส ารองของสหกรณ์ฯคิดเป็น 0.09 เท่า 
                       (450 ลา้น/4,759.60 ลา้น)  ซ่ึงนายทะเบียนก าหนดไวไ้ม่เกิน 1.5 เท่า 
                   6. ส าหรับวงเงินกูย้มืท่ีสหกรณ์ฯมีอยูปั่จจุบนั O/D ธนาคารกรุงไทย จ ากดั สาขาชลบุรี   
                       จ  านวน 20 ลา้นบาท 
                   7. ตั้งแต่ปี 55 – 58 สหกรณ์ฯมีการใชว้งเงินกูย้ืมระหวา่งสหกรณ์ในระหวา่งปีจ านวน 100 ลา้นบาท เพื่อ
ใชบ้ริหารงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ     
                   8. เป็นการตั้งวงเงินส ารองไวส้ าหรับภาวะฉุกเฉินท่ีจ าเป็นตอ้งใชว้งเงินกู ้โดยไม่ตอ้งเรียกประชุมวสิามญั           
 

      คณะกรรมการด าเนินการ ขอเสนอทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เพ่ืออนุมัติก าหนดวงเงินซ่ึง
สหกรณ์อาจกู้ยืมและค า้ประกนั ประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกนิ 450,000,000.00 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
ส าหรับการด าเนินกจิการสหกรณ์ 

 
มติทีป่ระชุม ......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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พิจารณาอนมุตัิการลงทนุตาม พ.ร.บ.สหกรณ ์พ.ศ.2542 มาตรา 62                                               

และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาติ                                                                 

เร่ืองขอ้ก าหนดการฝากหรือลงทนุอย่างอ่ืนของสหกรณ ์พ.ศ.2558    

                                                   
                  เพื่อใหก้ารบริหารงานเก่ียวกบัการลงทุนของสหกรณ์ฯส าหรับปี 2563 สามารถด าเนินการไดห้ลากหลาย
รูปแบบ โดยไดรั้บผลประโยชน์และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 
มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก าหนด เร่ืองขอ้ก าหนดการฝากหรือลงทุน
อยา่งอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  
                  จึงใคร่ขอเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  พิจารณาการลงทุนส าหรับปี 2564  วงเงินไม่เกิน 500 ลา้น
บาท โดยมีแนวทางการลงทุนดงัน้ี  
                  1.การลงทุนโดยสหกรณ์ฯ เป็นผูด้  าเนินการ 
                  2.การลงทุนโดยผา่นกองทุนส่วนบุคคล 
                  ส าหรับกรอบการลงทุนมีรายละเอยีดดังนี ้                                
                  1. กรอบการลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได ้ดงัต่อไปน้ี 
                     (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
                     (2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบนัการเงินท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน    
                           แก่สหกรณ์ 
                     (3) ซ้ือหลกัทรัพยข์องรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
                     (4) ซ้ือหุ้นของธนาคารท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
                     (5) ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
                     (6) ซ้ือหุ้นของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่ 

กิจการของสหกรณ์โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
       (7) ฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

                 2. กรอบการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ก าหนด เร่ืองข้อก าหนดการฝาก
หรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2558 
                     (1) บตัรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผูอ้อก 
                     (2) ตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารเป็นผูรั้บรอง สลกัหลงั หรือรับอาวลั หรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีธนาคารเป็น 

ผูส้ลกัหลงัหรือรับอาวลั โดยไม่มีขอ้จ ากดัความรับผดิ 
                     (3) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีธนาคารซ่ึงมิใช่รัฐวสิาหกิจเป็นผูอ้อก 
                     (4) บตัรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน ท่ีออกโดยบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์  

ซ่ึงสถาบนัการเงินคุม้ครองเงินฝากประกนัการช าระคืนตน้เงินและดอกเบ้ีย 
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                     (5) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น 
                           หลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย ์    
                           เป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนั้นไดรั้บการจดัอนัดบัความ 
  น่าเช่ือถือ 
                           ตั้งแต่ระดบั A- ข้ึนไป จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก 
                           คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                     (6) หุน้กูท่ี้มีหลกัประกนั หรือหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั 

 A- ข้ึนไป จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

                     (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวสิาหกิจจดัตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และ 
                           อยูใ่นการก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                 3. กรอบการลงทุนตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ 
                     เสนอให้ทีป่ระชุมใหญ่พจิารณาอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท. จ ากดั ลงทุนตามกรอบของ 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก าหนด และข้อบังคับ
ของสหกรณ์ฯ ส าหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีแนวทางการลงทุน ดังนี ้
                     1.การลงทุนโดยสหกรณ์ฯเป็นผู้ด าเนินการ 
                     2.การลงทุนโดยผ่านกองทุนส่วนบุคคล 
 
 
 
มติทีป่ระชุม ........................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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พิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2563 
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เร่ืองอ่ืนๆ ตามแตจ่ะมีสมาชกิเสนอใหท้ีป่ระชมุใหญ่พิจารณา 
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