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           สาร 
                        จากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่  

                            บริษทั  ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

 
                       สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจกา๊ซ ปตท. จ  ากดั เป็นส่วนหน่ึงขององค์กรที่ช่วยสนบัสนุนพนกังานกลุ่ม
บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ให้รู้จกัการออมเงินเพื่อสร้างความมัน่คงเพิ่มขึ้นให้กบัตนเองและครอบครัวเมื่อพน้วยั
ท างาน โดยมีการออมเงินแบบรายเดือนด้วยการถือหุ้นและการฝากเงินรูปแบบต่างๆ มีการให้บริการเงินกูเ้มื่อสมาชิก
เดือดร้อนหรือต้องการมีที่อยู่อาศัยให้กบัครอบครัวในอตัราดอกเบี้ ยที่ต  ่ากว่าสถาบนัการเงินภายนอก  และอยู่บน
พื้นฐานของการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ 
 ผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ยินดีให้ความสนบัสนุนการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ฯ ให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละกา้วผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้ดว้ยดี การสร้างความเช่ือม ัน่ การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารให้สอดคลอ้งกบัสถานะการณ์ เพิ่มความระมดัระวงัด้านการลงทุน ความรอบคอบในการบริหาร
จดัการ ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้เป็นส่ิงที่ทุกฝ่ายตอ้งให้ความส าคญัร่วมกนั    
                          ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ ร่วมกนัสนับสนุนสหกรณ์ฯของเราให้มีความแข็งแกร่ง ม ั่นคง 
เจริญเติบโตด้วยดีตลอดมา ขอช่ืนชมการท างานของคณะกรรมการด าเนินการที่มีศักภาพ มีคุณธรรม   มีการบริหาร
จดัการแบบบูรณาการแบบยัง่ยื่น และขออวรพรให้สมาชิก คณะกรรมการด าเนินการ และเจา้หนา้ที่ทุกท่าน จงประสบ
แต่ความสุข ความเจริญและความส าเร็จในหนา้ที่การงาน พร้อมกา้วไปขา้งหนา้ร่วมกบัองคก์รตลอดไป  

 
 

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

 
รูปภาพ 
กผญ. 
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                สาร 
                        จากประธานกรรมการด าเนนิการ 

                        สหกรณอ์อมทรพัยธ์รุกิจกำ๊ซ ปตท. จ ำกดั 

                        
                 36 ปี ของการด าเนินกจิการสหกรณ์ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการด าเนินการ ทุกท่านที่ผ่านมา ได้
บริหารงานตามหลกัการสหกรณ์แบบธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ยึดม ัน่ในวสิัยทศันต์ามแนวทางที่ได้วางรากฐาน
เมื่อกอ่ตั้ง พร้อมสร้างความเช่ือม ัน่ ความมัน่คง ให้กบัมวลสมาชิกแบบยัง่ยืน 
  การบริหารงานในรอบปีที่ผ่านมา ผมและคณะกรรมการด าเนินการ มีการปรับเปลี่ยนการบริหารให้
เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลง ทบทวนการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิสหกรณ์  ช่วยเหลือสมาชิกที่ไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อ
แกปั้ญหาทางด้านการเงินของสมาชิก บริหารความเส่ียงด้านการลงทุนแบบกระจายแหล่งลงทุนเพิ่มขึ้น จดัสรร
ผลตอบแทนให้กบัสมาชิกอย่างเหมาะสม มีการพฒันาระบบงานบริการสมาชิกอย่างต่อเน่ืองดว้ยระบบสารสนเทศใน
รูปแบบ Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการให้กบัสมาชิก และเพิ่มมีประสิทธิภาพการ
ให้บริการที่ดียิ่งขึ้น  
 ผมและคณะกรรมการด าเนินการขอให้ความมัน่ใจแกส่มาชิกทุกท่าน เช่ือม ัน่การบริหารงานของเราที่ได้
ปฏิบตัิตามหลกัการ ด้วยความซ่ือสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม  และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เ ป็นพลัง
สนบัสนุนพฒันาสหกรณ์ฯให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อความแขง็แกร่งและย ัง่ยืนตลอดไป และขออาราธนาส่ิง
ศักดิ์ สิทธ์ิท ั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบนัดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัวมีความสุข  ความเจริญ และประสบ
ความส าเร็จในหนา้ที่การงานตลอดไป 
 

 
 
 
  (นายชูชาติ  พนัสอมัพร) 

    ประธานกรรมการด าเนนิการ  
 
 
 

 
 

รูปภาพ 
ประธาน 
ส าหรับลง
พมิพ ์

ในหนงัสือ 
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ระเบียบวำระท่ี  1 

เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ 

การด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการในรอบปี 2563 

 
ในระหวา่งปี คณะกรรมการด าเนินการไดบ้ริหารงานภายใต ้ กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบและขอ้ปฏิบตัิของ

สหกรณ์ ที่มุ่งเนน้ถึงความมัน่คง ความปลอดภยั ความแขง็แกร่ง และความโปร่งใส ที่สามารถให้สมาชิกทุกท่านและ
หน่วยงานหรือองคก์รของรัฐเขา้ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา    
              สมาชิกสามารถรับทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆได้จากการประชาสัมพนัธ์ของสหกรณ์ฯที่มีการแจ้งผ่านทาง
WEBSITE, LINE@, FACEBOOK, E-MAIL,ผูแ้ทนหน่วยงานของแต่ละบริษทัและไปรษณีย ์เป็นประจ าทุกเดือน  
              ส าหรับการบริหารงานต่างๆ ที่คณะกรรมการไดม้ีการด าเนินการในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

1. การด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย 
           คณะกรรมการด าเนินการได้บริหารจดัการสมาชิกที่ปฏิบตัิไม่สอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ 
และไม่สามารถช าระหน้ีคืนให้กบัสหกรณ์ฯได้  สหกรณ์ฯไม่มีทางเลือกจึงต้องใช้มาตรการทางกฎหมายด าเนินคดี
จ  านวน 12 ราย เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 28,642,189.85 บาท (ยี่สิบแปดลา้นหกแสนส่ีหมื่นสองพนัหน่ึงร้อยแปดสิบ
เกา้บาทแปดสิบห้าสตางค)์ แยกเป็นดงัน้ี 

(1) คดีที่สหกรณ์ฯ ฟ้องสมาชิกซ่ึงศาลมีค  าพิพากษาและอยู่ระหว่างรอด าเนินการบงัคบัคดี  จ  านวน 1 ราย เป็น
จ านวนเงิน 2,038,138.86 บาท (สองลา้นสามหมื่นแปดพนัหน่ึงร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค)์ อยู่
ระหวา่งการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

(2) คดีที่สหกรณ์ฯ ฟ้องสมาชิกและอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 
3,585,921.90 บาท (สามลา้นห้าแสนแปดหมื่นห้าพนัเกา้ร้อยยี่สิบเอด็บาทเกา้สิบสตางค)์ 

(3) คดีที่สหกรณ์ฯ จะด าเนินการฟ้องคดีต่อศาล จ านวน 4 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 7,746,101.30 บาท (เจด็ล้าน
เจด็แสนส่ีหมื่นหกพนัหน่ึงร้อยหน่ึงบาทสามสิบสตางค)์ 

(4) คดีที่สหกรณ์ฯ จะด าเนินคดีและอยู่ระหว่างการบอกกล่าวให้ช  าระหน้ี จ  านวน 5 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 
14,753,045.29 บาท (สิบส่ีลา้นเจด็แสนห้าหมื่นสามพนัส่ีสิบห้าบาทยี่สิบเกา้สตางค)์ 

(5) คดีที่สหกรณ์ฯ ฟ้องสมาชิกซ่ึงศาลมีค  าพิพากษาคดีถึงที่สุด ซ่ึงไดด้  าเนินการยึดทรัพยท์ี่เป็นหลกัประกนัการ
ช าระหน้ีเงินกูข้ายทอดตลาดน าเงินมาช าระหน้ีสหกรณ์ฯ แต่ไม่พอช าระหน้ี และได้ด  าเนินการสืบทรัพย์
เพิ่มเติมแลว้ ปรากฎวา่ไม่พบมีทรัพยใ์ดๆ จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 518,982.50 บาท (ห้าแสนหน่ึงหมื่น
แปดพนัเกา้ร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค)์  
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       (6) คดีที่อยู่ระหวา่งติดตามเน่ืองจากมีอายุความบงัคบัคดีเหลืออยู่ จ  านวน 4 ราย   
รายการ สถานะลูกหนี้ ยอดหนี้คงเหลือ การด าเนนิการของฝ่าย

กฎหมายตามมติของ 
คกก. 

อายุความคงเหลือ 
นบัจากเดือน ต.ค. 
63 เป็นต้นไป 
 

1. นายสมฤทธ์ิชัย 
สกุลธนวงศ์   
อดตีสมาชิกเลขที่  
004967 
สังกดัเดมิ GCME 
 

1. ศาลมีค  าพพิากษา 
28 พ.ค. 62 คดีแดงที ่
ผบ.5435/2561 
2. ขายทอดตลาด
ทรัพย ์เมื่อวนัที่ 21 
ธ.ค. 62 ในราคา 
1,370,000.00 บาท 
3. ไดร้ับช าระหน้ี 
เมื่อวนัที่ 20 มี.ค. 63 
ช าระเงินตน้  
1,077,586.84 บาท 
และช าระดอกเบี้ย 
292,413.16 บาท 

เงินกูพ้ิเศษเพื่อการ
เคหะ 
518,982.50 บาท 
ตน้เงิน ณ วนัที่ 20 
มี.ค. 63 
ไม่รวมดอกเบี้ย 
 

- สหกรณ์ฯ ได้
ด  าเนินการสืบทรัพย์
เพิ่มเติมแลว้ไม่พบ
ทรัพยสิ์นใดๆ  

- รอด าเนินการฟ้องคดี
ตามสัญญากูย้ืมเงินใน
จ านวนเงินที่ไดร้ับ
ช าระหน้ีไม่ครบ 
จ านวน 518,982.50 
บาท 

 

- อายุความ
คงเหลอืในการ
บงัคบัคดี 7 ปี 7 
เดือน  

- อายุความครบ 
10 ปี วนัที่ 28 
พ.ค. 71  

 
 

2. นายภานุวัฒน์ จี
นาวุธ   
อดตีสมาชิกเลขที่ 
005050 
สังกดัเดมิ GCME 
 

1. ศาลมีค  าพพิากษา 
6 มี.ค. 62 คดีแดงที่ 
ผบ.497/2562 
2. ตดัหน้ีสูญ ตามมติ
ที่ประชุมใหญ่ ครั้ งที ่
1/2562 วนัที่ 21 พ.ย. 
62 

เงินกูพ้ิเศษเพื่อการ
เคหะ 
895,114.97 บาท 
ตน้เงิน ณ วนัที่ 21 
พ.ย. 62 
ไม่รวมดอกเบี้ย 
 

- สหกรณ์ฯ ได้
ด  าเนินการสืบทรัพย์
เพิ่มเติมแลว้ไม่พบ
ทรัพยสิ์นใดๆ  
 

- อายุความ
คงเหลอืในการ
บงัคบัคดี 8 ปี 5 
เดือน  

- อายุความครบ 
10 ปี วนัที่ 6 
ม.ีค. 72  

3. นายปริญญา สุร
ภา    
อดตีสมาชิกเลขที่  
004954 
สังกดัเดมิ GCME 
 

1. ศาลมีค  าพพิากษา 
30 พ.ค. 61 คดีแดงที ่
ผบ.2552/2561 
2. ตดัหน้ีสูญ ตามมติ
ที่ประชุมใหญ่ ครั้ งที ่

เงินกูส้ามญั 
99,634.76 บาท 
ตน้เงิน ณ วนัที่ 21 
พ.ย. 62 
ไม่รวมดอกเบี้ย 
 

- สหกรณ์ฯ ได้
ด  าเนินการสืบทรัพย์
เพิ่มเติมแลว้ไม่พบ
ทรัพยสิ์นใดๆ  

- เมื่อวนัที่ 25 มิ.ย. 62 
ศาลสั่งเป็นบุคคล

- อายุความ
คงเหลอืในการ
บงัคบัคดี 7 ปี 7 
เดือน  
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1/2562 วนัที่ 21 พ.ย. 
62 
 

มีผูค้  ้าประกนั 
จ านวน 2 คน 
1. นายอนนันิพล 
ผลทางงาน 
    No.004969 
2. นายพนม นาม
นอก 
    No.004893 
 

ลม้ละลาย 2 คน คือ 
1. นายปริญญา สุรภา 
(ผูกู้)้ 

   2. นายอนนันิพล ผล
ทางงาน (ผูค้  ้า) 

 

- อายุความครบ 
10 ปี วนัที่  
30 พ.ค. 71  
 

4. นายสุรศักดิ์ ไว
ว่อง    
อดตีสมาชิกเลขที่  
005839 
สังกดัเดมิ GCME 
 

1. ศาลมีค  าพพิากษา 
8 ธ.ค. 57 คดีแดงที่ 
ผบ.2807 
2. ตดัหน้ีสูญ ตามมติ
ที่ประชุมใหญ่ ครั้ งที ่
1/2559 วนัที่ 17 พ.ย. 
59 
 

เงินกูฉุ้กเฉิน 
113,925.00 บาท 
ตน้เงิน ณ วนัที่ 17 
พ.ย. 59 
ไม่รวมดอกเบี้ย 
 

- สหกรณ์ฯ ได้
ด  าเนินการสืบทรัพย์
เพิ่มเติมแลว้ไม่พบ
ทรัพยสิ์นใดๆ  
 

- อายุความ
คงเหลอืในการ
บงัคบัคดี 4 ปี 2 
เดือน  

- อายุความครบ 
10 ปี วนัที่  
8 ธ.ค. 67 
 

       
       2.  การพจิารณาปรับแก้ไขระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัการบริหารงานของ
สหกรณ์  
            ในระหวา่งปี คณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาแกไ้ขระเบียบและขอ้ปฏิบตัิต่างๆ เพือ่ให้มีความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัการบริหาร โดยมรีายละอียดดงัน้ี 
            2.1.ระเบียบว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิก  
                   โดยรายละเอียดที่ส าคญัของการแกไ้ขมีดงัน้ี 
                    (1) เงินไดร้ายเดือน หมายถงึ เงินเดือน รวมกบัเงินรายไดอ้ื่นๆ ที่ไดร้ับเป็นประจ า และเป็นจ านวนที่
แน่นอน ไดแ้ก ่
                          1.เงินค่าปฏิบตัิงานต่างจงัหวดั 
                          2.เงินค่าปฏิบตัิงานกะ 
                          3.เงินค่าเช่าบา้น 
                    (2) การยื่นเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาอนุมตัิให้เงินกูแ้กส่มาชิก สมาชิกผูย้ืน่ค  าขอกูเ้งินจะตอ้ง
ส่งเอกสารหลกัฐานปัจจุบนัที่เป็นจริง ในการน าเงินกูท้ี่จะไดร้ับการพิจารณาอนุมตัิไปใชใ้ฟ้ตรงตามวตัถุประสงคแ์ห่ง
การขอกูเ้งิน 
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       (3) การส่งเงินงวดช าระหน้ีทุกประเภท ให้สมาชิกส่งโดยวธีิหกัเงินเดือนของสมาชิกผูกู้ ้โดยท าหนงัสือให้
ความยินยอม และตามขอ้ตกลงให้ความร่วมมือของนายจา้ง ค่าใชจ่้ายที่สมาชิกช าระให้สหกรณ์ที่เกดิจากการส่งเงิน
ตน้ เงินดอกเบี้ย ของเงินกูทุ้กประเภทรวมกนัทั้งหมดตอ้งไม่เกนิร้อยละ 70 ของเงินไดร้ายเดอืน และจะตอ้งมีเงินเดือน
เหลือใชไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 และไม่นอ้ยกวา่ 5,000.00 บาทต่อเดอืน ยกเวน้สมาชิกพเิศษ 
                    (4) จ  านวนเงินกูส้ามญั ที่ให้แกส่มาชิกผูกู้ค้นหน่ึงนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเหน็สมควรแต่ตอ้งอยู่
ภายใตห้ลกัเกณฑ ์
  1. วงเงินกูไ้ดสู้งสุดไม่เกนิ 50 เท่าของเงินเดือน และไมเ่กนิ 10 เท่าของเงินหุ้นสะสม และยอดเงินกู ้
ตอ้งไม่เกนิ 5,000,000.00 บาท ยกเวน้การขอกูไ้ม่เกนิจากมูลค่าหุ้นและเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ สามารถกูไ้ดสู้งกวา่ 
5,000,000.00 บาท เท่ากบัมูลค่าหุ้นและเงินฝากที่มีอยู่ ณ วนัยื่นกู ้
  2.วงเงินกูสู้งสุด คณะกรรมการจะประกาศขอ้ปฏิบตัิและหลกัเกณฑ ์ ตามสภาพเศรษฐกจิ และการ
บริหารความเส่ียงตามปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
     - ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
                              - เงินไดร้ายเดือนของสมาชิกผูกู้ ้
                              - เงินหุ้นและเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ 
                              - การช าระเงินตน้และดอกเบี้ย 
                              - การใชส้มาชิกค ้าประกนั 
                              - การตรวจสอบขอ้มูลเครดิตจากบริษทัขอ้มลูเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) 
                          3.ตอ้งมเีงินหุ้นสะสม ในวนัที่ยื่นค  าขอกูเ้งินสามญั สอดคลอ้งกบัขอ้ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑท์ี่
คณะกรรมการก  าหนด ห้ามสมาชิกผูกู้เ้พิ่มเงินค่าหุ้นเพื่อใหเ้กดิสิทธิการค านวนยอดวงเงินกู ้ ยกเวน้การเพิ่มเงินค่าหุ้น
รายเดือนตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกจิกา๊ซ ปตท.จ ากดั วา่ดว้ยหุ้น 
   สมาชิกที่มีความจ าเป็นตอ้งกุเ้งินเกนิสิทธิตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ปฏิบตัิและหลกัเกณฑต์ามขอ้2 
คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาอนุมตัิให้กูเ้งินเกนิสิทธิได ้ เมื่อสมาชิกมีเหตุผลความจ าเป็น โดยแสดงเอกสาร
หรือหลกัฐานที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ครบถว้น ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาประกอบการอนมตัิ  
       3.การจ่ายเงนิตามระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนสวสัดิการ  
          3.1 สหกรณ์ฯ จ่ายเงนิทุนสวสัดกิาร ตามขอ้ 7 ทุนสงเคราะห์เกีย่วกบัการศพของสมาชิก 
                 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,006,000.00 บาท (สองลา้นหกพนับาทถว้น) โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี 
                (1)  จ่ายเงินทุนสวสัดิการให้กบัทายาทสมาชิกที่เสียชีวติ จ  านวน 10 ราย เป็นจ านวนเงิน 1,560,000.00 บาท 
                       1. นายสมมิตร ชุ่มเงิน  เลขทีส่มาชิก 00373  อายุสมาชิก 33 ปี 1 เดอืน     
                           สงักดั สมาชิกพิเศษ  จ  านวน 200,000.00  บาท   
                      2. นายสมพล พลอยปรีดา  เลขที่สมาชิก 00533  อายุสมาชิก 30 ปี     
                          สังกดั สมาชิกพเิศษ จ านวน 200,000.00  บาท   
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                      3. นางสาวอลสิา สร้อยทอง  เลขที่สมาชิก 00953  อายุสมาชิก 25 ปี 3 เดือน   
                          สังกดั บริษทั PTT จ  านวน 200,000.00  บาท   
                      4. นายโกศล ตั้งกลชาญ  เลขที่สมาชิก 01198  อายุสมาชิก 23 ปี  
                          สังกดั บริษทั PTTGC จ  านวน 200,000.00  บาท   
                      5. นายพลเดช สีฐาน เลขทีส่มาชิก 01714 อายุสมาชิก 20 ปี 9 เดือน   
                          สังกดั บริษทั PTTGC จ  านวน 200,000.00  บาท   
                      6. นายสมบตั ิปทุมุตต์รงัษี เลขที่สมาชิก 02477 อายุสมาชิก 17 ปี 8 เดือน   
                          สังกดั บริษทั PTTOR จ  านวน 120,000.00  บาท   
                      7. นางสาวประไพพร สุทธิรัตน ์เลขที่สมาชิก 02532 อายุสมาชิก 17 ปี 3 เดือน   
                          สังกดั สมาชิกพเิศษ จ านวน 120,000.00  บาท   
                      8. นายรุ่งโรจน ์ดวงประเสริฐศรี เลขที่สมาชิก 03141 อายุสมาชิก 14 ปี 6 เดอืน   
                          สังกดั บริษทั PTTGC จ  านวน 120,000.00  บาท   
                      9. นายกติติ อุทธาเครือ เลขที่สมาชิก 04358 อายุสมาชิก 11 ปี 1 เดอืน   
                          สังกดั บริษทั TTT จ านวน 120,000.00  บาท 
                    10. นายอนุสรณ์ กลดัแป้น เลขทีส่มาชิก 05700 อายุสมาชิก 8 ปี 6 เดือน   
                          สังกดั บริษทั PTTGC จ านวน 80,000.00  บาท   

(2) จ่ายเป็นค่าพวงหรีดที่น าไปเคารพศพสมาชิกเ และครอบครัวกรรมการที่เสียชีวติ  จ านวน 6 ศพ เป็น
จ านวนเงนิ 6,000.00 บาท 

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

       3.2 สหกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการ ตามขอ้ 8 ทุนสวสัดิการสมาชิก เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 701,000.00 บาท (เจด็แสน
หน่ึงพนับาทถว้น) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
            สหกรณ์ไดจ่้ายเงินเกีย่วกบัสวสัดิการใหก้บัสมาชิก จ านวน 251 ราย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   (1)  สมาชิกเกษยีณอายุ 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 วนัขึ้นไป ให้ไดร้ับเงินช่วยเหลอืไม่เกนิ 2 ครั้ ง 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   
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       4. สหกรณ์ฯ ท ำประกนัชีวติกลุ่ม ให้สมำชิกทุกคน กบับริษัททิพยประกนัภยัจ ำกดั (มหำชน)  
           สหกรณ์ฯช าระเบี้ยประกนัในปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1,904,230.00 บาท  
           สมาชิกประสบอุบตัิเหตุสูญเสียอวยัวะ จ านวน 1 ราย  
           บริษทัฯ จ่ายเงินสินไหมทดแทนจากประกนัอุบตัิเหตุกลุ่ม  จ  านวน 30,000.00 บาท 
          สหกรณ์ฯไดน้ าส่งมอบให้กบัสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแลว้  
       5. มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
           สหกรณ์ฯไดม้อบทุนการศึกษาให้กบับุตรของสมาชิก จ านวน 251 ทุน เป็นเงินทั้งส้ิน 1,448,000.00 บาท  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
  1.ระดบัประถมศึกษาที่ 1-3 จ  านวน 53 ทุนๆละ 4,000.00 บาท เป็นเงิน 212,000.00 บาท  
 2.ระดบัประถมศึกษาที่ 4-6 จ  านวน 51 ทุนๆละ 4,000.00 บาท เป็นเงิน 204,000.00 บาท 
 3.ระดบัมธัยมศึกษาที่ 1-3 จ  านวน 50 ทุนๆละ 5,000.00 บาท เป็นเงิน 250,000.00 บาท 
 4.ระดบัมธัยมศึกษาที่ 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 
       6. การสนบัสนุนกจิกรรมของสหกรณ์อ่ืน องค์กรต่าง ๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ตลอดจนหน่วยงานราชการอ่ืน 
            สหกรณ์ฯไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชนใ์นรูปของสาธารณกุศล สนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ให้กบัหน่วย
ราชการสหกรณ์ และชมรมสหกรณ์ต่างๆในรูปของการเช่ือมโยงเครือข่ายระหวา่งสหกรณ์ด้วยกนั เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน  24,100.00  บาท 
       7. การส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุม สัมมนากบัสหกรณ์อ่ืน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และเป็น
วทิยากรให้กบักองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 
           7.1 เขา้ร่วมประชุมและสมัมนากบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
           7.2 เขา้ร่วมประชุมและสมัมนากบัสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
           7.3 เขา้ร่วมสัมมนากบัหน่วยงานภาคราชการและหน่วยงานภาคเอกชน 
           7.4 เขา้ร่วมสัมมนากบัเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวนัออก 
           7.5 กรรมการผูจ้ดัการ รับเชิญเป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู้เกีย่วกบัการบริหารการเงินใหส้มาชิกสหกรณ์ จดั
โดย กองทุนเพื่อผูใ้ชแ้รงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
           7.6 กรรมการผูจ้ดัการ รับเชิญเป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู้การเตรียมตวัเกีย่วกบัการบริหารจดัการดา้น
การเงิน หลกัสูตร ปัจฉิมนิเทศพนกังานเกษยีณอายุ ประจ าปี 2563 บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน)  
        8. การให้บริการสัญจร สหกรณ์เคล่ือนที่แก่สมาชิก 
 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวำระท่ี  2 

รบัรองรายงานการประชมุใหญส่ามญัประจ าปี 2562 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 

ครั้งที่ 1/2562 วนัพฤหสับดทีี่ 21 พฤศจกิายน 2562 
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น A-B โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 

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

สหกรณ์มีสมาชิก ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2562 จ  านวน 5,152  คน ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีครั้ งน้ี 
มีสมาชิกเขา้ประชุมจ านวน 2,602 คน (ตามบญัชีรายช่ือของผูเ้ขา้ประชุม) 

ผู้บริหารบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายสหเทพ ธรรมทตั         ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ 
ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ  ที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั NPC S&E 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์จงัหวดัชลบุรี ที่เข้าร่วมประชุม  

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

เจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่เข้าร่วมประชุม  
                    1. นางพิมพา อนนัตก์รีติการ  หวัหนา้ส านกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ชลบุรี 
                    2. นางรัชนี ฤทธาภยั               นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีช านาญการพิเศษ 

ผู้สอบบัญชี ส านกังบัญชีทองเอก จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 
                    1. นายศกัดิ์ ชาย จนัทร์เรือง     ผูส้อบบญัชี  

 

เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 

นายชูชาติ พนสัอมัพร ประธานกรรมการ ด  าเนินการกล่าวรายงานวตัถุประสงคข์องการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2562 ต่อประธานที่ประชุม 

นายสหเทพ ธรรมทตั  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
ไดแ้สดงความยินดีและช่ืนชมในความส าเร็จของสหกรณ์ฯ ที่ไดด้  าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์และ เป็นแหล่งออมเงิน
และแหล่งเงินกูด้อกเบี้ยที่ต  ่า ท  าให้สมาชิกมีวนิยัทางการเงินและมีคุณภาหพชีวติที่ดี ควบคู่ไปกบัความกา้วหนา้ของ
กลุ่มบริษทั ปตท. และเช่ือวา่สหกรณ์ฯ แห่งน้ีจะเป็นที่พึ่งพงิดา้นการเงินให้กบัสมาชิกตลอดไป  
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 นายชูชาติ พนสัอมัพร ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้บริหารบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
ผูแ้ทนสหกรณ์จงัหวดั ผูแ้ทนส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ และสมาชิกที่ให้เกยีรติมาร่วมงานการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2562 และไดด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ให้ที่ประชุมไดร้ับทราบการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ในระหวา่งปีที่ผ่านมา ไดบ้ริหารงานภายใต ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และขอ้ปฏิบตัิของสหกรณ์ ที่มุ่งเนน้ถึงความ
มัน่คง ความปลอดภยั ความแขง็แกร่ง และความโปร่งใส ทีส่ามารถให้สมาชิกทุกท่านและหน่วยงานหรือองคก์รของ
รัฐเขา้ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา    

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

ส าหรับการบริหารงานต่างๆ ที่คณะกรรมการไดม้ีการด าเนินการในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
1. การด าเนนิการตามมาตรการทางกฎหมาย 

คณะกรรมการด าเนินการไดบ้ริหารจดัการสมาชิกที่ปฏิบตัิไม่สอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ 
และไม่สามารถช าระหน้ีคืนให้กบัสหกรณ์ฯได ้  สหกรณ์ฯไม่มีทางเลอืกจึงตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมายด าเนินคดี
จ  านวน 6 ราย เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 9,972,695.72 บาท (เกา้ลา้นเกา้แสนเจด็หมื่นสองพนัหกร้อยเกา้สิบห้าบาทเจด็
สิบสองสตางค)์ แยกเป็นดงัน้ี 

(1) คดีที่สหกรณ์ฯ ฟ้องสมาชิกซ่ึงศาลมีค  าพิพากษาแลว้ และอยู่ระหวา่งการบงัคบัคดีโดยยึดทรพัยท์ี่เป็น
หลกัประกนัเงินกู ้มาขายทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระหน้ี จ  านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 1,596,569.34 บาท (หน่ึงลา้น
ห้าแสนเกา้หมื่นหกพนัห้าร้อยหกสิบเกา้บาทสามสิบส่ีสตางค)์ 

(2) คดีที่สหกรณ์ฯ ฟ้องสมาชิกซ่ึงศาลมีค  าพพิากษาแลว้และอยู่ระหวา่งรอการบงัคบัคดสี าหรับทรพัยท์ี่เป็น
หลกัประกนัเงินกู ้จ  านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 2,491,648.75 บาท (สองลา้นส่ีแสนเกา้หมื่นหน่ึงพนัหกร้อยส่ีสิบแปด
บาทเจด็สิบห้าสตางค)์ อยู่ระหวา่งการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

(3) คดีที่สหกรณ์ฯ ฟ้องสมาชิกซ่ึงศาลมีค  าพพิากษาแลว้ มีการบงัคบัคด ี และมีการสืบทรพัยแ์ลว้ปรากฎวา่
ไม่พบมีทรพัยใ์ดๆ ในการน ามาบงัคบัคดีจ  านวน 2 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 994,749.73 บาท (เกา้แสนเกา้หมื่นส่ีพนั
เจด็ร้อยส่ีสิบเกา้บาทเจด็สิบสามสตางคบ์าท) 

(4) คดีที่สหกรณ์ฯ เตรียมด าเนินคดีตามมาตรการทางกฎหมายกบัสมาชิก จ านวน 2 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 
4,889,727.90 บาท (ส่ีลา้นแปดแสนแปดหมื่นเกา้พนัเจด็ร้อยยี่สิบเจด็บาทเกา้สิบสตางค)์ 

2. การจ่ายเงนิตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนสวสัดิการ  
2.1 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุนสวสัดิการ ตามขอ้ 7 ทุนสงเคราะห์เกีย่วกบัการศพของสมาชิก เป็นจ านวน    

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

(2) จ่ายเป็นค่าพวงหรีดที่น าไปเคารพศพสมาชิกเ และครอบครัวกรรมการทีเ่สียชีวติ จ  านวน 8 ศพ เป็น
จ านวนเงิน 8,000.00 บาท 

(3) จ่ายเงินเพือ่ร่วมท าบุญงานศพบุคคลในครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวติ จ  านวน  89 ราย  เป็นจ านวนเงิน 
445,000.00 บาท 

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

2.2 สหกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการ ตามขอ้ 8 ทุนสวสัดิการสมาชิก เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 714,000.00 บาท (เจด็
แสนหน่ึงหมื่นส่ีพนับาทถว้น) โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

สหกรณ์ไดจ่้ายเงินเกีย่วกบัสวสัดกิารให้กบัสมาชิก จ านวน 302 ราย โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 
(1) สมาชิกเกษียณอายุ จ  านวน 31 รายๆ ละ 10,000.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 310,000.00 บาท 
(2) สมาชิกเจบ็ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ใน จ านวน 133 ราย  ๆละ 2,000.00 บาท  เป็นจ านวนเงิน 

266,000.00 บาท (กรณีพกัรักษาตวัตั้งแต่ 2 คืน 3 วนัขึ้นไป ให้ไดร้ับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 2 ครั้ ง 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 กบับริษัททิพยประกนัภยัจ ากดั (มหาชน)  

ในปีบญัชี 2562 สมาชิกประสบอุบตัิเหตุ จ  านวน 4 ราย บริษทัฯ จ่ายเงินสินไหมทดแทนจากประกนัอุบตัิเหตุกลุ่ม 
โดยสหกรณ์ฯ น าส่งมอบใหก้บัทายาทสมาชิก เป็นจ านวนเงิน  1,500,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

4. การจดัสัมมนา และทัศนศึกษาให้กบัสมาชิก 
               สหกรณ์ฯไดจ้ดัสัมมนาให้กบัสมาชิกเร่ือง “บทบาท หนา้ที่ และสิทธิประโยชนข์องสมาชิก สะทอ้นทิศทาง
การด าเนินงานสหกรณ์” ณ สวนนงนุช พทัยา จงัหวดัชลบุรี เมื่อวนัที่ 1-2 มีนาคม 2562 โดยมีสมาชิกและครอบครัวเขา้
ร่วมสัมมนา จ านวน  270  คน      

5. การจดับรรยาย ความรู้เกีย่วกบัการบังคบัคดีให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้สนใจ 
สหกรณ์ฯไดจ้ดับรรยายความรู้เกีย่วกบัการบงัคบัคดี โดยผูอ้  านวยการส านกังานบงัคบัคดี จงัหวดัชลบุรีเมื่อ

วนัที่ 17 กรกฎาคม 2562 โดยมกีรรมการ เจา้หนา้ที่ สมาชิก และผูเ้ขา้ร่วมรับฟัง จ  านวน  150  คน  
6. การจดัสัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

สหกรณ์ฯไดจ้ดัสัมมนาประชุมเชิงปฏิบตัิการให้กบักรรมการและเจา้หนา้ที่สหกรณ์ เร่ือง “แผนยทุธศาสตร์
สหกรณ์” ณ ศูนยป์ฏิบติัระบบท่อส่งกา๊ซเขต 12 (ปท.12) อ  าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา  เมื่อวนัที่ 20-21 กนัยายน 
2562  

7. การสนบัสนุนกจิกรรมของสหกรณ์อ่ืน องค์กรต่างๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสวสัดกิารและคุ้มครอง
แรงงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการอ่ืน 

สหกรณ์ฯไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชนใ์นรูปของสาธารณกุศล สนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ใหก้บัหน่วย
ราชการสหกรณ์ และชมรมสหกรณ์ต่างๆ ในรูปของการเช่ือมโยงเครือข่ายระหวา่งสหกรณ์ดว้ยกนั เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน  18,500.00  บาท 

8.  แนวโน้มสมาชิกถูกสถาบันการเงนิภายนอกด าเนนิคดฟ้ีองให้ช าระหนี ้ มผีลกระทบต่อการด าเนนิงานของ
สหกรณ์ฯ 

8.1 ส านกังานบงัคบัคดีแจง้สหกรณ์ฯ ใหส่้งโฉนดที่ดินที่สมาชิกผูถู้กฟ้องมีช่ือเป็นผูม้ีกรรมสิทธ์ิ เพื่อน าไป
ขายทอดตลาด น าเงินไปช าระหน้ีตามค าพิพากษา  

8.2 ส านกังานบงัคบัคดียื่นหนงัสือขออายดัเงินเดือนและสิทธิเรียกร้องไปที่บริษทั ซ่ึงเป็นนายจา้งของ
สมาชิกเพื่อช าระหน้ีตามค าพิพากษา สหกรณ์ฯ ไดร้ับผลกระทบจากกรณีน้ีคือจะไม่ไดร้ับเงินตน้และดอกเบี้ย กรณีที่
สมาชิกตอ้งถูกหกัเงินช าระหน้ีตามค าพิพากษา จนเงินเดือนเหลอืนอ้ยไมพ่อหกั 

9. การส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุม สัมมนากบัสหกรณ์อ่ืน องค์กรต่างๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรม
สวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกีย่วข้อง  

9.1 เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
9.2 เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
9.3 เขา้ร่วมสัมมนากบัหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
9.4 เขา้ร่วมสัมมนากบัเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวนัออก 
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9.5 กรรมการผู้จดัการ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกบัการบริหารการเงินให้สมาชิก          
สหกรณ์บริษทัเอกชนต่างๆ จดัโดย กองทุนเพื่อผูใ้ชแ้รงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
จ านวน 9 ครั้ ง 

9.6 กรรมการผูจ้ดัการ รับเชิญเป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู้เกีย่วกบัการบริหารงานให้มีความสุข Happy 
Workplace โดยส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชลบุรี 

9.7 กรรมการผูจ้ดัการ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกบัการสิทธิ หนา้ที่ประโยชนท์ี่สมาชิก
สหกรณ์ตอ้งรู้ จดัโดย สหกรณ์ออมทรัพยเ์อน็ไกไทย จ ากดั 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 
              นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้สนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณารายงานการประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 2561 ตามหนงัสือรายงานกจิการประจ าปี 2562 หนา้ที่ 13 ถึงหนา้ที่ 36 
 กอ่นมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 850 คน เกนิกวา่จ  านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที่ 51 จึง
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 โดยไม่มีการแกไ้ข ส าหรับ
คะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 850 คะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และงดออกเสียง 0 คะแนน 

วาระที่ 3 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออก ประจ าปี 2562 
 นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ แจง้ให้ทราบวา่ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562   
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจกา๊ซ ปตท. จ  ากดั มีสมาชิกทั้งส้ิน จ านวน 5,124 คน ในระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลงของ
สมาชิก ดงัน้ี 
 สมาชิกเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2561               4,992 คน 
         สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งปี                               248   คน 
       สมาชิกลาออกระหวา่งปี    116    คน 
 รวมสมาชิกทั้งส้ิน                               5,124    คน 
 เพิ่มขึ้นจากปี 2561                           132    คน 
 เพิ่มขึ้นร้อยละ                                                  2.64     
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 4 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2562 
 นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผู้จดัการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่ให้ทราบผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2562 โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกจิการประจ าปี 2562  หนา้ที่ 38 ถึงหนา้ที่ 44 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 1. การให้บริการเงนิกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2562 
     ระหว่างปี สหกรณ์ได้ให้บริการเงินกูแ้ก่สมาชิกในแต่ละประเภทเป็นเงิน 1,573.92 ล้านบาท ของจ านวน
สัญญาเงินกูโ้ดยรวม 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 
                   เงินกูพ้ิเศษเพื่อการอื่นใด              32 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน    62.25 ลา้นบาท 
                   เงินกูพ้ิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์    86 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน      193.31 ลา้นบาท 
 2. การให้บริการรับฝากเงนิแก่สมาชิกระหว่างปี 2562 
  ระหวา่งปี สมาชิกไดใ้ชบ้ริการเงินรับฝากหลากหลายประเภท โดยเป็นการฝากเปิดบญัชีใหม่ ฝากเพิ่มและ
ถอนคืนเงินฝากตามภาวะเศรษฐกจิ ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของปริมาณเงินรับฝากและถอนคืนเงินฝากของสมาชิกอยู่
ในระดบัที่ใกลเ้คียงกนั ส าหรับอตัราดอกเบี้ยเงินรับฝากที่สหกรณ์จ่ายให้กบัสมาชิกมีอตัราสูงกวา่สถาบนัการเงินอื่นๆ  
          3. การน าเงนิหมุนเวยีนลงทุนกบัสถาบันการเงนิระหว่างปี  2562 
          ระหวา่งปี คณะกรรมการด าเนินการไดน้ าเงินหมุนเวยีนไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกดิผลประโยชนท์ี่
สูงสุด โดยค านึงถึงความมัน่คง ปลอดภยั และสะดวกต่อการถอนคืน บริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและไดร้ับ
ประสิทธิผลมากที่สุด  ส าหรับอตัราผลตอบแทนจะแตกต่างกนัตามแต่ระยะเวลา ประเภทของการลงทุนนั้น  
 โดยภาพรวมการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเงินฝากประจ าและเงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงจะแตกต่างกนัใน
ดา้นอตัราดอกเบี้ยที่จะไดร้ับตามระยะเวลาของการฝาก โดยการลงทุนในแต่ละประเภทจะพจิารณาตามความเหมาะสม 
และให้เกดิความสะดวกต่อการถอนคืน ผลตอบแทนที่ไดร้ับจะสูงกวา่อตัราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารและสถาบัน
การเงินอื่น ซ่ึงการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  
 ส าหรับการลงทุนในรูปของการถือหุ้นสามญั PTT, PTTGC และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ ากดั เป็นการลงทุนระยะยาว ผลตอบแทนขึ้นอยู่กบัผลประกอบการของแต่ละแห่ง ซ่ึงผลตอบแทนโดยรวมอตัราสูง
กวา่เงินฝากสถาบนัการเงิน 
        4. การเคล่ือนไหวของปริมาณทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 2562 
          ปริมาณเงินทุนที่เขา้สู่ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ โดยภาพรวมจะมาจากทุนเรือนหุ้นของสมาชิกใน
แต่ละเดือนเป็นส่วนใหญ่ เป็นเงินทุนระยะยาวที่ช่วยเสริมสร้างฐานะความมัน่คงและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
แบบยัง่ยืนต่อสหกรณ์ ส่วนผลตอบแทนส าหรับทุนเรือนหุ้นจะอยู่ในรูปของเงินปันผลที่จะไดร้ับการจดัสรรจากก  าไร 
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โดยไม่มีการก  าหนดอตัราผลตอบแทนที่แน่นอนไว ้ซ่ึงแตกต่างจากเงินรับฝากของสมาชิกที่จะไดร้ับผลตอบแทนตาม
ระยะเวลาและอตัราดอกเบี้ยที่ไดต้กลงกนั  
          5. สรุปสถานะการเงนิของสหกรณ์ในรอบปี 2562 
 สมาชิกสามารถเทียบเคียงการบริหารงานของสหกรณ์จากปริมาณเงินทุนต่างๆ ที่สหกรณ์มีอยู่ ได้โดย
พิจารณาจาก ทุนสะสมต่างๆ ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก เงินทุนหมุนเวยีน เงินลงทุนระยะยาว และเงินให้สมาชิกกู ้โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 
                    - ทุนส ารองและทุนสะสม                    228.49 ลา้นบาท 
                    - ทุนเรือนหุ้น                               4,222.61 ลา้นบาท 
                    - เงินรับฝาก                                            2,098.97 ลา้นบาท 
                    - เงินลงทุนหมุนเวยีน                                          1,378.42 ลา้นบาท 
                    - เงินลงทุนระยะยาว                                              794.98 ลา้นบาท 
                    - เงินให้สมาชิกกู ้                                           4,594.84 ลา้นบาท 
   6. ผลการด าเนนิงาน เปรียบเทียบประมาณการ รายได้ รายจ่าย ส าหรับปี 2562 
 การด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการด าเนินการได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการสร้างรายได ้
และบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบที่วางไว้ เพื่อให้ใกล้เคียงกบัเป้าหมายที่วางไว้ โดยการค านึงถึง
ผลประโยชนข์องสมาชิกทุกคนเป็นหลกั  
        การด าเนินงานของคณะกรรมการปีน้ีได้มีการปรับลดอตัราดอกเบี้ยเงินกูใ้ห้กบัสมาชิกเพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวซ่ึ้งรายไดส่้วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงินให้กูแ้กส่มาชิกและรายได้
จากการลงทุน โดยมีการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบที่วางไว ้ ส าหรับปีน้ีก  าไรสูงกว่าประมาณการ 11.45 
ลา้นบาท ส่วนหน่ึงมาจากภาวะเศรษฐกจิที่มีการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขนัอตัราดอกเบี้ยเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 
ท าให้สมาชิกใชบ้ริการเงินกูล้ดลง 
        ค าถามจากสมาชิก  
   1. มีการประเมินหลกัทรัพยจ์ากบริษทัประเมินเอกชนแลว้ ท าไมสหกรณ์ฯ มีการปรับอีก 
          นายเทิด ล  าภา สมาชิกเลขที่ 00753 สังกดับริษทั PTT สอบถามเร่ืองกรณีสมาชิกขอกูเ้งินพิเศษ และมีการ
ประเมินหลกัทรัพย์จากบริษทัประเมินเอกชนแล้ว ซ่ึงเสียค่าใช้จ่าย 3,000.00 บาท และมีราคาประเมินหลกัทรัพย์ 
3,000,000.00 บาท สหกรณ์ฯ มีการปรับราคาประเมินให้สมาชิกกูไ้ดเ้พียง 2,700,000.00 บาท ซ่ึงการกูไ้ม่ไดถ้ึงตาม
ราคาประเมินจากบริษทัเอกชน ถา้เป็นลกัษณะดงักล่าว การประเมินสหกรณ์ฯ ควรเป็นผูป้ระเมินเองน่าจะดีกว่า ไม่
ควรให้สมาชิกตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
       นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ได้ช้ีแจงให้ทราบว่า ส าหรับกรณีดงักล่าวน่าจะเป็นการกูเ้งิน
พิเศษเพื่อซ้ือที่ดินเปล่า เน่ืองจากเง่ือนไขการอนุมติัเกี่ยวกบัที่ดินเปล่าจะพิจารณาอนุมติัที่ 90% ของราคาประเมิน
หลกัทรัพย ์   
        มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 5 รับทราบประมาณการรายได้ รายจ่าย และงบประมาณการลงทุน ประจ าปี 2563 
       นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมใหญ่ให้ทราบประมาณการรายได้ รายจ่าย 
และงบประมาณการลงทุนประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกจิการประจ าปี 2562  หนา้ที่ 45 ถึง
หนา้ที่ 52 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 

               ประมาณการรายได้   จ านวนเงนิ (บาท)         ร้อยละ  
               รายไดจ้ากดอกเบี้ยเงินให้กูย้ืม 244,639,000.00  75.06  
               รายไดจ้ากผลตอบแทนเงินลงทุน   81,045,000.00       24.87 
               รายไดอ้ื่นๆ                                                     220,000.00      0.07  
                                         รวมรายได้                              325,904,000.00     100.00 
  ประมาณการรายจ่าย  
  ค่าใชจ่้ายหมวดดอกเบี้ยจ่าย                         57,057,455.00              17.51 
               ค่าใชจ่้ายหมวดเจา้หนา้ที่   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 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  23 

 

วาระที่ 6 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2562 
                คณะผูต้รวจสอบกจิการไดน้ าเสนอผลการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกจิการประจ าปี 
2562 หนา้ที่ 53 ถึงหนา้ที่ 54 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
          (1) วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
             1.1 เพื่อเสนอผลการตรวจสอบการเงินและการบญัชีให้คณะกรรมการสหกรณ์ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ ที่
ตรวจสอบ 
           1.2 เพื่อเสนอให้สหกรณ์ทราบถึงขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดที่เกดิขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนะการด าเนินการ
ปรับปรุงหรือแกไ้ขให้เสร็จส้ินโดยเร็ว มิให้เกดิความเสียหายที่อาจเกดิขึ้น 
       1.3 เพื่อเสนอขอ้แนะน าหรือแนวทางแกไ้ข ให้การปฏิบตัิงานดา้นการเงินและการบญัชีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  

  (2) รายละเอยีดที่ได้ด าเนนิการเข้าตรวจสอบกจิการ 
 2.1 ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน, ใบส าคญัจ่ายเงินกบัสมุดสรุปประจ าวนัเทียบกบัยอดเงินสดคงเหลือ, การ
ค านวณยอดเงินรับ-จ่าย ระหวา่งเดือนจากบญัชีเงินสด, ทุนเรือนหุ้น ฯลฯ 
          2.2 ตรวจสอบทรัพยสิ์นถาวรของสหกรณ์และทรัพยสิ์นที่สมาชิกน ามาเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูไ้วก้บั
สหกรณ์ (อสังหาริมทรัพย)์ 
             2.3 ตรวจสอบการจ่ายเงินให้กบัสมาชิกที่กูเ้งินตามสัญญาเงินกูป้ระเภทต่างๆ และการจ่ายคืนค่าหุ้น  
           2.4 ตรวจสอบการรับสมาชิก, การส้ินสุดสมาชิกภาพ และการลาออกจากการเป็นสมาชิก 
           2.5 ตรวจสอบสถานะกจิการและงบเปรียบเทียบก  าไรขาดทุนโดยประมาณการประจ าเดือน, การติดตามหน้ี
คา้งช าระ/หน้ีสงสัยจะสูญ NPLหรือหน้ีสูญ, การติดตามความคืบหนา้คดีความที่คงคา้ง 
            2.6 ตรวจสอบบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการด าเนินการที่ไดร้ับมอบหมายเกีย่วกบัการปฏิบตัิหน้าที่และ
การลงนามตามขอ้บงัคบัที่ไดก้  าหนดไว ้
               2.7 ตรวจสอบดา้นการลงทุนอื่นๆ ตามขอ้บงัคบัหมวดที่ 2 วตัถุประสงค ์ขอ้ 3 (10) (11) และ (14) 
                 - ขอ้ 3(10) ซ้ือหลกัทรัพยร์ัฐบาลหรือรัฐวสิาหกจิ 
                  - ขอ้ 3(11) ซ้ือหุ้นของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแกส่หกรณ์ 
                   - ข้อ 3(14) ซ้ือหุ้นของสถาบนัที่ประกอบธุรกจิอนัท าให้เกดิความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่
กจิการของสหกรณ์ 
     2.8 ตรวจสอบโดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการด าเนินการประจ าเดือน, การเขา้ร่วมการสัมมนา
คณะกรรมการด าเนินการและการเขา้ร่วมการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ประจ าปี 
           2.9 ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2562 
 
 
 



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  24 

 

        (3) ผลการตรวจสอบ 
 คณะผู้ตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย ์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ  ากดั ท ั้งหมด 13 ครั้ ง 
และไดเ้ขา้ร่วมการประชุมประจ าเดือนกบัคณะกรรมการด าเนินการดว้ย ซ่ึงผลการตรวจสอบมีดงัน้ี 
             3.1 การตรวจสอบตามวาระ จ านวน 11 ครั้ ง 
           ผลการตรวจสอบ ไม่พบความผิดปกติเกีย่วกบัการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ การด าเนินการด้านบญัชีและการเงินมีระบบการรับ-จ่ายเงิน การค านวณยอดเงินรับ-จ่ายระหว่างเดือนจาก
บญัชีเงินสด ทุนเรือนหุ้น การรับฝาก-การถอนคืนเงินฝากของสมาชิก การรายงานขอ้มูลและการจ่ายเงินกู ้ให้สมาชิก
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ที่ก  าหนด ขอ้มูลการสรุปยอดรวมบญัชีลูกหน้ีในแต่ละประเภท การโอนหุ้นช าระหน้ี การ
รับ-จ่ายหุ้น การเพิ่ม-ลดหุ้น การน าค่าหุ้นช าระหน้ีเงินกูแ้ละการจ่ายคืนสมาชิกกรณีสมาชิกลาออกและหมดสมาชิก
ภาพ มีการบนัทึกและแสดงรายการจ่ายเงินไดถู้กตอ้ง ไม่พบความผิดปกติใดๆ 
          3.2 การตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 

 ผูต้รวจสอบกจิการไดเ้ขา้ตรวจสอบในลกัษณะการสัมภาษณ์และทดลองสุ่มตวัอย่างการคน้หาเอกสารการ
ค ้าประกนัเงินกูป้ระเภทโฉนดที่ดินตามสัญญาเงินกูใ้นแต่ละประเภทเทียบกบัสมุดคุมโฉนดที่ดิน และรวมถึงการ
ตรวจหลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามสัญญาเงินกูส้ามญัเพื่อยานพาหนะเทียบกบัสมุดคุมทะเบียนรถยนต์ ได้แก่ คู่มือจด
ทะเบียน กรมธรรม ์ แบบค าขอโอนและรับโอน พบว่า มีจ  านวนครบถ้วนถูกต้อง ทางเจ้าหน้าที่ สามารถค้นหาได้
อย่างถูกตอ้ง มีระบบการจดัเกบ็ไวเ้ป็นหมวดหมู่ คน้หาไดง่้ายและปลอดภยั 
           3.3 การตรวจสอบจากการเขา้ร่วมการประชุมกบัคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 

 จากรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 33 จนมาถึงคณะกรรมการชุดที่ 35 ผูต้รวจสอบกจิการพบวา่ มี
สมาชิกที่เข้าข่ายเป็นหน้ีค้างช าระและสงสัยวา่จะสูญในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น  เช่น การเป็นหน้ีบตัรเครดิตธนาคาร
ของสมาชิก จนน ามาซ่ึงเกดิการฟ้องบงัคบัคดียึดทรัพยท์ี่ค  ้าประกนัเงินกูส้หกรณ์ ทั้งน้ี        คณะกรรมการด าเนินการ
ไดม้ีการจ าแนกปัญหาต่างๆไว ้ ไดแ้ก ่สมาชิกลูกหน้ีที่มีปัญหาและไม่สามารถช าระหน้ีคืนได ้ เน่ืองจากออกจากงาน 
สมาชิกถูกส านกังานบงัคบัคดีอายดัสิทธิเรียกร้อง สมาชิกลูกหน้ีที่หมดสมาชิกภาพและไม่สามารถช าระคืนหน้ีได้ 
(ลูกหน้ีรอด าเนินคดี) และสมาชิกถูกบงัคบัคดียึดทรัพยท์ี่ค  ้าประกนัเงินกูส้หกรณ์ ซ่ึงท าให้ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้ น
เกี่ยวกบัหลกัทรัพย์ที่ถูกบงัคบัคดี ภาระหน้ีสินที่มีต่อสหกรณ์ ยอดหน้ีคงเหลือ สถานะของคดี และสถานะความ
คืบหน้าในแต่ละกรณีได้อย่างชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการที่จะหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาและการป้องกนัเหตุที่จะเกดิขึ้ น รวมถึงการทบทวนแนวทางปฏิบตัิต่างๆ ที่จะท าให้ลดจ านวน
การบงัคบัคดี จ  านวนหรือปริมาณหน้ีคา้งช าระ/หน้ีสูญ หรือสงสัยวา่จะสูญของสมาชิกที่เกดิขึ้นในปัจจุบนั เพื่อน ามา
ซ่ึงผลประโยชนต่์อสมาชิก ความเช่ือม ัน่ และความมัน่คงของสหกรณ์ในอนาคต 
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สรุปผลการตรวจสอบ 
     จากการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกจิกา๊ซ ปตท. จ  ากดั 
ประจ าปี 2562  ไม่พบส่ิงผิดปกติหรือการทุจริตแต่อย่างใด และสามารถบริหารจดัการในกจิการทุกอย่างของสหกรณ์
ฯ ไดต้ามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั และระเบียบ อย่างครบถว้นสมบูรณ์  ในการเขา้ตรวจสอบคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ไดร้ับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการด าเนินการและเจา้หนา้ที่ทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
      มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด ประจ าปี 2562 
       นายศักดิ์ ชาย จนัทร์เรือง ผู ้สอบบญัชี ได้แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่ให้ทราบรายละเอียดของงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก  าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 
2562 หนา้ที่ 57  ถึงหนา้ที่ 75 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 

             งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                  ปี 2562 (บาท) 
             สินทรัพย์ 
             เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                                          37,300,904.82 
             เงินฝากประจ าชุมนุมสหกรณ์ฯ                                                 1,378,417,989.61 
             เงินให้กูย้ืมระยะสั้น                                                                    405,281,241.17 
             ลกูหน้ีระยะสั้น-สุทธิ                               3,426,669.81 
             เงินลงทุนระยะยาว                              797,539,500.00 
             เงินให้กูย้ืมระยะยาว                                                        4,189,552,577.78 
            อุปกรณ์ส านกังาน-สุทธิ                          135,986.84 
            สินทรพัยห์มุนเวยีนอื่น                                                             4,292,210.81  
            สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน                                                                                        688,080.00 
  รวมสินทรัพย์                                                            6,816,635,160.84 
 หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 
 หนีสิ้น 
             เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น                                       0.00 
             เงินรับฝากจากสมาชิก                                                      2,098,967,002.42 
            หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น                                                                   4,482,419.76  
            หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น                                                          12,610,348.04    
            รวมหนีสิ้น                           2,116,059,770.22 
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ทุนของสหกรณ์ 
            ทุนเรือนหุ้น                                                                       4,222,613,130.00 
            ทุนส ารอง                            205,388,628.08 
            ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบฯ                                23,104,123.72 
            ก  าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้น                                                  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 
 ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน                               322,559,155.37              99.93 
 รายไดอ้ื่นที่มิใช่ดอกเบี้ย                                     221,369.69                0.07 
   รวมรายได้                          322,780,525.06     100.00 
 รายจ่าย 
 ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน                                             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 
 

 งบกระแสเงนิสด              ปี  2562 (บาท)            
 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 159,154,144.32 
 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน      (104,016,960.00) 
 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน     165,775,786.59 
 เงนิสดสุทธิ เพิม่ขึ้น (ลดลง)                                   220,912,970.91 
 เงินสด ณ วนัตน้ปี 1,194,805,923.52 
 เงนิสด ณ วนัส้ินปี 1,415,718,894.43 

    กอ่นมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 850 คน เกนิกวา่จ  านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที่ 51 จึง
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก  าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 
2562 
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            มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก  าไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสด ประจ าปี 2562 ตามที่ผูส้อบบญัชีน าเสนอ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 698 คะแนน ไม่เห็น
ดว้ย 0 คะแนน และงดออกเสียง 152 คะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาจดัสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 
        นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมใหญ่ให้พิจารณาจดัสรรก  าไรสุทธิประจ าปี 
2562 จ านวน 246,919,508.82 บาท โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกจิการประจ าปี 2562 หนา้ที่ 76 ถึงหนา้ที่ 77 
โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 
        จ านวนเงนิ(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. ตามข้อบังคบัของสหกรณ์ ข้อ 24 
    2.1 เป็นเงินปันผลตามหุ้นในอตัราร้อยละส่ีจุดแปด    192,779,625.96           78.08 
    2.2 เป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกจิร้อยละสิบจุดสาม 24,483,927.98         9.92 
    2.3 เป็นเงินโบนสักรรมการด าเนินการ 2,250,000.00 0.91 
          และ เงินโบนสัเจา้หนา้ที่ 1,279,605.99 0.52 
    2.4 เป็นทุนสะสมไวเ้พื่อจ่ายตามระเบียบ 
          - ทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 100,000.00 0.04 
          - ทุนสาธารณประโยชน ์ 100,000.00  0.04 
          - ทุนสงเคราะห์เกีย่วกบัการศพสมาชิก 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. ขอให้ช้ีแจงรายละเอียดการจ่ายโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที่ 
        สมาชิกไม่ประสงคแ์จง้ช่ือให้ทราบ ไดข้อให้มีการช้ีแจงรายละเอียดการจ่ายโบนสักรรมการและเจ้าหน้าที่ 
จากยอดเงินจ านวนดงักล่าว คิดจากอะไรเป็นฐานในการค านวน 
            นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงให้ทราบวา่ โบนสักรรมการจ านวน 2,250,000.00 บาท 
จดัสรรให้กบักรรมการ 15 คนๆละ 150,000.00 บาท  ส่วนโบนสัเจ้าหน้าที่จ่ายให้คนละ 4 เท่าของเงินเดือน ตาม
ระเบียบที่ก  าหนดไวสู้งสุด 
          นายณฐกร แกว้ดี อดีตรองประธานกรรมการ ได้ช้ีแจงให้เพิ่มเติมว่า จ  านวนเงินโบนสัที่จ่ายให้กรรมการ
และเจา้หนา้ที่นั้น คณะกรรมการไดม้ีการประมาณการไวล้่วงหน้าแล้วเมื่อการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 โดย
น าเสนอให้ที่สมาชิกไดร้ับทราบไวด้ว้ยแลว้  
    กอ่นมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 850 คน เกนิกวา่จ  านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที่ 51 จึง
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก  าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 
            มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตัิการจดัสรรก  าไรสุทธิประจ าปี 2562 ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการน าเสนอ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 825 คะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และงด
ออกเสียง 152 คะแนน 

วาระที่ 9 พจิารณาตัดลูกหนีต้ามค าพพิากษาที่ได้มกีารด าเนินการจนถึงที่สุดแล้วเป็นหนีสู้ญ 
          นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ได้แจ้งให้ทราบว่าปัจจุบนัสหกรณ์ฯ มีลูกหน้ีตามค าพิพากษา 
จ านวน 2 ราย ที่ศาลไดม้ีค  าพิพากษาคดีถึงที่สุดแลว้ และมีค  าสั่งให้เจา้พนกังานบงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี ยึดหรืออายดั
ทรัพย์ของจ าเลยช าระหน้ีให้กบัสหกรณ์ฯ โดยได้มีการสืบทรัพย์ของลูกหน้ีแล้ว ไม่พบว่ามีหลกัทรัพย์ใดๆ ที่จะ
สามารถน ามาช าระหน้ีได้  และได้ด  าเนินการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนเรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี       
                1. นายภานุวฒัน์ จนีาวุธ สมาชิกเลขที่ 05050 สังกดับริษัท PTTME        
          ดว้ยนายภานุวฒัน ์ จีนาวธุ สมาชิกเลขที่ 05050 สังกดับริษทั PTTME ไดห้มดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก 
ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 42(5)  เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560  
              1. ประเภทเงินกู ้วนัที่ขาดการช าระ และสาเหตุ 
               - เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ เลขที่สัญญา พอ.060/59 วนัที่ 1 เมษายน 2559 จ านวนเงินกูเ้ดิม 1,700,000.00 
บาท โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 175430 เลขที่ดิน 2460 หน้าส ารวจ 27508 ต าบลเนินพระ อ  าเภอเมือง
ระยอง จงัหวดัระยอง เน้ือที่ดิน 18 ตารางวา พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ค  ้าประกนั 

- ก  าหนดระยะเวลาผ่อนช าระคืน 360 งวด ผ่อนช าระงวดละ 9,928.00 บาท โดยเร่ิมช าระงวดแรกเดือน 
พฤษภาคม 2559 



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  29 

 

- ขาดการช าระเมื่อวนัที่  28 กุมภาพ ันธ์ 2560 เ น่ืองจากออกจากงาน มียอดหน้ีคงเหลือจ านวน 
1,684,901.26 บาท  
     2. หลกัทรัพยค์  ้าประกนั ถูกส านกังานบงัคบัคดียึดทรัพยข์ายทอดตลอดช าระหน้ี โดยเจา้หน้ีอื่น 

- วนัที่ 22 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ฯ ไดร้ับหนงัสือจากส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัระยอง ยึดทรัพยข์อง
นายภานุวฒัน ์จีนาวธุ ที่ติดจ านองไวก้บัสหกรณ์ฯ ขายทอดตลาด คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.3004/2559 ระหวา่งธนาคาร
ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) โจทก ์นายภานุวฒัน ์จีนาวธุ ที่ 1 เรือตรีมนสั คงศกัดิ์  ที่ 2 จ  าเลย  

- วนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัระยองขายทอดตลาดทรัพย์ได้เป็นจ านวนเงิน 
970,000.00 บาท      

- วนัที่ 24 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ฯได้รับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์เป็นจ านวนเงินทั้ ง ส้ิน 
938,173.00 บาท ซ่ึงเป็นยอดเงินหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายของส านกังานบงัคบัคดีเรียบร้อยแลว้  

สหกรณ์ฯ ไดน้ าเงินจ านวนดงักล่าวช าระคืนต้นเงินกูพ้ิเศษ พอ.060/59 บางส่วนจ านวน 789,786.29 บาท 
และดอกเบี้ยที่คา้งช าระตั้งแต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2560 – 23 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวน 148,386.71 บาท  โดยมียอดเงินกู ้
คงเหลืออีกจ านวน 895,114.97 บาท 
         3. ด  าเนินการฟ้องศาลเพื่อเรียกช าระหน้ีส่วนที่เหลือคืนจากนายภานุวฒัน ์จีนาวธุ ลูกหน้ี 

- ฟ้องศาล เมื่อวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2562 คดีหมายเลขด าที่ ผบ.241/2562 ศาลจงัหวดัระยอง                                      
- ศาลมีค  าพิพากษา เมื่อวนัที่ 6 มีนาคม 2562 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.497/2562 ให้จ  าเลยช าระหน้ี พร้อม

ดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 5.75 ต่อปี 
- ศาลมีค  าสั่งต ั้งเจ้าพนกังานบงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี เพื่อด  าเนินการยึดหรืออายดัทรัพย์ของจ าเลย เมื่อ

วนัที่ 18  มิถุนายน 2562 
- ศาลไดอ้อกใบส าคญัคดีถึงที่สุดให้เมื่อวนัที่ 19  มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงวา่คดีถึงที่สุดแลว้ 

      4. การด าเนินการติดตาม 
- วนัที่ 8 สิงหาคม 2562 ไดด้  าเนินการสืบทรัพย ์ นายภานุวฒัน ์ จีนาวธุ หรือ นายชยพล จีนาวธุ (มีการ

เปลี่ยนช่ือ) ณ ส านกังานที่ดินจงัหวดัระยอง ปรากฎว่าไม่พบมีช่ือเป็นผูถ้ือกรรมสิทธ์ิที่ดินในเขตพื้นที่อ  าเภอเมือง
ระยอง จงัหวดัระยอง แต่อย่างใด  
 5. ยอดหน้ีคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยคา้งช าระ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 

- ยอดหน้ีเงินกูค้งเหลือเป็นจ านวนเงิน 895,114.97 บาท และมีดอกเบี้ ยค้างช าระเป็นจ านวนเงิน 
31,206.41 บาท รวมเป็นจ านวนยอดหน้ีทั้งส้ิน 926,321.38 บาท 

- ไดม้ีการตั้งส ารองค่าเผื่อสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนเรียบร้อยแลว้  
- มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 71,094.00 บาท 
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 6. เหตุผลเสนอพิจารณาตดัเป็นหน้ีสูญ 
 6.1 ด  าเนินการติดตามสืบทรัพยแ์ละสืบหาตวับุคคลต่อไปให้ถึงที่สุด หากสืบพบสามารถให้เจา้พนกังาน
บงัคบัคดีด  าเนินการต่อไป ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวไม่สามารถประมาณการเกีย่วกบัค่าใชจ่้ายในการติดตามได ้ และ
ไม่สามารถสร้างความมัน่ใจไดว้า่นายภานุวฒัน ์จีนาวธุ จะมีเงินหรือทรัพยสิ์นมาช าระหน้ีทั้งหมดไดห้รือไม่ 
           6.2 การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ เป็นเพียงการตดัลูกหน้ีออกจากบญัชีเท่านั้น  มิไดเ้ป็นการระงบัสิทธิเรียกร้อง
จากลูกหน้ี  ซ่ึงสหกรณ์ยงัคงมีระยะเวลาติดตามบงัคบัคดีได้อีก 10 ปี นบัตั้งแต่วนัออกหมายบงัคบัคดี (ระยะเวลา
คงเหลือปัจจุบนั 9 ปี  7  เดือน  ส้ินสุดวนัที่ 18  มิถุนายน 2572)  หากสามารถติดตามหน้ีคืนได้ในภายหลงั สามารถ
น ามาเป็นรายไดใ้นลกัษณะหน้ีสูญไดร้ับคืน  
            6.3 เน่ืองจากมีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้  
                 2. นายปริญญา สุรภา สมาชิกเลขที่ 04954 สังกดับริษัท PTTME          
         ดว้ยนายปริญญา สุรภา สมาชิกเลขที่ 04954 สังกดับริษทั PTTME ไดห้มดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก ตาม
ขอ้บงัคบั ขอ้ 42(8) ต ั้งแต่วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 
          1. ประเภทเงินกู ้วนัที่ขาดการช าระ และสาเหตุ 
           - เงินกูส้ามญั เลขที่สัญญา ส.0997/55 วนัที่ 28 กนัยายน 2555 จ านวนเงินกูเ้ดิม 300,000.00 บาท โดยมีผู ้
ค  ้าประกนั 2 คน คือ นายอนนันิพล ผลทางงาน สมาชิกเลขที่ 04969 และ นายพนม นามนอก สมาชิกเลขที่ 04893  
            - ก  าหนดระยะเวลาผ่อนช าระคืน 120 งวด ผ่อนช าระงวดละ 2,500.00 บาท โดยเร่ิมช าระงวดแรกเดือน 
ตุลาคม 2555 
            - ขาดการช าระเมื่อวนัที่ 31 สิงหาคม 2560 เน่ืองจากผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนัออกจากงาน มียอดหน้ีคงเหลือ
จ านวน 99,634.76 บาท  
           2. ด  าเนินการฟ้องศาลเพื่อเรียกช าระหน้ีส่วนที่เหลือคืนจากนายปริญญา สุรภา ลูกหน้ีและผูค้  ้าประกนัทั้ง 2 คน 
               - ฟ้องศาล เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2561 คดีหมายเลขด าที่ ผบ.1842/2561 ศาลจงัหวดัพระโขนง                                     
              - ศาลมีค  าพิพากษา เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2561 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2552/2561 ให้นายปริญญา สุร
ภา จ  าเลยที่ 1 ช าระหน้ี พร้อมดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยให้นายพนม นามนอก จ าเลยที่ 2 และนายอนนันิ
พล ผลทางงาน จ าเลยที่ 3 ร่วมรับผิดกบัจ าเลยที่ 1 
               - ศาลไดอ้อกใบส าคญัคดีถึงที่สุดให้เมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงวา่คดีถึงที่สุดแลว้ 
                - ศาลมีค  าสั่งต ั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี เพื่อด  าเนินการยึดหรืออายดัทรัพยข์องจ าเลยทั้ง 3 
คน เมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 
             3. การด าเนินการติดตาม 
       - การด าเนินการสืบทรัพยก์บัจ าเลย  ปรากฎวา่ไม่พบมีช่ือเป็นผูถ้ือกรรมสิทธ์ิหลกัทรัพยใ์ดๆในเขตพื้นที่
ของจ าเลยทั้ง 3 คน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 (1) วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ไดด้  าเนินการสืบทรัพย ์ณ ส านกังานที่ดินจงัหวดัเพชรบูรณ์ สาขาหนอง
ไผ่ ซ่ึงเป็นภูมิล  าเนาที่อยู่ของนายอนนันิพล ผลทางงาน จ าเลยที่ 3  
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 (2) วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้ด  าเนินการสืบทรัพย ์ณ ส านกังานที่ดินจงัหวดัก  าแพงเพชร ซ่ึงเป็น
ภูมิล  าเนาที่อยู่ของนายพนม นามนอก จ าเลยที่ 2  
 (3) วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2561ไดด้  าเนินการสืบทรัพย ์ณ ส านกังานที่ดินจงัหวดักรุงเทพมหานคร สาขา
พระโขนง ซ่ึงเป็นภูมิล  าเนาที่อยู่ของนายปริญญา สุรภา จ าเลยที่ 1  
 4. ยอดหน้ีคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยคา้งช าระ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
           - ยอดหน้ีเงินกูค้งเหลือเป็นจ านวนเงิน 99,634.76 บาท และมีดอกเบี้ยคา้งช าระเป็นจ านวนเงิน 12,727.32 
บาท รวมเป็นจ านวนยอดหน้ีทั้งส้ิน 112,362.08 บาท 
                -ไดม้ีการตั้งส ารองค่าเผื่อสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนเรียบร้อยแลว้  
                - มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 42,593.00 บาท 
 5. เหตุผลเสนอพิจารณาตดัเป็นหน้ีสูญ 
               5.1 ด  าเนินการติดตามสืบทรัพยแ์ละสืบหาตวับุคคลต่อไปให้ถึงที่สุด หากสืบพบสามารถให้เจา้พนกังาน
บงัคบัคดีด  าเนินการต่อไป ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวไม่สามารถประมาณการเกีย่วกบัค่าใชจ่้ายในการติดตามได ้ และ
ไม่สามารถสร้างความมัน่ใจไดว้่านายปริญญา สุรภา จ  าเลยที่ 1 นายพนม นามนอก จ าเลยที่ 2 และนายอนนันิพล ผล
ทางงาน จ าเลยที่ 3 จะมีเงินหรือทรัพยสิ์นมาช าระหน้ีทั้งหมดไดห้รือไม่ 
                    5.2 การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ เป็นเพียงการตดัลูกหน้ีออกจากบญัชีเท่านั้น  มิไดเ้ป็นการระงบัสิทธิเรียกร้อง
จากลูกหน้ี  ซ่ึงสหกรณ์ยงัคงมีระยะเวลาติดตามบงัคบัคดีได้อีก 10 ปี นบัตั้งแต่วนัออกหมายบงัคบัคดี (ระยะเวลา
คงเหลือปัจจุบนั 8 ปี  10  เดือน  ส้ินสุดวนัที่ 30  สิงหาคม 2571)  หากสามารถติดตามหน้ีคืนได้ในภายหลงั สามารถ
น ามาเป็นรายไดใ้นลกัษณะหน้ีสูญไดร้ับคืน  
           5.3 เน่ืองจากมีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้  
 

                3. การปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดจ าหน่ายหนีสู้ญจากบัญชีลูกหนีข้องสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546 
                     3.1 หน้ีสูญ หมายความว่า ลูกหน้ีที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับช าระหน้ี และไดต้ดั
จ าหน่ายออกจากบญัชี 
                     3.2 หน้ีสูญที่จะตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีลูกหน้ีได ้ตอ้งเป็นหน้ีที่มีลกัษณะดงัน้ี 

(1) ตอ้งเป็นหน้ีที่เกดิจากการประกอบกจิการ หรือเน่ืองจากการประกอบกจิการของสหกรณ์ 
                                 หรือกลุ่มเกษตรกร 

(2) ตอ้งเป็นหน้ีที่มีหลกัฐานโดยชดัแจง้ที่สามารถฟ้องลูกหน้ีได ้
(3) ต้องมีหลกัฐานการติดตามทวงถามให้ช าระหน้ีตามสมควรแก่กรณี หรือมีการฟ้องคดีแลว้ แต่

ไม่ไดร้ับการช าระหน้ีโดยปรากฎวา่ 
(ก) ลูกหน้ีถึงแกค่วามตาย หรือเป็นคนสาบสูญ หรือมีหลกัฐานวา่หายสาบสูญไปและไม่มี 
(ข) ทรัพยสิ์นหรือสิทธิใดๆ จะเรียกร้องให้ช  าระหน้ีได ้หากฟ้องคดีไปกท็  าให้เสียค่าใชจ่้าย  
(ค) มากยิ่งขึ้น ไม่คุม้กบัหน้ีที่จะไดร้ับช าระ หรือ 
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(ง) ลูกหน้ีเลิกกิจการ และมีหน้ีของเจ้าหน้ีรายอื่น มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของ
ลูกหน้ีและอยู่ในล  าดบัที่จะได้รับช าระหน้ีกอ่นเป็นจ านวนมากกวา่ทรัพย์สินของลูกหน้ี 
หรือ 

(จ) ไดด้  าเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีแพ่งหรือไดย้ื่นค  าร้องขอเฉลี่ยหน้ีในคดีที่ลูกหน้ีถูกเจ้าหน้ี
รายอื่นฟ้องในคดีแพ่ง และในกรณีนั้น ๆ ไดม้ีค  าบงัคบัหรือค าสั่งของศาลแล้ว แต่ลูกหน้ี
ไม่มีทรัพยสิ์นใด ๆ จะช าระหน้ีได ้หรือ 

(ฉ) ได้ด  าเนินการฟ้องลูกหน้ีในคดีล้มละลายหรือไดย้ื่นค  าขอรับช าระหน้ีในคดีที่ลูกหน้ีถูก
เจา้หน้ีรายอื่นฟ้องในคดีลม้ละลายและในกรณีนั้น ๆ ไดม้ีการประนอมหน้ีกบัลูกหน้ี โดย
ศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยกบัการประนอมหน้ีนั้น หรือ 

(ช) ลูกหน้ีถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลายและไดม้ีการแบ่งทรัพยสิ์นของลูกหน้ีครั้ ง
แรกแลว้ 

(4) หากเป็นหน้ีที่เกดิจากการทุจริตหรือความบกพร่องในการด าเนินการของกรรมการด าเนินการ 
หรืออดีตกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษรกร หรือบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร หน้ีดงักล่าวต้องมีการติดตามทวงถาม ตามสมควรแก่
กรณีจนถึงที่สุดแล้ว หากจะฟ้องลูกหน้ีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ ้มกบัหน้ีที่จะได้รับช าระหน้ี 
หรือมีการฟ้องคดีแลว้แต่ไม่ไดร้ับช าระหน้ีอนัเน่ืองมาจากกรณีเช่นเดียวกบัขอ้ 3.2 (3) 

3.3 การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ ให้กระท าไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ต้องเป็นหน้ีที่มีลกัษณะตามข้อ 3.2  แต่ในกรณีที่ลูกหน้ีแต่ละรายมีจ  านวนหน้ีรวมกนัไม่เกนิ  

สามหมื่นบาท การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีแต่ละรายดงักล่าวให้กระท าไดโ้ดยไม่ต้อง
ปฏิบติัตามข้อ 3.2 (3) กไ็ด้ ถ้าปรากฎว่าได้มีหลกัฐานการติดตามทวงถามให้ช าระหน้ีตาม
สมควรแกก่รณีแลว้แต่ไม่ไดร้ับช าระหน้ี และหากจะฟ้องลูกหน้ีกจ็ะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายไม่คุ ้มกบั
หน้ีที่จะไดร้ับช าระ 

(2) ตอ้งเป็นหน้ีที่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนหน้ีที่จะขอตดัจ าหน่ายแลว้ในคราว
ปิดบญัชีประจ าปี กอ่นการขออนุมติัตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ 

4. เสนอที่ประชุมใหญ่พจิารณาตัดบัญชีลูกหนีต้ามค าพพิากษาเป็นหนีสู้ญ 
คณะกรรมการด าเนินการเห็นควรน าเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาตดับญัชีลูกหน้ีตามค าพิพากษาจ านวน 2 

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

1. เป็นหน้ีที่ไดด้  าเนินการฟ้องคดีในชั้นศาล โดยไดม้ีการบงัคบัคดีแล้วแต่ลูกหน้ีไม่มีทรัพยสิ์น  ใด ๆ 
จะช าระหน้ีได ้

2. เป็นหน้ีที่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนหน้ีที่จะขอตดัเป็นหน้ีสูญในปีบญัชีน้ีเรียบร้อย
แลว้ 
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3. หากไม่ด  าเนินการตดัเป็นหน้ีสูญออกจากบญัชี ยอดวงเงินของจ านวนหน้ีจะเพิ่มขึ้นทุกปี เน่ืองจาก
การค านวนดอกเบี้ยที่จะตอ้งเกดิขึ้น และเป็นดอกเบี้ ยที่ไม่ได้รับจริง ซ่ึงจะตอ้งตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเตม็
จ านวนของดอกเบี้ยที่เกดิขึ้นทุกปีตลอดไป โดยไม่สามารถก  าหนดระยะเวลาส้ินสุดได ้

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

5. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตดับญัชีลูกหน้ีตามค าพิพากษาจ านวน 2 ราย ดงัน้ี 
                       1. ตดับญัชีลูกหน้ีตามค าพิพากษา นายภานุวฒัน ์จีนาวธุ จ  านวน  926,321.38 บาท (เกา้แสนสองหมื่น
หกพนัสามร้อยยี่สิบเอด็บาทสามสิบแปดสตางค)์ เป็นหน้ีสูญ 
                        2. ตดับญัชีลูกหน้ีตามค าพิพากษา นายปริญญา สุรภา จ  านวน  112,362.08 บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่น
สองพนัสามร้อยหกสิบสองบาทแปดสตางค)์ เป็นหน้ีสูญ 
   กอ่นมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 850 คน เกนิกวา่จ  านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที่ 51 จึง
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมตัิตดัลูกหน้ีตามค าพิพากษาที่ไดม้ีการด าเนินการจนถึงที่สุดแลว้เป็นหน้ีสูญ                   
           มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่อนุมติัให้ตดัลูกหน้ีตามค าพิพากษาที่ได้มีการ
ด าเนินการจนถึงที่สุดแลว้เป็นหน้ีสูญ ตามคณะกรรมการด าเนินการน าเสนอ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 20 
คะแนน ไม่เห็นดว้ย 500 คะแนน และงดออกเสียง 330 คะแนน 
               ค าถามจากสมาชิก  
        1. การลงมติไม่อนุม ัติให้ต ัดลูกหน้ีตามค าพิพากษาที่ได้มีการด าเนินการจนถึงที่สุดแล้วเป็นหน้ีสูญ 
คณะกรรมการด าเนินการจะท าอย่างไรต่อไป 
           นายเทิด ล  าภา สมาชิกเลขที่ 00753 สังกดับริษทั PTT สอบถามเพิ่มเติมจากกรณีที่สมาชิกในที่ประชุมใหญ่
ลงมติไม่อนุมติัให้ตดัลูกหน้ีตามค าพิพากษาที่ไดม้ีการด าเนินการจนถึงที่สุดแลว้เป็นหน้ีสูญ คณะกรรมการด าเนินการ
จะท าอย่างไรต่อไป เน่ืองจากไม่มีความรู้ดา้นบญัช ี
       นางพิมพา อนนัตก์รีติการ  หวัหนา้ส านกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ชลบุรี ไดช้ี้แจงให้สมาชิกในที่ประชุม
ใหญ่ไดร้ับทราบว่า การตดัลูกหน้ีตามค าพิพากษาที่ได้มีการด าเนินการจนถึงที่สุดแล้วเป็นหน้ีสูญนั้น เป็นเพียงการ
ระงบัการรับรู้รายไดจ้ากดอกเบี้ยของลูกหน้ีดงักล่าวในทางบญัชีเท่านั้น และลูกหน้ีดงักล่าวสหกรณ์ฯได้มีการตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้ ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก  าไรสุทธิประจ าปีแต่อย่างไร และการตดัลูกหน้ีดงักล่าว
เป็นเพียงการปฏิบติัทางบญัชีเท่านั้น มิได้เป็นการระงบัซ่ึงสิทธิเรียกร้องจาก ลูกหน้ีตามค าพิพากษาทั้ง 2 ราย และ
ยงัคงมสิีทธิในการติดตามลูกหน้ีต่อไปภายในระยะเวลา 10 ปี หรือตามอายุความของคดีที่คงเหลืออยู่  
         นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ได้ขอให้ที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติอีกครั้ งภายหลงัที่หวัหน้า
ส านกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ชลบุรี ไดช้ี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้สมาชิกไดร้ับทราบแลว้ 



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  34 

 

       มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตัิให้ต ัดลูกหน้ีตามค าพิพากษาที่ได้มีการ
ด าเนินการจนถึงที่สุดแลว้เป็นหน้ีสูญ ตามคณะกรรมการด าเนินการน าเสนอ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 
498 คะแนน ไม่เห็นดว้ย 275 คะแนน และงดออกเสียง 77 คะแนน 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมตัิการลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เร่ืองข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 

เพื่อให้การบริหารงานเกีย่วกบัการลงทุนของสหกรณ์ฯส าหรับปี 2563 สามารถด าเนินการไดห้ลากหลาย
รูปแบบ โดยได้รับผลประโยชน์และผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์  พ.ศ. 2542 
มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก  าหนด เร่ืองขอ้ก  าหนดการฝากหรือลงทุน
อย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  
      จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  พิจารณาการลงทุนส าหรับปี 2563  วงเงินไม่เกนิ 500 ล้าน
บาท โดยมีแนวทางการลงทุนดงัน้ี 
           1. การลงทุนโดยสหกรณ์ฯเป็นผูด้  าเนินการ 
              2. การลงทุนโดยผ่านกองทุนส่วนบุคคล 
    ส าหรับกรอบการลงทุนมรีายละเอยีดดงันี ้                  
              1. กรอบการลงทุนตามพ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได ้ดงัต่อไปน้ี 
                     (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
                     (2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบนัการเงินที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน    
                           แกส่หกรณ์ 
                     (3) ซ้ือหลกัทรัพยข์องรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกจิ 
                     (4) ซ้ือหุ้นของธนาคารที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแกส่หกรณ์ 
                     (5) ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
                     (6) ซ้ือหุ้นของสถาบนัที่ประกอบธุรกจิอนัท าให้เกดิความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก ่
                          กจิการของสหกรณ์โดยไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
                     (7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก  าหนด 
             2. กรอบการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ก าหนด เร่ืองข้อก าหนดการฝาก
หรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 
                     (1) บตัรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผูอ้อก 

        (2) ต ัว๋แลกเงินที่ธนาคารเป็นผูร้ับรอง สลกัหลงั  หรือรับอาวลั หรือตัว๋สัญญาใชเ้งินที่ธนาคาร 
             เป็นผูส้ลกัหลงัหรือรับอาวลั โดยไม่มีขอ้จ ากดัความรับผิด 

(3) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่ธนาคารซ่ึงมิใช่รัฐวสิาหกจิเป็นผูอ้อก 
 



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  35 

 

                     (4) บตัรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน ที่ออกโดยบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์  
ซ่ึงสถาบนัการเงินคุม้ครองเงินฝากประกนัการช าระคืนตน้เงินและดอกเบี้ย 

                     (5) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นิติบุคคลเฉพาะกจิเป็นผูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น 
                           หลกัทรัพย ์ที่ไดร้ับอนุญาตตามพระราชก  าหนดนิติบุคคลเฉพาะกจิ เพื่อการแปลงสินทรัพย ์    
                           เป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนั้นไดร้ับการจดัอนัดบัความ 
  น่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั A- ขึ้นไป จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบ 
  จากคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
                     (6) หุ้นกูท้ี่มีหลกัประกนั หรือหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ที่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั  

A- ขึ้นไป จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก  ากบั 
                           หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                     (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวสิาหกจิจดัตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 และอยู่ในการก  ากบัดูแลของคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
              3. กรอบการลงทุนตามข้อบังคบัสหกรณ์ฯ 
            เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตัิให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ  ากดั ลงทุนตามกรอบของ 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก  าหนด และขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ฯ ส าหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกนิ 500 ลา้นบาท โดยมีแนวทางการลงทุน ดงัน้ี 
                1. การลงทุนโดยสหกรณ์ฯเป็นผูด้  าเนินการ 
                2. การลงทุนโดยผ่านกองทุนส่วนบุคคล 

    กอ่นมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 850 คน เกนิกวา่จ  านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที่ 51 จึง
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมตัิการลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศ
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตัิให้ลงทุนตามกรอบของ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 
2542 มาตรา 62 ตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก  าหนด และข้อบงัคบัของสหกรณ์ฯ ส าหรับ
ปี 2563 ในวงเงินไม่เกนิ 500 ลา้นบาท โดยมีแนวทางการลงทุน 2 ทาง คือ แนวทางที่ 1 การลงทุนโดยสหกรณ์ฯ เป็น
ผู้ด  าเนินการ และแนวทางที่ 2 การลงทุนโดยผ่านกองทุนส่วนบุคคล  ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 735 
คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และงดออกเสียง 115 คะแนน 

วาระที่ 11 พจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืมและค า้ประกนั ประจ าปี 2563  
               ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือการค ้า
ประกนัของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ประกอบดว้ยประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เร่ือง ค  านิยามวงเงินการกูย้ืมหรือค ้าประกนั
ของสหกรณ์ ประกาศ ณ วนัที่ 30 เมษายน 2561  
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                   ขอ้มูลสนบัสนุนประกอบการพิจารณา 
                   ณ  วนัที่ 31 ตุลาคม 2562  
                   สหกรณ์ออมทรพัยธุ์รกจิกา๊ซ ปตท.จ ากดั  
                   มีทุนเรือนหุ้นที่ช  าระแลว้ เป็นจ านวนเงิน 4,246.65 ลา้นบาท 
                   มีทุนส ารอง เป็นจ านวนเงิน 205.39 ลา้นบาท 
                   1. เป็นวงเงินที่ก  าหนดเท่ากบัปี  2562   
                   2. เป็นวงเงินเมื่อเทียบกบัทุนส ารองของสหกรณ์ฯคิดเป็น 2.19 เท่า (450 ลา้น/205.39 ลา้น)  
                   3. เป็นวงเงินเมื่อเทียบกบัทุนเรือนหุ้นสมาชิกคิดเป็น 0.11 เท่า  (450 ล้าน/4,246.65 ลา้น) 
                   4. เป็นวงเงินเมื่อเทียบกบัเงินรับฝากของสมาชิกคิดเป็น 0.20 เท่า (450 ลา้น/2,202.05 ลา้น)  
                   5. เป็นวงเงินเมื่อเทียบกบัทุนเรือนหุ้นรวมกบัเงินส ารองของสหกรณ์ฯคิดเป็น 0.10 เท่า 
                       (450 ลา้น/4,452.04 ลา้น)  ซ่ึงนายทะเบียนก  าหนดไวไ้ม่เกนิ 1.5 เท่า 
                   6. ส าหรับวงเงินกูย้ืมที่สหกรณ์ฯมีอยู่ปัจจุบนั O/D ธนาคารกรุงไทย จ ากดั สาขาชลบุรี   
                       จ  านวน 20 ลา้นบาท 
                   7. ต ั้งแต่ปี 55 – 58 สหกรณ์ฯมีการใชว้งเงินกูย้ืมระหว่างสหกรณ์ในระหว่างปีจ านวน 100 ลา้นบาท เพื่อ
ใชบ้ริหารงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ     
                   8. เป็นการตั้งวงเงินส ารองไวส้ าหรับภาวะฉุกเฉินที่จ  าเป็นตอ้งใชว้งเงินกู ้โดยไม่ตอ้งเรียกประชุมวสิามญั           

 คณะกรรมการด าเนินการ ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 เพื่ออนุมตัิก  าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์
อาจกูย้ืมและค ้าประกนั ประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกนิ 450,000,000.00 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบลา้นบาทถว้น) ส าหรับการ
ด าเนินกจิการสหกรณ์ ซ่ึงเป็นวงเงินกูย้ืมและค ้าประกนัที่เท่ากบัปี 2562 
    กอ่นมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 850 คน เกนิกวา่จ  านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที่ 51 จึง
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมติัก  าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้ืมหรือค ้าประกนั ประจ าปี 2563 
              มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมติัวงเงิน ซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้ืมและค ้าประกนั
ประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกนิ 450,000,000.00 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบลา้นบาทถว้น) เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของ
สหกรณ์ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 735 คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และงดออกเสียง 115 คะแนน 
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วาระที่ 12 พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั 
 คณะกรรมการด าเนินการไดน้ าเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 ให้พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัจ านวน 
5 ขอ้ ดงัน้ี 

1.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 33  คุณสมบัตขิองสมาชิก 

ข้อความเดมิ 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) หรือพนกังานกลุ่มที่บริษทั
ในเครือของ บริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน)ถือหุ้น หรือพนกังานบริษทั 
ที่เคยมีขอ้ตกลงให้ความร่วมมอืกบั
สหกรณ์ฯ 
(4) เป็นผูม้ีความประพฤติและมีนิสัยดี
งาม 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอ์ื่นที่มีวตัถุประสงคใ์นการให้
กูย้ืมเงิน เวน้แต่จะสมคัรเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์อื่นเพื่อการออมทรพัย ์
และท าหนงัสือแจง้สถานภาพสมาชิก
ของสหกรณ์อื่นให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

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) หรือพนกังานกลุ่มที่บริษทั
ในเครือของ บริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน)ถือหุ้น หรือพนกังานบริษทั 
ที่เคยมีขอ้ตกลงให้ความร่วมมอืกบั
สหกรณ์ฯ 
(4) เป็นผูม้ีความประพฤติและมีนิสัยดี
งาม 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอ์ื่นที่มีวตัถุประสงคใ์นการให้
กูย้ืมเงิน  
(6) เป็นผูม้ีสญัชาติไทย 
(7) เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ยกเวน้พนกังานประจ าสหกรณ์ออม
ทรัพยธุ์รกจิกา๊ซ ปตท. จ  ากดั 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความในบท
นิยาม 
ค าวา่ “ สหกรณ์ ” 
ในมาตรา 3 แห่ง   
พระราชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัที่ 
3) พ.ศ.2562 

    กอ่นมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมไดน้บั
จ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 850 คน เกนิกวา่จ  านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที่ 51 จึงเสนอ
ให้ที่ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 33 คุณสมบตัิของสมาชิก  
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
ข้อ 33 ตามที่เสนอและให้ด  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใช้
ต ั้งแต่วนัที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 748 คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และ
งดออกเสียง 102 คะแนน 

2.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 34  การเข้าเป็นสมาชิก 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขใหม่ เหตุผล 

ข้อ 34 การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัรเขา้
เป็นสมาชิก ตอ้งยื่นใบสมคัรถึง
สหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนดไว ้ 
       บุคคลที่เคยลาออกจากการเป็น
สมาชิกแลว้ และมีความประสงคจ์ะ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ตอ้งมี
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี นบัจาก
วนัที่รับค่าหุ้นสะสมคืนจากสหกรณ์
จนถึงวนัสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
         เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณา ปรากฎวา่ผูส้มคัรมี
คุณสมบตัิถูกตอ้ง ตามที่ก  าหนดไวใ้น
ขอ้ 33  ท ั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ ก ็
ให้รับเขา้เป็นสมาชิกได ้แลว้เสนอ
เร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ให้ที่
ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
         ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่
รับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็าม เมื่อผูส้มคัรร้องขอกใ็ห้
คณะกรรมการด าเนินการน าเร่ือง
เสนอที่ประชุมใหญ่เพือ่วนิิจฉยัช้ีขาด 
มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเขา้เป็น
สมาชิกในกรณีดงัวา่ น้ีตอ้งมีคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่ง
จ านวนสมาชิกที่มาประชุม 
 

ข้อ 34 การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัรเขา้เป็น
สมาชิก ตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตาม
แบบที่ก  าหนดไว ้     
        บุคคลที่เคยลาออกจากการเป็น
สมาชิกแลว้ และมีความประสงคจ์ะสมคัร
เขา้เป็นสมาชิกใหม่ตอ้งมีระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 1 ปี นบัจากวนัที่รับค่าหุ้นสะสม
คืนจากสหกรณ์จนถึงวนัสมคัรเขา้เป็น
สมาชิก  
          ยกเวน้   กรณีที่สมาชิกลาออกจาก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จะสมคัรเขา้เป็น
สมาชิกใหม่ตอ้งมรีะยะเวลาในการเป็น
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพติดต่อกนั  
ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัจากวนัที่สมคัรเขา้เป็น
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพครั้งล่าสุด 
         เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณา ปรากฎวา่ผูส้มคัรมี
คุณสมบตัิถูกตอ้ง ตามที่ก  าหนดไวใ้น 
ขอ้ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ กใ็ห้
รับเขา้เป็นสมาชิกได ้แลว้เสนอเร่ือง 
การรับสมาชิกเขา้ใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่
คราวถดัไปทราบ 
         ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่รับ
ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุผลใด ๆ ก ็
ตาม เมื่อผูส้มคัรร้องขอกใ็ห้คณะกรรมการ
ด าเนินการน าเร่ืองเสนอที่ประชุมใหญเ่พื่อ

1. เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัหมายเหตุ
ทา้ย  พระราชบญัญตัิกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530   
หมายเหตุ - เหตุผลในการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบั
น้ี คือ โดยทีเ่ป็นการสมควร
ส่งเสริมให้มีการจดัตั้งกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพโดยความสมคัร
ใจของนายจา้งและลูกจา้ง เพื่อ
ประสงคจ์ะให้เป็นสวสัดิการแก่
ลูกจา้งเมื่อออกจากงาน ตลอดจน
ส่งเสริมการระดมเงินออม
ภาคเอกชน ....ฯลฯ.... 
2. เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ ขอ้ 40 การขาด
สมาชิกภาพ (6) ถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ ตามขอ้บงัคบัขอ้ 42   
และขอ้  42 (8) การให้ออกจาก
สหกรณ์ เมื่อสมาชิกลาออกจาก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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วนิิจฉยัช้ีขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้
รับเขา้เป็นสมาชิกในกรณีดงัวา่น้ี ตอ้งมี
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่ง
จ านวนสมาชิกที่มาประชุม 

 
    กอ่นมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 850 คน เกนิกวา่จ  านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที่ 51 จึง
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 34 การเขา้เป็นสมาชิก  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
ข้อ 34 ตามที่เสนอและให้ด  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใช้
ต ั้งแต่วนัที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 797 คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และ
งดออกเสียง 53 คะแนน 
 

 3. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 47/2 คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ 

ข้อความเดมิ ข้อความที่แก้ไขใหม่ เหตุผล 

ข้อ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบตอ้งม ี
คุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาทั้งบรรลุนิติภาวะ
และยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ในกรณีที่ยงไัม่บรรลุนิติภาวะจะตอ้ง
ไดร้ับค ายินยอมจากผูป้กครองเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
(3) ตอ้งเป็นทายาทของสมาชิกผูเ้สียชีวติ 
ไดแ้กคู่่สมรส, บุตร 
และบิดามารดา 
(4) เป็นผูท้ี่มีความประพฤติดงีาม 
(5) เป็นผูท้ี่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและค าสัง่ของ
สหกรณ์ 

ข้อ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  
ผูท้ี่จะสมคัรเป็นสมาชิกสมทบตอ้งมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ 
(3) ตอ้งเป็นทายาทของสมาชิก
ผูเ้สียชีวติ ไดแ้ก ่   คูส่มรส, บุตรและ
บิดามารดา 
(4) เป็นผูท้ี่มีความประพฤติดงีาม 
(5) เป็นผูท้ี่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและค าสัง่ของ
สหกรณ์ 
(6) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอ์ื่นที่มีวตัถุประสงคใ์นการให้
กูย้ืมเงิน 
(7) เป็นผูม้ีสญัชาติไทย 

1. เพือ่ให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
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(6) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอ์ื่นที่มีวตัถุประสงค ์
ในการให้กูย้ืมเงิน 

 

   กอ่นมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 850 คน เกนิกวา่จ  านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที่ 51 จึง
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 47/2 คุณสมบตัิของสมาชิกสมทบ  
   มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
ขอ้ 47/2 ตามที่เสนอและให้ด  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใช้
ต ั้งแต่วนัที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 690 คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และ
งดออกเสียง 160 คะแนน 
 

4. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 54 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง  

ข้อความเดมิ ข้อความที่แก้ไขใหม่ เหตุผล 
ข้อ 54 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง 
ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการไม่
เกนิสิบห้าคน ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการให้เลือกโดยวธีิเลือกประธาน
กรรมการหน่ึงคน และ กรรมการอื่นอีก
ไม่เกนิสิบส่ีคน ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้งระหวา่งกนัเองเป็น
รองประธานกรรมการหน่ึงคนหรือหลาย
คน เลขานุการหน่ึงคน และเหรัญญิกหน่ึง
คน และจะให้มีผูช่้วยเลขานุการ หรือ
ผูช่้วยเหรัญญกิดว้ยกไ็ด ้นอกนั้นเป็น
กรรมการ 

ข้อ 54 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง        
ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ   
สิบห้าคน ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก ที่ไดร้ับการสรรหาจากสมาชิกใน
เขตเลือกตั้งต่างๆการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการด ารงต าแหน่ง ให้เลือกโดยวธีิ
เลือกประธานกรรมการหน่ึงคน และ 
กรรมการอื่นอีกสิบส่ีคน ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้งระหวา่งกนัเองเป็น   
รองประธานกรรมการหน่ึงคนหรือหลาย
คน เลขานุการหน่ึงคน และเหรัญญิกหน่ึง
คน และจะให้มีผูช่้วยเลขานุการ หรือผูช่้วย
เหรัญญิกดว้ยกไ็ด ้นอกนั้นเป็นกรรมการ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ตาม
หนงัสือนายทะเบียน
สหกรณ์ 
ที่ กษ 0216/07008 ลง
วนัที่ 4 เมษายน 2543 
จ  านวนคณะกรรมการ
ด าเนินการจะตอ้งก  าหนด
จ านวนให้แน่นอน และ
ไม่ให้ใช้ค าว่า  
“จ านวนไม่เกิน.........คน”  
 

 

    กอ่นมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 850 คน เกนิกวา่จ  านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที่ 51 จึง
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 54 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง 
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
ข้อ 54 ตามที่เสนอและให้ด  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใช้
ต ั้งแต่วนัที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 780 คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และ
งดออกเสียง 70 คะแนน 
 

  5.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 70 และเพิม่เติม ข้อ 70/1 – ข้อ 70/6 ผู้ตรวจสอบกิจการ  

ข้อความเดมิ ข้อความใหม่ เหตุผล 
ข้อ 70 ผู้ตรวจสอบกจิการ ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกผูม้ีคุณวฒุิ ความรู้ 
ความสามารถในดา้นธุรกจิการเงิน หรือ
การบญัชี หรือการเศรษฐกจิ หรือ
กฎหมาย หรือการสหกรณ์ หน่ึงคน 
หรือหลายคน ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบ
กจิการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี 
       จ  านวนผูต้รวจสอบกจิการตาม
วรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก  าหนด 
        ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ หรือผูซ่ึ้งด  ารงต าแหน่ง
หนา้ที่ประจ าในสหกรณ์เป็นผู้
ตรวจสอบกจิการไม่ได ้

ข้อ 70  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้
มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้ าน
ธุรกิจ การเงิน หรือการบัญชี หรือการ
เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย หรือการสหกรณ์ 
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ
กจิการ ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ 
ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ประจ าปี 
       จ  านวนผู้ตรวจสอบกจิการตามวรรค
หน่ึง  ให้ เ ป็นไปตามที่นายทะ เบี ย น
สหกรณ์ก  าหนด โดยให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้ งจ  านวน 3 คน และให้เลือกตั้ง
ส ารองไวอ้ีก 1 คน เผื่อกรณีผู้ตรวจสอบ
กจิการที่ไดร้ับเลือกตั้งปฏิบติัหนา้ที่ไม่ได้ 
กรณีเป็นนิติบุคคลให้ที่ประชุมใหญ่เลือก
เป็นผู้ตรวจสอบกจิการ 1 นิติบุคคล และ
ให้เลือกส ารองไว้ 1 นิติบุคคล เผื่อนิติ
บุคคลที่ได้รับเลือกแล้วปฏิบ ัติหน้ าที่
ไม่ได้ โดยให้ค  านึงถึงขนาดและปริมาณ
ธุรกจิของสหกรณ์ 
       ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ หรือผูซ่ึ้งด  ารงต าแหน่งหน้าที่
ประจ า  ในสหกรณ์ เ ป็นผู้ตรวจสอบ
กจิการไม่ได ้

- เพือ่ให้เป็นไปตามค าแนะน าของ       
นายทะเบียนสหกรณ์ 
- เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยเร่ือง 
การตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 
พ.ศ. 2555 
 



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  42 

 

ข้อ 70/1 ขั้ นตอนและวิธีการเลื อกตั้ ง
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการประกาศรับสมคัรผู้ตรวจสอบ
กจิการ และพิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบ
กิจการ ที่มีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ ามตามระเบียบ นายทะเบียน
สหกร ณ์ก  าหนด และน า เ สนอ ช่ือผู้
ตรวจสอบกจิการที่ผ่านการคดัเลือกให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนน
เปิดเผย และให้ผูท้ี่ไดร้ับเลือกตั้งคะแนน
สูง สุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมี
คะแนนเท่ากนัให้ประธานออกเสียงเพิ่ม
อีกหน่ึงเสียง และให้ผู ้ที่ได้รับเลือกตั้ง
ล  าดบัคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบ
กจิการส ารอง จ านวน 1 คน 
      กรณีผูต้รวจสอบกจิการไดพ้น้จาก
ต าแหน่งดว้ยเหตุตามขอ้ 70/3 
(2),(3),(4),(5) ให้ผูต้รวจสอบกจิการ
ส ารองปฏิบตัิงานไดท้นัทีเท่าระยะเวลาที่
ผูต้รวจสอบกจิการคนเดิมคงเหลอือยู ่
หรือจนกวา่จะมีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบ
กจิการใหม่ 
ข้อ 70/2 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
กจิการ ผูต้รวจสอบกจิการอยู่ในต าแหน่ง
ไดม้ีก  าหนดเวลาหน่ึงปีทางบญัชีสหกรณ์
ถ้าเมื่อครบก  าหนดเวลาแล้วยงัไม่มีการ
เลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการคนใหม่กใ็ห้
ผู ้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตัิหน้าที่
ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้น
จากต าแหน่งอาจไดร้ับเลือกตั้งซ ้าได ้
ข้อ 70/3 การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู ้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจาก
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ต าแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

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

หนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบ
กจิการหรือยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์แลว้แต่กรณี 

(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติ
ถอดถอนผูต้รวจสอบกจิการซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากต าแหน่ง
ทั้งคณะหรือรายบุคคล 

(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีล ักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด 
ข้อ 70/4 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
กจิการ  
ผูต้รวจสอบกจิการมีอ  านาจหนา้ที่
ตรวจสอบการด าเนินงาน ทั้งปวงของ
สหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี คือ 

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

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความ
ถูกตอ้งของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภท
ของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้
ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ 
ผูจ้ดัการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทาง
วชิาการ และทางปฏิบติัในกจิการนั้นๆ 
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(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้ ง
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจา้งและหลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตาม
แผนงาน  
และการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของสหกรณ์ 

(5) ติ ดตามผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังค ับ ระเบียบ มติ
ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ  ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของ
สหกรณ์ หรือกจิการอื่น  ๆเพื่อให้เกดิผลดี
แกก่ารด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
     การตรวจสอบกจิการและการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ ผูต้รวจสอบกจิการตอ้ง
ปฏิบตัิงานตามแนวปฏิบตัิการตรวจสอบ
กจิการที่กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก  าหนด 
ข้อ 70/5 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้
ผูต้รวจสอบกจิการรายงานผลการ
ตรวจสอบประจ าเดือน และประจ าปี
รวมทั้งขอ้สังเกตุขอ้เสนอแนะเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และเขา้ร่วมประชุมเพื่อแจง้
ผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อ
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุม
ประจ าเดือนคราวถดัไปและรายงานผลการ
ตรวจสอบประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ดว้ย 
        กรณีที่ผูต้รวจสอบกจิการพบว่ามี
เหตุการณ์ที่อาจกอ่ให้เกดิความเสียหายแก่
สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือ
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สหกรณ์มีการปฏิบตัิไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ค  าสั่ง ประกาศหรือ
ค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้งขอ้บงัคบั 
ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค าสั่งของ
สหกรณ์จนกอ่ให้เกดิความเสียหายแก่
สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจง้
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการทนัทีเพื่อด  าเนินการแกไ้ข และ
ให้จดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวต่อ
ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ และ
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั/ส านกังาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครที่ก  ากบั
ดูแลโดยเร็ว 
       ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการ
แกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ และส าเนา
รายงานผลการแกไ้ขและผลการติดตามของผู้
ตรวจสอบกิจการต่อส านกังานตรวจบญัชี
สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวดัหรือ
ส านกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
ที่ก  ากบัดูแล 
ข้อ 70/6 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบตัิหรือละเว้น
การปฏิบตัิตามอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติ
ผิดจริยธรรมในการปฏิบตัิงานจนเป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหายผู้ตรวจสอบ
กจิการตอ้งรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ ตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ทราบโดยเร็ว ผู ้ตรวจสอบกิจการต้ อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอ ันจะเกิดแก่
สหกรณ์ดว้ยเหตุไม่แจง้นั้น 
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      การพิจารณาความรับผิดของผูต้รวจสอบ
กจิการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 
 

 

    กอ่นมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 850 คน เกนิกวา่จ านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที่ 51 จึง
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 70,ขอ้ 70/1,ขอ้ 70/2,ขอ้ 70/3,ขอ้ 70/4,ขอ้ 70/5 
และ ขอ้ 70/6 ผูต้รวจสอบกจิการ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
ข้อ 70,ข้อ 70/1,ข้อ 70/2,ข้อ 70/3,ข้อ 70/4,ข้อ 70/5 และ ข้อ 70/6 ตามที่เสนอและให้ด  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ส าหรับคะแนน
เสียงเห็นชอบจ านวน 750 คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และงดออกเสียง 100 คะแนน 

วาระที่ 13 พจิารณาและการเสนอช่ือผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าธรรม-เนยีมการ
สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการสอบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ขอ้ 6 คุณสมบตัิของผูส้อบบญัชี 
ประกอบกบัแนวทางการสรรหาผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ตามประกาศนายทะเบียน เร่ืองหลกัเกณฑก์ารพิจารณาและ
วธีิการเสนอช่ือผูส้อบบญัชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ไดก้  าหนดคุณสมบติัของผูส้อบ
บญัชีสหกรณ์และวธีิการพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีภากเอกชน ดงัน้ี                     

           ส าหรับปี 2563 มีผูส้อบบญัชีเสนอรับงานเขา้มาให้คณะกรรมการด าเนินงานไดพ้ิจารณา จ านวน 3 ราย โดย
มีรายนามดงัน้ีดงัน้ี 

           1. บริษทั ส านกับญัชีทองเอก จ ากดั 
           2. บริษทั ผ่องใสชาญเช่ียวออดิท จ ากดั 
           3. บริษทั เอน็.เอส.เค สอบบญัชี จ  ากดั 
        ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้ งที่ 11/2562 วนัที่ 24 กนัยายน 2562 มีมติพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชี

รายที่ 1 เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ เลือกผูส้อบบญัชีส ารอง อีก  2 ราย โดยรายนามต่อไปน้ี  
                รายที่ 1.   บริษทั ส านกับญัชีทองเอก จ ากดั  โดยเสนอผูส้อบบญัชี คอื 
                             นางสาวสุกญัญา พชัรีกร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7856 
                รายที่ 2.   บริษทั ผอ่งใสชาญเช่ียวออดิท จ ากดั โดยเสนอผูส้อบบญัชี คอื 
                               นางผ่องใส ชาญเช่ียว   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2668 
                รายที่ 3.   บริษทั เอน็.เอส.เค  สอบบญัชี จ  ากดั โดยเสนอผูส้อบบญัชี คือ 
                              นายเอกชยั  เตยีววงคไ์ทย   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5850 
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คณะกรรมการด าเนินการ ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งผูส้อบบญัชี
ภาคเอกชนที่มีคุณสมบติัตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

นางสาวสุกญัญา พชัรีกร บริษทั ส านกับญัชีทองเอก จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิ
กา๊ซ ปตท.จ ากดั ประจ าปี 2563 ก  าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี  และพิจารณา
ผูส้อบบญัชีภาคเอกชนจากบริษทั ผ่องใสชาญเช่ียวออดิท จ ากดั และบริษทั เอน็.เอส.เค สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีส ารอง ประจ าปี  2563 

กอ่นมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 850 คน เกนิกวา่จ  านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที่ 51 จึง
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาเลือกตั้งผูส้อบบญัชีและก  าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ประจ าปี 2563 
             มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้ง นางสาวสุกญัญา พชัรีกร บริษทั ส านกับญัชี
ทองเอก จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จ านวน 60,000.00 บาท (หกหมื่น
บาทถว้น) และเลือกตั้งนางผ่องใส  ชาญเช่ียว  บริษทั ผ่องใสชาญเช่ียวออดิท จ ากดั นายเอกชยั เตียววงคไ์ทย  บริษทั 
เอน็.เอส.เค สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีส ารองประจ าปี 2563 ตามล าดบั ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 
719 คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน และงดออกเสียง 131 คะแนน 

วาระที่ 14 พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2563 
 นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ได้ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี เลื่อนวาระแต่งตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2563 มาพิจารณาก่อน เพื่อให้การด าเนินงานเร่ืองการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดที่ 36 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563 เป็นไปตามระเบียบว่ าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2561  

และขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เป็นสมาชิกให้ท  าหน้าที่เ ป็น
คณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2563 โดยมีรายนามดงัน้ี 
                 1. นายไพศาล    สลกัฤทยั   ท าหนา้ที่ ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง 
                 2. นางสาวพิมพพ์ร  ไชยจรัส            ท าหนา้ที่ คณะกรรมการเลือกตั้ง 
                 3. นายเดชา  บุญวรรณ์  ท าหนา้ที่ คณะกรรมการเลือกตั้ง 
                 4. นายอรรณพ  ดีเหลือ  ท าหนา้ที่ คณะกรรมการเลือกตั้ง 
                 5. นายประเสริฐ   เส็งดอนไพร  ท าหนา้ที่ เลขานุการคณะท างาน 
          มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่คณะกรรมการด าเนินการน าเสนอ
จ านวน 5 คน เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2563 
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วาระที่ 15 พจิารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี 2563 
       ตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53ประกอบกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559  ข้อ12  และข้อบงัคบัสหกรณ์ ข้อ 70  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกผูม้ีคุณวฒุิ ความรู้ ความสามารถในดา้นธุรกจิ การเงิน หรือการบญัชี หรือการเศรษฐกจิ หรือกฎหมาย 
หรือการสหกรณ์คนหน่ึง หรือหลายคน ให้เป็นผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี  
          จ านวนผูต้รวจสอบกจิการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด  
             ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือผู้ซ่ึงด  ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์เป็นผู้
ตรวจสอบกจิการไม่ได ้

 คณะกรรมการด าเนินการไดก้  าหนดให้มีการเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563 แทนผูต้รวจสอบ
กจิการที่ครบวาระในปี 2562  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

       1. ก  าหนดวนัเปิดรับสมคัรสมาชิกที่ประสงคจ์ะเป็นผูต้รวจสอบกจิการ จ านวน 2 คน 
           1.1 ระหวา่ง วนัที่ 2 - 16 กนัยายน 2562   
           1.2 ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ที่ 55 
           1.3 ไม่เป็นกรรมการด าเนินการ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 56 ซ่ึงพน้จากต าแหน่งยงัไม่ครบ 2 ปี 
      ทางบญัชี 
       2. ก  าหนดวธีิการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการ โดยวิธีลงคะแนนในวนัประชุมใหญ่ 

                             2.1 โดยแจกบตัรลงคะแนนตั้งแต่เวลาลงทะเบียน 
                         2.2 ลงคะแนนเลือกตั้งกอ่นการประชุม 
                     3. รายนามผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกจิการประจ าปี 2562 

                    3.1 นายพิพฒัน ์ทรงอกัษร สมาชิกเลขที่ 00773 สังกดับริษทั PTT  
                           (1) ประสบการณ์ในการท างาน 
                                 - ผูจ้ดัการส่วนความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และ 
                                   มวลชนสัมพนัธ์ ปฏิบตัิงานบริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ  ากดั จงัหวดัระยอง  
                           (2) ความสามารถพิเศษ 
                                 - เป็นผูต้รวจติดตามภายในระบบ ISO 
                                 - อดีตเป็นผูพ้ิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 2  
                    3.2 นายเมธี ภูศรี สมาชิกเลขที่ 00859 สังกดับริษทั PTT 
                          (1) ประสบการณ์ในการท างาน 
                                - เป็นรองประธานประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 
                                - เป็นผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ฯ 
                                - เป็นผูพ้ิพากษาสมทบศาลแรงงาน ภาค 2 
                                - เป็นผูป้ระนอมศาลจงัหวดัระยอง 
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                          (2) ความสามารถพิเศษ 
                                - ดา้นกฎหมาย 
                               - ผ่านการอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบกจิการ 
                    3.3 นายบวรกฤษฏิ์  ฉากพิมายทวกีุล สมาชิกเลขที่ 02969 สังกดับริษทั PTT 

 

                         (1) ประสบการณ์ในการท างาน 
                               - เป็นพนกังานควบคุมการผลิตที่โรงแยกกา๊ซธรรมชาติระยอง 13 ปี 
                               - ไดร้ับมอบหมายให้ท  าหนา้ที่ควบคุมงานและตรวจสอบโครงการกอ่สร้าง 
                                 โรงแยกกา๊ซธรรมชาติระยองหน่วยที่ 6 จนแลว้เสร็จ 
                         (2) ความสามารถพิเศษ 
                               - ดา้นกฎหมายเบื้องตน้ 
                               - จบการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
                               - ผ่านการอบรมหลกัสูตร PDP  Business Management จากหน่วยงาน PLLI 
                                 เกีย่วกบัความรู้ดา้นการเงินและการบญัชี 
                               - ผ่านการอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบกจิการ  
 

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

5. ผลการลงคะแนนเลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการประจ าปี 2563 มีดงัน้ี 
    - นายพิพฒัน ์ทรงอกัษร                ไดค้ะแนน 1,437 คะแนน 
    - นายเมธี ภูศรี                               ไดค้ะแนน 1,477 คะแนน             
    - นายบวรกฤษฏิ์  ฉากพิมายทวกีุล ไดค้ะแนน    957 คะแนน 
   

              นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ได้เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการ
เลือกตั้งดว้ยคะแนนสูงสุด จ านวน 2 คน เป็นผูต้รวจสอบกจิการประจ าปี 2563 
                มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทเ์ลือกตั้งนายเมธี ภูศรี และนายพิพฒัน ์   ทรงอกัษร 
เป็นผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี 2563 จ านวน 2 ท่าน โดยก  าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 60,000.00 บาท (ห้า
หมื่นบาทถว้น) ต่อปี  

วาระที่ 16 พจิารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนนิการประจ าปี 2563 
ตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจกา๊ซ ปตท. 

จ  ากดั ขอ้ 54 ก  าหนดวา่ “การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการไม่เกนิสิบห้าคน ซ่ึง
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ให้เลือกโดยวธีิเลือกประธานกรรมการหน่ึง
คนและกรรมการอื่นอีกไม่เกนิสิบส่ีคน ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งระหวา่งกนัเองเป็น รองประธานกรรมการ
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หน่ึงคนหรือหลายคน  เลขานุการหน่ึงคนและเหรัญญิกหน่ึงคน และจะให้มีผูช่้วยเลขานุการหรือผูช่้วยเหรัญญิกดว้ยก ็
ได ้นอกนั้นเป็นกรรมการ” 

คณะกรรมการด าเนินการได้ก  าหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2563  แทน
คณะกรรมการด าเนินการที่ครบวาระในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ก  าหนดการเปิดรับสมคัรสมาชิกที่ประสงคจ์ะเป็นกรรมการด าเนินการ  
       1.1 เปิดรับสมคัรระหวา่ง วนัที่ 2 - 16 กนัยายน 2562  
       1.2 จ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง จ  านวน 7 คน 
             - เขตเลือกตั้งที่ 1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ                                    จ  านวน 2 คน 
             - เขตเลือกตั้งที่ 2 สายงานแยกกา๊ซธรรมชาติ                                                 จ  านวน 1 คน 
             - เขตเลือกตั้งที่ 4 บริษทั PTTGC                                                                   จ  านวน 2 คน 
             - เขตเลือกตั้งที่ 5 บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต 4                                          จ  านวน 1 คน 
             - เขตเลือกตั้งที่ 6 สมาชิกนอกเหนือจากเขตเลือกตั้งที่ 1 ถึง เขตเลือกตั้งที่ 5  จ  านวน 1 คน  

                     1.3 กรรมการที่ครบวาระประจ าปี 2562 จ  านวน 7 คน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
                           1. นายพรชยั พลอยเพชรา            กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ 
                          2. นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ            กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ                               
                           3. นายชาญชยั มูลจนัทร์หอม       กรรมการเขต 2 สายงานแยกกา๊ซธรรมชาติ  
                           4. นายมณฑล แพทอง                  กรรมการเขต 3 บริษทั PTT นอกเหนือเขต 1 และ เขต 2                                                                    
                           5. นายประเสริฐ เส็งดอนไพร      กรรมการเขต 4 บริษทั PTTGC  
                           6. นายพิชยั ชินะอมรรัตน ์           กรรมการเขต 4 บริษทั PTTGC 
                           7. นางสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ์  กรรมการเขต 5 บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต 4 

2. การเลือกกรรมการด าเนินการให้ใชว้ธีิการเลือกสรร เพื่อน าเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
3. ก  าหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการ มี 3 วธีิ ดงัน้ี 

                     3.1 วธีิการลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั้งที่ก  าหนด 
                     3.2 วธีิการลงคะแนนเลือกสรร ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic mail: E-mail) 
                     3.3 วธีิการลงคะแนนเลือกสรร ทางจดหมายไปรษณีย์ 

4. ก  าหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการในแต่ละเขตเลือกตั้ง ดงัน้ี 
                     4.1 เขตเลือกตั้งที ่1 ส าหรับสมาชิกผูม้สิีทธิเลือกตั้งสงักดัสายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ                 
                           ลงคะแนนหย่อนบตัรเลอืกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลอืกตั้งที่ก  าหนด  
                           ยกเว้นสมาชิก ที่ปฏิบติังาน ประจ า ณ ฐานปฏิบติัการนอกชายฝ่ังลงคะแนนทางจดหมาย 
              อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                    4.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 ส าหรับสมาชิกผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสังกดัสายงานแยกกา๊ซธรรมชาต ิ
                          ลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คหูา ตามหน่วยเลือกตั้งที่ก  าหนด  
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                    4.3 เขตเลือกตั้งที่ 4 ส าหรับสมาชิกผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสังกดับริษทั PTTGC 
                          ลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คหูา ตามหน่วยเลือกตั้งที่ก  าหนด  
                    4.4 เขตเลือกตั้งที่ 5 สมาชิกผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสังกดับริษทัในเครือกลุ่ม ปตท. หรือ  PTT Group  
                              ที่นอกเหนือจากเขตเลือกตั้งที่ 4 ลงคะแนนทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                    4.5 เขตเลือกตั้งที่ 6 สมาชิกผูม้สิีทธิเลือกตั้งที่อยู่นอกเหนือจากเขตเลือกตั้งที่ 1 – 5 
                          ลงคะแนนเลือกสรรทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) หรือ ลงคะแนน 
                          เลือกสรรทางจดหมายไปรษณีย ์โดยวธีิการใดวธีิการหน่ึงเท่านั้น      
           5. ก  าหนดเง่ือนไขการใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกสรร ดงัน้ี 
                     5.1 การลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรร ณ คหูา เลอืกตั้งที่ก  าหนด 
                           - การลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรร ณ คูหา ตามสถานที่ วนั เวลา ที่ก  าหนด โดยใชสิ้ทธิได้ 
                              เพียงครั้ งเดยีว  
                     5.2 การลงคะแนนเลือกสรรทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                           - การลงคะแนนเลือกสรรภายในระยะเวลาที่ก  าหนดโดยใชสิ้ทธิไดเ้พยีงครั้ งเดยีว ถา้ท่าน 
                              สมาชิกลบ E-mail ทิ้งจะใชสิ้ทธิเลือกสรรผูส้มคัรไม่ได ้
                     5.3 การลงคะแนนเลือกสรร ผ่านทางจดหมายไปรษณีย ์
                            5.3.1 การส่งบตัรลงคะแนนเลือกสรร สหกรณ์ฯจะส่งบตัรเลือกสรรใหส้มาชิก 
                                     ทางจดหมายลงทะเบียน ตอบรับ ผ่านไปรษณียไ์ทย  
                            5.3.2 การใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกสรรส่งบตัรเลือกสรร กลบัมายงัสหกรณ์ฯ ทางจดหมาย  
                                     ลงทะเบยีน ผ่านไปรษณียไ์ทย   
            6. ก  าหนดวนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรร                
                      6.1 วนั เวลา ลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คหูา ตามหน่วยเลือกตั้งที่ก  าหนด  
                            - ระหวา่งวนัที่ 15-31 ตุลาคม 2562  เฉพาะวนัท าการ  
                            - วนัที่ 15-30 ตุลาคม 2562 ระหวา่งเวลา 08.00 ถงึ 17.00 น.  
                            - วนัที่ 31 ตุลาคม 2562 ระหวา่งเวลา 08.00 ถงึ 15.00 น. 
                            - เวน้วนัหยุดราชการ และหยุดพกัระหวา่งเวลา 12.00 – 13.00 น. 
                            ยกเว้น เขตเลอืกตั้งที ่2 สายงานแยกกา๊ซธรรมชาติ หน่วยเลือกตั้งโรงแยกกา๊ซระยอง  
                                        ขยายเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งเพิ่มอีก 1 วนั 
                            - วนัเลือกสรรตั้งแต่วนัที่ 15 – 31 ตลุาคม 2562 ระหวา่งเวลา 08.00 – 17.00 น.   
                            - วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ระหวา่งเวลา 08.00 – 15.00 น.                         
                            - วนัเปิดหีบบตัรเลือกตั้ง วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หลงัเวลา 15.00 น. เป็นตน้ไป                       
                      6.2 วนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรรผูส้มคัร ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                            - ระหวา่งวนัที่ 15-31 ตุลาคม 2562   
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                            - วนัที่ 31 ตุลาคม 2562 ส้ินสุดการลงคะแนนเลือกสรร  เวลา 15.00 น. โดยยึดเวลาที่สหกรณ์ฯ  
                              ไดร้ับบตัรเลอืกสรร 
                      6.3 วนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรรผูส้มคัร ผ่านทางจดหมายไปรษณีย ์
                            - ระหวา่งวนัที่ 15-31 ตุลาคม 2562   
                            - วนัที่ 31 ตุลาคม 2562 ส้ินสุดการลงคะแนนเลือกสรรผูส้มคัร  เวลา 15.00 น. โดยยึดเวลาที่ 
                              สหกรณ์ฯ ไดร้ับบตัรเลือกสรร 
           7. ก  าหนดวธีินบัคะแนนเลือกสรร                
                      7.1 การนบัคะแนนจากการลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรร ณ คูหา ใหเ้ปิดหีบเลือกสรรเพือ่ 
                             นบัคะแนนเสียงเลือกสรร ในวนัที่ 31 ตุลาคม 2562 หลงัปิดการหย่อนบตัรลงคะแนน  
                             เลือกสรร เวลา 15.00 น. 
                      7.2 การนบัคะแนนจากการลงคะแนนทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail)         
                            ให้น าบตัรเลือกสรรที่สมาชิกใชสิ้ทธิเลือกสรรแลว้ ส่งกลบัมาให้สหกรณ์ ฯ ภายใน  
                            ระยะเวลาที่ก  าหนด มานบัคะแนนเสียงเลอืกสรร ในวนัที่ 31 ตุลาคม 2562 หลงัปิดการลง 
                            ลงคะแนนเลือกสรร เวลา 15.00 น.  ณ บริเวณหน่วยเลือกตั้ง ที่ 1 เขตเลอืกตั้งที่ 1 จงัหวดั  
                            ชลบุรี 
                      7.3 การนบัคะแนนจากการลงคะแนนทางจดหมายลงทะเบียน ตอบรับ ผ่านไปรษณียไ์ทย  
                            ให้น าบตัรเลือกสรรที่สมาชิกใชสิ้ทธิเลือกสรรแลว้ ส่งกลบัมา ใหส้หกรณ์ ฯ ภายใน  
                            ระยะเวลาที่ก  าหนด มานบัคะแนนเสียงเลอืกสรร ในวนัที่ 31 ตุลาคม 2562 หลงัปิดการลง 
                            คะแนนเลือกสรร เวลา 15.00 น.  ณ บริเวณหน่วยเลือกตั้ง ที ่1 เขตเลือกตั้งที ่1 จงัหวดัชลบุรี 
                      7.4 การวนิิจฉยัการนบัคะแนนจากการลงคะแนนเลือกสรรทุกวธีิ ถือเป็นที่ส้ินสุดโดย        
                            คณะกรรมการสรรหา 
               8. ก  าหนดวธีิการรายงานผลการเลือกสรร            
                      8.1 กรรมการเลือกสรรประจ าเขต รายงานผลการเลือกสรรให้ ประธานคณะท างานเตรียมการ  
                            เลือกตั้ง     
                      8.2 ประธานคณะท างานเตรียมการเลือกตั้ง รายงานผลการเลือกสรรให้ ประธานคณะกรรมการ 
                              ด  าเนินการ    
                      8.3 ประธานคณะกรรมการด าเนินการ รายงานผลการเลือกสรรให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 
                            เลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการชุดที่ 36    
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               ส าหรับรายนามผู้สมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนนิการ ประจ าปี 2563  
                1. เขตเลือกตั้งที่ 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มผู้ีสมคัรจ านวน 2 คน 
                    1.1 นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ 
                    1.2 นางอรวรรณ ศิริรัตนชยักูล 
                2. เขตเลือกตั้งที่ 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ มผู้ีสมคัรจ านวน 2 คน 
                    2.1 นายยุทธนา อ  ่ากลิ่น 
                    2.2 นายธวชัชยั สิงห์หา 
                3. เขตเลือกตั้งที่ 4 บริษัท PTTGC มผู้ีสมคัรจ านวน 2 คน 
                    3.1 นายรัตนพงศ์ วงศ์พิมพร์ัศมี 
                    3.2 นายพรหมณฐั ยุทธ์ธนโรจน ์
                4. เขตเลือกตั้งที่ 5 บริษัทในเครือ นอกเหนือเขต 4 มีผูส้มคัรจ านวน 3 คน  
                    4.1 นายนคร บุรีเทศน ์
                    4.2 นางสุพรรณี ฟูก  าเนิด 
                    4.3 นางสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ์ 
               5. เขตเลือกตั้งที่ 6 สมาชิกนอกเหนือจากเขตเลือกตั้งที่ 1 ถึง เขตเลือกตั้งที่ 5 มีผูส้มคัรจ านวน 1 คน                                              
                   5.1 นายกฤษดา โกมลมิศร์ 
            คณะกรรมการด าเนนิขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 พจิารณาให้ผู้ที่ได้รับการสรรหา เป็นผู้ที่
ได้รับการเลือกตั้งเป็น คณะกรรมการด าเนนิการ ชุดที่ 36 ประจ าปี 2563 
           คณะกรรมการน าเสนอรายช่ือผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นกรรมการ  ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกสรรเป็น
กรรมการด าเนินการชุดที่ 36 ประจ าปี 2563 ซ่ึงมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

                1. นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ            กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ 
                2. นางอรวรรณ ศิริรัตนชยักูล       กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ 
                3. นายยุทธนา อ  ่ากลิ่น                  กรรมการเขต 2 สายงานแยกกา๊ซธรรมชาติ 
                4. นายรัตนพงศ์ วงศืพิมพร์ัศมี      กรรมการเขต 4 บริษทั PTTGC 
                5. นายพรหมณฐั ยุทธ์ธนโรจน ์    กรรมการเขต 4 บริษทั PTTGC 
                6. นายนคร บุรีเทศน ์                    กรรมการเขต 5 บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต 4   
                7. นายกฤษดา โกมลมิศร์              กรรมการเขต 6 นอกเหนือจากเขตที่1 ถึง เขต 5 

                กอ่นมีการลงมติการประชุมของสมาชิก นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุมได้
นบัจ านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 850 คน เกนิกวา่จ  านวน 100 คน ตามขอ้บงัคบัขอ้ที่ 51 จึง
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ลงมติพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 36 ประจ าปี 2563 จากผู้ที่ได้รับการ
เลือกสรรเป็นกรรมการ 
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                มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเลือกสรรทั้ง 7 คน เป็น
กรรมการด าเนินการชุดที่ 36 ประจ าปี 2563 ส าหรับคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน 756 คะแนนไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน 
และงดออกเสียง 94 คะแนน 
               ส าหรับรายนามคณะกรรมการด าเนนิการชุดที่ 36 ประจ าปี 2563 มรีายนามดงันี ้
                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 พิมลรัตน ์              กรรมการ 
                9. นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ            กรรมการ                 
                10.นางอรวรรณ ศิริรัตนชยักูล      กรรมการ                 
                11.นายยุทธนา อ  ่ากลิ่น                 กรรมการ                          
                12.นายรัตนพงศ์ วงศืพิมพร์ัศมี     กรรมการ               
                13.นายพรหมณฐั ยุทธ์ธนโรจน ์   กรรมการ                            
                14.นายนคร บุรีเทศน ์                   กรรมการ           
                15.นายกฤษดา โกมลมิศร์             กรรมการ         

วาระที่ 17 เร่ืองอ่ืนๆ ตามแต่จะมสีมาชิกเสนอ 
             17.1 ค าถามจากสมาชิก 
                     1. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกูฉุ้กเฉินแกส่มาชิกที่มีหน้ีเกา่คา้งช าระท าไมตอ้งรอส้ินเดือน 
                 นายเทิด ล  าภา สมาชิกเลขที่ 00753 สังกดับริษทั PTT สอบถามเร่ืองกรณีสมาชิกมีหน้ีเงินกูฉุ้กเฉินเดิมอยู่
และไดผ้่อนช าระมาแล้ว 4 งวด เมื่อขอกูใ้หม่ดว้ยเหตุผลคุณพ่อป่วย แต่ไม่ไดร้ับการอนุมติัทนัทีท  าไมต้องรอถึงส้ิน
เดือนจึงจะไดร้ับเงินกู ้
             นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงให้ทราบวา่ การขอกูเ้งินฉุกเฉินของสมาชิกที่มีเหตุ
จ  าเป็นและเดือดร้อนจะพิจารณาอนุมตัิและจ่ายเงินให้ทนัทีเมื่อมีเอกสารประกอบการขอกูอ้ย่างชดัเจน  
                     2. ท  าไมไม่มีการเลือกตั้งของเขตที่ 3 ที่นอกเหนือจากเขตเลือกตั้วที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 
             สมาชิกผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม ไดส้อบถามเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการของเขตเลือกตั้งที่ 3 แทนกรรมที่
ครบวาระ ท าไมจึงไม่มี เน่ืองจากนายมณฑล แพทอง กรรมการที่เป็นผูแ้ทนของเขตเลือกตั้งดงักล่าวครบวาระในปีน้ี 
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       นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ได้ช้ีแจงให้ทราบว่าเน่ืองจากในเขตเลือกตั้งดงักล่าวยงัมี
ผูแ้ทนของสมาชิกที่เป็นกรรมการอยู่ในวาระอีก 1 คน คือ นายเดชา บุญวารรณ์  
                     3. การเลือกตั้งกรรมการเขตที่ 6 จากสมาชิกพิเศษ มีการก  าหนดอายุบุคคลไวห้รือไม่ 
                  สมาชิกผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม ไดส้อบถามเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการของเขตเลือกตั้งที่ 6 จากผูแ้ทนของ
สมาชิกพิเศษ ไดม้ีการก  าหนดอายุของผูท้ี่จะสมคัรเป็นกรรมการไวห้รือไม่  
             นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงให้ทราบว่าบุคคลที่จะสมคัรรับเลือกตั้งได้จะต้อง
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลว้ ส่วนการก  าหนดอายุสูงสุดของบุคคลที่จะเป็นกรรมการได้
นั้นตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ไม่มีการก  าหนดไว ้
                     4. การขอใช้สิทธิเบิกสวสัดิการกรณีสมาชิกสมรสและจดทะเบียนตามกฎหมายกรณีมีภรรยาใหม่ 
ภายหลงัจากการใชสิ้ทธิเบิกสวสัดิการเงินช่วยงานศพภรรยาคนแรกไปแลว้ 
       สมาชิกผู้ไม่ประสงคอ์อกนาม ได้สอบถามเร่ืองการเบิกสวสัดิการกรณีสมาชิกสมรสและจดทะเบียน
ตามกฎหมาย เน่ืองจากไดม้ีการจดทะเบียนกบัภรรยาใหม่ แต่ไม่ไดร้ับการอนุมตัิจากสหกรณ์ฯ เน่ืองจากไดม้ีการใช้
สิทธิเบิกสวสัดิการเงินช่วยงานศพภรรยาคนแรกซ่ึงไดเ้สียชีวติไปกอ่นหนา้แลว้ 
      นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผู้จดัการ ไดช้ี้แจงให้ทราบว่าการจ่ายสวสัดิการเกีย่วกบัการสมรสหรือ
การช่วยงานศพให้กบัสมาชิกนั้น มีเง่ือนไขรายละเอียดและระยะเวลาภายใน 90 วนั ส าหรับค าถามน้ีขอกบัไปตรวจสอบ
หลกัฐานการขอเบิกสวสัดิการอีกครั้ งหน่ึงกอ่นและจะติดต่อกลบัไปหาสมาชิกโดยตรงเพื่อช้ีแจงให้ชดัเจนยิ่งขึ้น       
            นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดส้อบถามสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมวา่มีท่านใดที่ตอ้งการ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีตอ้งการสอบถามในเวลาน้ีแต่ตอ้งการสอบถามเพิ่มเติมภายหลงัสมาชิกสามารถส่ง
ค าถามเขา้มาให้คณะกรรมการฯได ้ และจะด าเนินการตอบค าถามและขอ้ช้ีแจงต่างๆไวใ้ห้กบัสมาชิกไดร้ับทราบแล้ว
ใน Web Site ของสหกรณ์ฯ ซ่ึงสมาชิกสามารถเขา้ไปดูได ้ 
           นายชูชาติ พนสัอมัพร ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุมใหญ่ในวนัน้ี 
หากมีส่ิงใดที่คิดวา่จะเป็นประโยชนต์่อการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ขอให้ทุกท่านส่งขอ้เสนอแนะและขอ้แนะน ามา
ที่สหกรณ์ฯไดต้ลอดเวลา  เพื่อจะไดน้ าไปปรับปรุงการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขอให้สมาชิกทุกท่าน
เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ และขอปิดการประชุม            

เลกิประชุม  เวลา  12.30 น. 

 

                                                        ลงช่ือ                                               ประธานในที่ประชุม 
(นายชูชาติ พนสัอมัพร) 

 
 

                                                  ลงช่ือ                                        เลขานุการ/ผูจ้ดบนัทึกรายงานประชุม  
(นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรสั) 
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ระเบียบวำระท่ี  3 

รบัทราบสมาชิกเขา้ใหมแ่ละขาดสมาชิกภาพของสมาชิก ประจ าปี 2563 

 
ณ  วนัที่ 30 กนัยายน 2563   สหกรณ์ออมทรพัยธุ์รกจิกา๊ซ ปตท.  จ  ากดั    มสีมาชิกทั้งส้ิน 

จ านวน 5,406 คน  ในระหวา่งปีมีการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก ดงัน้ี 
 สมาชิกเมื่อวนัที่  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) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ (ขอ้บงัคบั 40(6))   8   คน          
  รวมสมาชิก   5,406   คน 
  เพิ่มขึ้นจากปี 2562     282   คน 
  เพิ่มขึ้นร้อยละ      5.50 
 
 
 

 
 
 
 

 
ตารางแสดงสัดส่วนสมาชิก ณ 30 กนัยายน 2563 

จ านวนสมาชิกท้ังหมด (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 
สมาชิกพเิศษ 325 PTTLNG 135 PTTTANK 10 GCM 29 PPRC+GCMP 90 
รวมท้ังหมด 5,406 TES 105 รวม 1,291 GCS 27 รวม 817 

 
 

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............................... 
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ระเบียบวำระท่ี 4 

รบัทราบผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

1.  การให้บริการเงนิกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2563 
 ระหวา่งปี  สหกรณ์ไดใ้ห้บริการเงินกูแ้กส่มาชิกในแต่ละประเภทเป็นเงินกวา่   1,187.23  ลา้นบาท       
ของจ านวนสัญญาเงินกู ้โดยรวม  1,171  สัญญา     ซ่ึงสามารถแยกเป็นสญัญาแต่ละประเภทไดด้งัน้ี 
 1.  เงินกูฉุ้กเฉิน   301 สัญญา  เป็นเงินทั้งส้ิน 26.77      ลา้นบาท 
 2.  เงินกูโ้ครงการ   52 สัญญา  เป็นเงินทั้งส้ิน 26.07      ลา้นบาท 
 3.  เงินกูส้ามญัเพือ่การทัว่ไป 641 สัญญา  เป็นเงินทั้งส้ิน 840.89      ลา้นบาท 
 4.  เงินกูส้ามญัเพือ่ยานพาหนะ       1 สัญญา  เป็นเงินทั้งส้ิน    1.10      ลา้นบาท 
 5.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการอื่นใด   33 สัญญา  เป็นเงินทั้งส้ิน   78.22      ลา้นบาท 
 6.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์ 143 สัญญา  เป็นเงินทั้งส้ิน 214.18      ลา้นบาท 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกในรอบปี 2563 
รายการ ฉุกเฉิน โครงการ สามญั ยานพาหนะ เพือ่การอื่นใด เคหะสงเคราะห์ รวมเงินกูท้ ั้งหมด 

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

อัตราดอกเบ้ีย 
ต่อปี 

 
5.50% 

 
5.50% 

 
5.50% 

 
5.50% 

 
5.50% 

 
4.50% 

อัตราเฉล่ียต่อปี 
5.33% 

 
ตารางแสดงเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ ณ  30   กันยายน 2563 

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

(สัญญา) 211 222 2,324 16 217 869 3,859 
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2.  การให้บริการรับฝากเงนิแก่สมาชิกระหว่างปี 2563 
 ระหวา่งปี  สมาชิกไดใ้ชบ้ริการเงินรับฝากหลากหลายประเภท โดยเป็นการฝากเปิดบญัชีใหม่ ฝากเพิ่ม และ
ถอนคืนเงินฝากตามภาวะเศรษฐกจิ ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของปริมาณเงินรับฝากและการถอนคนืเงินฝากของ
สมาชิกอยู่ในระดบัที่ค่อนขา้งสูงส าหรับอตัราดอกเบี้ยเงินรับฝากที่สหกรณ์จ่ายให้กบัสมาชิกมีอตัราที่สูงกวา่สถาบนั
การเงินอื่นๆ โดยมรีายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
  
 
 
    

ประเภทเงินใหส้มาชิกกู ้ รายละเอียดเงินใหส้มาชิกกูร้ะหวา่งปี 2563 (จ านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง  

    ตน้ปี จ่ายเงินกู ้ รับช าระคืน คงเหลือส้ินปี + เพิม่ - 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 

เงินกูส้ามญัเพือ่การทัว่ไป 2,485.50 840.89 920.65 2,405.74 -79.76 

เงินกูส้ามญัเพือ่ยานพาหนะ 10.31 1.10 2.60 8.81 -1.50 

เงินกูพ้เิศษเพือ่การอื่นใด 413.97 78.22 34.45 457.74 43.77 

เงินกูพ้เิศษเพือ่การเคหะ 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 รับฝากเพิม่ ถอนคืน คงเหลือส้ินปี + เพิม่ - ลด 

ออมทรัพย ์ 0.95 1.02 1.06 0.91 -0.04 

ออมทรัพยพ์เิศษ 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 าเงนิหมุนเวยีนลงทุนกบัสถาบันการเงนิระหว่างปี 2563 
 ระหวา่งปี     คณะกรรมการด าเนินการไดน้ าเงินหมุนเวยีนไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกดิ
ผลประโยชนท์ี่สูงสุดโดยค านึงถงึความมัน่คง ปลอดภยั  และสะดวกต่อการถอนคืนบริหารจดัการอย่างมี
ประสิทธิภาพและไดร้ับประสิทธิผลมากที่สุด ส าหรับอตัราผลตอบแทนจะแตกต่างกนัตามแต่ระยะเวลา  ประเภท
ของการลงทุนนั้น   

โดยภาพรวมการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเงินฝากประจ าและเงินฝากออมทรพัย ์ ซ่ึงจะแตกต่างกนั ใน
ดา้นอตัราดอกเบี้ยที่จะไดร้ับตามระยะเวลาของการฝาก    โดยการลงทุนในแต่ละประเภทจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม และให้เกดิความสะดวกต่อการถอนคืน  ผลตอบแทนที่ไดร้ับจะสูงกวา่อตัราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
และสถาบนัการเงินอื่น  ซ่ึงการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  
 ส าหรับการลงทุนในรูปของการถือหุ้นสามญั PTT,PTTGC และชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
จ ากดั เป็นการลงทุนระยะยาว  ผลตอบแทนขึ้นอยู่กบัผลประกอบการของแต่ละแห่ง ซ่ึงผลตอบแทนโดยรวมอตัรา 
สุงกวา่เงินฝากสถาบนัการเงิน 

ประเภทเงินลงทุน 
รายละเอียดเงินลงทุนระหวา่งปี 2563 (จ านวนเงิน :ลา้นบาท) ผลต่าง 

+ เพิม่ – ลด 
ผลตอบแทน 

ที่ไดร้ับ(ลา้นบาท) ตน้ปี ลงทุนเพิม่ 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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางแสดงเงินรับฝากคงเหลือ ณ วันท่ี  30  กันยายน  2563 

ประเภทเงินรับฝาก ออมทรัพย ์ ออมทรัพยพ์เิศษ สินมธัยะ 
จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 0.91 2,283.84 31.43 
จ านวนบญัชีเงินฝาก (บญัชี) 37 1,090 224 
อัตราดอกเบ้ียต่อปี (ท่ีจ่ายในปี 2563) 0.75% 2.50% 3.00%-3.50% 
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ตารางแสดงปริมาณเงินทุนหมุนเวยีนคงเหลือ ณ วนัที่  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%  ขึ้นอยูก่บัผลการด าเนินงาน (ปี 63  5.30%) ขึ้นอยูก่บัผลการด าเนินงาน 

 
4.  การเคล่ือนไหวของปริมาณทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 2563 
 ปริมาณเงินทุนที่เขา้สู่ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ โดยภาพรวมจะมาจากทุนเรือนหุ้นของสมาชิกในแต่
ละเดือนเป็นส่วนใหญ่  เป็นเงินทุนระยะยาวที่ช่วยเสริมสร้างฐานะความมัน่คงและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
แบบยัง่ยืนต่อสหกรณ์ส่วนผลตอบแทนส าหรับทุนเรือนหุ้นจะอยู่ในรูปของเงินปันผลที่จะไดร้ับการจดัสรรจากก  าไร 
โดยไม่มีการก  าหนดอตัราผลตอบแทนที่แน่นอนไว ้ซ่ึงแตกต่างจากเงินรับฝากของสมาชิกที่จะไดร้บัผลตอบแทนตาม
ระยะเวลาและอตัราดอกเบี้ยที่ไดต้กลงกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

4,222.61 391.39 63.17 4,550.83 
 
 
 
 



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  61 

 

5.  สรุปสถานะการเงนิของสหกรณ์ในรอบปี 2563 
สมาชิกสามารถเทียบเคยีงการบริหารงานของสหกรณ์จากปริมาณเงินทุนต่าง ๆ ที่สหกรณ์มีอยูไ่ด ้ โดย

พิจารณา จาก ทุนสะสมต่าง ๆ ทุนเรือนหุ้น  เงินรับฝาก เงินทุนหมุนเวยีน เงินลงทุนระยะยาว และเงินให้สมาชิกกู ้
โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            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 าเนนิงาน  เปรียบเทียบประมาณการ รายได้ รายจ่าย  ส าหรับปี 2563 

การด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการด าเนินการไดม้ีการปรับเปลี่ยนแนวทางการสร้างรายไดแ้ละ
บริหารจดัการค่าใชจ่้ายให้อยู่ในกรอบที่วางไว ้เพื่อให้ใกลเ้คียงกบัเป้าหมายที่วางไว ้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 าเนินงานของคณะกรรมการปีน้ีไดม้ีการปรับแผนการบริหารงานให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิ
เพื่อให้สามารถด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวซ่ึ้งรายไดส่้วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงินให้กูแ้ก่
สมาชิกและรายไดจ้ากการลงทุน โดยมกีารบริหารจดัการค่าใชจ่้ายให้อยู่ในกรอบที่วางไว ้ส าหรับปีน้ีก  าไรสูงกวา่
ประมาณการ 9.75 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงมาจากภาวะเศรษฐกจิที่มีการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขนัอตัราดอกเบี้ยเงินกู ้
ของสถาบนัการเงิน ท าให้สมาชิกใชบ้ริการเงินกูล้ดลง 

รายละเอยีดการเปรียบเทียบรายได้กบัประมาณการ  ปี 2563 

รายการ รายละเอียด  (จ  านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง 

รายได ้
ผลการ

ด าเนินงาน ประมาณการ + เพิ่ม - ลด 

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กูแ้กส่มาชิก 238.41 244.64 -6.23 

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนชัว่คราว 50.98 40.15 10.83 

ผลตอบแทนจากการถือหุ้น ชสอ.,PTT และ PTTGC 43.81 40.90 2.91 

รายไดอ้ื่น   0.62 0.22 0.40 

รวมรายไดท้ ั้งหมด 333.82 325.91 7.91 
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กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานกับประมาณการปี 2563

ผลการด  าเนินงาน

ประมาณการ
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รายละเอยีดการเปรียบเทียบรายจ่ายกบัประมาณการ  ปี 2563 

รายการ รายละเอียด  (จ  านวนเงิน : ลา้นบาท)  ผลต่าง 

รายจ่าย 
ผลการ

ด าเนินงาน ประมาณการ + เพิ่ม - ลด 
หมวดดอกเบี้ยจ่าย   56.78 57.06 -0.28 
หมวดเกีย่วกบัเจา้หนา้ที่ 6.10 6.78 -0.68 
หมวดเกีย่วกบักรรมการ/ผูส้อบบญัช ี 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 ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย ์ธุรกจิกา๊ซ ปตท. จ  ากดั 
         ตามมติที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562  เมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ได้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบกจิการ
สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกจิกา๊ซ ปตท.จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดทางบญัชีวนัที่ 30 กนัยายน 2563 ซ่ึงประกอบดว้ยขา้พเจ้า
นายเมธี ภูศรี และนายพิพฒัน์ ทรงอกัษร เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยได้ท  าการตรวจสอบตามวตัถุประสงค์และ
ขอบเขตที่สามารถด าเนินการได ้มีรายละเอียดโดยสรุปเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

 

1. วตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
     1.1 เพื่อเสนอผลการตรวจสอบการเงินและการบญัชีให้คณะกรรมการสหกรณ์ทราบขอ้เทจ็จริงต่างๆ ที่ตรวจสอบ 
     1.2 เพื่อเสนอให้สหกรณ์ทราบถึงข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ น พร้อมทั้งเสนอแนะการด าเนินการ
ปรับปรุงหรือแกไ้ขให้เสร็จส้ินโดยเร็ว มิให้เกดิความเสียหายที่อาจเกดิขึ้น 
     1.3 เพื่อเสนอขอ้แนะน าหรือแนวทางแกไ้ข ให้การปฏิบตัิงานดา้นการเงินและการบญัชีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 

2. รายละเอยีดที่ได้ด าเนนิการเข้าตรวจสอบกจิการ 
    1. ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน, ใบส าคญัจ่ายเงินกบัสมุดสรุปประจ าวนัเทียบกบัยอดเงินสดคงเหลือ, การค านวณ
ยอดเงินรับ-จ่าย ระหวา่งเดือนจากบญัชีเงินสด, ทุนเรือนหุ้น ฯลฯ 
    2. ตรวจสอบทรัพยสิ์นถาวรของสหกรณ์และทรัพยสิ์นที่สมาชิกน ามาเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูไ้วก้บัสหกรณ์ 
(อสังหาริมทรัพย)์ 
    3. ตรวจสอบการจ่ายเงินให้กบัสมาชิกที่กูเ้งินตามสัญญาเงินกูป้ระเภทต่างๆ และการจ่ายคืนค่าหุ้น  
    4. ตรวจสอบการรับสมาชิก, การส้ินสุดสมาชิกภาพ และการลาออกจากการเป็นสมาชิก 
    5. ตรวจสอบสถานะกิจการและงบเปรียบเทียบก  าไรขาดทุนโดยประมาณการประจ าเดือน , การติดตามหน้ีค้าง
ช าระ/หน้ีสงสัยจะสูญ NPLหรือหน้ีสูญ, การติดตามความคืบหนา้คดีความที่คงคา้ง 
    6. ตรวจสอบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการที่ไดร้ับมอบหมายเกี่ยวกบัการปฏิบตัิหน้าที่และการลง
นามตามขอ้บงัคบัที่ไดก้  าหนดไว ้
   7. ตรวจสอบดา้นการลงทุนอื่นๆ ตามขอ้บงัคบัหมวดที่ 2 วตัถุประสงค ์ขอ้ 3 (10), (11) และ (14) 
       - ขอ้ 3(10) ซ้ือหลกัทรัพยร์ัฐบาลหรือรัฐวสิาหกจิ 
       - ขอ้ 3(11) ซ้ือหุ้นของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแกส่หกรณ์ 
       - ขอ้ 3(14) ซ้ือหุ้นของสถาบนัที่ประกอบธุรกจิอนัท าให้เกดิความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแกก่จิการของ
สหกรณ์    
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8. ตรวจสอบโดยการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการการด าเนินการประจ าเดือน, การเขา้ร่วมการสัมมนาคณะกรรมการ
ด าเนินการและการเขา้ร่วมการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ประจ าปี 
   9. ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2563 

 

3. ผลการตรวจสอบ 
    คณะผูต้รวจสอบไดเ้ขา้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย ์ ธุรกจิกา๊ซ ปตท. จ  ากดั ท ั้งหมด   10  ครั้ ง และได้
เขา้ร่วมการประชุมประจ าเดือนกบัคณะกรรมการด าเนินการดว้ย ซ่ึงผลการตรวจสอบมีดงัน้ี 
    3.1 การตรวจสอบตามวาระ จ านวน 10 ครั้ ง 
          ผลการตรวจสอบ ไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกบัการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ การด าเนินการด้านบญัชีและการเงินมีระบบการรับ-จ่ายเงิน การค านวณยอดเงินรับ-จ่ายระหว่างเดือนจาก
บญัชีเงินสด ทุนเรือนหุ้น การรับฝาก-การถอนคืนเงินฝากของสมาชิก การรายงานขอ้มูลและการจ่ายเงินกูใ้ห้สมาชิก
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ที่ก  าหนด ขอ้มูลการสรุปยอดรวมบญัชีลูกหน้ีในแต่ละประเภท การโอนหุ้นช าระหน้ี การ
รับ-จ่ายหุ้น การเพิ่ม-ลดหุ้น การน าค่าหุ้นช าระหน้ีเงินกูแ้ละการจ่ายคืนสมาชิกกรณีสมาชิกลาออกและขาดจากสมาชิก
ภาพ มีการบนัทึกและแสดงรายการจ่ายเงินไดถู้กตอ้ง ไม่พบความผิดปกติใดๆ 
       3.2 การตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 

ผูต้รวจสอบกจิการไดเ้ขา้ตรวจสอบในลกัษณะการสัมภาษณ์และทดลองสุ่มตวัอย่างการคน้หาเอกสารการค ้ า
ประกนัเงินกูป้ระเภทโฉนดที่ดินตามสัญญาเงินกูใ้นแต่ละประเภทเทียบกบัสมุดคุมโฉนดที่ดิน และรวมถึงการตรวจ
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามสัญญาเงินกูส้ามญัเพื่อยานพาหนะเทียบกบัสมุดคุมทะเบียนรถยนต ์ ไดแ้ก ่คู่มือจดทะเบียน 
กรมธรรม ์ แบบค าขอโอนและรับโอน พบวา่ มีจ  านวนครบถว้นถูกตอ้ง ทางเจา้หนา้ที่ สามารถคน้หาไดอ้ย่างถูกต้อง 
มรีะบบการจดัเกบ็ไวเ้ป็นหมวดหมู่ คน้หาไดง่้ายและปลอดภยั 
        3.3 การตรวจสอบจากการเขา้ร่วมการประชุมกบัคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 

ผูต้รวจสอบกจิการพบวา่ มสีมาชิกที่เป็นลูกหน้ีที่เขา้ข่ายเป็นหน้ีคา้งช าระและสงสัยวา่จะสูญในปริมาณที่เพิ่ม
มากขึ้น จากสาเหตุดงัน้ี 

(1) สมาชิกถูกส านกังานบงัคบัคดีอายดัสิทธิเรียกร้อง จนน ามาซ่ึงเกดิการฟ้องบงัคบัคดียึดทรัพยท์ี่ค  ้าประกนั
เงินกูส้หกรณ์ เน่ืองจากการเป็นหน้ีบตัรเครดิตธนาคารของสมาชิก หรือสถาบนัการเงินอื่น หรือหน้ีบุคคลภายนอก 

(2) สมาชิกที่มีปัญหาและไมส่ามารถช าระหน้ีคืนได ้เน่ืองจากออกจากงาน  
(3) สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพและไม่สามารถช าระคืนหน้ีได ้เน่ืองจากลาออกจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

โดยไม่ไดล้าออกจากงานประจ า 
จากสาเหตุขา้งตน้ เป็นเหตุน าไปสู่การด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกบัสมาชิกที่เป็นลูกหน้ี 

(ลูกหน้ีรอด าเนินคดีหรือลูกหน้ีด  าเนินคดี)   
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นกบัสมาชิกที่เป็นลูกหน้ีอย่างชดัเจนแล้ว มีการ

จดัแยกกลุ่มลูกหน้ีรอด าเนินคดีและลูกหน้ีด  าเนินคดีที่มีโอกาสเกดิหน้ีสงสัยจะสูญในอนาคต มีการจดัท ารายละเอียด
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เกี่ยวกบัหลกัทรัพย์ที่ถูกบงัคบัคดี ภาระหน้ีสินที่มีต่อสหกรณ์ ยอดหน้ีคงเหลือ สถานะของคดี และสถานะความ
คืบหนา้ในแต่ละกรณีแลว้    

ควรมีแนวทางการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาที่อาจเกดิจากสาเหตุดงักล่าวเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงการ
ทบทวนแนวทางปฏิบตัิต่างๆ ที่จะช่วยลดปัญหาและปริมาณหน้ีค้างช าระของสมาชิกที่เป็นลูกหน้ีอนัอาจน าไปสู่การ
ด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย การบงัคบัคดี  หรือสงสัยว่าจะสูญ หรือหน้ีสูญของสมาชิกที่เกดิขึ้นใน
ปัจจุบนั เพื่อน ามาซ่ึงผลประโยชนต่์อสมาชิก ความเช่ือม ัน่ และความมัน่คงของสหกรณ์ในอนาคต 
สรุปผลการตรวจสอบ 
       จากการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ  ากดั 
ประจ าปี 2563 ไม่พบส่ิงผิดปกติหรือการทุจริตแต่อย่างใดและสามารถบริหารจดัการในกจิการทุกอย่างของสหกรณ์ฯ
ได้ตามวตัถุประสงค ์ข้อบงัคบั และระเบียบ อย่างครบถว้นสมบูรณ์  ในการเข้าตรวจสอบคณะผูต้รวจสอบกิจการ
ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย
  
 
              จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 
 
 
 
                                                        (นายเมธี ภูศรี)                         (นาย พิพฒัน ์ทรงอกัษร) 
        

   คณะผู้ตรวจสอบกจิการ    
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ระเบียบวำระท่ี  7 

พิจจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ 

และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2563 

 
หนงัสือรับรองของสหกรณ์ 

        
       วนัที่  20  ตุลาคม  2563 
เรียน   นางสาวสุกญัญา  พชัรีกร 
 หนงัสือรับรองฉบบัน้ีให้ไวเ้พื่อประโยชนข์องท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกจิ
กา๊ซ ปตท. จ  ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563  เพื่อแสดงความเห็นวา่งบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที่ 30  กนัยายน  2563  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของสหกรณ์
ออมทรัพยธุ์รกจิกา๊ซ ปตท. จ  ากดั  โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด
หรือไม ่
 ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัให้มีการจดัการที่มีประสิทธิผล  เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้ง 
 ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดทีเ่กีย่วกบังบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ขา้พเจา้ทราบ และคิดวา่ควรจะเป็น
ดงัต่อไปน้ี 
               1. งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั  ซ่ึงรวมถึงการละเวน้การแสดง
รายการและขอ้มูลต่างๆ 
                2. ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปน้ีให้ท่านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คอื 
                     2.1 บนัทึกทางการบญัชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี และขอ้มูลอื่นที่เกีย่วขอ้งทั้งหมด 
                     2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
                3. ไมม่ีรายการผิดปกติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ ผู ้
ซ่ึงมีหนา้ที่ส าคญัเกีย่วกบัระบบบญัชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงิน 
                4. สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมด  ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่องบการเงิน  นอกจากน้ีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบยีบและขอ้ก  าหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่ก  ากบัดูแล ซ่ึงหากไม่ปฏิบตัิตามอาจมีผลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่องบการเงิน 
                5. สหกรณ์ไม่ไดร้ับหนงัสือแจง้จากหน่วยราชการอนัมีผลต่องบการเงิน เพราะมิไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบั  ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถกูประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินที่อาจเกดิขึ้นในภายหนา้ ซ่ึงควรจะได้
น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งส ารองค่าเสียหายที่อาจเกดิขึ้น 
               6. รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ย่างเพยีงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
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                     6.1 รายการธุรกจิที่มีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น 
                     6.2 ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเกีย่วกบัภาระผูกพนัเงินฝาก หรือขอ้จ ากดัการใชเ้งินกู  ้
                     6.3 สินทรพัยท์ี่ใชเ้ป็นหลกัประกนั 
               7. สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ ั้งหมดอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่มีภาระผกูพนั หรือขอ้ผูกมดั
ใดๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์  เวน้แต่ที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
               8. สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ทั้งที่เกดิขึ้นแลว้และอาจเกดิขึ้นในภาย
หนา้ไวอ้ย่างเหมาะสม  รวมทั้งไดม้ีการเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่วกบัหลกัประกนัทั้งหมดที่
สหกรณ์ให้แกบุ่คคลทีส่าม  นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดฟ้ีองร้องอื่นและไม่มคีดีที่คาดวา่จะเกดิขึ้น 
               9. นอกจากเร่ืองทีอ่ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้  ไม่มเีหตุการณ์ใดเกดิขึ้นหรือไม่ปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมสีาระส าคญั  ซ่ึงตอ้งน ามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอีก 

 

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

เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั  

       

ความเหน็ 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกจิกา๊ซ ปตท. จ  ากดั ซ่ึงประกอบดว้ยงบ

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

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรพัยธุ์รกจิกา๊ซ ปตท. จ  ากดั 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามที่ควรในสาระส าคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความ
รับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว ้ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบตัิตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี
สหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้ับ เพยีงพอและ
เหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ที่มีนยัส าคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพ
ของขา้พเจา้ใน 
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั  ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ท ั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบเร่ืองแต่ละเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

เงนิให้กู้ยืม ลูกหนีอ่ื้น และค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ธุรกจิหลกัของสหกรณ์คือธุรกจิเงินรับฝากและธุรกจิเงินให้กูย้ืม  ส าหรับเงินให้กูย้ืมที่ปรากฏใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที่ 4 แสดงเงินให้กูย้ืมแกส่มาชิก จ านวน 4,575.742 ลา้นบาท และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ที่ 5 แสดงลูกหน้ีรอด าเนินคดี จ  านวน 7.745 ลา้นบาท ลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี 

จ  านวน 3.585 ลา้นบาท และลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวน 2.557 ลา้นบาท ซ่ึงสหกรณ์ไดม้ีการประมาณการ

บรษิทั ส ำนักบญัชีทองเอก จ ำกดั (ทะเบยีนเลขที ่0105554088855) 

414/199 อำคำรส ำรำญแมนชั่น ซอยประชำรำษฎรบ์ ำเพ็ญ 20 แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง 

กรุงเทพมหำนคร 10310 

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

ด าเนินคดี และลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวน 9.542 ลา้นบาท รวมถึงค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดอกเบี้ยคา้งรับ-

ลูกหน้ีรอด าเนินคดี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดอกเบี้ยคา้งรับ-ลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญดอกเบี้ยคา้งรับ-ลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวน 0.466 ลา้นบาท โดยเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ที่ 6  ซ่ึงมูลค่าค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไดม้าจากดุลยพินิจของฝ่ายจดัการและคณะกรรมการ

ด าเนินการของสหกรณ์ ดว้ยการพิจารณาเป็นรายตวั และใชร้ะเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ย การจดัชั้น

คุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาประมาณการหน้ีที่คาด

วา่จะเกบ็ไม่ไดด้งักล่าว  ผลของการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะส่งผลต่อการด าเนินงานของ

สหกรณ์ และการตดัสินใจของสมาชิก  

 ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิตรวจสอบกระบวนการให้กูย้ืม  ต ั้งแต่การสุ่มตรวจสอบเอกสารการขอกูย้มืเงินและ
สัญญาการกูย้ืมเงิน การอนุมตัิ การจ่ายเงินให้กูย้ืม การรับช าระเงินให้กูย้ืม รวมถึงทดสอบการค านวณและ
การบนัทึกดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยคา้งรับ การส่งหนงัสือยืนยนัยอด การค านวณการจดัประเภทบญัชี และ
การสุ่มตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวรายตวั  
การตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลและระบบที่ใช ้และไดท้ดสอบการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดย
ใชร้ะเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการจดัชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 
มาสร้างสมมุติฐานแลว้ท าการทดสอบ ผลจากการตรวจสอบให้ผลเป็นที่น่าพอใจในการแสดงความแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 
 

ข้อมูลอ่ืน  

  
 คณะกรรมการด าเนินงานเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซ่ึงรวมอยู่ใน
รายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที่อยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดวา่
ขา้พเจา้จะไดร้ับรายงานประจ าปีภายหลงัวนัที่ ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  ท ั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ต่องบ
การเงินจึงไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือม ัน่ต่อขอ้มูลอื่น  
 ทั้งน้ีความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที่เกีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
วา่ ขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ที่มสีาระส าคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ที่ไดร้ับจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่เมือ่ขา้พเจา้
ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรรมการด าเนินงานทราบ 
 ตามที่ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที่ 3 ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 สหกรณ์แสดง
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ จ  านวน 58.842 ลา้นบาท ซ่ึงเกดิจากส่วนต่างมูลค่ายุติธรรมของเงิน
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ลงทุนที่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ต ่ากวา่ราคาทุน และส่วนต่างดงักล่าวแสดงเป็นผลขาดทุนจากเงิน
ลงทุนที่ยงัไมเ่กดิขึ้น ปรากฎอยู่ในส่วนทุนของสหกรณ์  และจะยงัไมร่ับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก  าไรขาดทุน 
จนกวา่สหกรณ์ไดต้ดัสินใจขายเงินลงทุนนั้น  ท ั้งน้ีคณะกรรมการด าเนินงานไดแ้จง้ให้ผูส้อบบญัชีทราบดว้ย
วาจาว่า สหกรณ์ไม่มีแผนในการขายเงินลงทุนดงักล่าวในอนาคต  อน่ึงส าหรับผลขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มีจ  านวน 61.392 ลา้นบาท ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ที่ 13 

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงนิ  
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหนา้ที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดย
ถูกตอ้งตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงิน ที่ปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกดิจาก 
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 ในการจดัท างบการเงิน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ือง
ดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มี
ความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดด าเนินงานหรือไมส่ามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือม ัน่อย่างสมเหตสุมผลวา่งบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกดิจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือม ัน่อย่าง
สมเหตสุมผล คือ ความเช่ือม ัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มี
สาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตสุมผลวา่ รายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ขา้พเจา้
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของ
ขา้พเจา้ รวมถึง 
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 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบ
การเงินไม่วา่จะเกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไมพ่บขอ้มูลที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมา
จากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงที่เกดิจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือ
การแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์  

 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับวา่ มีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส าคญัที่เกีย่วกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึง 
การเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบ
บญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ตอ้งหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้ง  ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นโดยถูกตอ้งตามที่ควรหรือไม ่

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องทีม่ีนยัส าคญั
ในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง  ๆ ที่มี
นยัส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก  าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัช ี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผย
เร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึ้น  ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ือง
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ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้  เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่จะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท์ี่ผูม้ีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 
       ลงช่ือ 
        (นางสาวสุกญัญา  พชัรีกร) 
                 ผูส้อบบญัช ี
บริษทั ส านกับญัชีทองเอก จ ากดั  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
วนัที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
             

 ปี 2563   ปี 2562 
หมายเหตุ    บาท      บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร    2     163,303,501.55  37,300,904.82 
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั              1,545,093,486.80              1,378,417,989.61 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน    4     396,449,372.41               405,281,241.17 
ลูกหน้ีระยะส้ัน-สุทธิ    5         4,345,181.10                     3,426,669.81 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น    6         7,268,556.85    4,292,210.81 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน                    2,116,460,098.71            1,828,719,016.22 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เงินลงทุนระยะยาว     3               1,033,322,000.00              797,539,500.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว    4               4,179,292,696.40             4,189,552,577.78 
อุปกรณ์-สุทธิ     7            94,124.81                     135,986.84 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    8          551,085.00                     688,080.00 
 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน                   5,213,259,906.21              4,987,916,144.62 
  รวมสินทรัพย์                   7,329,720,004.92            6,816,635,160.84 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
              

ปี 2563   ปี 2562 
หมายเหตุ    บาท      บาท 

หนี้สินและทุนของสหกรณ์ 
หนี้สินหมุนเวียน 
เงินรับฝาก     10    2,316,194,855.52       2,098,967,002.42 
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น    11           1,222,363.45              4,482,419.76 
 รวมหน้ีสินหมุนเวยีน       2,317,417,218.97       2,103,449,422.18 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 
ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ที่                    8,934,026.55             8,160,735.00 
ส ารองค่าชดเชยการออกจากงานของเจา้หนา้ที่                   4,027,663.14             3,759,171.00 
เงินประกนัเจา้หนา้ที่                 729,172.11               690,442.04 
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน           13,690,861.80          12,610,348.04 
       รวมหนี้สิน      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 และอื่น ๆ  12    20,325,023.72       23,104,123.72 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้น  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 
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์                                                       7,329,720,004.92  6,816,635,160.80 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

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

ประธานกรรมการ 
 

                                         ลงช่ือ………………………… 
      (นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรสั)                                         

      เลขานุการ 
           วนัที่ 20 ตุลาคม  พ.ศ.2563 
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พิจารณาตดัลกูหน้ีตามค าพิพากษาท่ีไดม้ีการด าเนินการจนถึงท่ีสดุแลว้เป็นหน้ีสญู 

 
       ดว้ยลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวน 1 ราย  ที่ศาลไดม้ีค  าพิพากษาคดีถึงที่สุดแลว้ และมีค  าสั่งให้เจา้พนกังาน
บงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี ยึดหรืออายดัทรัพยข์องจ าเลยช าระหน้ีให้กบัสหกรณ์ฯ และไดม้ีการสืบทรัพยข์องลูกหน้ีแลว้ 
ไม่พบว่ามีหลกัทรัพย์ใดๆ ที่จะสามารถน ามาช าระหน้ีได้  ฝ่ายจดัการจึงใคร่ขอน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาตดัลูกหน้ีตามค าพิพากษาที่ไดม้ีการด าเนินการจนถึงที่สุดแลว้เป็นหน้ีสูญ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
                1. นายสมฤทธ์ิชัย สกุลธนวงศ์ สมาชิกเลขที่ 04967 สังกดับริษัท PTTME        
                     ดว้ยนายสมฤทธ์ิชยั สกุลธนวงศ์ สมาชิกเลขที่ 04967 สังกดับริษทั PTTME ไดห้มดสมาชิกภาพการเป็น
สมาชิก ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 42 (5)  เมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559  
                     1. ประเภทเงนิกู้ วนัที่ขาดการช าระ และสาเหตุ  
                          - เงินกูพ้ิเศษเพือ่การเคหะ เลขที่สัญญา พอ.074/58  ลงวนัที่ 12 พฤษภาคม 2558 วงเงินกูเ้ดิม 
1,850,000.00 บาท โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 184 เลขที่ดิน 2081 หนา้ส ารวจ 3424 ต าบลพลา อ  าเภอบา้น
ฉาง จงัหวดัระยอง เน้ือที่ดิน 49.40 ตารางวา พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ค  ้าประกนั 
                          - ก  าหนดระยะเวลาผ่อนช าระคืน 360 งวด ผ่อนช าระงวดละ 11,092.00 บาท โดยเร่ิมช าระงวดแรก
เดือน มิถุนายน 2558 
                          - ขาดการช าระเมื่อวนัที่ 13 มกราคม 2560 เน่ืองจากออกจากงาน มียอดหน้ีคงเหลือจ านวน 
1,596,569.34 บาท  
                     2. ด าเนนิการฟ้องศาลเพื่อเรียกช าระหนีคื้นจากลูกหนี้ 
                      - ฟ้องศาล เมื่อวนัที่ 15 กนัยายน 2560 คดีหมายเลขด าที่ ผบ.8497/2560 ศาลจงัหวดัระยอง                                      
                     - ศาลมีค  าพิพากษา เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2561 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.5435/2561 ให้จ  าเลยช าระเงิน 
1,658,649.65 บาท พร้อมดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 5.75 ต่อปี ของตน้เงิน 1,596,569.34 บาท นบัถดัจากวนัฟ้อง เป็นตน้ไป
จนกวา่จะช าระเสร็จแกโ่จทก ์  
  หากจ าเลยไม่ช าระหรือช าระไม่ครบให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 184 ต  าบลพลา อ  าเภอบา้นฉาง จงัหวดั
ระยอง พร้อมส่ิงปลูกสร้างออกขายทอดตลาดน าเงินช าระหน้ีโจทก ์หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจ าเลยขาย
ทอดตลาดน าเงินช าระหน้ีโจทกจ์นครบถว้น กบัให้จ  าเลยใชค้่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก ์ โดยก  าหนดค่าทนายความ 
5,000.00 บาท  
                        - ศาลไดอ้อกใบส าคญัคดถีึงที่สุดใหเ้มื่อวนัที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงวา่คดีถึงทีสุ่ดแลว้ 
                        - ศาลมีค  าสั่งต ั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี กรมบงัคบัคด ีเพือ่ด  าเนินการยึดหรืออายดัทรพัยข์องจ าเลย  
เมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม 2561 
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                     3. หลกัทรัพย์ค า้ประกนั ส านกังานบังคบัคดยีึดทรัพย์ขายทอดตลอดช าระหนีส้หกรณ์ฯ 
            เจ้าพนกังานบงัคบัคดี ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัระยอง ได้ด  าเนินการก  าหนดการขายทอดตลาด
ทรัพย ์จ  านวน 2 รอบ ดงัน้ี 
            3.1 ก  าหนดเง่ือนไขการขายทอดตลาดของเจา้พนกังานบงัคบัคด ี
                                   (1) ราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี จ  านวน 1,449,700.00 บาท 
          (2) หากไม่มีผูเ้ขา้สู้ราคา เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะปรับลดราคาลงร้อยละ 10 ของราคาที่ต ั้งไว ้

         (3) ส าหรับการขายแต่ละครั้ งราคาเร่ิมตน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของราคาประเมิน 
    3.2 การประกาศขายทรัพยร์อบแรก จ านวน 4 ครั้ ง ไม่มผู้ีสนใจซ้ือ 

ขายนดัที่ 1 วนัที่ 14 มีนาคม 2562 ขายนดัที่ 2 วนัที่ 4 เมษายน 2562 
ขายนดัที่ 3 วนัที่ 25 เมษายน 2562 ขายนดัที่ 4 วนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 

  3.3 การประกาศขายทรัพยร์อบที่ 2   ครั้ งที่ 1 วนัที่ 21 ธนัวาคม 2562 มผู้ีสนใจซ้ือ 
                            (1) ราคาขายเร่ิมตน้ 1,020,000.00 บาท (70%) และเพิ่มราคาครั้ งละ 50,000.00 บาท 
            (2) มีผูส้นใจเขา้ประมูลซ้ือทรัพย ์1 ราย   
    (3) ผู ้แทนของสหกรณ์ฯ ที่ไปดูแลการขายได้พิจารณาเข้าสู้ราคาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม 
เน่ืองจากราคาขายเร่ิมต้นต ่ากว่าราคาประเมินของเจ้าพนกังานบงัคบัคดี และมูลค่าของทรัพยท์ี่จะขายไดค้วรมีราคา
เท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี  
    (4) ราคาทรัพยท์ี่ขายได้เป็นจ านวนเงิน 1,370,000.00 บาท โดยสหกรณ์ฯเป็นผูไ้ดสิ้ทธิในการซ้ือ
ทรัพย ์
                  3.4 วนัที่ 20 มีนาคม 2563 สหกรณ์ฯไดร้ับที่ดินจากการซ้ือทรัพย ์ จากส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดั
ระยอง และไดน้ ามาช าระหน้ีของลูกหน้ี เป็นจ านวนเงินสุทธิ 1,370,000.00 บาท  สหกรณ์ฯไดน้ าเงินจ านวนดงักล่าว
ช าระคืนหน้ีตามค าพิพากษาพร้อมดอกเบี้ย ดงัน้ี  

มูลหนีต้ามค าพพิากษา ดอกเบี้ยค้างช าระ เงนิที่ต้องช าระ เงนิที่ได้รับช าระ ยอดหนี้คงเหลือ 

1,658,649.65 บาท 

 

230,332.85 บาท 

(15 ก.ย.60-19 ม.ีค.63) 

ดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี 

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

(ไม่รวมดอกเบี้ย) 
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                     4. การด าเนนิการติดตาม 
                         - ไดด้  าเนินการสืบทรัพยข์องนายสมฤทธ์ิชยั สกุลธนวงศ์ ตามภูมิล  าเนาทะเบียนราษฎร์ ปรากฎวา่ เป็น
ภูมิล  าเนาทะเบียนบา้นกลาง จึงไม่พบมีช่ือเป็นผูถ้ือกรรมสิทธ์ิที่ดินในเขตพื้นที่จงัหวดัระยอง แต่อย่างใด  
 5. ยอดหนีค้งเหลือพร้อมดอกเบี้ยค้างช าระ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
                         - ยอดหน้ีเงินกูค้งเหลือเป็นจ านวนเงิน 518,981.50 บาท และมีดอกเบี้ยคา้งช าระเป็นจ านวนเงิน 
15,899.16 บาท รวมเป็นจ านวนยอดหน้ีทั้งส้ิน 534,881.66 บาท 
                         -ไดม้ีการตั้งส ารองค่าเผือ่สงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนเรียบร้อยแลว้  
                         - มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 72,902.00 บาท 
 6. เหตุผลเสนอพจิารณาตัดเป็นหนีสู้ญ 
                          6.1 ด  าเนินการติดตามสืบทรัพย์และสืบหาตวับุคคลต่อไปให้ถึงที่สุด หากสืบพบสามารถให้เจ้า
พนกังานบงัคบัคดีด  าเนินการต่อไป ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวไม่สามารถประมาณการเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามได้ และไม่สามารถสร้างความมัน่ใจได้ว่านายสมฤทธ์ิชยั สกุลธนวงศ์ จะมีเงินหรือทรัพย์สินมาช าระหน้ี
ทั้งหมดไดห้รือไม่ 
                          6.2 การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ เป็นเพยีงการตดัลกูหน้ีออกจากบญัชีเท่านั้น  มิไดเ้ป็นการระงบัสิทธิ
เรียกร้องจากลูกหน้ี  ซ่ึงสหกรณ์ยงัคงมีระยะเวลาติดตามบงัคบัคดีไดอ้ีก 10 ปี นบัตั้งแต่วนัออกหมายบงัคบัคดี 
(ระยะเวลาคงเหลอืปัจจุบนั 8 ปี  2  เดือน  ส้ินสุดวนัที่ 28  พฤศจิกายน 2571)  หากสามารถติดตามหน้ีคืนไดใ้น
ภายหลงั สามารถน ามาเป็นรายไดใ้นลกัษณะหน้ีสูญไดร้ับคืน  
                          6.3 เน่ืองจากมีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้  
 

 
มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบั 

      คณะกรรมการด าเนินการใคร่ขอน าเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบั 
เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์ฯสอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบบัที่ 3  พ.ศ.2562 และให้สอดคลอ้งกบั
กฎกระทรวง  

ส าหรับการแกไ้ขขอ้บงัคบัในครั้ งน้ีเป็นการแกไ้ขเฉพาะส่วนจ านวน 18 ขอ้ โดยรายละเอียดการแกไ้ข ดงัน้ี 

1.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 8  การงดช าระเงนิค่าหุ้นรายเดือน 
ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  8.  การงดช าระเงนิค่าหุ้นราย
เดือน สมาชิกที่ไดช้  าระเงินค่าหุ้น
ไม่นอ้ยกวา่ 48 เดือน และมีค่า
หุ้นสะสม เป็นจ านวนเงินไม่นอ้ย
กวา่ 200,000.00  บาท (สองแสน
บาทถว้น) กไ็ด ้แต่ตอ้งมีค่าหุ้น
สะสมมากกวา่หน้ีโดยรวม โดย
แจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
 

ข้อ  8.  การงดช าระเงนิค่าหุ้นราย
เดือน สมาชิกที่ไดช้  าระเงินค่าหุ้น 
เป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 
200,000.00  บาท (สองแสนบาท
ถว้น) กไ็ด ้แต่ตอ้งมีค่าหุ้นสะสม
มากกวา่หน้ีโดยรวม โดยแจง้
ความจ านงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
           กรณีเกดิเหตุการณ์วกิฤต
ทางการเงิน วกิฤตทางเศรษฐกจิ 
วกิฤตโรคระบาด ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อสมาชิก คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจพิจารณาการงดส่ง
ค่าหุ้นรายเดือนแกส่มาชิกได ้
 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการบริหาร
หน้ีสินและบริหารความเส่ียง
ของสหกรณ์ ฯ ใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
มติที่ประชุม .............................................. 
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2.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 16  ประเภทแห่งเงนิกู้ 
ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  16.  ประเภทแห่งเงนิกู้ สหกรณ์
อาจให้เงินกูแ้กส่มาชิก ไดต้าม
ประเภทดงัต่อไปน้ี 

(1) เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ใน
กรณีที่สมาชิก มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุ
อนัจ าเป็นรีบด่วน และ 
มีความประสงคข์อกูเ้งิน 
คณะกรรมการด าเนินการอาจให้
เงินกูเ้พื่อเหตุนั้นไดต้ามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(2) เงนิกู้สามญั ในกรณีที่
สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งิน
ส าหรับใชจ่้ายเงินเพื่อการอนัจ าเป็น
หรือมีประโยชนต์่างๆ 
คณะกรรมการด าเนินการ อาจ
พิจารณาให้เงินกูส้ามญัแกส่มาชิก
นั้นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงนิกู้พเิศษ เมื่อสหกรณ์มี
ฐานะการเงินกา้วหน้าพอที่จะ
ช่วยเหลือให้เงินกู ้ เพื่อส่งเสริม
ฐานะความมัน่คงหรือเพือ่การเคหะ  
หรือกอ่ประโยชนง์อกเงยแกส่มาชิก
ได ้  คณะกรรมการด าเนินการอาจ
ให้เงินกูพ้ิเศษแกส่มาชิกไดต้ามที่
เห็นสมควร  โดยผูข้อกูต้อ้งระบุ
ความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู ้
ประเภทน้ี  ตลอดจนเง่ือนไขและ
วธีิการ  และตอ้งมีหลกัประกนั
ตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์ 

ข้อ  16.  ประเภทแห่งเงนิกู้ สหกรณ์
อาจให้เงินกูแ้กส่มาชิก ไดต้าม
ประเภทดงัต่อไปน้ี 

(1) เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ใน
กรณีที่สมาชิก มีเหตุฉุกเฉินหรือ
เหตุอนัจ าเป็นรีบด่วน และ 
มีความประสงคข์อกูเ้งิน 
คณะกรรมการด าเนินการอาจให้
เงินกูเ้พื่อเหตุนั้นไดต้ามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(2) เงนิกู้สามญั ในกรณีที่
สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งิน
ส าหรับใชจ่้ายเงินเพื่อการอนัจ าเป็น
หรือมีประโยชนต์่างๆ 
คณะกรรมการด าเนินการ อาจ
พิจารณาให้เงินกูส้ามญัแกส่มาชิก
นั้นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงนิกู้พเิศษ เมื่อสหกรณ์มี
ฐานะการเงินกา้วหน้าพอที่จะ
ช่วยเหลือให้เงินกู ้ เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ หรือการเคหะ หรือ
ประโยชนใ์นความมัน่คงหรือพฒันา
คุณภาพชีวติ หรือกอ่ประโยชนง์อก
เงยแกส่มาชิกได ้  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจให้เงินกูพ้ิเศษแก่
สมาชิกไดต้ามที่เห็นสมควร  โดยผู้
ขอกูต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละ
อย่างของเงินกูป้ระเภทน้ี  ตลอดจน
เง่ือนไขและวธีิการ  และตอ้งมี

เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการให้กูแ้ละ
การให้สินเช่ือของสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยูเน่ีย พ.ศ. 2563 
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(4) เงนิกู้โครงการ เมื่อสหกรณ์
มีสภาพคลอ่งทางการเงินเพียง
พอที่จะช่วยเหลือให้เงินกูแ้กส่มาชิก
เพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์
ต่างๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจ
พิจารณาให้เงินกูโ้ครงการแก่
สมาชิกนั้นได ้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

หลกัประกนัตามที่ก  าหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ์ 
 

 
มติที่ประชุม .............................................. 

3.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 24  การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  24.  การจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี เมื่อส้ินปีทางบญัชีและ
ไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการ
บญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปแลว้ 
ปรากฏวา่สหกรณ์มีก  าไรสุทธิ ให้
จดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละสิบของก  าไรสุทธิ และ 
เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทยไมเ่กนิร้อยละ 
ห้าของก  าไรสุทธิ แต่ตอ้งไม่เกนิ
อตัราที่คณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติก  าหนด 
            ก  าไรสุทธิประจ าปีที่ 
เหลือจากการจดัสรรตามความใน
วรรคหน่ึง ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จดัสรรไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นเงินปันผลตาม
หุ้นที่ช  าระแลว้ให้แกส่มาชิกแต่
ละคน ในอตัราไม่เกนิอตัราที่
ก  าหนดในกฎกระทรวง โดยคิด

ข้อ  24.  การจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี เมื่อส้ินปีทางบญัชีและ
ไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการ
บญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปแลว้ 
ปรากฏวา่สหกรณ์มีก  าไรสุทธิ ให้
จดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละสิบของก  าไรสุทธิ และเป็น
ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยตามที่กฎ กระทรวง
ก  าหนด 
            ก  าไรสุทธิประจ าปีที่ เหลือ
จากการจดัสรรตามความในวรรค
หน่ึง ที่ประชุมใหญ่อาจจะจดัสรร
ไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นเงินปันผลตาม
หุ้นที่ช  าระแลว้ให้แกส่มาชิกแต่
ละคน ในอตัราไม่เกนิอตัราที่
ก  าหนดในกฎกระทรวง โดยคิด
ให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อน่ึง 
ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษา

เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ก  าหนดอตัราค่าบ ารุงสันนิบาต 
สหกรร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2560 
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ให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อน่ึง 
ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษา
เสถียรภาพทางการเงินตาม (4) 
เพื่อรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 
ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปี
ใดดว้ย จ  านวนเงินปันผลทั้งส้ินที่
จ่ายส าหรับปีนั้นตอ้งไม่เกนิอตัรา
ดงักล่าวดว้ย 
                 ในการค านวณเงินปัน
ผลตามหุ้น ให้ถือวา่หุ้นที่สมาชิก
ไดช้  าระต่อสหกรณ์ภายในวนัที่
เจด็ของเดือน มีระยะเวลาส าหรับ
ค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น 
ส่วนหุ้นที่สมาชิกช าระต่อ
สหกรณ์หลงัวนัที่เจด็ของเดอืน 
สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ต ั้งแต่
เดือนถดัไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืน
ให้แกส่มาชิกตามส่วนจ านวน
รวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู ้ซ่ึงสมาชิก
ไดช้  าระแกส่หกรณ์ในระหวา่งปี 
แต่สมาชิกที่ผิดนดัการช าระ
เงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงิน
หรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ไดร้ับ
เงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนสัแก่
กรรมการและเจา้หน้าที่ของ
สหกรณ์ ไม่เกนิร้อยละสิบของ
ก  าไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษา
เสถียรภาพทางการเงินไม่เกนิ
ร้อยละสิบของก  าไรสุทธิประจ าปี 

เสถียรภาพทางการเงินตาม (4) 
เพื่อรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 
ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปี
ใดดว้ย จ  านวนเงินปันผลทั้งส้ินที่
จ่ายส าหรับปีนั้นตอ้งไม่เกนิอตัรา
ดงักล่าวดว้ย 
                 ในการค านวณเงินปัน
ผลตามหุ้น ให้ถือวา่หุ้นที่สมาชิก
ไดช้  าระต่อสหกรณ์ภายในวนัที่
เจด็ของเดือน มีระยะเวลาส าหรับ
ค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น 
ส่วนหุ้นที่สมาชิกช าระต่อสหกรณ์
หลงัวนัที่เจด็ของเดอืน สหกรณ์จะ
คิดเงินปันผลให้ต ั้งแต่เดือนถดัไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืน
ให้แกส่มาชิกตามส่วนจ านวนรวม
แห่งดอกเบี้ยเงินกู ้ซ่ึงสมาชิกได้
ช าระแกส่หกรณ์ในระหวา่งปี แต่
สมาชิกที่ผิดนดัการช าระเงินงวด
ช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี้ย
ในปีใดมิให้ไดร้ับเงินเฉลี่ยคืน
ส าหรับปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนสัแก่
กรรมการและเจา้หน้าที่ของ
สหกรณ์ ไม่เกนิร้อยละสิบของ
ก  าไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษา
เสถียรภาพทางการเงินไม่เกนิร้อย
ละสิบของก  าไรสุทธิประจ าปี 
ท ั้งน้ีจะตอ้งมีจ  านวนรวมไม่เกนิ
ร้อยละยี่สิบของสินทรพัยร์วมที่มี
อยู่ในวนัส้ินปีนั้น ทุนรักษา
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ทั้งน้ีจะตอ้งมีจ  านวนรวมไม่เกนิ
ร้อยละยี่สิบของสินทรพัยร์วมที่มี
อยู่ในวนัส้ินปีนั้น ทุนรักษา
เสถยีรภาพทางการเงินจะถอนได้
โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อ
จ่ายส าหรับการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน รักษาระดบัอตัราเงิน
ปันผลและสร้างความมัน่คง
ให้แกส่หกรณ์ 

(5) เป็นทุนเพื่อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์และ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกไม่เกนิ
ร้อยละสิบของก  าไรสุทธิตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุน
สาธารณประโยชนไ์ม่เกินร้อยละ
สิบของก  าไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(7) เป็นทุนสวสัดิการ 
หรือการสงเคราะห์ตามสมควร
แกส่มาชิกและครอบครัวไมเ่กนิ
ร้อยละสิบของก  าไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(8) เป็นทุนเพื่อจดัต ั้ง
ส านกังานหรือทุนอื่นๆ เพื่อ
เสริมสร้างความมัน่คงให้แก่
สหกรณ์ 

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

เสถยีรภาพทางการเงินจะถอนได้
โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่าย
ส าหรับการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน รักษาระดบัอตัราเงิน
ปันผลและสร้างความมัน่คงให้แก่
สหกรณ์ 

(5) เป็นทุนเพื่อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์และ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกไม่เกนิ
ร้อยละสิบของก  าไรสุทธิตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุน
สาธารณประโยชนไ์ม่เกินร้อยละ
สิบของก  าไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(7) เป็นทุนสวสัดิการ 
หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่
สมาชิกและครอบครัวไมเ่กนิร้อย
ละสิบของก  าไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(8) เป็นทุนเพื่อจดัต ั้ง
ส านกังานหรือทุนอื่นๆ เพื่อ
เสริมสร้างความมัน่คงให้แก่
สหกรณ์ 

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

 
มติที่ประชุม ............................................. 
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4.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 33  คุณสมบัตขิองสมาชิก 
ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 33. คุณสมบัตขิองสมำชิก สมาชิกตอ้ง
มีคุณสมบติัดงัน้ี 
 (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
 (2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 

  (3) เป็นพนักงานสังกดั บริษ ัท ปตท.
จ ากดั (มหาชน) หรือพนกังานประจ า ของ
สหกรณ์ หรือพนกังานสังกดับริษทัในเครือ
ของบริษ ัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) หรือ
พนกังานกลุ่มที่บริษทัในเครือของ บริษทั 
ปตท.จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้น หรือพนกังาน
บริษทั ที่เคยมีขอ้ตกลงให้ความร่วมมือกบั
สหกรณ์ฯ 
 (4) เป็นผูม้ีความประพฤติและมีนิสัย
ดีงาม 
 (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอ์ื่นที่มีวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้ืมเงิน  
 (6) เป็นผูม้ีสัญชาติไทย 
 (7) เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ยกเวน้พนกังานประจ าสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ธุรกจิกา๊ซ ปตท. จ  ากดั 
 

ข้อ 33. คุณสมบัตขิองสมำชิก สมาชิกตอ้งมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
 (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 
 (2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 

  (3) เป็นพนกังานสังกดั บริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) หรือพนกังานประจ า ของสหกรณ์ 
ห รือพนักงานสังก ัดบริษ ัทในเครือของ
บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) หรือพนกังาน
กลุ่มที่บริษทัในเครือของ บริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุ้น หรือพนกังานบริษทั ที่เคยมี
ขอ้ตกลงให้ความร่วมมือกบัสหกรณ์ฯ 
 (4) เป็นผูม้ีความประพฤติและมีนิสัยดี
งาม 
 (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอ์ื่นที่มีวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้ืมเงิน  
 (6) เป็นผูม้ีสัญชาติไทย 
 

เนื่องจากเงินกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพอยูน่อกเหนือการ
บงัคบัคดีและไม่สามารถ
บงัคบัใหป้ฏิบตัิตาม พ.ร.บ.
สหกรณ์ ได ้

 
มติที่ประชุม ............................................. 
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5.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 34 การเข้าเป็นสมาชิก 
ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 34. กำรเข้ำเป็นสมำชิก ผู ้สมคัรเข้าเป็น
สมาชิก ต้องยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตาม
แบบที่ก  าหนดไว ้     
         บุคคลที่ เคยลาออกจากการ เ ป็น
สมาชิกแล้ว และมีความประสงค์จะสมคัร
เข้าเป็นสมาชิกใหม่ตอ้งมีระยะเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 1 ปี นบัจากวนัที่รับค่าหุ้นสะสมคืนจาก
สหกรณ์จนถึงวนัสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
        ยกเวน้ กรณีที่สมาชิกลาออกจาก
กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ต้องมีระยะเวลาในการเป็น
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพติดต่อกนั  ไม่
น้อยกว่า 5 ปี นับจากวนัที่สม ัครเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพครั้ งล่าสุด 
         เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณา ปรากฎว่าผู ้สม ัครมี
คุณสมบตัิถูกตอ้ง ตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 33 
ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ กใ็ห้รับเขา้เป็น
สมาชิกได ้แลว้เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเข้า
ใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
         ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่รับ
ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุผลใด ๆ ก ็
ตาม เมื่อผู ้สมคัรร้องขอกใ็ห้คณะกรรมการ
ด าเนินการน าเร่ืองเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อ
วิ นิ จฉัย ช้ี ขาด มติ แห่ งที่ ประชุมใหญ่ 
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดงัว่าน้ี ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ง
จ านวนสมาชิกที่มาประชุม 

ข้อ 34. กำรเข้ำเป็นสมำชิก ผู ้สมคัรเข้าเป็น
สมาชิก ตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบ
ที่ก  าหนดไว ้     
         บุคคลที่ เ คยลาออกจากการ เ ป็น
สมาชิกแลว้ และมีความประสงคจ์ะสมคัรเข้า
เป็นสมาชิกใหม่ตอ้งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 
ปี นบัจากวนัที่รับค่าหุ้นสะสมคืนจากสหกรณ์
จนถึงวนัสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
         เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณา ปรากฎว่าผู ้สม ัครมี
คุณสมบตัิถูกต้อง ตามที่ก  าหนดไวใ้นข้อ 33 
ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว กใ็ห้รับเข้าเป็น
สมาชิกได้ แล้วเสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขา้
ใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
         ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่รับ
ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกด้วยเหตุผลใด  ๆกต็าม 
เมื่ อผู ้สม ัครร้องขอก็ให้ คณะกรรมก าร
ด าเนินการน าเร่ืองเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อ
วิ นิ จฉั ย ช้ี ข าด  ม ติ แ ห่ งที่ ป ร ะ ชุ ม ใหญ ่
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่าน้ี ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ง
จ านวนสมาชิกที่มาประชุม 

 

เนื่องจากเงินกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพอยูน่อกเหนือการ
บงัคบัคดีและไม่สามารถ
บงัคบัใหป้ฏิบตัิตาม พ.ร.บ.
สหกรณ์ ได ้

 

มติที่ประชุม ............................................ 
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6.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 40  การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ 
สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 
     (1) ตาย 
     (2) ลาออกจากสหกรณ์ 
     (3) เป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมอืนไร้ความสามารถ 
     (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
     (5) ถูกออกจากการเป็น
พนกังาน หรืองานประจ าตามขอ้ 
33(3) โดยมีความผิด หรือกรณี
ออกจากงานโดยไมม่ีความผิด 
แต่มีอายุการเป็นสมาชิกนอ้ยกวา่ 
48 เดอืน 
     (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
ตามขอ้บงัคบัขอ้ 42 
 

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

เพื่อให้สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก
ไม่ถึง 48 เดือน สามารถเป็นสมาชิก
ต่อได ้

 
มติที่ประชุม .............................................. 

7.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 42 การให้ออกจากสหกรณ์  

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  42.  การให้ออกจากสหกรณ์ 
สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)   ไม่ลงลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิก หรือไม่
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
หรือไมถ่ือหุ้นครั้ งแรกตาม
ขอ้ 36 

ข้อ  42.  การให้ออกจากสหกรณ์ 
สมาชิกอาจถูกให้ออกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่าง
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)   ไม่ลงลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิก 
หรือไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

เน่ืองจากเงินกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพอยู่เหนือการบงัคบัคดี
และไม่สามารถบงัคบัให้
ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ได ้
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(2)   ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
ถึงสามงวดติดต่อกนั หรือ
ขาดส่งรวมถึงหกงวดทั้งน้ี
โดยมิไดร้ับอนุญาตจาก
คณะกรรมการด าเนินการ 

(3) น าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่ง
หมายที่ให้เงินกูน้ ั้น 

(4)   ไม่จดัการแกไ้ข
หลกัประกนั ส าหรับเงินกู ้
ที่เกดิบกพร่องให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการด าเนินการ
ก  าหนด 

(5)   คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี 
ไม่วา่ตน้เงิน หรือดอกเบี้ย
ติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสอง
งวด หรือผิดนดัการส่ง
เงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้น
ถึงสามคราวส าหรับเงินกู ้
รายหน่ึงๆ 

(6) ไม่ให้ขอ้ความจริง
เกีย่วกบัหน้ีสินของตนแก่
สหกรณ์เมือ่สมคัรเขา้เป็น
สมาชิกหรือเมื่อจะกอ่
ภาระผูกพนัในหน้ีสินต่อ
สหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือ
ผูค้  ้าประกนั หรือเมื่อมี
ภาระผูกพนัในหน้ีสินต่อ
สหกรณ์อยู่แลว้ 

(7)   จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ
ของสหกรณ์ หรือมี

หรือไมถ่ือหุ้นครั้ งแรก
ตามขอ้ 36 

(2)   ขาดส่งเงินค่าหุ้นราย
เดือนถึงสามงวด
ติดต่อกนั หรือขาดส่ง
รวมถึงหกงวดทั้งน้ีโดย
มิไดร้ับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

(3) น าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความ
มุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ั้น 

(4)   ไม่จดัการแกไ้ข
หลกัประกนั ส าหรับ
เงินกู ้ที่เกดิบกพร่องให้
คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการ
ด าเนินการก  าหนด 

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

(6) ไม่ให้ขอ้ความจริง
เกีย่วกบัหน้ีสินของ
ตนแกส่หกรณ์เมื่อ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิก
หรือเมือ่จะกอ่ภาระ
ผูกพนัในหน้ีสินต่อ
สหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้
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พฤติการณ์ใดๆ อนัเป็น
เหตุที่เช่ือไดว้า่ไม่ซ่ือสัตย์
สุจริต หรือแสดงตนเป็น
ปฏิปักษต์่อสหกรณ์ไม่วา่
โดยประการใดๆ 

(8) เมื่อสมาชิกลาออกจาก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

หรือผูค้  ้าประกนั หรือ
เมื่อมีภาระผูกพนัใน
หน้ีสินต่อสหกรณ์อยู่
แลว้ 

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

 

มติที่ประชุม .............................................. 

8.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 44 สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากการเป็นพนกังาน หรืองานประจ าตามข้อ 33(3) 
โดยไม่มคีวามผิด 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  44.  สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออก
จากการเป็นพนกังาน หรืองานประจ า
ตาม ข้อ33(3) โดยไม่มคีวามผิด   

หากมีความประสงคจ์ะคงสภาพ
การเป็นสมาชิกต่อไปโดยไม่ลาออกจาก
สหกรณ์ จะตอ้งมีอายุการเป็นสมาชิก
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 48 เดือน รวมทั้งมีหน้ี
คา้งช าระได้ไม่เกนิมูลค่าหุ้นที่ช  าระแล้ว 
โดยไดร้ับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
             สมาชิกตามวรรคหน่ึง มีสิทธิกู ้
เงินไดต้ามระเบียบสหกรณ์แต่ไม่เกนิ
มูลค่าหุ้นที่ช  าระแลว้            

ข้อ  44.  สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือ
ออกจากการเป็นพนกังาน หรืองาน
ประจ าตาม ข้อ33(3) โดยไม่มคีวามผิด   

หากมีความประสงคจ์ะคง
สภาพการเป็นสมาชิกต่อไปโดยไม่
ลาออกจากสหกรณ์ ต้องมีหน้ีค้างช าระ
ไดไ้ม่เกนิมูลค่าหุ้นที่ช  าระแล้ว โดย
ไดร้ับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
             สมาชิกตามวรรคหน่ึง มีสิทธิกู ้
เงินไดต้ามระเบียบสหกรณ์แต่ไม่เกนิ
มูลค่าหุ้นที่ช  าระแลว้            

เพื่อรองรับสมาชิกที่
เกษียณอายุจากการเป็น
พนกังานที่ตอ้งการออมเงินที่
มีอายุการเป็นสมาชิกนอ้ยกวา่ 
48 เดือน 

มติที่ประชุม .............................................. 
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9.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 45 การจ่ายคืนจ านวนเงนิของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  
ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  45.  การจ่ายคืนจ านวนเงนิ
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพ สหกรณ์จะจ่าย คืนจ านวน
เงินให้ดงัน้ี 

(1) ในกรณีที่สมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 
40 (1),(2),(3) ให้สหกรณ์จ่าย เงิน
ค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนคา้ง
จ่าย และบรรดาเงินที่สมาชิกมีอยู่
ในสหกรณ์ให้แกผู่ม้ีสิทธิไดร้ับ 
ส าหรับเงินค่าหุ้นนั้นผูม้ีสิทธิ
ไดร้ับจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืน
ทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลและหรือ
เงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น 
หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลงัจาก 
วนัส้ินปีทางบญัชีที่ออก โดยมี
เงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืน
ส าหรับปีที่ออกนั้นกไ็ดสุ้ดแต่จะ
เลือก ในกรณีหลงัน้ีสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้นให้หลงัจากวนัส้ินปี
ทางบญัชี ส่วนเงินปันผลและ
เฉลี่ยคืนจะจ่ายให้หลงัจากวนัที่ที่
ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรร
ก  าไรสุทธิประจ าปีแลว้ 

(2) ถา้ปีใด จ านวนเงินค่า
หุ้นที่ตอ้งจ่ายคืนเน่ืองจาก
สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพมี
จ  านวนเกนิร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุ้นที่มีอยู่ในวนัตน้ปีนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการมี

ข้อ  45.  การจ่ายคืนจ านวนเงนิ
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพ สหกรณ์จะจ่าย คืนจ านวน
เงินให้ดงัน้ี 

(1) ในกรณีที่สมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม
ขอ้ 40 (1),(2),(3) ให้สหกรณ์จ่าย 
เงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ย
คืนคา้งจ่าย และบรรดาเงินที่
สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้แกผู่ม้ี
สิทธิไดร้ับ ส าหรับเงินค่าหุ้นนั้น
ผูม้ีสิทธิไดร้ับจะเรียกให้สหกรณ์
จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผล
และหรือเงินเฉลีย่คืนส าหรับปีที่
ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืน
หลงัจาก วนัส้ินปีทางบญัชีที่
ออก โดยมีเงินปันผลและหรือ
เงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นก ็
ไดสุ้ดแต่จะเลือก ในกรณีหลงัน้ี
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้นให้
หลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชี ส่วน
เงินปันผลและเฉลี่ยคืนจะจ่ายให้
หลงัจากวนัที่ที่ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจดัสรรก  าไรสุทธิ
ประจ าปีแลว้ 

(2) ถา้ปีใด จ านวนเงินค่า
หุ้นที่ตอ้งจ่ายคืนเน่ืองจาก
สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพมี
จ  านวนเกนิร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุ้นที่มีอยู่ในวนัตน้ปีนั้น 

ให้มีความชดัเจน 
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อ านาจให้รอการจ่ายคืนเงินค่า
หุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพรายถดัไปในปีนั้นจนกวา่จะ
ถึงปีทางบญัชีใหม่ได ้

(3) การจ่ายคืนเงินฝากและ
ดอกเบี้ย สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบสหกรณ์ 

(4) ในกรณีที่ขาดสมาชิก
ภาพตามขอ้ 40 (4) สหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปัน
ผล และเงินเฉลีย่คืนกบัดอกเบี้ย
คา้งจ่ายและบรรดาเงินที่สมาชิก
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายลม้ละลาย 

(5) ในกรณีที่ขาดสมาชิก
ภาพตามขอ้ 40 (5) และ (6) 
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปัน
ผล และเงินเฉลีย่คืนกบัดอกเบี้ย
คา้งจ่าย และบรรดาเงินที่สมาชิก
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้
ภายในเวลาอนัสมควรตามที่
ก  าหนด (1),(2) และ (3) 
 

คณะกรรมการด าเนินการมี
อ  านาจให้รอการจ่ายคืนเงินค่า
หุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพรายถดัไปในปีนั้นจนกวา่จะ
ถึงปีทางบญัชีใหม่ได ้

(3) การจ่ายคืนเงินฝากและ
ดอกเบี้ย สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบสหกรณ์ 

(4) ในกรณีที่ขาดสมาชิก
ภาพตามขอ้ 40 (4) สหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปัน
ผล และเงินเฉลีย่คืนกบัดอกเบี้ย
คา้งจ่ายและบรรดาเงินที่สมาชิก
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายลม้ละลาย 

(5) ในกรณีที่ขาดสมาชิก
ภาพตามขอ้ 40 (5) และ (6) 
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปัน
ผล และเงินเฉลีย่คืนกบัดอกเบี้ย
คา้งจ่าย และบรรดาเงินที่สมาชิก
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้
ภายในเวลาอนัสมควรตามที่
ก  าหนด ขอ้ 45 (1),(2) และ (3) 
 

 
มติที่ประชุม .............................................. 
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10.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 47/2 คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ 
ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิก
สมทบ ผูท้ี่จะสมคัรเป็นสมาชิก
สมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบใน
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดา
บรรลุนิติภาวะ 

 (3) ตอ้งเป็นทายาทของ
สมาชิกผูเ้สียชีวติ ไดแ้ก ่คูส่มรส, 
บุตรและบิดามารดา 
 (4) เป็นผูท้ี่มีความประพฤติ
ดีงาม 
 (5) เป็นผูท้ี่จะปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ
และค าสั่งของสหกรณ์ 
 (6) มิไดเ้ป็นสมาชิกใน
สหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นที่มี
วตัถุประสงคใ์นการให้กูย้ืมเงิน 
 (7) เป็นผูม้ีสญัชาติไทย 
 

ข้อ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบตอ้งมี
คุณสมบติัดงัน้ี 

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบใน
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
และมีความสะดวกที่จะ
ด าเนินธุรกจิกบัสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาซ่ึง
บรรลุนิติภาวะ และมี
สัญชาติไทย 

 (3) เป็นบิดา มารดา สามี 
ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก  
 (4) เป็นผูท้ี่มีความประพฤติ
ดีงาม 
 (5) เป็นผูท้ี่จะปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ
และค าสั่งของสหกรณ์ 
 (6) มิไดเ้ป็นสมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบในสหกรณ์ออม
ทรัพยอ์ื่น 
 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเกีย่วกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 

 
มติที่ประชุม .............................................. 

11.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 47/3 วธีิรับสมคัรสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 
ข้อ  47/3  การได้เข้าเป็นสมาชิก
สมทบ ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็น
สมาชิกสมทบตอ้งยื่นใบสมคัรถงึ
สหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนดไว ้

ข้อ 47/3 วธีิรับสมคัรสมาชิก
สมทบ ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็น
สมาชิกสมทบตอ้งยื่นใบสมคัรถงึ
สหกรณ์ตามแบบที่ก  าหนดไว ้โดย

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเกีย่วกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 
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โดยตอ้งมสีมาชิกสหกรณ์น้ีไม่
นอ้ยกวา่ 1 คนรับรอง เมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นวา่ผูส้มคัร
มีคุณสมบตัิถูกตอ้งตามที่ก  าหนด
ไวใ้นขอ้ 47/2 ทั้งเห็นเป็นการ
สมควรแลว้กใ็ห้รับเขา้เป็น
สมาชิกสมทบไดแ้ละตอ้งจดัให้
ผูส้มคัรไดล้งลายมอืช่ือใน
ทะเบียนสมาชิกกบัช าระค่าหุ้น
และช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้
ให้ครบถว้น 
           เมื่อสมาชิกสมทบได้
ปฏิบตัิตามวรรคกอ่นแลว้ย่อมได้
สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ให้ยื่นพร้อมหลกัฐานแสดง
ความสัมพนัธ์กบัสหกรณ์หรือ
สมาชิกตามขอ้ 47/2(3) เมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นวา่ ผูส้มคัร
มีคุณสมบตัิถูกตอ้งตามที่ก  าหนด
ในขอ้ 47/2 ทั้งเห็นเป็นการ
สมควรแลว้ กใ็หร้ับเขา้เป็น
สมาชิกสมทบไดแ้ละตอ้งจดัให้
ผูส้มคัรไดล้งลายมอืช่ือใน
ทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุ้น
ตามที่จะถือครบถว้น 
           เมื่อสมาชิกสมทบได้
ปฏิบตัิตามวรรคกอ่นแลว้ย่อมได้
สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

มติที่ประชุม .............................................. 

12.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 47/5 การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 
ข้อ  47/5  การให้บริการสมาชิก
สมทบ สหกรณ์อาจให้บริการหรือ
สวสัดิการแกส่มาชิกสมทบได้
ตามที่เห็นสมควร แต่ตอ้งไม่ขดักบั
ขอ้ห้ามมิให้สมาชิกสมทบใชสิ้ทธิ 
ในสหกรณ์ ทั้งน้ี ประเภทของ
สหกรณ์  หลกัเกณฑ ์ขอ้ก  าหนด 
วธีิการให้บริการและอื่นๆ ตลอดจน
สวสัดิการ และผลตอบแทนจากการ
ใชบ้ริการให้เป็นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

ข้อ  47/5  การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบแต่ละรายจะตอ้งถือหุ้น
ในสหกรณ์อย่างนอ้ยหน่ึงหุ้น แต่ตอ้ง
ไม่เกนิหน่ึงในห้าของหุ้นที่ช  าระแลว้
ทั้งหมด 
          การถอืหุ้นแรกเขา้ การช าระค่า
หุ้น การแจง้ยอดจ านวนหุ้นและอื่นๆ 
ให้เป็นไปตามความในขอ้บงัคบั หมวด 
3 วา่ดว้ยทุน โดยอนุโลม ส าหรับการ
ถือหุ้นเพิ่มใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย
การรับจดทะเบียนขอ้บงัคบั
เกีย่วกบัสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 

 
มติที่ประชุม ............................................. 
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13.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 47/6 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  
ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  47/6  สิทธิและหน้าที่ใน
ฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบมีสิทธิและหนา้ที่เพียง
การถือหุ้นจ านวน 1 หุ้น ฝาก
เงินและถอนเงินกบัสหกรณ์
เท่านั้นและไม่มีสิทธิในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
(1)นบัช่ือเป็นองคป์ระชุมใหญ ่
(2)ออกเสียงในเร่ืองใดๆ 
(3)เป็นกรรมการด าเนินการ    
 

ข้อ  47/6  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก
สมทบ  
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 
      (1) รับเงินปันผลตามหุ้นไดใ้นอตัรา
เดียวกนักบัสมาชิก 
      (2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกจิไดใ้น
อตัราเดียวกนักบัสมาชิก 

(ข) หนา้ที่ของสมาชิกสมทบ 
      (1) ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 

      (2) เขา้ร่วมประชุมทุกครั้ งทีส่หกรณ์นดั
หมาย 
      (3) ส่งเสริมสนบัสนุนกจิการของ
สหกรณ์ เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองคก์รที่เขม็
แขง็ 
      (4) สอดส่องดูแลกจิการของสหกรณ์ 
      (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อพฒันาสหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มสิีทธิเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
      (1) นบัช่ือเขา้เป็นองคป์ระชุมในการ
ประชุมใหญ่ 
       (2) การออกเสียงในเร่ืองใดๆ 
       (3) เป็นกรรมการด าเนินการ 
      (4) กูย้มืเงินเกนิกวา่เงินฝากรวมกบัทุน
เรือนหุ้นของตนเอง 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ วา่ดว้ยการรับจด
ทะเบียนขอ้บงัคบัเกีย่วกบั
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 

 
มติที่ประชุม .............................................. 
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14.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 47/8 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ 
ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  47/8  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะ
ท าเป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือ
หลายคน เพื่อให้เป็นผูร้ับโอน
ประโยชนซ่ึ์งตนมีอยู่ในสหกรณ์ใน
เมื่อตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้
หนงัสือตั้งผูร้ับโอนประโยชนด์งัวา่น้ี
ตอ้งท าตามลกัษณะพินยักรรม 
            ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะ
เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ับ
โอนประโยชนท์ี่ไดท้  าไวแ้ลว้กต็อ้งท า
เป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวใน
วรรคกอ่นมอบให้สหกรณ์ถือไวแ้ทน
ฉบบัเดิม 
           เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้
สหกรณ์แจง้ให้ผูร้ับโอนประโยชน์
ตามความในวรรคกอ่นทราบและ
สหกรณ์จะจ่ายเงินรับฝาก  และเงิน
ผลประโยชนห์รือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบผูต้ายมีอยู่ในสหกรณ์
ให้แกผู่ร้ับโอนประโยชนท์ี่ไดต้ ั้งไว ้ ก ็
คืนให้แกบุ่คคลที่ไดน้ าหลกัฐานมา
แสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการ
ด าเนินการวา่เป็นทายาทผูม้ีสิทธิไดร้ับ
เงินจ านวนดงักล่าวนั้น ทั้งน้ีตาม
ขอ้ก  าหนดใน ขอ้ 47/13 
               ให้ผูร้ับโอนประโยชนต์าม
ความในวรรคแรกยื่นค  าขอรับเงิน
ผลประโยชนต์่อสหกรณ์ภายใน
ก  าหนดหน่ึงปี   นบัแต่วนัที่สมาชิก

ข้อ  47/8  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
อาจท าหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือ
หลายคนเป็นผูร้ับโอนประโยชน ์ใน
เงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นเจาก
สหกรณ์เมือ่ตนถึงแกค่วามตาย โดย
มอบไวแ้กส่หกรณ์เป็นหลกัฐาน 
หนงัสือตั้งผูร้ับโอนประโยชนด์งัวา่
น้ีให้ท  าตามแบบที่สหกรณ์ก  าหนด 
            ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะ
เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้ง
ผูร้ับโอนประโยชนท์ี่ไดท้  าไวแ้ลว้ ก ็
ตอ้งท าเป็นหนงัสือตามลกัษณะ
ดงักล่าวในวรรคกอ่นมอบให้
สหกรณ์ถือไวแ้ทนฉบบัเดิม 
           เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้
สหกรณ์แจง้ให้ผูร้ับโอนประโยชน์
ตามความในวรรคกอ่นทราบและ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก 
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงิน
ผลประโยชนห์รือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบผูต้ายมีอยู่ในสหกรณ์
ให้แกผู่ร้ับโอนประโยชนท์ี่ไดต้ ั้งไว ้
หรือถา้มิไดต้ ั้งไว ้กค็ืนให้แกบุ่คคล
ที่ไดน้ าหลกัฐานมาแสดงให้เป็นที่
พอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่
เป็นทายาทผูม้ีสิทธิไดร้ับเงินจ านวน
ดงักล่าวนั้น ทั้งน้ีตามขอ้ก  าหนดใน 
ขอ้ 47/13 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับจด
ทะเบียนขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
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สมทบตายหรือไดร้ับแจง้จากสหกรณ์ 
โดยให้แนบส าเนามรณะบตัรที่ทาง
ราชการออกให้แสดงวา่สมาชิกสมทบ
นั้นๆ ไดถ้ึงแกค่วามตายไป
ประกอบการพิจารณาดว้ย เมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณา
และอนุมตัิแลว้ สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชนด์งักล่าวภายในส่ีสิบห้า
วนั ในกรณีผูม้ีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชนไ์ม่ยื่นค  าขอรับเงิน
ผลประโยชน ์หรือผูท้ี่มีช่ือเป็นผูร้ับ
โอนประโยชนท์ี่สมาชิกสมทบได้
จดัท าให้สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัตนอยูก่ ็
ตาม  เมื่อพน้ก  าหนดอายุความฟ้องคดี
ให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดงักล่าวไป
สมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์
ทั้งส้ิน 
 

               ให้ผูร้ับโอนประโยชนต์าม
ความในวรรคแรก ยื่นค  าขอรับเงิน
ผลประโยชนต์่อสหกรณ์ภายใน
ก  าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัที่สมาชิก
สมทบตายหรือไดร้ับแจง้จาก
สหกรณ์ โดยให้แนบส าเนามรณะ
บตัรที่ทางราชการออกให้แสดงวา่
สมาชิกสมทบนั้นๆ ไดถ้ึงแกค่วาม
ตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย 
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
พิจารณาและอนุมตัิแลว้ สหกรณ์จะ
จ่ายเงินผลประโยชนด์งักล่าวภายใน
ส่ีสิบห้าวนั ในกรณีผูม้ีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชนไ์ม่ยื่นค  าขอรับเงิน
ผลประโยชน ์หรือผูท้ี่มีช่ือเป็นผูร้ับ
โอนประโยชนท์ี่สมาชิกสมทบได้
จดัท าให้สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัตนอยู่
กต็าม  เมื่อพน้ก  าหนดอายุความฟ้อง
คดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงิน
ดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารอง
ของสหกรณ์ทั้งส้ิน 

 
มติที่ประชุม .............................................. 

15.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 47/9 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  47/9  การขาดจากสมาชิก
ภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้  

ความสามารถ หรือ

ข้อ  47/9  การขาดจากสมาชิก
ภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ตาย 
(2) เป็นคนไร้

ความสามารถ หรือ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเกีย่วกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 
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เสมือนไร้
ความสามารถ 

(3) ตอ้งค าพิพากษาให้
ลม้ละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณ์ 
และไดร้ับอนุญาตแลว้ 

(5) ถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ 

(6) ถูกให้ออกจากงาน
ประจ า โดยมีความผิด 

เสมือนไร้
ความสามารถ 

(3) ตอ้งค าพิพากษาให้
ลม้ละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณ์ 
และไดร้ับอนุญาตแลว้ 

(5) ขาดคุณสมบตัิตาม
ขอ้บงัคบัขอ้47/2 

(6) ถูกให้ออกจากงาน
ประจ า โดยมีความผิด 

 
มติที่ประชุม .............................................. 

16.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 47/11 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  47/11  การให้ออกจากสหกรณ์
ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจ
ถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรก
เขา้ 

(2) ไม่ลงลายมอืช่ือในทะเบียน
สมาชิกสมทบ 

(3) ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและ
ค าสั่งของสหกรณ์ หรือมี
พฤติการณ์ใด ๆ  อนัเป็น
เหตุที่เช่ือไดว้า่ไม่ซ่ือสัตย์
สุจริต 

(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือ
ท าให้เส่ือมเสียต่อ
สหกรณ์ไม่วา่โดยประการ
ใดๆ 

ข้อ  47/11  การให้ออกจากสหกรณ์ของ
สมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกให้
ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(2) ไม่ลงลายมอืช่ือในทะเบียน

สมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและค าสัง่
ของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์
ใด ๆ  อนัเป็นเหตุทีเ่ช่ือไดว้า่ไม่
ซ่ือสัตยสุ์จริต 

(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือท า
ให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์ไม่วา่
โดยประการใดๆ 

      เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาปรากฏวา่ สมาชิก
สมทบมีเหตุใด  ๆดงักล่าวขา้งตน้และไดล้ง
มติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเกีย่วกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 
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(5) ไม่มีธุรกรรมใด ๆ  ต่อ
สหกรณ์ฯ  ติดต่อกนันาน
เกนิกวา่ 5 ปี 

 

ไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจ านวน
กรรมการด าเนินการที่มีอยู่ท ั้งหมดใน
ขณะนั้นแลว้ กเ็ป็นอนัถือวา่สมาชิกสมทบ
นั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 
มติที่ประชุม .............................................. 

17.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 47/13 การจ่ายคืนจ านวนเงนิของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ  
ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  47/13  การจ่ายคืนจ านวนเงนิ
ของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิก
ภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 47/9 
นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ 47/13 การจ่ายคืนจ านวนเงนิของ
สมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ใน
กรณีที่สมาชิกสมทบ 
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 
47/9(1) (2) (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืน
ค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์
ให้กอ่นค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซ่ึงออก
เพราะเหตุอื่น พร้อมดว้ยเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิก
สมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แกผู่ม้ี
สิทธิไดร้ับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผูม้ีสิทธิ
ไดร้ับจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัที
โดยไม่มเีงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
ส าหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่าย
คืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีที่ออกโดย
ไดร้ับเงินปันผลและเงินเฉลีย่คืน
ส าหรับปีที่ออกนั้นดว้ยในเมื่อที่ประชุม
ใหญ่มีมติให้จดัสรรก  าไรสุทธิประจ าปี
นั้นแลว้กไ็ด ้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับ
ฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืน
ให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
          ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอน
คืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพจะเกนิร้อยละสิบแห่งทุน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ วา่
ดว้ยการรับจดทะเบียน
ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 
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เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวนั
ตน้ปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมี
อ  านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพราย
ต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 
           ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 47/9 (3) 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก 
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ย
คา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ลม้ละลาย 
            ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 47/9(5) 
(6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่าย
บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอนัสมควร
โดยไม่ม ี
เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่
ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิก
สมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลงัวนัส้ินปี
ทางบญัชี โดยขอรับเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลงัที่ที่ประชุม
ใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรก  าไรสุทธิ
ประจ าปีกไ็ด ้ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
              ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสม
หรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ให้
ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแกส่มาชิก
สมทบที่พน้จากสมาชิกภาพในระหวา่ง
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ปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจ าปี และให้
ค  านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่าย
คืนแกส่มาชิกสมทบโดยน าทุนเรือนหุ้น
ทั้งหมดหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือ
และหน้ีสินทั้งส้ินแลว้น ามาเฉลี่ยโดยใช้
จ  านวนหุ้นทั้งส้ินเป็นฐานในการ
ค านวณ 
             เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่า
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแลว้ ในปีต่อ ๆ 
ไป สหกรณ์ตอ้งค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบนัทุกปี และ
มูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าต่อ
หุ้นที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั จนกวา่
สหกรณ์ไม่มยีอดขาดทุนสะสม 

 
มติที่ประชุม .............................................. 

18.พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 47/14 การหกัเงนิซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์  

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ไม่ม ี ข้อ  47/14  การหกัเงนิซ่ึงสมาชิกสมทบต้อง
รับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ านวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามข้อ 47/13 นั้น ให้
สหกรณ์หกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้อง
รับผิดต่อสหกรณ์ออกกอ่น 
 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบั
เกีย่วกบัสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 

 
มติที่ประชุม ............................................ 
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ระเบียบวำระท่ี 10 

การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี  2564 
 

           ตามระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการสอบบญัชสีหกรณ์ พ.ศ.2560 ขอ้ 6 คุณสมบตัิของผูส้อบบญัชี 
ประกอบกบัแนวทางการสรรหาผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ตามประกาศนายทะเบียน เร่ืองหลกัเกณฑก์ารพิจารณาและ
วธีิการเสนอช่ือผูส้อบบญัชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 ไดก้  าหนดคุณสมบตัิของผูส้อบ
บญัชีสหกรณ์และวธีิการพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีภาค เอกชน ดงัน้ี                     

      ส าหรับปี 2564 มผู้ีสอบบัญชีเสนอรับงานเข้ามาให้คณะกรรมการด าเนินงานได้พจิารณา จ านวน 2 ราย โดยมี
รายนามดงัน้ีดงัน้ี 

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

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

           ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ ครั้งที่ 10/2563 วนัที่ 21 กันยายน 2563 มีมติพจิารณาเลือก บริษัท ส านกั
บัญชีทองเอก จ ากดั       โดยมผีูส้อบบญัช ีคือ 
             1. ดร.ศกัดิ์ ชาย จนัทร์เรือง      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6541 ผูส้อบบญัชี 
             2. นางสาวสุกญัญา พชัรีกร    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 7856  ผูส้อบบญัชีส ารอง  

คณะกรรมการด าเนินการ ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 เพื่อพจิารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนที่มคุีณสมบัติตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ดงันี้  

ดร.ศักดิ์ชาย จนัทร์เรือง เป็นผู้สอบบัญชขีองสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท.จ ากดั และ นางสาวสุกญัญา 
พชัรีกร เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง ประจ าปี 2564 ก าหนดค่าธรรมเนยีมการสอบบัญชีในวงเงนิไม่เกิน 70,000 บาทต่อปี   
 

 
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวำระท่ี 11 

พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการเลือกตัง้ ประจ าปี 2564 

 

         เพื่อให้การด าเนินงานเร่ืองการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 37 และผูต้รวจสอบกจิการ 
ประจ าปี 2564 เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2561 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เป็นสมาชิกให้ท  าหนา้ที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2564 โดยมี
รายนามดงัน้ี 
                     1. นายไพศาล    สลกัฤทยั   ท าหนา้ที่ ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง 
 2. นายกฤษดา โกมลมิศร์           ท  าหนา้ที่ คณะกรรมการเลือกตั้ง 
 3. นายเดชา  บุญวรรณ์  ท าหนา้ที่ คณะกรรมการเลือกตั้ง 
 4. นายพรหมณฐั  ยุทธ์ธนโรจน ์ ท าหนา้ที่ คณะกรรมการเลือกตั้ง 
                      5. นายยุทธนา อ ่ากลิ่น   ท าหนา้ที่ เลขานุการคณะท างาน 
 

 
 
 

 

มติที่ประชุม ............................................................................... 
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ระเบียบวำระท่ี 12 

พิจารณาเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี 2564 
 

ตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53ประกอบกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการ
ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ พ.ศ.2559  ขอ้12  และขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 70  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกผูม้ีคุณวฒุิ ความรู้ ความสามารถในดา้นธุรกจิ การเงิน หรือการบญัชี หรือการเศรษฐกจิ หรือกฎหมาย 
หรือการสหกรณ์คนหน่ึง หรือหลายคน ให้เป็นผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี  

จ านวนผูต้รวจสอบกจิการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด  
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือผูซ่ึ้งด  ารงต าแหน่งหนา้ที่ประจ าในสหกรณ์เป็นผู้

ตรวจสอบกจิการไม่ได ้
 

      คณะกรรมการด าเนินการไดก้  าหนดให้มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการ ประจ าปี 2564 แทนผูต้รวจสอบ
กจิการที่ครบวาระในปี 2563  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

       1. ก าหนดวนัเปิดรับสมคัรสมาชิกที่ประสงค์จะเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ จ านวน 2 คน  
           1.1 ระหวา่ง วนัที่ 1 - 30 กนัยายน 2563   
           1.2 ไม่มลีกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ที่ 55 
           1.3 ไม่เป็นกรรมการด าเนินการ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 56 ซ่ึงพน้จากต าแหน่งยงัไม่ครบ 2 ปีทางบญัชี  
       2. ก าหนดวธีิการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ โดยวธิีลงคะแนนในวนัประชุมใหญ่ 

                     3. รายนามผู้สมคัรรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี 2564 
         (1) นายณฐกร แกว้ด ี  สังกดั สมาชิกพเิศษ 
                          (2) นายพิพฒัน ์ทรงอกัษร สังกดั PTT 
                          (3) นายพงศ์พฒัน ์รัตนสุวรรณ สังกดั สมาชิกพิเศษ 
         (4) นางสาวยพุาวดี บุญยรัตกลิน  สงักดั PTTGC     

4. คณะกรรมการด าเนนิการขอน าเสนอที่ประชุมใหญ่พจิารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบการ ประจ าปี 2564 
จ านวน 2 คน โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 84,000.00 บาท (แปดหม่ืนส่ีพนับาทถ้วน) ต่อปี 
 
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวำระท่ี 13 

พิจารณาเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการชดุท่ี 37 ประจ าปี 2564 
 

ตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยธุ์รกจิกา๊ซ ปตท. จ  ากดั 
ขอ้ 54 ก  าหนดวา่ “การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการไม่เกนิสิบห้าคน ซ่ึงที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ให้เลือกโดยวธีิเลือกประธานกรรมการหน่ึงคน
และกรรมการอื่นอีกไม่เกนิสิบส่ีคน ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งระหวา่งกนัเองเป็น รองประธานกรรมการ
หน่ึงคนหรือหลายคน  เลขานุการหน่ึงคนและเหรัญญิกหน่ึงคน และจะให้มีผูช่้วยเลขานุการหรือผูช่้วยเหรัญญิกดว้ยก ็
ได ้นอกนั้นเป็นกรรมการ” 

คณะกรรมการด าเนินการไดก้  าหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2564  แทน
คณะกรรมการด าเนินการที่ครบวาระในปี 2563 โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี 

 1. ก าหนดการเปิดรับสมคัรสมาชิกที่ประสงค์จะเป็นกรรมการด าเนนิการ  
   1.1 เปิดรับสมคัรกรรมการและผูต้รวจสอบกจิการ วนัที่ 1 – 30 กนัยายน 2563 
   1.2 ก  าหนดวนัตรวจสอบคุณสมบตัิและหลกัฐานผูส้มคัร วนัที่ 1 - 7 ตลุาคม 2563 
               1.3 ก  าหนดวนัประกาศหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัร วนัที่ 8 ตลุาคม 2563 เป็นตน้ไป 
  2. ก าหนดการเลือกตั้งกรรมการ จ านวน 8 คน 
      2.1 ประธานกรรมการ เลอืกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
 2.2 กรรมการ จ านวน 7 คน เลือกตั้งโดยการสรรหากอ่นและน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามญั 
       ประจ าปี เลือกตั้งเป็นกรรมการ  
       - เขตเลอืกตั้งที ่1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ เลือกตั้งจ  านวน 4 คน  
       - เขตเลือกตั้งที่ 2 สายงานแยกกา๊ซธรรมชาติ เลอืกตั้งจ  านวน 1 คน 
       - เขตเลือกตั้งที่ 3 บริษทั PTT ยกเวน้เขต 1 และเขต 2 เลอืกตั้งจ  านวน 1 คน 
                           - เขตเลอืกตั้งที ่5 บริษทั PTTGROUP ยกเวน้เขต 4 บริษทั PTTGC เลอืกตั้งจ  านวน 1 คน 
                     2.3 กรรมการที่ครบวาระประจ าปี 2563 จ  านวน 8 คน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
                           1. นายชูชาติ พนสัอมัพร            ประธานกรรมการ 
                          2. นายไพศาล สลกัฤทยั             กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซ    
              3. นางกรวรา โพธิพนัธ์ุ          กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซ 
  4. นายเอกวทิย ์จิตรดา          กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซ 
                           5. นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรสั      กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซ                             
                           6. นายอรรณพ ดีเหลือ               กรรมการเขต 2 สายงานแยกกา๊ซธรรมชาติ  
                           7. นายเดชา บุญวรรณ์                กรรมการเขต 3 บริษทั PTT นอกเหนือเขต 1 และ เขต 2                                                                    
                           8. นางศนัสิดา พิมลรัตน ์           กรรมการเขต 5 บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต 4 PTTGC  
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 3. การเลือกกรรมการด าเนนิการให้ใช้วธีิการเลือกสรร เพื่อน าเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ  
 4. ก าหนดวิธีการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการ ม ี2 วธีิ ดงันี้ 

                    4.1 วธีิการลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรร ณ คูหา ตามหน่วยเลอืกตั้งที่ก  าหนด 
                    4.2 วธีิการลงคะแนนเลือกสรร ทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic mail: E-mail) 

 5. ก าหนดวิธีการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการในแต่ละเขตเลือกตั้ง ดงันี้ 
                    5.1 เขตเลือกตั้งที่ 1 ส าหรับสมาชิกผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสงักดัสายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ                         
                          ลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คหูา ตามหน่วยเลือกตั้งที่ก  าหนด  
                        ยกเว้นสมาชิก ที่ปฏิบติังาน ประจ า ณ ฐานปฏิบติัการนอกชายฝ่ังลงคะแนนทางจดหมาย 
            อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                    5.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 ส าหรับสมาชิกผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสงักดัสายงานแยกกา๊ซธรรมชาติ 
                          ลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คหูา ตามหน่วยเลือกตั้งที่ก  าหนด  
                    5.3 เขตเลือกตั้งที่ 5 สมาชิกผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสังกดับริษทัในเครือกลุ่ม ปตท. หรือ  PTT Group  
                             ที่นอกเหนือจากเขตเลือกตั้งที่ 4 ลงคะแนนทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
               6. ก าหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกสรร ดงันี้ 
                    6.1 การลงคะแนนหย่อนบัตรเลือกสรร ณ คูหา เลือกตั้งที่ก าหนด 
                          - การลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรร ณ คูหา ตามสถานที่ วนั เวลา ที่ก  าหนด โดยใชสิ้ทธิได้ 
                            เพียงครั้ งเดียว  
                    6.2 การลงคะแนนเลือกสรรทางจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic mail : E-mail) 
                          - การลงคะแนนเลือกสรรภายในระยะเวลาที่ก  าหนดโดยใชสิ้ทธิไดเ้พียงครั้งเดียว กรณีใชสิ้ทธิ 
                            ลงคะแนนเกนิ 1 ครั้ ง จะยึดการใชสิ้ทธิครั้ งแรกเท่านั้น ในการนบัคะแนน 
                          - กรณีที่สมาชิกท่านใดไดร้ับบตัรลงคะแนนแลว้ และไดม้ีการลบ E-mail ฉบบันั้นไปกอ่นวนั 
                            ลงคะแนน ให้แจง้การขอใชสิ้ทธิใหม่ได ้
               7. ก าหนดวนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรร                
                    7.1 เขตเลือกตั้งที่ 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ 
                           วนั เวลา ลงคะแนนหย่อนบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั้งที่ก  าหนด  
                           - ระหวา่งวนัที่ 19 ตุลาคม  ถงึ วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2563  เฉพาะวนัท าการ  
                           - วนัที่ 19 ตุลาคม ถึง วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ระหวา่งเวลา 08.00 ถึง 17.00 น.  
                           - วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ระหวา่งเวลา 08.00 ถึง 15.00 น. 
                             ( เวน้วนัหยุดราชการ และหยุดพกัระหวา่งเวลา 12.00 – 13.00 น.) 
                           - วนัเปิดหีบบตัรเลือกตั้ง วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2563 หลงัเวลา 15.00 น. เป็นตน้ไป เพื่อนบั 
         คะแนน ณ คูหาเลือกตั้ง 
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                    7.2 เขตเลือกตั้งที่ 5 บริษัทในเครือ นอกเหนือเขต 4 PTTGC 
                          วนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรรผูส้มคัร ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                           - ระหวา่งวนัเลือกสรรตั้งแต่วนัที่ 2–11 พฤศจิกายน 2563 
                           - วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ส้ินสุดการลงคะแนนเลือกสรร 15.00 น. โดยยึดเวลาที่สหกรณ์ฯ 
                             ไดร้ับบตัรเลือกสรร      
                           - วนัเปิดหีบบตัรเลือกตั้ง วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 หลงัเวลา 15.00 น. เป็นตน้ไป เพื่อนบั 
           คะแนน ณ ส านกังานสหกรณ์ 
                    7.3 การวนิจิฉัยการนบัคะแนนจากการลงคะแนนเลือกสรรทุกวิธี ถือเป็นที่ส้ินสุดโดย  

         คณะกรรมการสรรหา 
8. ก าหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการ ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ดงันี้ 

               (8.1) บุคคลที่ไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดในล าดบัที่ของจ านวนกรรมการที่ครบวาระ ในแต่ละเขต  
  เป็นผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งกรรมการประจ าปี 2564 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2  ปี กรณีคะแนน 
  เท่ากนัให้ใชว้ธีิจบัสลาก 
               (8.2) กรณีที่เขตเลือกสรรใดมีผูส้มคัรเท่ากบัจ านวนกรรมการที่จะไดร้ับการเลือกตั้ง ให้ถือวา่ 
  ผูส้มคัรนั้นไดร้ับการเลือกสรรโดยไม่ตอ้งมีการลงคะแนน และน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามญั 
  ประจ าปี พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 

                     (8.3) กรณีที่เขตเลือกสรรใดมีผูส้มคัรไม่ครบตามจ านวนที่ก  าหนด ให้มีการเลือกตั้งในที่ประชุม 
    ใหญ่สามญัประจ าปี ให้ครบจ านวนที่ก  าหนดไวใ้นเขตนั้นๆ 

               9. ก าหนดวธีิการรายงานผลการเลือกสรร            
                   9.1 กรรมการเลือกสรรประจ าเขต รายงานผลการเลือกสรรให้ ประธานคณะท างานเตรียมการ 

           เลือกตั้ง     
                   9.2 ประธานคณะท างานเตรียมการเลอืกตั้ง รายงานผลการเลือกสรรให้ ประธานคณะกรรมการ 
            ด  าเนินการ    
                    9.3 ประธานคณะกรรมการด าเนินการ รายงานผลการเลือกสรรให้ที่ประชุมใหญพ่ิจารณาเลือกตั้ง 
  เป็นกรรมการด าเนินการชุดที่ 37   
               ส าหรับรายนามผู้สมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2564  
               1. ผู้สมคัรประธานกรรมการ มีจ  านวน 1 คน 
                   - นายชูชาติ พนสัอมัพร 
               2. ผู้สมคัรกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีจ  านวน  4 คน                                               
                   - นายเอกวทิย ์จิตรดา 
   - นายทองพูน กมเลศร์ 
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                   - นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรสั 
  - นางอรทยั ใจหงษ ์
               3. ผู้สมคัรกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ  มีจ  านวน 2 คน 
                   - นายเทิด ล  าภา 
                   - นายบญัชา ศรีจ าปา 
               4. ผู้สมคัรกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 3 บริษัท PTT ยกเว้นเขต 1 และเขต 2  มีจ  านวน 1 คน 
  - นายมณฑล แพทอง 
                5. ผู้สมคัรกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 5 บริษัทในเครือ นอกเหนือเขต 4 PTTGC มีจ  านวน 4 คน  
                   - นางอนนัต ์แพทอง              สังกดั TLBC 
                   - นางศนัสิดา พิมลรัตน ์         สงักดั THAPPLINE 
                   - นายภูษิต ศรีกรองทอง         สงักดั THAPPLINE 
                   - นางปณิตา สาครเสถียร        สังกดั GCME  
                คณะกรรมการด าเนนิขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 พจิารณาให้ผู้ที่ได้รับการสรรหา เป็นผู้ที่
ได้รับการเลือกตั้งเป็น คณะกรรมการด าเนนิการ ชุดที่ 37 ประจ าปี 2564 
 
 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ...................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  123 

 

ระเบียบวำระท่ี 14 

พิจารณาก าหนดวงเงนิก ูยื้มและค า้ประกนั ประจ าปี 2564 

  
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือการค ้า

ประกนัของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ประกอบดว้ยประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เร่ือง ค  านิยามวงเงินการกูย้ืมหรือค ้าประกนั
ของสหกรณ์ ประกาศ ณ วนัที่ 30 เมษายน 2561  
                   ข้อมูลสนบัสนุนประกอบการพจิารณา 
                   ณ  วนัที่ 31 ตุลาคม 2563  
                   สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท.จ ากดั  
                   มทุีนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว เป็นจ านวนเงิน 4,529.52 ล้านบาท 
                   มทุีนส ารอง เป็นจ านวนเงนิ 230.08 ล้านบาท 
                   1. เป็นวงเงินที่ก  าหนดเท่ากบัปี  2563   
                   2. เป็นวงเงินเมื่อเทียบกบัทุนส ารองของสหกรณ์ฯคิดเป็น 1.96 เท่า (450 ลา้น/230.08 ลา้น)  
                   3. เป็นวงเงินเมื่อเทียบกบัทุนเรือนหุ้นสมาชิกคิดเป็น 0.10 เท่า  (450 ลา้น/4,529.52 ลา้น) 
                   4. เป็นวงเงินเมื่อเทียบกบัเงินรับฝากของสมาชิกคิดเป็น 0.19 เท่า (450 ลา้น/2,343.39 ลา้น) 
                   5. เป็นวงเงินเมื่อเทียบกบัทุนเรือนหุ้นรวมกบัเงินส ารองของสหกรณ์ฯคิดเป็น 0.09 เท่า 
                       (450 ลา้น/4,759.60 ลา้น)  ซ่ึงนายทะเบียนก  าหนดไวไ้ม่เกนิ 1.5 เท่า 
                   6. ส าหรับวงเงินกูย้ืมที่สหกรณ์ฯมีอยู่ปัจจุบนั O/D ธนาคารกรุงไทย จ ากดั สาขาชลบุรี   
                       จ  านวน 20 ลา้นบาท 
                   7. ต ั้งแต่ปี 55 – 58 สหกรณ์ฯมีการใชว้งเงินกูย้ืมระหวา่งสหกรณ์ในระหวา่งปีจ านวน 100 ลา้นบาท เพื่อ
ใชบ้ริหารงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ     
                   8. เป็นการตั้งวงเงินส ารองไวส้ าหรับภาวะฉุกเฉินที่จ  าเป็นตอ้งใชว้งเงินกู ้โดยไม่ตอ้งเรียกประชุมวสิามญั           
 

      คณะกรรมการด าเนนิการ ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 เพื่ออนุมตัิก าหนดวงเงนิซ่ึง
สหกรณ์อาจกู้ยืมและค ้าประกนั ประจ าปี 2564 ในวงเงนิไม่เกิน 450,000,000.00 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
ส าหรับการด าเนนิกจิการสหกรณ์ 

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

และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแ์ห่งชาติ                                                                 

เร่ืองขอ้ก าหนดการฝากหรือลงทนุอยา่งอ่ืนของสหกรณ ์พ.ศ.2558    

                                                   
                  เพื่อให้การบริหารงานเกีย่วกบัการลงทุนของสหกรณ์ฯส าหรับปี 2563 สามารถด าเนินการไดห้ลากหลาย
รูปแบบ โดยไดร้ับผลประโยชนแ์ละผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ.2542 
มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก  าหนด เร่ืองขอ้ก  าหนดการฝากหรือลงทุน
อย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  
                  จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  พิจารณาการลงทุนส าหรับปี 2564  วงเงินไม่เกนิ 500 ลา้น
บาท โดยมีแนวทางการลงทุนดงัน้ี  
                  1.การลงทุนโดยสหกรณ์ฯ เป็นผูด้  าเนินการ 
                  2.การลงทุนโดยผ่านกองทุนส่วนบุคคล 
                  ส าหรับกรอบการลงทุนมรีายละเอยีดดงันี ้                                
                  1. กรอบการลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได ้ดงัต่อไปน้ี 
                     (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
                     (2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบนัการเงินที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน    
                           แกส่หกรณ์ 
                     (3) ซ้ือหลกัทรัพยข์องรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกจิ 
                     (4) ซ้ือหุ้นของธนาคารที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแกส่หกรณ์ 
                     (5) ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
                     (6) ซ้ือหุ้นของสถาบนัที่ประกอบธุรกจิอนัท าให้เกดิความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก ่

กจิการของสหกรณ์โดยไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
       (7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก  าหนด 

                 2. กรอบการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ก าหนด เร่ืองข้อก าหนดการฝาก
หรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2558 
                     (1) บตัรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผูอ้อก 
                     (2) ต ัว๋แลกเงินที่ธนาคารเป็นผูร้ับรอง สลกัหลงั หรือรับอาวลั หรือตัว๋สัญญาใชเ้งินทีธ่นาคารเป็น 

ผูส้ลกัหลงัหรือรับอาวลั โดยไม่มีขอ้จ ากดัความรับผิด 
                     (3) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่ธนาคารซ่ึงมิใช่รัฐวสิาหกจิเป็นผูอ้อก 
                     (4) บตัรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน ที่ออกโดยบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์  

ซ่ึงสถาบนัการเงินคุม้ครองเงินฝากประกนัการช าระคืนตน้เงินและดอกเบี้ย 
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                     (5) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นิติบุคคลเฉพาะกจิเป็นผูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น 
                           หลกัทรัพย ์ที่ไดร้ับอนุญาตตามพระราชก  าหนดนิติบุคคลเฉพาะกจิ เพื่อการแปลงสินทรัพย ์    
                           เป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนั้นไดร้ับการจดัอนัดบัความ 
  น่าเช่ือถือ 
                           ต ั้งแต่ระดบั A- ขึ้นไป จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบจาก 
                           คณะกรรมการก  ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
                     (6) หุ้นกูท้ี่มหีลกัประกนั หรือหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ที่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั 

 A- ขึ้นไป จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก  ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

                     (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวสิาหกจิจดัตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี และ 
                           อยู่ในการก  ากบัดูแลของคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
                 3. กรอบการลงทุนตามข้อบังคบัสหกรณ์ฯ 
                     เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พจิารณาอนุมตัิให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท. จ ากดั ลงทุนตามกรอบของ 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก าหนด และข้อบังคบั
ของสหกรณ์ฯ ส าหรับปี 2564 ในวงเงนิไม่เกนิ 500 ล้านบาท โดยมแีนวทางการลงทุน ดงันี้ 
                     1.การลงทุนโดยสหกรณ์ฯเป็นผู้ด าเนนิการ 
                     2.การลงทุนโดยผ่านกองทุนส่วนบุคคล 
 
 
 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ........................... 
………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………….  
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พิจารณาจัดสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2563 
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มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............................. 
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เร่ืองอ่ืนๆ ตามแตจ่ะมีสมาชิกเสนอใหท่ี้ประชมุใหญพิ่จารณา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ................................. 
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 

 
 


