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           สาร 
                                จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   

                            บริษทั  ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 

สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ  ากดั ถือเป็นส่วนหน่ึงในการสนบัสนุนและเสริมสร้าง
ความมัน่คงใหก้บัพนกังานของบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัในกลุ่ม PTT GROUP ดว้ยการ
ส่งเสริมใหพ้นกังานรู้จกัการออมเงินไวใ้ชย้ามเกษียณ โดยอยูบ่นพื้นฐานของการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
เพื่อสร้างโอกาสใหก้บัสมาชิกสามารถน าเงินไปสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และถือเป็นการช่วยสนบัสนุน
ใหอ้งคก์รมีศกัยภาพเพิ่มข้ึนอีกทางหน่ึง 

ผมในฐานะผูบ้ริหารสุงสุดของบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ยินดีให้ความสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละกา้วผ่านวิกฤตท่ีเกิดข้ึนไปไดด้ว้ยดี การสร้างความ
เช่ือมัน่ การปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ การเพิ่มความระมดัระวงัดา้น
การลงทุนดว้ยความรอบคอบ และมีการบริหารจดัการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เป็นส่ิงท่ีทุกฝ่าย
ตอ้งใหค้วามส าคญัร่วมกนั   

ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีร่วมกนัสนับสนุนสหกรณ์ฯของเราให้มีความแข็งแกร่ง 
มัน่คง และเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพ ขอช่ืนชมการท างานของคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีศกัยภาพ มี
คุณธรรม มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อความยัง่ยืนตลอดไป และขออวยพรให้สมาชิก 
คณะกรรมการด าเนินการ และเจา้หนา้ท่ีทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญและความส าเร็จใน
หนา้ท่ีการงาน พร้อมกา้วไปขา้งหนา้ร่วมกบัองคก์รตลอดไป 

 
 

 
 

                                                                 (นายอรรถพล ฤกษ์พบูิลย์) 
                                       ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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                สาร 
                        จากประธานกรรมการด าเนินการ 

                        สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท. จ ากดั 

 
ในปี 2564  เป็นปีท่ีมีสถานการณ์และมีการเปล่ียนแปลงหลายส่วนด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็น

สภาวะการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  การเข้ามาก ากับ ดูแลและ
เปล่ียนแปลงกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐท่ีเขม้ขน้มากข้ึน และสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต ่าลง ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการบริหารงานสหกรณ์โดยตรง คณะกรรมการได้ด าเนินการบริหารงาน ภายใต้การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ดว้ยความระมดัระวงั เขม้งวด รอบคอบ เพื่อให้สหกรณ์ฯ มีความเขม้แขง็ ย ัง่ยืน 
โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยใหส้มาชิกไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุด  

คณะกรรมการด าเนินการได้ปรับแนวทางการด าเนินงานให้สอดคลอ้งตามรูปแบบการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยมุ่งเนน้การช่วยเหลือสมาชิกท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  เพื่อแกไ้ขปัญหาทางด้านการเงินของสมาชิกและครอบครัว การ
บริหารความเส่ียงดา้นการลงทุนแบบกระจายแหล่งลงทุนเพิ่มข้ึน จดัสรรผลตอบแทนใหก้บัสมาชิกอยา่ง
เหมาะสม มีการพฒันาระบบงานบริการสมาชิกอย่างต่อเน่ืองดว้ยระบบสารสนเทศในรูปแบบ Mobile 
Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก่สมาชิกใหมี้ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน ทั้งในดา้นเงินกู้
และช่องทางการออมเงินของสมาชิก  

ผมและคณะกรรมการทุกท่านขอให้ค  ามั่นท่ีจะบริหารและพัฒนาสหกรณ์ของเราให้
เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อความแข็งแกร่งและยัง่ยืนตลอดไป โดยยึดหลัก “ซ่ือสัตย ์ถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม” และขออาราธนาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบนัดาลใหท่้านสมาชิก
และครอบครัวมีความสุข  ความเจริญ และประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานตลอดไป 

 
 
 

 
  (นายชูชาติ  พนัสอมัพร) 
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    ประธานกรรมการด าเนินการ 
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ทีป่รึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท. จ ากดั ประจ าปี 2564 

1. นายอรรถพล  ฤกษพ์ิบูลย ์          
      ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (PTT) 
2. นายอธิคม  เติบศิริ          
        ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท.  

         จ  ากดั (มหาชน) (PTT) 
3. นายพิรุณ  กร่ิมวงษรั์ตน์ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหารศกัยภาพองคก์ร บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั  
 (มหาชน) (PTTGC) 

4. นายไพรัช  กล่ินเกษร 
ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการคลงัผลิตภณัฑแ์ละท่าเทียบเรือ บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ  ากดั 
(PTT TANK) 

5. นายกฤษฎา   ประเสริฐสุโข 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอน็พีซี เซฟต้ี แอนด ์เอน็ไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จ  ากดั (NPC S&E) 

6.    นายวงศส์ถิต  สุวรรณสุทธิ 
       กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ไทยลูบ้เบล็นด้ิง จ  ากดั (TLBC) 

  

ผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2564 
 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

  นางสาวยพุาวดี บุญยรัตกลิน 
                PTTGC 

     นายณฐกร แกว้ดี 
สมาชิกตามขอ้บงัคบั ขอ้ 44 



8 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

สารบัญ                                                                                                                                      หน้า    
สารจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั(มหาชน)        4 
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คณะกรรมการ ชุดท่ี 37 ประจ าปี 2564                                        6 
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ระเบียบวาระที่  1 
เร่ืองประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 

1.1 วธีิการและรูปแบบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
      (1) การท่ีตอ้งปฏิบติัตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      (2) ความห่วงใยจากผูบ้ริหารของบริษทั PTT และ PTT GROUP 
      (3) สอดคลอ้งกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 
1.2 วธีิการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ 
      (1) การลงคะแนนเสียงรับรอง อนุมติั ดว้ยระบบโปรแกรมการลงคะแนนออนไลน์ (Online) 
      (2) สมาชิกสามารถส่งค าถาม หรือแสดงความเห็นเขา้มา ณ สถานท่ีจดัการประชุมใหญ่ไดต้ลอดเวลา 
            ผา่นช่องทางของระบบโปรแกรม Cisco web Ex (Meeting Chat) 
1.3 การให้ความช่วยเหลือสมาชิกทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 
      (1) โครงการงดส่งค่าหุน้และหน้ีเงินกูเ้ฉพาะเงินตน้เป็นระยะเวลา 11 เดือน (ก.พ.-ธ.ค.64) 
      (2) มีสมาชิกเขา้ร่วมโครงการจ านวน 344 คน ยอดเงินท่ีของดการส่งทั้งหมด 5.53 ลา้นบาทต่อเดือน 
      (3) จ  านวนสัญญาเงินกูท่ี้ของดทั้งหมด 505 สัญญา และเป็นวงเงินกูร้วมจ านวน 691.54 ลา้นบาท 
      (4) เปิดใหบ้ริการเงินกูป้ลอดเงินตน้ระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ธ.ค. 64) 
1.4 การบริหารลูกหนี้ทีข่าดสมาชิกภาพ จากการออกจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพ โดยไม่ลาออกจากงาน 
       ส าหรับลูกหน้ีท่ีขาดสมาชิกภาพ ท่ีไม่สามารถช าระหน้ีคืนไดท้ั้งหมด เน่ืองจากการลาออกจากกองทุนส ารอง 
เล้ียงชีพ โดยไม่ลาออกจากงานประจ า ในปีบญัชี 2564 มีจ านวนทั้งหมด 5 ราย การด าเนินการมีดงัน้ี 
      (1) เขา้สู่กระบวนการทางกฎหมาย ดว้ยการไกล่เกล่ียก่อนฟ้อง 
      (2) ยนิยอมใหบ้ริษทัตน้สังกดัหกัเงินเดือนและเงินโบนสัท่ีจะไดรั้บประจ าปี เพื่อช าระหน้ีส่วนท่ีเหลือ 
      (3) หากขาดการช าระหน้ีงวดใดงวดหน่ึงหรือไม่สามารถช าระหน้ีคืนได ้ยนิยอมให้สหกรณ์ด าเนินคดี 
1.5 การตั้งส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
      (1) เป็นการพิจารณาจากลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคา้งช าระ และอยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ 
      (2) มีจ  านวนลูกหน้ีท่ีตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 9 ราย จากยอดหน้ีคงคา้งจ านวน 18.33 ลา้นบาท 
            1. ลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวน 2 ราย ยอดหน้ีคงคา้งจ านวน  5.56 ลา้นบาท 
            2. ลูกหน้ีรอด าเนินคดี จ  านวน 7 ราย ยอดหน้ีคงคา้งจ านวน 12.77 ลา้นบาท 
      (3) การตั้งส ารองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 4.61 ลา้นบาท 
            1. ตั้งส ารองจากยอดหน้ีเงินตน้คงคา้งของลูกหน้ีท่ีอยูใ่นเกณฑ ์เป็นจ านวนเงิน 3.72 ลา้นบาท 
            2. ตั้งส ารองจากดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีคา้งช าระ และเป็นรายการท่ีสหกรณ์พึงไดรั้บ เป็นจ านวนเงิน 0.89 ลา้นบาท 
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1.6 การลงทุนของสหกรณ์ในหุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) และ บริษัท พทีีท ีโกลบอล 
      เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) 
       คณะกรรมการด าเนินการ ไดพ้ิจารณาลงทุนตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563  
โดยอยูใ่นกรอบการลงทุนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์ 
แห่งชาติ เร่ืองขอ้ก าหนดการฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ 
      (1)  เป็นการลงทุนในหุ้นของบริษทั ท่ีใหก้ารสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ฯ 
      (2)  เป็นการกระจายความเส่ียงการลงทุนระยะยาว เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
      (3)  จ  านวนเงินลงทุนหุน้สามญั PTT ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มียอดรวมทั้งหมด 1,403.18 ลา้นบาท 
             เป็นจ านวนหุ้นทั้งหมด 37,601,800 ลา้นหุน้ โดยเร่ิมลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 22 สิงหาคม 2563 และทยอยเพิ่ม 
             การลงทุนจนถึงปัจจุบนั 
      (4)  ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนส าหรับ 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 24.53 ลา้นบาท 
             1. เงินปันผลหุ้น PTT  เป็นจ านวนเงิน 12.14 ลา้นบาท 
             2. เงินปันผลหุ้น PTTGC เป็นจ านวนเงิน 3.00 ลา้นบาท 
             3. ก าไรจากการขายหุน้ PTTGC เป็นจ านวนเงิน 9.39 ลา้นบาท (จ านวนหุน้ทั้งหมด 1 ลา้นหุน้) 
                 ราคาทุนเฉล่ีย 51.16 บาทต่อหุ้น ขาย วนัท่ี 15 กนัยายน 2564 ราคาขายเฉล่ีย 60.55 บาทต่อหุ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติทีป่ระชุม .............................................. 
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ระเบียบวาระที่  2 
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท. จ ากดั 

คร้ังที ่1/2563 วนัองัคารที ่17 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องประชุมแสนสุข โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวดัชลบุรี 

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

สหกรณ์มีสมาชิก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 5,406 คน ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีคร้ังน้ี 
มีสมาชิกแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 จะเขา้ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 ใน
สถานท่ีประชุมใหญ่ท่ีสหกรณ์ฯจดัการประชุมใหญ่ ภายใตม้าตรการควบคุมป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโคโร
นาไวรัส (COVID – 19) จ  านวน 288 คน ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 มี
สมาชิกเข้าประชุมจ านวน 250 คน (รายช่ือและลายมือช่ือสมาชิกผูเ้ข้าประชุมปรากฎตามบญัชีรายช่ือของผูเ้ขา้
ประชุม) 

เจ้าหน้าทีส่หกรณ์จังหวดัชลบุรี ทีเ่ข้าร่วมประชุม  
                     1. นายอดุลย ์คนมัน่                      สหกรณ์จงัหวดัชลบุรี 
                     2. นางนฤมล รมยม์นตรี                 ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
                     3. นายนิติธร มะโนวงั                   นกัวชิาการสหกรณ์ช านาญการ 
                     4. นายณฐัดนยั มาหลา้                  นกัวชิาการสหกรณ์ปฏิบติัการ 

เจ้าหน้าทีส่ านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทีเ่ข้าร่วมประชุม  
                     1. นางสาวกญัญา มาโนชนฤมล   หวัหนา้ส านกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ชลบุรี 
                     2. นางรัชนี ฤทธาภยั                     นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีชลบุรีช านาญการพิเศษ 

ผู้สอบบัญชี ส านักงบัญชีทองเอก จ ากดั ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
                     1. นายศกัด์ิชาย จนัทร์เรือง            ผูแ้ทน ผูส้อบบญัชี  

เร่ิมประชุม เวลา  13.00 น. 
นายชูชาติ พนสัอมัพร ประธานกรรมการ ด าเนินการกล่าวรายงานวตัถุประสงคข์องการประชุมใหญ่สามญั

ประจ าปี 2563 ต่อประธานท่ีประชุม 
นายอดุลย ์คนมัน่ สหกรณ์จงัหวดัชลบุรี ไดแ้สดงความยนิดีและช่ืนชมในการจดัประชุมใหญ่ ซ่ึงถือเป็นมิติ

ใหม่คร้ังแรกของประเทศท่ีมีการประชุมโดยระบบเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีน ามาผสมผสานกนัในสถานการณ์ COVID-19 
ท่ียงัมีการแพร่ระบาดอยู ่ และเป็นมาตรการการป้องกนั COVID-19  ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ดว้ยการจดัใหส้มาชิกท่ี
กระจายอยูใ่นทุกภูมิภาคของประเทศไดรั้บฟังการประชุมใหญ่ผา่นระบบ V i d e o  C o n f e r e n c e และสามารถ 
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แสดงความคิดเห็นและส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ฯผา่นส่ือต่างๆ เขา้มาได ้
การประชุมใหญ่ในแต่ละปีตอ้งจดัใหมี้ข้ึนหลงัจากปิดบญัชีแลว้ภายใน 150 วนั ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีก าหนดไว ้

เพื่อให้สมาชิกไดรั้บทราบผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และจดัให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ผูต้รวจสอบ
กิจการ ท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาเป็นผูแ้ทนในการบริหารจดัการสหกรณ์ฯ ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 

การบริหารงานสหกรณ์ฯ อาจมีความเส่ียงบา้งแมจ้ะพยายามปิดจุดอ่อนแล้ว เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดอาจ
เกิดข้ึนได้ ซ่ึงในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ COVID-19 ท  าให้เกิดปัญหาความเส่ียงของการลงทุนต่างๆ มีการประกาศใช้
กฎกระทรวงใหม่ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2562 ซ่ึงกระทบกบัสมาชิกในเร่ืองของการกูเ้งิน
โดยเฉพาะงวดช าระหน้ีเงินกูส้ามญัคงเหลือไม่เกิน 150 งวดและเงินกูพ้ิเศษคงเหลือไม่เกิน 360 งวด หากสหกรณ์ใด
ก าหนดไวเ้กินกวา่น้ีตอ้งปรับลดลงมาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ท่ีส าคญัในเร่ืองการตรวจสอบขอ้มูลเครดิตบูโรถือ
เป็นส่ิงท่ีส าคญั ก าหนดเงินเหลือใชไ้ม่น้อยกว่า 30% ของเงินเดือน สมาชิกตอ้งมีการวางแผนและเตรียมความพร้อม 
สหกรณ์ฯ ตอ้งดูงวดของการช าระหน้ีใหส้มาชิกสามารถส่งช าระคืนไดห้ากไม่สามารถส่งช าระไดต้อ้งมีผลกระทบต่อ
การจดัชั้นคุณภาพลูกหน้ี คณะกรรมการและผูต้รวจสอบกิจการทุกท่านต้องร่วมกันขบัเคล่ือนสหกรณ์ฯ เพื่อให้
สมาชิกมีสวสัดิการท่ีดี มีการกินดีอยูดี่ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ ขออ านวยพรให้การประชุมใหญ่ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
และขอใหส้มาชิกมีความสุขทุกคน 
 นายชูชาติ พนสัอมัพร ประธานกรรมการ ไดน้ าเสนอขอ้มูลการเปล่ียนแปลงและด าเนินของคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 36 ไดรั้บทราบก่อนเขา้วาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. การปรับเปล่ียนรูปแบบการประชุมใหญ่ 
 การท่ีต้องปฏิบติัตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 แม้ขณะน้ีภายในประเทศ
สถานการณ์จะดีข้ึน แต่ภายนอกประเทศยงัคงมีความรุนแรงอยู ่และความเส่ียงท่ีจะเกิดการระบาดภายในประเทศรอบ
ท่ีสองยงัคงมีอยู่ จึงจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามมาตรการการควบคุมอย่างต่อเน่ือง และมีความห่วงใยจากผูบ้ริหารบริษทั 
PTT และ PTTGROUP ของการท่ีน าสมาชิกจ านวนมากมารวมกนั ถึงแมจ้ะขยายไปยงัสถานท่ีท่ีสามารถรองรับคน
จ านวนมากได ้ซ่ึงหากพบวา่มีผูติ้ดเช้ือแมเ้พียงรายเดียว ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจะตอ้งเป็นกลุ่มเส่ียงและตอ้งกกัตวั
ระยะเวลา 14 วนั ท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการท างานของทุกท่านได ้ 
 2. การเปล่ียนสถานท่ีจดัการประชุมใหญ่ 
              จากเดิมก าหนดท่ีจะจดัประชุมใหญ่ดว้ยจ านวนสมาชิกไม่เกิน 150 คน ให้มากกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้
อย่างน้อย 100 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนยป์ฏิบติัการชลบุรี ซ่ึงรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมได ้150 คน แต่ดว้ยภารกิจ
เร่งด่วนในเร่ืองของการเป็นศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉินของระบบท่อฯ จึงไม่สามารถใชเ้ป็นสถานท่ีประชุมได ้ประกอบ
กบัมีสมาชิกแจง้เขา้ร่วมประชุมมีจ านวนทั้งหมด 288 คน จึงไดเ้ปล่ียนสถานท่ีมาเป็นโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ซ่ึง
สามารถรองรับการประชุมได้ประมาณ 300 คน โดยยงัคงจดัมาตรการรองรับ COVID-19  และรองรับการจดัให้
สมาชิกรับชมผา่นระบบ Video Conference ได ้
 3. การออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ 
 การออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะสมาชิกผูท่ี้แจง้ความจ านงเป็นหนงัสือและมาลง
ลายม่ือช่ือเขา้ประชุมใหญ่ ณ สถานท่ีน้ี (คือในห้องประชุมแสนสุข โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ )เท่านั้นส่วนผูท่ี้รับฟัง
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การประชุมใหญ่ผ่านระบบ Video Conference สามารถสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ มาทาง Online ได้
ตลอดเวลา  
 4. การจ่ายเงินช่วยค่าอาหาร 
               การจ่ายเงินช่วยค่าอาหารเป็นการจ่ายให้กบัสมาชิกทุกคน คนละ 700 บาท (จ านวนสมาชิก ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 ท่ียงัมีสมาชิกภาพจะไดรั้บเงินช่วยค่าอาหาร) ซ่ึงถือวา่สมาชิกทุกคนสามารถเขา้ฟังการประชุมได้
โดยผา่นทาง Online  ส่วนสมาชิกผูท่ี้มาเขา้ร่วมประชุมและอยูป่ระชุมท่ีห้องประชุมใหญ่และอยู่ร่วมในห้องประชุม
แสนสุข โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จนจบการประชุมจะใดรั้บเพิ่มท่านละ 1,000 บาท เพื่อเป็นเงินตอบแทนสมาชิกท่ี
ท าใหก้ารประชุมใหญ่ ครบองคป์ระชุม  
 5. การใหค้วามช่วยเหลือสมาชิก ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 
               ปีน้ีมีโครงการช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน 
กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ดว้ยการงดส่งค่าหุ้นและหน้ีเงินกูเ้ฉพาะเงินตน้ มีสมาชิกเขา้ร่วมโครงการ
ทั้งหมดจ านวน 368 คน เป็นยอดเงินท่ีงดส่งทั้งหมด 5.98 ลา้นบาทต่อเดือน 
 6. การบริหารจดัการลูกหน้ีท่ีขาดสมาชิกภาพเน่ืองจากการออกจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยไม่ลาออก
จากงาน 
 เม่ือสมาชิกลาออกจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยข้อบังคับจะต้องขาดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก   
สหกรณ์ฯ ด้วย ซ่ึงคณะกรรมการไดใ้ห้ความช่วยเหลือกรณีท่ีสมาชิกขาดสมาชิกภาพและไม่สามารถช าระหน้ีได้
ทั้งหมด โดยคณะกรรมการไดมี้การผอ่นปรนและมีเง่ือนไขดงัน้ี 
 (1) ตอ้งน าเงินท่ีไดรั้บจากการออกจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพทั้งหมดช าระหน้ี 
                (2) ยอมรับเง่ือนไขหน้ีส่วนท่ีเหลือ ตอ้งผอ่นช าระต่อดว้ยอตัราดอกเบ้ียมากกวา่ลูกหน้ีปกติร้อยละ 2 
                (3) ยนิยอมใหบ้ริษทัตน้สังกดัหกัเงินเดือนเพื่อช าระหน้ีส่วนท่ีเหลือ 
 (4) หากขาดการช าระหน้ีงวดใดงวดหน่ึงหรือไม่สามารถช าระหน้ีคืนได ้ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯด าเนินคดี 
                และการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 ในวนัน้ี จะมีวาระเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัของสมาชิกในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพดว้ย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
สมาชิกท่ีมีความจ าเป็นตอ้งลาออกจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 7. การเปล่ียนแปลงการลงทุน 
     ในปีบญัชีท่ีผ่านมาเงินท่ีเหลือจากการบริหารจดัการให้สมาชิกกู ้ สหกรณ์ฯ จะน าไปลงทุนในชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั เป็นส่วนใหญ่ในลกัษณะการลงทุนในหุ้นและเงินฝาก ท าให้เงินท่ีลงทุน
ในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั มีจ  านวนมาก คณะกรรมการด าเนินการไดเ้ห็นควรบริหารความ
เส่ียงโดยกระจายการลงทุนในหลายๆ ดา้น ประกอบกบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั มีการจ ากดั
จ านวนการถือหุ้นของสหกรณ์สมาชิก รวมทั้ งอัตราดอกเบ้ียเงินฝากปรับลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ ท าให้
คณะกรรมการตดัสินใจลงทุนตามนโยบายและมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 ในหุน้ของบริษทั PTTGROUP 
ซ่ึงเช่ือมัน่วา่หุน้ของ PTTGROUP มีความมัน่คง และมีอตัราผลตอบแทนเทียบไดก้บัสถาบนัการเงินอ่ืน  
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 ปัจจุบนัมีการลงทุนในหุ้นของบริษทั PTT จ านวน 430.06 ลา้นบาท และ PTTGC จ  านวน 51.16 ลา้นบาท 
โดยท่ีผา่นมาไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนมาแลว้เป็นจ านวนเงิน 6.63 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นการกระจายความเส่ียง
ของการลงทุน 

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
               นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผู ้จ ัดการ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบการบริหารงานต่างๆ ท่ี
คณะกรรมการไดมี้การด าเนินการในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

1. การด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย 

การด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย 
อยูร่ะหวา่งบงัคบัคดี 1 ราย 2,038,138.86 บาท 
(ศาลตดัสิน 5 ต.ค.63) รอบงัคบัคดี 1 ราย 3,585,921.90 บาท 
บงัคบัคดีแลว้ใชห้น้ีไม่ครบ 1 ราย 518,982.50 บาท 
รอฟ้อง ตามมติ คกก.ชุดท่ี 36 4 ราย 7,746,101.30 บาท 
รอดด าเนินคดี 5 ราย 14,753,045.29 บาท 
รวมทั้งส้ิน 12 ราย 28,642,189.85 บาท 

         คณะกรรมการด าเนินการไดบ้ริหารจดัการสมาชิกท่ีปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ 
และไม่สามารถช าระหน้ีคืนให้กบัสหกรณ์ฯ ได ้สหกรณ์ฯไม่มีทางเลือกจึงตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมายด าเนินคดี
จ านวน 12 ราย เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 28,642,189.85 บาท (ยีสิ่บแปดลา้นหกแสนส่ีหม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยแปดสิบ
เกา้บาทแปดสิบหา้สตางค)์ แยกเป็นดงัน้ี 

           (1) คดีท่ีสหกรณ์ฯ ฟ้องสมาชิกซ่ึงศาลมีค าพิพากษา และอยูร่ะหวา่งการบงัคบัคดี  จ  านวน 1 ราย เป็นจ านวน
เงิน 2,038,138.86 บาท (สองลา้นสามหม่ืนแปดพนัหน่ึงร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
            (2) คดีท่ีสหกรณ์ฯ ฟ้องสมาชิกและอยูร่ะหว่างชั้นการพิจารณาคดีของศาล จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน
รวม 3,585,921.90 บาท (สามลา้นหา้แสนแปดหม่ืนหา้พนัเกา้ร้อยยีสิ่บเอด็บาทเกา้สิบสตางค)์ 
          (3) คดีท่ีสหกรณ์ฯ ฟ้องสมาชิกซ่ึงศาลมีค าพิพากษาคดีถึงท่ีสุด และมีค าสั่งให้เจา้พนักงานบงัคบัคดี ยึด
ทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีเงินกูข้ายทอดตลาดช าระหน้ีสหกรณ์ฯ ซ่ึงไดรั้บเงินไม่พอช าระหน้ี และมีการ
สืบทรัพยเ์พิ่มเติมแลว้ ปรากฏวา่ไม่พบมีทรัพยใ์ด ๆ อีก จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 518,982.50 บาท (หา้แสนหน่ึง
หม่ืนแปดพนัเกา้ร้อยแปดสิบสองบาทหา้สิบสตางค)์  
              (4) คดีท่ีสหกรณ์ฯ เตรียมฟ้องคดีตามมาตรการทางกฎหมายกบัสมาชิก จ านวน 4 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 
7,746,101.30 บาท (เจด็ลา้นเจด็แสนส่ีหม่ืนหกพนัหน่ึงร้อยหน่ึงบาทสามสิบสตางค)์ 
             (5) คดีท่ีสหกรณ์ฯเตรียมด าเนินคดีตามมาตรการทางกฎหมายและอยู่ระหว่างการออกหนงัสือบอกกล่าว
ช าระหน้ีกบัสมาชิก จ านวน 5 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 14,753,045.29 บาท (สิบส่ีลา้นเจ็ดแสนห้าหม่ืนสามพนัส่ีสิบ
หา้บาทยีสิ่บเกา้สตางค)์ 
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             (6) คดีท่ีอยูร่ะหวา่งติดตามและสืบทรัพย ์เน่ืองจากมีอายุความบงัคบัคดีเหลืออยู ่จ  านวน 4 ราย มูลหน้ีรวม
เป็นจ านวนเงิน 1,627,661.23 บาท (หน่ึงลา้นหกแสนสองหม่ืนเจด็พนัหกร้อยหกสิบเอด็บาทยีสิ่บสามสตางค)์   

รายการ สถานะลูกหนี ้ ยอดหนีค้งเหลือ การด าเนินการของฝ่าย
กฎหมายตามมติของ 

คกก. 

อายุความคงเหลือ 
นับจากเดือน     

ต.ค.63 เป็นต้นไป 

1. นายสมฤทธ์ิชัย 
สกุลธนวงศ์   
อดีตสมาชิกเลขที ่ 
004967 
สังกดัเดิม GCME 
 

1. ศาลมีค าพิพากษา 
28 พ.ค. 62 คดีแดงท่ี 
ผบ.5435/2561 
2. ขายทอดตลาด
ทรัพย ์เม่ือวนัท่ี     
21 ธ.ค. 62 ในราคา 
1,370,000.00 บาท 
3. ไดรั้บช าระหน้ี 
เม่ือวนัท่ี 20 มี.ค. 63 
ช าระเงินตน้  
1,077,586.84 บาท 
และช าระดอกเบ้ีย 
292,413.16 บาท 

- เงินกูพ้ิเศษเพื่อ
การเคหะ สัญญา
เลขท่ี พอ.007/58 
ยอดหน้ีคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 20 มี.ค.63  
518,982.50 บาท 
ไม่รวมดอกเบ้ีย 
 

- สหกรณ์ฯ ไดด้ าเนินการ
สืบทรัพยเ์พิ่มเติมแลว้
ไม่พบทรัพยสิ์นใดๆ  
- รอด าเนินการฟ้องคดี
ตามสัญญากูย้มืเงินใน
จ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระ
หน้ีไม่ครบ จ านวน 
518,982.50 บาท 

 

- อายคุวามคงเหลือ
ในการบงัคบัคดี  
7 ปี 7 เดือน  
- อายุความครบ   
10 ปี วนัที ่        
28 พ.ค. 71  

 
 

2. นายภานุวฒัน์    
จีนาวุธ   
อดีตสมาชิกเลขที่ 
005050 
สังกดัเดิม GCME 
 

1. ศาลมีค าพิพากษา 
6 มี.ค. 62 คดีแดงท่ี 
ผบ.497/2562 
2. ตดัหน้ีสูญ ตามมติ
ท่ีประชุมใหญ่ คร้ังท่ี 
1/2562 วนัท่ี          
21 พ.ย. 62 

- เงินกูพ้ิเศษเพื่อ
การเคหะ สัญญา
เลขท่ี พอ.060/59 
ยอดหน้ีคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 21 พ.ย.62 
895,114.97 บาท 
ไม่รวมดอกเบ้ีย 
 

- สหกรณ์ฯ ไดด้ าเนินการ
สืบทรัพยเ์พิ่มเติมแลว้
ไม่พบทรัพยสิ์นใดๆ  

 

- อายคุวามคงเหลือ
ในการบงัคบัคดี 
8 ปี 5 เดือน  
- อายุความครบ   
10 ปี วนัที ่          
6 มี.ค. 72  
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3. นายปริญญา    
สุรภา    
อดีตสมาชิกเลขที ่ 
004954 
สังกดัเดิม GCME 
 

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

- เงินกูส้ามญั 
สัญญาเลขท่ี 
 สม.0997/55   
ยอดหน้ีคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 21 พ.ย. 62 
99,634.76 บาท 
ไม่รวมดอกเบ้ีย 
- มีผูค้  ้าประกนั 
จ านวน 2 คน 
1. นายอนนันิพล 
ผลทางงาน 
No.004969 
2. นายพนม     
นามนอก 
No.004893 

- สหกรณ์ฯ ไดด้ าเนินการ
สืบทรัพยเ์พิ่มเติมแลว้
ไม่พบทรัพยสิ์นใดๆ  
- เม่ือวนัท่ี 25 มิ.ย. 62 
ศาลสั่งเป็นบุคคล
ลม้ละลาย 2 คน คือ 
1. นายปริญญา สุรภา 
(ผูกู้)้ 

    2. นายอนนันิพล        
ผลทางงาน (ผูค้  ้า) 

 

- อายคุวามคงเหลือ
ในการบงัคบัคดี  
7 ปี 7 เดือน  
- อายุความครบ   
10 ปี วนัที ่ 
30 พ.ค. 71  

 

4. นายสุรศักดิ์     
ไวว่อง    
อดีตสมาชิกเลขที ่ 
005839 
สังกดัเดิม GCME 
 

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

- เงินกูฉุ้กเฉิน 
สัญญาเลขท่ี     
ฉฉ.0124/57     
ยอดหน้ีคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 17 พ.ย. 59 
113,925.00 บาท 
ไม่รวมดอกเบ้ีย 

- สหกรณ์ฯ ไดด้ าเนินการ
สืบทรัพยเ์พิ่มเติมแลว้
ไม่พบทรัพยสิ์นใดๆ  

 

- อายคุวามคงเหลือ
ในการบงัคบัคดี  
4 ปี 2 เดือน  
- อายุความครบ   
10 ปี วนัที ่ 
8 ธ.ค. 67 

เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนหน้ีดอ้ยคุณภาพกบัเงินให้สมาชิกกู ้คิดเป็นร้อยละ 0.66  โดยสัดส่วนค่ากลางของ
สหกรณ์ออมทรัพยท์ั้งประเทศจะอยูท่ี่ร้อยละ 0.28 

2. การพิจารณาปรับแก้ไขระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารงาน
ของสหกรณ์ฯ  
             ในระหว่างปี คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาแก้ไขระเบียบและข้อปฏิบติัต่างๆ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการบริหาร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก  
            โดยรายละเอียดท่ีส าคญัของการแกไ้ขมีดงัน้ี 
                 (1) เงินไดร้ายเดือน หมายถึง เงินเดือน รวมกบัเงินรายไดอ่ื้นๆ ท่ีไดรั้บเป็นประจ า และเป็นจ านวนท่ีแน่นอน 
ไดแ้ก่ 
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                    1. เงินค่าปฏิบติังานต่างจงัหวดั 
                  2. เงินค่าปฏิบติังานกะ 
                     3. เงินค่าเช่าบา้น 
              (2) การยื่นเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาอนุมติัให้เงินกูแ้ก่สมาชิก สมาชิกผูย้ื่นค าขอกูเ้งินจะตอ้ง
ส่งเอกสารหลกัฐานปัจจุบนัท่ีเป็นจริง ในการน าเงินกูท่ี้จะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัไปใชใ้หต้รงตามวตัถุประสงคแ์ห่ง
การขอกูเ้งิน 
 (3) การส่งเงินงวดช าระหน้ีทุกประเภท ให้สมาชิกส่งโดยวิธีหกัเงินเดือนของสมาชิกผูกู้ ้โดยท าหนงัสือให้
ความยนิยอม และตามขอ้ตกลงใหค้วามร่วมมือของนายจา้ง ค่าใชจ่้ายท่ีสมาชิกช าระใหส้หกรณ์ฯ ท่ีเกิดจากการส่งเงิน
ตน้ เงินดอกเบ้ีย ของเงินกูทุ้กประเภทรวมกนัทั้งหมดตอ้งไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินไดร้ายเดือน และจะตอ้งมีเงินเดือน
เหลือใชไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 และไม่นอ้ยกวา่ 5,000.00 บาทต่อเดือน ยกเวน้สมาชิกพิเศษ 
               (4) จ  านวนเงินกู้สามญั ท่ีให้แก่สมาชิกผูกู้ ้คนหน่ึงนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ต้องอยู่
ภายใตห้ลกัเกณฑ ์
 1. วงเงินกูไ้ดสู้งสุดไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือน และไม่เกิน 10 เท่าของเงินหุ้นสะสม และยอดเงินกูต้อ้ง
ไม่เกิน 5,000,000.00 บาท ยกเวน้การขอกูไ้ม่เกินจากมูลค่าหุ้นและเงินฝากท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ฯ สามารถกูไ้ดสู้งกวา่ 
5,000,000.00 บาท เท่ากบัมูลค่าหุน้และเงินฝากท่ีมีอยู ่ณ วนัยืน่กู ้
 2. วงเงินกู้สูงสุด คณะกรรมการจะประกาศขอ้ปฏิบติัและหลกัเกณฑ์ ตามสภาพเศรษฐกิจ และการ
บริหารความเส่ียงตามปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
  - ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
                           - เงินไดร้ายเดือนของสมาชิกผูกู้ ้
                           - เงินหุน้และเงินฝากท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ฯ 
                           - การช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
                           - การใชส้มาชิกค ้าประกนั 
                           - การตรวจสอบขอ้มูลเครดิตจากบริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) 
                  3. ต้องมีเงินหุ้นสะสม ในวันท่ียื่นค าขอกู้เ งินสามัญ สอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด ห้ามสมาชิกผูกู้เ้พิ่มเงินค่าหุ้นเพื่อให้เกิดสิทธิการค านวนยอดวงเงินกู ้ยกเวน้การเพิ่มเงินค่าหุน้
รายเดือนตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั วา่ดว้ยหุน้ 

     สมาชิกท่ีมีความจ าเป็นต้องกู้เงินเกินสิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ตามข้อ 2 
คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาอนุมติัให้กูเ้งินเกินสิทธิได ้เม่ือสมาชิกมีเหตุผลความจ าเป็น โดยแสดงเอกสาร
หรือหลกัฐานท่ีเป็นจริงและเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ครบถว้น ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาประกอบการอนมติั 
        3. การจ่ายเงินตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนสวสัดิการ  

3.1 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุนสวัสดิการ ตามขอ้ 7 ทุนสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิกเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 2,006,000.00 บาท (สองลา้นหกพนับาทถว้น) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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                 (1) จ่ายเงินทุนสวสัดิการให้กบัทายาทสมาชิกทีเ่สียชีวติ จ านวน 10 ราย เป็นจ านวนเงิน 1,560,000.00 บาท 
                     1.  นายสมมิตร ชุ่มเงิน  เลขท่ีสมาชิก 00373  อายสุมาชิก 33 ปี 1 เดือน     
                            สังกดั สมาชิกพิเศษ  จ านวน 200,000.00  บาท   
                  2.  นายสมพล พลอยปรีดา  เลขท่ีสมาชิก 00533  อายสุมาชิก 30 ปี     
                           สังกดั สมาชิกพิเศษ จ านวน 200,000.00  บาท   
                    3.  นางสาวอลิสา สร้อยทอง  เลขท่ีสมาชิก 00953  อายสุมาชิก 25 ปี 3 เดือน   
                           สังกดั บริษทั PTT จ  านวน 200,000.00  บาท   
                    4.  นายโกศล ตั้งกลชาญ  เลขท่ีสมาชิก 01198  อายสุมาชิก 23 ปี  
                           สังกดั บริษทั PTTGC จ  านวน 200,000.00  บาท   
                    5.  นายพลเดช สีฐาน เลขท่ีสมาชิก 01714 อายสุมาชิก 20 ปี 9 เดือน   
                           สังกดั บริษทั PTTGC จ  านวน 200,000.00  บาท   
                    6.  นายสมบติั ปทุมุตต์รังษี เลขท่ีสมาชิก 02477 อายสุมาชิก 17 ปี 8 เดือน   
                           สังกดั บริษทั PTTOR จ  านวน 120,000.00  บาท   
                   7.  นางสาวประไพพร สุทธิรัตน์ เลขท่ีสมาชิก 02532 อายสุมาชิก 17 ปี 3 เดือน   
                           สังกดั สมาชิกพิเศษ จ านวน 120,000.00  บาท   
                    8.  นายรุ่งโรจน์ ดวงประเสริฐศรี เลขท่ีสมาชิก 03141 อายสุมาชิก 14 ปี 6 เดือน   
                           สังกดั บริษทั PTTGC จ  านวน 120,000.00  บาท   
                    9.  นายกิตติ อุทธาเครือ เลขท่ีสมาชิก 04358 อายสุมาชิก 11 ปี 1 เดือน   
                           สังกดั บริษทั TTT จ านวน 120,000.00  บาท   
                  10. นายอนุสรณ์ กลดัแป้น เลขท่ีสมาชิก 05700 อายสุมาชิก 8 ปี 6 เดือน   
                          สังกดั บริษทั PTTGC จ านวน 80,000.00  บาท   
  (2) จ่ายเป็นค่าพวงหรีดที่น าไปเคารพศพสมาชิก และครอบครัวกรรมการที่เสียชีวิต จ านวน 6 ศพ เป็น
จ านวนเงิน 6,000.00 บาท 
  (3) จ่ายเงินเพ่ือร่วมท าบุญงานศพบุคคลในครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต จ านวน  88 ราย เป็นจ านวนเงิน 
440,000.00 บาท 
         3.2 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการ ตามข้อ 8 ทุนสวัสดิการสมาชิก เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 701,000.00 บาท 
(เจ็ดแสนหน่ึงพนับาทถ้วน) โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 
                สหกรณ์ฯ ไดจ่้ายเงินเก่ียวกบัสวสัดิการใหก้บัสมาชิก จ านวน 251 ราย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
                  (1) สมาชิกเกษียณอาย ุจ  านวน 38 รายๆ ละ 10,000.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 380,000.00 บาท 
                  (2) สมาชิกเจ็บป่วยเขา้รับการรักษาพยาบาลเป็นคนไขใ้น จ านวน 108 รายๆละ 2,000.00 บาท  เป็น
จ านวนเงิน 216,000.00 บาท (กรณีพกัรักษาตวัตั้งแต่ 2 คืน 3 วนัข้ึนไป ใหไ้ดรั้บเงินช่วยเหลือไม่เกิน 2 คร้ัง ต่อปี)  
                  (3) สมาชิกสมรสและจดทะเบียนตามกฎหมาย จ านวน 21 รายๆ ละ 1,000.00 บาท  เป็นจ านวนเงิน 
21,000.00 บาท   
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                  (4) สมาชิกมีบุตรจ่ายเงินรับขวญัทายาทใหม่ จ  านวน 84 รายๆ ละ 1,000.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 
84,000.00 บาท   
 4.  สหกรณ์ฯ ท าประกันชีวิตกลุ่ ม  ใ ห้สมาชิกทุกคน กับบริษัท ทิพยประกันภัย  จ ากัด  (มหาชน)  
             สหกรณ์ฯช าระเบ้ียประกนัในปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1,904,230.00 บาท  
             สมาชิกประสบอุบติัเหตุสูญเสียอวยัวะ จ านวน 1 ราย  
            บริษทัฯ จ่ายเงินสินไหมทดแทนจากประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม  จ  านวน 30,000.00 บาท 
             สหกรณ์ฯ ไดน้ าส่งมอบใหก้บัสมาชิกเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
        5. มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
            สหกรณ์ฯ ไดม้อบทุนการศึกษาใหก้บับุตรของสมาชิก จ านวน 251 ทุน เป็นเงินทั้งส้ิน 1,448,000.00 บาท มี
รายละเอียดดงัน้ี 
   1. ระดบัประถมศึกษาท่ี 1-3 จ านวน 53 ทุนๆ ละ 4,000.00 บาท เป็นเงิน 212,000.00 บาท 
  2. ระดบัประถมศึกษาท่ี 4-6 จ  านวน 51 ทุนๆ ละ 4,000.00 บาท เป็นเงิน 204,000.00 บาท 
  3. ระดบัมธัยมศึกษาท่ี 1-3 จ  านวน 50 ทุนๆ ละ 5,000.00 บาท เป็นเงิน 250,000.00 บาท 
  4. ระดบัมธัยมศึกษาท่ี 4-6 ปวช., ปวส. จ านวน 47 ทุนๆ ละ 6,000.00 บาท เป็นเงิน 282,000.00 บาท 
  5. ระดบัอุดมศึกษา/ปริญญาตรี จ านวน 50 ทุนๆ ละ 10,000.00 บาท เป็นเงิน 500,000.00 บาท 
       6. การสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์อ่ืน องค์กรต่างๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการอ่ืน 
            สหกรณ์ฯ ไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในรูปของสาธารณกุศล สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กบัหน่วย
ราชการสหกรณ์ และชมรมสหกรณ์ต่างๆ ในรูปของการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนั เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน  24,100.00  บาท 
        7. การส่งผู้แทนของสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุม สัมมนากับสหกรณ์อ่ืน หน่วยราชการ หน่วยงานเอกชน และ
เป็นวทิยากรให้กบักองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงาน 
            7.1 เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
            7.2 เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
            7.3 เขา้ร่วมสัมมนากบัหน่วยงานภาคราชการและหน่วยงานภาคเอกชน 
            7.4 เขา้ร่วมสัมมนากบัเขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวนัออก 
            7.5 กรรมการผูจ้ดัการ รับเชิญเป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริหารการเงินใหห้น่วยงานภายใน
และภายนอกสหกรณ์ ดงัน้ี 
                     - ปัจฉิมนิเทศพนกังานเกษียณอาย ุปี 2563 ของบริษทั ปตท.จ ากดั(มหาชน) 
                     -  พนักงานของบริษัทโกลว์พลังงาน  จ ากัด  (GLOW)  รับโอนมา เ ป็นพนักงานของบริษัท  
                        โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (GPSC) 
                     - สมาชิก เจา้หนา้ท่ี และกรรมการชุดใหม่ ของสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานซีเคียวริเคอร์ จ  ากดั 
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     สหกรณ์ฯ จดัให้มีบริการสัญจร สหกรณ์เคล่ือนท่ีให้กบัสมาชิกท่ีจงัหวดัระยอง สัปดาห์ละ 1 คร้ัง บริเวณ
ชั้น 2 ของร้าน CAFÉ AMAZON สถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ขา้งโรงแยกก๊าซระยอง และมีสมาชิกเขา้มาใช้บริการ
สอบถามเก่ียวกบัการใชบ้ริการเงินกู ้การฝากเงิน หรือการเปล่ียนแปลงผูรั้บผลประโยชน์ 
  หากสมาชิกเห็นวา่ดีและมีประโยชน์ให้ส่งขอ้เสนอแนะไว ้เพื่อคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่จะไดรั้บ
ไปปรับปรุงด าเนินการต่อไป     

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
              นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณารายงานการประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 2562 ตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 2563 หน้าท่ี 15 ถึงหน้าท่ี 55 โดยสมาชิกสามารถดาวน์
โหลดเอกสารได้ท่ี www.pttngbsc.com และสหกรณ์ฯได้ส่งข้อมูลให้สมาชิกได้รับทราบล่วงหน้าตั้ งแต่วนัท่ี 5 
พฤศจิกายน 2563 มีการปรับเปล่ียนขอ้มูลใหเ้หมาะสม และเป็นปัจจุบนั  
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 โดยไม่มีการแกไ้ข ส าหรับคะแนน
เสียงส่วนมากจ านวน 195 คะแนน จากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 250 คน 

วาระที ่3 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และขาดสมาชิกภาพ ประจ าปี 2563 
  นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ แจ้งให้ทราบว่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  สหกรณ์ออมทรัพย์
ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั มีสมาชิกทั้งส้ิน จ านวน 5,406 คน ในระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงของสมาชิก ดงัน้ี 
  สมาชิกเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562               5,124  คน 
          สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งปี                               373  คน 
        สมาชิกขาดสมาชิกภาพ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 40      91  คน 

8. การให้บริการสัญจร สหกรณ์เคล่ือนทีแ่ก่สมาชิก 
เร่ืองทีส่มาชิกรับบริการ ณ ร้าน CAFÉ AMAZON ช้ัน 2 สถานีบริการน า้มัน ปตท.ข้างโรงแยกก๊าซระยอง 

วนัที่
ให้บริการ 

สมัคร
สมาชิก 

เงิน
ฝาก 

เงินกู้ ออมเงิน หุ้น 
ผู้รับ

ประโยชน์ 
NPL/ 

คดีความ 
รับ

สวสัดิการ 
อ่ืน ๆ 

รวม
บริการ 

(คน) (บัญชี) (สัญญา) (คน) (คน) (คน) (รายการ) (รายการ) (เร่ือง) (เร่ือง) 

7-ต.ค.-63 0 0 6 0 0 1 0 1 0 8 

14-ต.ค.-63 1 1 3 2 0 0 0 1 2 10 

21-ต.ค.-63 1 2 1 0 1 0 1 0 0 6 

28-ต.ค.-63 0 0 2 0 0 0 3 0 0 5 

4-พ.ย.-63 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4 

11-พ.ย.-63 0 3 2 0 0 0 2 0 0 7 

รวม(เร่ือง) 3 6 16 3 1 1 6 2 2 40 

         เฉลีย่ 7 

http://www.pttngbsc.com/
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  รวมสมาชิกทั้งส้ิน                               5,406  คน 
  เพิ่มข้ึนจากปี 2562                           282  คน 
  เพิ่มข้ึนร้อยละ                                                    5.50     
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระที ่4 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
  นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมใหญ่ให้ทราบผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2563 โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 57 ถึงหนา้ท่ี 63 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2563 
      สหกรณ์ฯ ไดใ้หบ้ริการเงินกูแ้ก่สมาชิกในแต่ละประเภทเป็นเงิน 1,187.23 ลา้นบาท ของจ านวนสัญญาเงินกู้
โดยรวม 1,171 สัญญา ซ่ึงสามารถแยกเป็นสัญญาแต่ละประเภทไดด้งัน้ี 
              เงินกูฉุ้กเฉิน                  301 สัญญา       เป็นเงินทั้งส้ิน        26.77 ลา้นบาท 
        เงินกูโ้ครงการ             52 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน      26.07 ลา้นบาท 
               เงินกูส้ามญัเพื่อการทัว่ไป   641 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน      840.89 ลา้นบาท 
              เงินกูส้ามญัเพื่อยานพาหนะ       1 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน      1.10 ลา้นบาท 
             เงินกูพ้ิเศษเพื่อการอ่ืนใด                 33 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน    78.22 ลา้นบาท 
               เงินกูพ้ิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์      143 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน      214.18 ลา้นบาท 
 2. การให้บริการรับฝากเงินแก่สมาชิกระหว่างปี 2563 
   สมาชิกไดใ้ชบ้ริการเงินรับฝากหลากหลายประเภท โดยเป็นการฝากเปิดบญัชีใหม่ ฝากเพิ่มและถอนคืนเงิน
ฝากตามภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้การเคล่ือนไหวของปริมาณเงินรับฝากและถอนคืนเงินฝากของสมาชิกอยูใ่นระดบัท่ี
ค่อนขา้งสูง ส าหรับอตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากท่ีสหกรณ์ฯ จ่ายใหก้บัสมาชิกมีอตัราสูงกวา่สถาบนัการเงินอ่ืนๆ  
          3. การน าเงินหมุนเวยีนลงทุนกบัสถาบันการเงินระหว่างปี  2563 
           คณะกรรมการด าเนินการไดน้ าเงินหมุนเวยีนไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์ท่ีสูงสุด โดย
ค านึงถึงความมัน่คง ปลอดภยั และสะดวกต่อการถอนคืน บริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและไดรั้บประสิทธิผล
มากท่ีสุด  ส าหรับอตัราผลตอบแทนจะแตกต่างกนัตามแต่ระยะเวลา ประเภทของการลงทุนนั้น  
  โดยภาพรวมการลงทุนส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของเงินฝากประจ าและเงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงจะแตกต่างกนัใน
ดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บตามระยะเวลาของการฝาก โดยการลงทุนในแต่ละประเภทจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
และให้เกิดความสะดวกต่อการถอนคืน ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจะสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารและสถาบนั
การเงินอ่ืน ซ่ึงการลงทุนส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  
  ส าหรับการลงทุนในรูปของการถือหุน้สามญั PTT, PTTGC และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ ากดั เป็นการลงทุนระยะยาว ผลตอบแทนข้ึนอยูก่บัผลประกอบการของแต่ละแห่ง ซ่ึงผลตอบแทนโดยรวมอตัราสูง
กวา่เงินฝากสถาบนัการเงิน 
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        4. การเคล่ือนไหวของปริมาณทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 2563 
     ปริมาณเงินทุนท่ีเขา้สู่ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ฯ โดยภาพรวมจะมาจากทุนเรือนหุน้ของสมาชิกใน
แต่ละเดือนเป็นส่วนใหญ่ เป็นเงินทุนระยะยาวท่ีช่วยเสริมสร้างฐานะความมัน่คงและการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ
แบบยัง่ยืนต่อสหกรณ์ฯ ส่วนผลตอบแทนส าหรับทุนเรือนหุ้นจะอยู่ในรูปของเงินปันผลท่ีจะได้รับการจดัสรรจาก
ก าไร โดยไม่มีการก าหนดอัตราผลตอบแทนท่ีแน่นอนไว ้ ซ่ึงแตกต่างจากเงินรับฝากของสมาชิกท่ีจะได้รับ
ผลตอบแทนตามระยะเวลาและอตัราดอกเบ้ียท่ีไดต้กลงกนั   
          5. สรุปสถานการณ์การเงินของสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2563 
  สมาชิกสามารถเทียบเคียงการบริหารงานของสหกรณ์ฯ จากปริมาณเงินทุนต่างๆ ท่ีสหกรณ์ฯ มีอยูไ่ดโ้ดย
พิจารณาจาก ทุนสะสมต่างๆ ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว และเงินให้สมาชิกกู ้โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 
               - ทุนส ารองและทุนสะสม                    250.41 ลา้นบาท 
                - ทุนเรือนหุน้                                 4,550.83 ลา้นบาท 
               - เงินรับฝาก                                            2,316.19 ลา้นบาท 
                - เงินลงทุนหมุนเวยีน                                           1,545.09 ลา้นบาท 
                - เงินลงทุนระยะยาว                                           1,033.32 ลา้นบาท 
               - เงินใหส้มาชิกกู ้                                           4,575.74 ลา้นบาท 
 6. ผลการด าเนินงาน เปรียบเทยีบประมาณการ รายได้ รายจ่าย ส าหรับปี 2563 
  การด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการด าเนินการไดมี้การปรับเปล่ียนแนวทางการสร้างรายได ้
และบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบท่ีวางไว้ เพื่อให้ใกล้เคียงกับเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยการค านึงถึง
ผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคนเป็นหลกั  
         การด าเนินงานของคณะกรรมการปีน้ีไดมี้การปรับแผนการบริหารงานให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ
เพื่อให้สามารถด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไวซ่ึ้งรายไดส่้วนใหญ่มาจากดอกเบ้ียเงินให้กูแ้ก่
สมาชิกและรายไดจ้ากการลงทุน โดยมีการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบท่ีวางไว ้ส าหรับปีน้ีก าไรสูงกว่า
ประมาณการ 9.75 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง และการแข่งขนัอตัราดอกเบ้ียเงินกู้
ของสถาบนัการเงิน ท าใหส้มาชิกใชบ้ริการเงินกูล้ดลง  
   ขอ้มูลผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัประมาณการ มีดงัน้ี  
                                      ประมาณการ   ผลการด าเนินงาน +สูงกวา่/-ต ่ากวา่  % 
                รายได ้                     325.90 ลา้นบาท   333.81 ลา้นบาท   7.91 ลา้นบาท      2.43 
                รายจ่าย   79.44 ลา้นบาท              77.60 ลา้นบาท            -1.84 ลา้นบาท      -2.32 
                ก าไร                        246.46 ลา้นบาท            256.21 ลา้นบาท      9.75 ลา้นบาท        3.96  
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระที ่5 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2563 
               คณะผูต้รวจสอบกิจการโดยนายเมธี ภูศรี และนายพิพฒัน์ ทรงอกัษรไดน้ าเสนอผลการตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 2563 หนา้ท่ี 64 ถึงหนา้ท่ี 64 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. วตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
                 1.1 เพื่อเสนอผลการตรวจสอบการเงินและการบญัชีให้คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ทราบขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ี
ตรวจสอบ 
                1.2 เพื่อเสนอให้สหกรณ์ฯ ทราบถึงข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้ งเสนอแนะการ
ด าเนินการปรับปรุงหรือแกไ้ขใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว มิใหเ้กิดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
                 1.3 เพื่อเสนอขอ้แนะน าหรือแนวทางแกไ้ข ให้การปฏิบติังานดา้นการเงินและการบญัชีเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 2. รายละเอยีดทีไ่ด้ด าเนินการเข้าตรวจสอบกจิการ 
               2.1 ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน, ใบส าคญัจ่ายเงินกบัสมุดสรุปประจ าวนัเทียบกบัยอดเงินสดคงเหลือ, การ
ค านวณยอดเงินรับ-จ่าย ระหวา่งเดือนจากบญัชีเงินสด, ทุนเรือนหุน้ ฯลฯ 
                2.2 ตรวจสอบทรัพยสิ์นถาวรของสหกรณ์ฯ และทรัพยสิ์นท่ีสมาชิกน ามาเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูไ้ว ้
กบัสหกรณ์ฯ (อสังหาริมทรัพย)์ 
                2.3 ตรวจสอบการจ่ายเงินใหก้บัสมาชิกท่ีกูเ้งินตามสัญญาเงินกูป้ระเภทต่างๆ และการจ่ายคืนค่าหุน้  
               2.4 ตรวจสอบการรับสมาชิก, การส้ินสุดสมาชิกภาพ และการลาออกจากการเป็นสมาชิก 
               2.5 ตรวจสอบสถานะกิจการและงบเปรียบเทียบก าไรขาดทุนโดยประมาณการประจ าเดือน, การติดตามหน้ี
คา้งช าระ/หน้ีสงสัยจะสูญ NPLหรือหน้ีสูญ, การติดตามความคืบหนา้คดีความท่ีคงคา้ง 
              2.6 ตรวจสอบบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการด าเนินการท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีและ
การลงนามตามขอ้บงัคบัท่ีไดก้ าหนดไว ้
                 2.7 ตรวจสอบดา้นการลงทุนอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบัหมวดท่ี 2 วตัถุประสงค ์ขอ้ 3 (10), (11) และ (14) 
                      - ขอ้ 3 (10) ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
                      - ขอ้ 3 (11) ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
                      - ขอ้ 3 (14) ซ้ือหุ้นของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์ 
                 2.8 ตรวจสอบโดยการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการการด าเนินการประจ าเดือน, การเขา้ร่วมการสัมมนา
คณะกรรมการด าเนินการและการเขา้ร่วมการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ประจ าปี 
                 2.9 ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2563  

 
 

3. ผลการตรวจสอบ 
                คณะผู ้ตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท.จ ากัด ทั้ งหมด  
10  คร้ัง และไดเ้ขา้ร่วมการประชุมประจ าเดือนกบัคณะกรรมการด าเนินการดว้ย ซ่ึงผลการตรวจสอบมีดงัน้ี 
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                3.1 การตรวจสอบตามวาระ จ านวน 10 คร้ัง 
             ผลการตรวจสอบ ไม่พบความผิดปกติเก่ียวกบัการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการและเจา้หน้าท่ี
สหกรณ์ฯ การด าเนินการดา้นบญัชีและการเงินมีระบบการรับ-จ่ายเงิน การค านวณยอดเงินรับ-จ่ายระหวา่งเดือนจาก
บญัชีเงินสด ทุนเรือนหุ้น การรับฝาก-การถอนคืนเงินฝากของสมาชิก การรายงานขอ้มูลและการจ่ายเงินกูใ้ห้สมาชิก
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ท่ีก าหนด ขอ้มูลการสรุปยอดรวมบญัชีลูกหน้ีในแต่ละประเภท การโอนหุ้นช าระหน้ี 
การรับ-จ่ายหุ้น การเพิ่ม-ลดหุ้น การน าค่าหุ้นช าระหน้ีเงินกูแ้ละการจ่ายคืนสมาชิกกรณีสมาชิกลาออกและขาดจาก
สมาชิกภาพ มีการบนัทึกและแสดงรายการจ่ายเงินไดถู้กตอ้ง ไม่พบความผดิปกติใดๆ 
                3.2 การตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ 

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

   ผูต้รวจสอบกิจการพบวา่ มีสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ีท่ีเขา้ข่ายเป็นหน้ีคา้งช าระและสงสัยว่าจะสูญในปริมาณท่ี
เพิ่มมากข้ึน จากสาเหตุดงัน้ี 

     (1) สมาชิกถูกส านกังานบงัคบัคดีอายดัสิทธิเรียกร้อง จนน ามาซ่ึงเกิดการฟ้องบงัคบัคดียึดทรัพยท่ี์ค ้ า
ประกันเงินกู้สหกรณ์ฯ เน่ืองจากการเป็นหน้ีบตัรเครดิตธนาคารของสมาชิก หรือสถาบนัการเงินอ่ืน หรือหน้ี
บุคคลภายนอก 

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

ชีพโดยไม่ไดล้าออกจากงานประจ า 
จากสาเหตุขา้งตน้ เป็นเหตุน าไปสู่การด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกบัสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ี 

(ลูกหน้ีรอด าเนินคดีหรือลูกหน้ีด าเนินคดี)   
เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้ทราบถึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ีอย่างชัดเจนแล้ว มีการ

จดัแยกกลุ่มลูกหน้ีรอด าเนินคดีและลูกหน้ีด าเนินคดีท่ีมีโอกาสเกิดหน้ีสงสัยจะสูญในอนาคต มีการจดัท ารายละเอียด
เก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์ถูกบงัคบัคดี ภาระหน้ีสินท่ีมีต่อสหกรณ์ฯ ยอดหน้ีคงเหลือ สถานะของคดี และสถานะความ
คืบหนา้ในแต่ละกรณีแลว้    

ควรมีแนวทางการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดจากสาเหตุดงักล่าวเพิ่มข้ึนในอนาคต รวมถึงการ
ทบทวนแนวทางปฏิบติัต่างๆ ท่ีจะช่วยลดปัญหาและปริมาณหน้ีคา้งช าระของสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ีอนัอาจน าไปสู่การ
ด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย การบงัคบัคดี  หรือสงสัยว่าจะสูญ หรือหน้ีสูญของสมาชิกท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั เพื่อน ามาซ่ึงผลประโยชน์ต่อสมาชิก ความเช่ือมัน่ และความมัน่คงของสหกรณ์ฯ ในอนาคต 
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3.4 การตรวจสอบดา้นอ่ืนๆ 
       (1) การควบคุมเอกสาร เช่นระเบียบ หรือค าสั่งต่างๆ มีการพิมพจ์ากคอมพิวเตอร์โดยตรง โดยไม่ได้

จดัพิมพห์รือถ่ายส าเนาจากตน้ฉบบั อาจก่อใหเ้กิดความผดิพลาดได ้
       (2) การเปล่ียนแปลงแก้ไขรายละเอียดในการประชุมหลากหลายและบ่อยคร้ัง เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของสมาชิก อาจท าให้สับสนว่าจะปฏิบัติตามมติการประชุมคร้ังใด หากมีการเปล่ียนแปลงบุคลากร
คณะกรรมการด าเนินการ 

       (3) มีการใช้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการประเมินราคาหลกัทรัพยม์าช่วยในการพิจารณาของ
คณะกรรมการส าหรับการอนุมติัเงินกูเ้พื่อไม่ให้เกิดภาวะวงเงินกูสู้งเกินกวา่หลกัทรัพยจ์  านอง และป้องกนัปัญหาท่ี
อาจตามมา กรณีสมาชิกลาออกหรือถูกใหอ้อกจากบริษทั 
 สรุปผลการตรวจสอบ 
         จากการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 
ประจ าปี 2563 ไม่พบส่ิงผดิปกติหรือการทุจริตแต่อยา่งใดและสามารถบริหารจดัการในกิจการทุกอยา่งของสหกรณ์ฯ
ไดต้ามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และระเบียบ อยา่งครบถว้นสมบูรณ์   

 ในการเขา้ตรวจสอบคณะผูต้รวจสอบกิจการไดรั้บความร่วมมืออยา่งดียิง่จากคณะกรรมการด าเนินการและ
เจา้หนา้ท่ีทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย  
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระที ่6 พจิารณาประมาณการรายได้ รายจ่าย และงบประมาณการเงินลงทุน ประจ าปี 2564 
        นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมใหญ่ให้ทราบประมาณการรายได ้รายจ่าย 
และงบประมาณการลงทุนประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 2563  หนา้ท่ี 67 ถึง
หนา้ท่ี 72 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
  นโยบายการลงทุนในปี 64 มีการเปล่ียนแปลงจากเดิม ปริมาณการกูข้องสมาชิกนอ้ยลง แนววิธีการบริหาร
จะเปล่ียนไป โดยอาจกระตุน้ให้สมาชิกผูฝ้ากหุ้นเขา้มาใช้บริการเงินกูใ้นอตัราดอกเบ้ียท่ีน้อยกว่าปกติหรือสูงกว่า
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากโดยอาจก าหนดอตัราดอกเบ้ียไม่เกิน 3.50%  
  การประมาณการรายไดท้ั้งหมดของปี 64 น าผลการด าเนินงานปี 63 เป็นตวัตั้งและคาดการณ์รายไดจ้ากเงิน
ลงทุนจะลดลง เน่ืองจากการปรับลดสัดส่วนเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั โดยปีหนา้มีเงิน
ฝากครบระยะเวลาประมาณ 300 ลา้นบาท ปริมาณการกูเ้งินสามญัท่ีมีแนวโน้มลดลง ส่วนปริมาณการกูเ้งินพิเศษมี
แนวโนม้สูงข้ึน  
  ประมาณการรายจ่ายจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปี 63 ท่ีเกิดข้ึนจริง งบประมาณการเงินลงทุน 
จะเป็นการปรับปรุงอาคารส านกังาน อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั และระบบไฟฟ้าส ารอง จ านวน 2,000,000.00 บาท และการ
พฒันา Mobile Application flash แรก เป็นการใหส้มาชิกเขา้ดูขอ้มูลการกูเ้งิน การค ้าประกนั เงินฝากของตนเองท่ีมีอยูก่บั
สหกรณ์ฯ ส่วนการพฒันา Mobile Application phase 2 เพื่อใหส้มาชิกใชบ้ริการเบิกถอนเงินได ้
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  เม่ือปลายปี 63 เงินกูพ้ิเศษมีปริมาณเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัสมาชิกคณะกรรมการได้
จดัหาบริษทัท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนในการจดนิติกรรมจ านองใหก้บักบัสมาชิกแทนกรรมการ 
เพื่อสะดวกต่อการเดินทางและการนดัวนัในการท านิติกรรมจ านองของสมาชิก  
  กฎหมายท่ีมีผลในปีหนา้ เป็นกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA) ประเด็นหลกัคือการไม่ใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัหน้ีสินภายนอกของสมาชิก กฎกระทรวงการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีทุกฝ่ายตอ้งท าความเขา้ใจ ปัญหาเร่ือง 
NPL หน้ีดอ้ยคุณภาพ เน่ืองจากจะกระทบต่อสมาชิกท่ีเป็นผูถื้อหุ้น ผูฝ้ากเงิน และผูกู้เ้งิน หากปริมาณของหน้ีด้อย
คุณภาพมากข้ึน 
  ส าหรับรายละเอียดงบประมาณรายได ้รายจ่าย และงบประมาณการเงินลงทุน มีดงัน้ี 
               ประมาณการรายได้   จ านวนเงิน (บาท)         ร้อยละ  
               รายไดจ้ากดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื 239,600,000.00  72.93   
               รายไดจ้ากผลตอบแทนเงินลงทุน   84,722,800.00       27.01 
               รายไดอ่ื้นๆ                                                     200,000.00      0.06  
                                         รวมรายได้                              328,522,800.00     100.00 
   ประมาณการรายจ่าย  
     ค่าใชจ่้ายหมวดดอกเบ้ียจ่าย                         54,684,970.00              16.65 
               ค่าใชจ่้ายหมวดเจา้หนา้ท่ี   6,933,912.00         2.11 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าตอบแทนกรรมการ   1,058,400.00               0.32 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบ      154,000.00 0.05 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์      100,000.00 0.03 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าใชจ่้ายตามโครงการ 7,380,000.00                     2.25 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าใชส้อย     5,874,632.00                     7.51 
                                                รวมรายจ่าย           76,185,914.00        28.92 
     ประมาณการก าไรสุทธิ 252,336,886.00                 71.08 
               งบประมาณการเงินลงทุน ซ่ึงเป็นงบท่ีกระทบกบังบก าไรขาดทุนในลกัษณะตดัจ่ายเป็นระยะเวลา  5 ปี  
โดยตดัค่าใชจ่้ายในสัดส่วนท่ีเท่ากนัทุกปี 
               1. ค่าปรับปรุงอาคารส านกังานและระบบไฟภายในส านกังาน       เป็นเงิน   2,000,000.00 บาท 
               2. ค่าพฒันาระบบ Mobile Application                                           เป็นเงิน    2,000,000.00 บาท 
                                                                                     รวมประมาณการลงทุน              4,000,000.00 บาท 
            

     ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นและประเด็นค าถามจากสมาชิก   
           1. นายณฐกร แกว้ดี สมาชิกสังกดัสมาชิกพิเศษ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ /ขอ้คิดเห็นและประเด็นค าถามดงัน้ี        



27 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

                เร่ืองท่ี 1 กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ีผา่นมามีนโยบายและมติการซ้ือหุน้ PTT และ PTTGC  ไม่ใช่ซ้ือเพื่อการ
เก็งก าไร แต่ตอ้งการซ้ือเพื่อรับเงินปันผลอยา่งเดียวในระยะยาว ไม่เห็นดว้ยกบันโยบายและมติของคณะกรรมการ ชุด
ท่ีผา่นมา 

สมมุติวา่ ในวนัท่ีซ้ือหุน้ PTT จ านวนเงิน 50 ลา้นบาท ถา้หุน้ข้ึนไปเป็น 100 ลา้นบาท และกรรมการบอกไม่
ขายจะเอาปันผลเพียง 6 ลา้นบาท นั้นเหมาะสมหรือไม่ เห็นควรมีการก าหนดนโยบายเพิ่มเติมไว ้เช่น ถา้ซ้ือหุ้น 50 
ลา้นบาท ไดก้ าไร 30 ลา้นบาท สหกรณ์ฯ จะพิจารณาขาย  

เร่ืองท่ี 2 การตั้งบริษทัไปจดจ านอง ฝากคณะกรรมการพิจารณามาตรา 51ของ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ใน
กิจการอนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก จะท าได้ตอ้งเป็นผูแ้ทน ผูแ้ทนตอ้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ จะ
มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือผูจ้ดัการท าแทนก็ได้ มีค  าวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ท่ี
วนิิจฉยัของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ การด าเนินการลกัษณะน้ีกบับุคคลภายนอก แมเ้จา้หนา้ท่ี
สินเช่ือยงัไม่สามารถไปด าเนินการแทนไดเ้ลย  

ขอ้เสียท่ีสหกรณ์ฯ ตอ้งยอมรับว่า สมาชิกมีหน้ีหลายทาง เม่ือมีค าวินิจฉัยของศาลแล้ว เจา้หน้ีรายอ่ืนรู้
หมดแลว้วา่สหกรณ์ฯ ใครควรเป็นผูแ้ทนรับจดนิติกรรมจ านอง ถา้ผูแ้ทนไม่ใช่ตามมาตรา 51 เป็นโมฆะ สหกรณ์ฯ ไม่
มีสิทธิบอกเจา้หนา้ท่ีบงัคบัคดีวา่ขายปลอดจ านองหรือขายติดจ านอง เพราะการจ านองของสหกรณ์ฯ เป็นโมฆะ 

เร่ืองท่ี 3 การตั้งงบประมาณปรับปรุงส านกังาน ขอเสนอเป็นงบประมาณจดัตั้งส านกังาน 
เน่ืองจากในอนาคต 10 ปี หรือ 20 ปีขา้งหนา้ ส านกังานของสหกรณ์ฯ ท่ีอยูใ่นศูนยป์ฏิบติัการชลบุรี บริษทั 

ปตท. หากเกิดเปล่ียนแปลงไปเป็นบริษทัเอกชนอาจจะถูกให้ออกไปอยู่ขา้งนอก โดยขอยา้ยงบประมาณจากการ
ปรับปรุงส านกังานไปเป็นการจดัตั้งส านกังานไดห้รือไม่ และให้มีการสะสมเพิ่มข้ึนทุกปี เพื่อในอนาคตอาจมีการ
เปล่ียนแปลง 

นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ ัดการ ช้ีแจง : เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ และขอรับไปเสนอให้
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 37 พิจารณาด าเนินการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิกต่อไป 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบประมาณรายได ้รายจ่าย และงบประมาณการลงทุน ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนน
เสียงส่วนมากจ านวน 183 คะแนนจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 250 คน 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2563 
        นายศกัด์ิชาย จนัทร์เรือง ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมใหญ่ใหท้ราบรายละเอียดของงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 
2563 หนา้ท่ี 73  ถึงหนา้ท่ี 91 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
             งบแสดงฐานะการเงิน                                                                  ปี 2563 (บาท) 
             สินทรัพย์ 
             เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                                          163,303,501.55 
             เงินฝากประจ าชุมนุมสหกรณ์ฯ                                                 1,545,093,486.80 
             เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น                                                                    396,449,372.41 
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             ลูกหน้ีระยะสั้น-สุทธิ                               4,345,181.10 
             สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน                                                             7,268,556.85 
             เงินลงทุนระยะยาว                                1,033,322,000.00 
             เงินใหกู้ย้มืระยะยาว                                                        4,179,292,696.40 
            อุปกรณ์ส านกังาน-สุทธิ                          94,124.81 
            สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                                                                                        551,085.00 
  รวมสินทรัพย์                                                            7,329,720,004.92 
            หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 
            หนีสิ้น 
            เงินรับฝากจากสมาชิก                                                      2,316,194,855.52 
            หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน                                                                   1,222,363.45  
            หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน                                                          13,690,861.80 
             รวมหนีสิ้น                                                         2,331,108,080.77 
            ทุนของสหกรณ์ 
            ทุนเรือนหุน้                                                                       4,550,833,790.00 
            ทุนส ารอง                            230,084,976.97 
            ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบฯ                                20,325,023.72 
            ก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน                                              (58,842,500.00) 
            ก าไรสุทธิประจ าปี                                                                 256,210,633.46 
             รวมทุนของสหกรณ์                                 4,998,611,924.15 
   รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์                                        7,329,720,004.92 
 

 งบก าไรขาดทุน                     ปี 2563 (บาท)                       ร้อยละ 
 รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
 ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน                                     332,651,679.71              100.00 
                ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทุน 
 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายเงินลงทุน                             57,304,322.57              17.22 
 รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ       275,347,357.14     82.78 
 บวก รายไดอ่ื้น                                                                     1,160,633.12                            0.35 
 หัก   ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน                                                  20,297,356.80                            6.10  
   ก าไรสุทธิ                                                                 256,210,633.46                          77.03 
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 งบกระแสเงินสด                           ปี  2563 (บาท)            
 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 269,486,833.09 
 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน      (297,276,200.00) 
 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน     320,467,460.83 
 เงินสดสุทธิ เพิม่ขึน้ (ลดลง)                                   292,678,093.92 
 เงินสด ณ วนัตน้ปี 1,415,718,894.43 
 เงินสด ณ วนัส้ินปี 1,708,396,988.35 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2563 ตามท่ี
ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีน าเสนอดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากจ านวน 193 คะแนนจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 250 คน 

วาระที ่8 พจิารณาตัดลูกหนีต้ามค าพพิากษาทีไ่ด้มีการด าเนินการจนถึงทีสุ่ดแล้วเป็นหนีสู้ญ 
           นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่มีลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวน 1 ราย  ท่ีศาล
ไดมี้ค าพิพากษาคดีถึงท่ีสุดแลว้ และมีค าสั่งใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี ยดึหรืออายดัทรัพยข์องจ าเลยช าระ
หน้ีให้กบัสหกรณ์ฯ และไดมี้การสืบทรัพยข์องลูกหน้ีแลว้ ไม่พบวา่มีหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีจะสามารถน ามาช าระหน้ีได ้ 
ฝ่ายจดัการจึงใคร่ขอน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาตดัลูกหน้ีตามค าพิพากษาท่ีไดมี้การด าเนินการจนถึง
ท่ีสุดแลว้เป็นหน้ีสูญ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
                1. นายสมฤทธ์ิชัย สกุลธนวงศ์ สมาชิกเลขที ่04967 สังกดับริษัท PTTME        
             ดว้ยนายสมฤทธ์ิชยั สกุลธนวงศ ์ สมาชิกเลขท่ี 04967 สงักดับริษทั PTTME ไดห้มดสมาชิกภาพการเป็น
สมาชิก ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 42 (5)  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  
            1. ประเภทเงินกู ้วนัท่ีขาดการช าระ และสาเหตุ 
                   - เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ เลขท่ีสัญญา พอ.074/58  ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 วงเงินกูเ้ดิม 1,850,000.00 
บาท โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นโฉนดท่ีดินเลขท่ี โฉนดเลขท่ี 184 เลขท่ีดิน 2081 หนา้ส ารวจ 3424 ต าบลพลา อ าเภอบา้น
ฉาง จงัหวดัระยอง เน้ือท่ีดิน 49.40 ตารางวา พร้อมส่ิงปลูกสร้าง พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ค ้าประกนั 
                    - ก าหนดระยะเวลาผอ่นช าระคืน 360 งวด ผอ่นช าระงวดละ 11,092.00 บาท โดยเร่ิมช าระงวดแรกเดือน 
มิถุนายน 2558 
                   - ขาดการช าระเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2560 เน่ืองจากออกจากงาน มียอดหน้ีคงเหลือจ านวน 1,596,569.34 
บาท  
               2. ด าเนินการฟ้องศาลเพื่อเรียกช าระหน้ีคืนจากลูกหน้ี 
                    - ฟ้องศาล เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 คดีหมายเลขด าท่ี ผบ.8497/2560 ศาลจงัหวดัระยอง                                      
                  - ศาลมีค าพิพากษา เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 คดีหมายเลขแดงท่ี ผบ.5435/2561 ให้จ  าเลยช าระเงิน 
1,658,649.65 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5.75 ต่อปี ของตน้เงิน 1,596,569.34 บาท นบัถดัจากวนัฟ้อง เป็นตน้ไป
จนกวา่จะช าระเสร็จแก่โจทก ์ 
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   หากจ าเลยไม่ช าระหรือช าระไม่ครบให้ยึดท่ีดินโฉนดเลขท่ี 184 ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดั
ระยอง พร้อมส่ิงปลูกสร้างออกขายทอดตลาดน าเงินช าระหน้ีโจทก์ หากไม่พอให้ยึดทรัพยสิ์นอ่ืนของจ าเลยขาย
ทอดตลาดน าเงินช าระหน้ีโจทก์จนครบถว้น กบัให้จ  าเลยใชค้่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยก าหนดค่าทนายความ 
5,000.00 บาท  
                    - ศาลไดอ้อกใบส าคญัคดีถึงท่ีสุดใหเ้ม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงวา่คดีถึงท่ีสุดแลว้ 
                  - ศาลมีค าสั่งตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี เพื่อด าเนินการยดึหรืออายดัทรัพยข์องจ าเลย เม่ือ
วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 
            3. หลกัทรัพยค์  ้าประกนั ส านกังานบงัคบัคดียดึทรัพยข์ายทอดตลอดช าระหน้ีสหกรณ์ฯ 
          เจา้พนกังานบงัคบัคดี ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัระยอง ไดด้ าเนินการก าหนดการขายทอดตลาดทรัพย ์
จ  านวน 2 รอบ ดงัน้ี 
            3.1 ก าหนดเง่ือนไขการขายทอดตลาดของเจา้พนกังานบงัคบัคดี 
                             (1) ราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี จ านวน 1,449,700.00 บาท 
                           (2) หากไม่มีผูเ้ขา้สู้ราคา เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะปรับลดราคาลงร้อยละ 10 ของราคาท่ีตั้งไว ้

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

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

     3.3 การประกาศขายทรัพยร์อบท่ี 2   คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 มีผู้สนใจซ้ือ 
                          (1) ราคาขายเร่ิมตน้ 1,020,000.00 บาท (70%) และเพิ่มราคาคร้ังละ 50,000.00 บาท 
             (2) มีผูส้นใจเขา้ประมูลซ้ือทรัพย ์1 ราย   
             (3) ผูแ้ทนของสหกรณ์ฯ ท่ีไปดูแลการขายไดพ้ิจารณาเขา้สู้ราคาเพื่อให้ไดร้าคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก
ราคาขายเร่ิมตน้ต ่ากวา่ราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี และมูลค่าของทรัพยท่ี์จะขายไดค้วรมีราคาเท่ากบัหรือ
ใกลเ้คียงกบัราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดี  
             (4) ราคาทรัพยท่ี์ขายไดเ้ป็นจ านวนเงิน 1,370,000.00 บาท โดยสหกรณ์ฯ เป็นผูไ้ดสิ้ทธิในการซ้ือ
ทรัพย ์
                  3.4 วนัท่ี 20 มีนาคม 2563 สหกรณ์ฯ ไดรั้บท่ีดินจากการซ้ือทรัพย ์จากส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัระยอง 
และไดน้ ามาช าระหน้ีของลูกหน้ี เป็นจ านวนเงินสุทธิ 1,370,000.00 บาท สหกรณ์ฯ ไดน้ าเงินจ านวนดงักล่าวช าระคืน
หน้ีตามค าพิพากษาพร้อมดอกเบ้ีย ดงัน้ี  
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มูลหน้ีตามค าพิพากษา ดอกเบ้ียคา้งช าระ เงินท่ีตอ้งช าระ เงินท่ีไดรั้บช าระ ยอดหน้ีคงเหลือ 

1,658,649.65 บาท 

 

230,332.85 บาท 

(15 ก.ย. 60-19 มี.ค. 63) 

ดอกเบ้ีย 5.75% ต่อปี 

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

(ไม่รวมดอกเบ้ีย) 

              4. การด าเนินการติดตาม 
                   - ไดด้ าเนินการสืบทรัพยข์องนายสมฤทธ์ิชยั สกุลธนวงศ ์ตามภูมิล าเนาทะเบียนราษฎร์ ปรากฎวา่ เป็น
ภูมิล าเนาทะเบียนบา้นกลาง จึงไม่พบมีช่ือเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดินในเขตพื้นท่ีจงัหวดัระยอง แต่อยา่งใด  
  5. ยอดหน้ีคงเหลือพร้อมดอกเบ้ียคา้งช าระ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
                    - ยอดหน้ีเงินกู้คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 518,982.50 บาท และมีดอกเบ้ียค้างช าระเป็นจ านวนเงิน 
15,899.16 บาท รวมเป็นจ านวนยอดหน้ีทั้งส้ิน 534,881.66 บาท 
                    -ไดมี้การตั้งส ารองค่าเผือ่สงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนเรียบร้อยแลว้  
                   - มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีท่ีผา่นมาทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 72,902.00 บาท 
  6. เหตุผลเสนอพิจารณาตดัเป็นหน้ีสูญ 
                   6.1 ด าเนินการติดตามสืบทรัพยแ์ละสืบหาตวับุคคลต่อไปใหถึ้งท่ีสุด หากสืบพบสามารถใหเ้จา้พนกังาน
บงัคบัคดีด าเนินการต่อไป ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวไม่สามารถประมาณการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการติดตามได ้และ
ไม่สามารถสร้างความมัน่ใจไดว้า่นายสมฤทธ์ิชยั สกุลธนวงศ ์จะมีเงินหรือทรัพยสิ์นมาช าระหน้ีทั้งหมดไดห้รือไม่ 
                     6.2 การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ เป็นเพียงการตดัลูกหน้ีออกจากบญัชีเท่านั้น  มิไดเ้ป็นการระงบัสิทธิเรียกร้อง
จากลูกหน้ี  ซ่ึงสหกรณ์ฯ ยงัคงมีระยะเวลาติดตามบงัคบัคดีไดอี้ก 10 ปี นบัตั้งแต่วนัออกหมายบงัคบัคดี (ระยะเวลา
คงเหลือปัจจุบนั 8 ปี  2  เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 28  พฤศจิกายน 2571)  หากสามารถติดตามหน้ีคืนไดใ้นภายหลงั สามารถ
น ามาเป็นรายไดใ้นลกัษณะหน้ีสูญไดรั้บคืน  
                 6.3 เน่ืองจากมีการตั้งส ารองค่าเผือ่หน้ีสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้  
  ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นและประเด็นค าถามจากสมาชิก 
  1. นางวณีา ตั้งชนะชยัอนนัต ์สมาชิกสังกดั สมาชิกพิเศษ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นและประเด็นค าถาม 
ดงัน้ี 
               เร่ืองท่ี 1 สมยัก่อนคนท่ีจะกูเ้งินสหกรณ์ฯ ตอ้งเป็นพนกังานท่ีอยูใ่นบริษทั ปตท. หรือบริษทัในเครือเท่านั้น
ใช่หรือไม่      
                นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจง : ใช่ครับ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั จะให้บริการเงินกู ้และ เงินฝาก ไดเ้ฉพาะสมาชิกของสหกรณ์ฯ เท่านั้น ซ่ึง
ในปัจจุบนั มีสมาชิกมาจากพนกังานของบริษทั ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท.อีก 30 บริษทั  
           เร่ืองท่ี 2 บริษทัท่ีมีพนักงานเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องให้ความร่วมมือกบัสหกรณ์ฯ ก่อน เม่ือพนักงาน
เกษียณหรือออกจากงานจะหกัหน้ีใหก้บัสหกรณ์ฯ ก่อน ปัจจุบนัยงัด าเนินการในลกัษณะเดิมหรือไม่ 
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               นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจง : ปัจจุบนัการด าเนินการระหวา่งบริษทักบัสหกรณ์ฯ ยงัคง
เหมือนเดิม ปฏิบติัได้ตามบนัทึกขอ้ตกลงให้ความร่วมมือ แต่บางอย่างไม่เหมือนเดิม เน่ืองจากมีหลายอย่างเช่น
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีอยู่นอกเหนือการบงัคบัช าระหน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้น พ.ร.บ.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ แม้
สหกรณ์จะระบุไวใ้นขอ้บงัคบัท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กบั สมาชิกภาพของ
สหกรณ์ กลายเป็นเร่ืองท่ีสร้างปัญหาในทางปฏิบติัอีก 
             เร่ืองท่ี 3 หมายความวา่ระเบียบยงัมีอยูแ่ต่บริษทัไม่ใหค้วามร่วมมือ  
             นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจง : ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย HR ของบริษทั 
ฯ ท่ีมีพนกังานเป็นสมาชิกสหกรณ์ จึงไม่กลา้ปฏิบติัขดักบักฎหมาย เม่ือท าไม่ได ้ก็ไม่สามารถด าเนินการหักเงินท่ี
สมาชิกจะไดรั้บจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ มาช าระหน้ีให้สหกรณ์ฯ ได ้ถา้สมาชิกไม่ยินยอมโดยสมคัรใจให้น าเงิน
จากกองทุนส ารองเล้ียงชีพมาช าระหน้ีใหส้หกรณ์ 
                 เร่ืองท่ี 4 ตอนเกษียณจะมีเงิน 2 ส่วน ท่ีพนกังานจะไดรั้บ 
                     - ส่วนท่ี 1 คือ เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
                     - ส่วนท่ี 2 คือ เงินท่ีไดจ้ากการออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัน่าจะหักให้ช าระหน้ีของ
ลูกหน้ีได ้เน่ืองจากสหกรณ์ฯ ตั้งข้ึนมาจากสมาชิกและเพื่อสมาชิกของบริษทั ปตท. และบริษทัในเครือ และดอกเบ้ีย
เงินกูข้องสหกรณ์ฯ ถูกกวา่สถาบนัการเงินภายนอก ฉะนั้นคนท่ีมาเป็นสมาชิกไม่ควรให้สหกรณ์ฯตอ้งรับภาระและ
ท าให้เกิดหน้ีเสียตลอด ซ่ึงเป็นเร่ืองไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากสหกรณ์ฯ ช่วยท่านแลว้ท่านยงัจะมาเอาของคนอ่ืนอีกมนัเป็น
เร่ืองไม่เหมาะสม 
           เร่ืองท่ี 5 มีเพื่อนๆ สมาชิกหลายคนท่ีเกษียณเป็นห่วง เน่ืองจากเงินกอ้นท่ีฝากไวก้บัสหกรณ์ฯ เพื่อเก็บไวใ้ช้
และอยากใหห้าวธีิการท าอยา่งไรไม่ใหเ้กิดหน้ีเสียซ่ึงไม่ควรเกิด  
   นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจง : กฎเกณฑ์กติกาเปล่ียนไป สมาชิกท่ีออกจากงานประจ า
โดยมีความผิดจะไม่ไดรั้บการแกไ้ข แต่ออกจากงานประจ าโดยไม่มีความผิดไดรั้บช าระหน้ี 30 ปีท่ีผา่นมากลไกการ
บริหารเปล่ียนแปลงไปบางบริษทัใหพ้นกังานตอ้งออกจากงานประจ าโดยท่ีไม่มีความผิดเป็นการให้ออกทั้งคนกูแ้ละ
คนค ้า 2 คน เม่ือออกโดยไม่มีความผิดและไดรั้บเงินกอ้นสุดทา้ยตามกฎหมายแรงงาน 10 เท่าของเงินเดือน คนท่ีออก
ตอ้งน าเงินกอ้นนั้นไปใชซ่ึ้งเราตอ้งไปเจรจากบัเขา ท่ีผา่นมามีให้สมาชิกถูกให้ออกจ านวน 26 ราย ยอดหน้ีรวมเกือบ 
30 ล้านบาท จึงน ามาสู่การปรับปรุงแก้ไขระเบียบการให้เงินกู้ และการแก้ไขขอ้บงัคบั ซ่ึงเป็นท่ีมาท่ีไปของการ
บริหาร และส่ิงท่ีไดรั้บการเสนอมา คณะกรรมการจะรับไปพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และปัจจยั
เส่ียงทางการเงิน 
  2. สมาชิกท่ีไม่ไดแ้นะน าช่ือ 
               เสนอแนะใหมี้การท าประกนัหน้ีในลกัษณะคลา้ยสินเช่ือบา้นของสถาบนัการเงินใหก้บัสมาชิก 
              เน่ืองจากกรณีท่ีกูซ้ื้อบา้นสถาบนัการเงินมีประกนัให ้ผูกู้มี้หน้ีจ  านวนมาก หากมีอะไรเกิดข้ึนผูค้  ้าประกนัจะ
ล าบาก 
            นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจง : การท าประกันหน้ีมีบริษทั ทิพยประกันภยั จ  ากัด 
(มหาชน) ท่ีท าให้กบัสหกรณ์ออมทรัพย ์ปตท. และไดรั้บผลกระทบจากท่ีผา่นมาพอสมควรท าให้ไม่สามารถรับท า
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ให้กบัสหกรณ์ฯ เราได ้ฝ่ายจดัการไดพ้ิจารณาหาแนวทางใหม่ในรูปแบบของการท าประกนัชีวิตกลุ่มให้กบัสมาชิก
กรณีท่ีกูเ้งินพิเศษเพื่อซ้ือบา้น โดยท่ีอาจจะตอ้งปรับรูปแบบการท าประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม ท่ีสหกรณ์ฯท าให้สมาชิกอยู่
เดิมในปัจจุบนั มาเป็นการท าประกนัชีวติกลุ่มโดยท่ีสมาชิกอาจตอ้งมีส่วนร่วมในการช าระเบ้ียประกนัเพิ่มดว้ย    
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้ตดัลูกหน้ีตามค าพิพากษาท่ีไดมี้การด าเนินการจนถึงท่ีสุดแลว้เป็นหน้ีสูญ ตาม
คณะกรรมการด าเนินการน าเสนอดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากจ านวน 181 คะแนนจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
250 คน 

วาระที ่9 พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ 
    นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ได้น าเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 พิจารณา
แก้ไขขอ้บงัคบั เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ สอดคล้องกบั พ.ร.บ. สหกรณ์ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2562 และให้
สอดคลอ้งกบักฎกระทรวง  

 ส าหรับการแกไ้ขขอ้บงัคบัในคร้ังน้ีเป็นการแกไ้ขเฉพาะส่วนจ านวน 18 ขอ้ โดยรายละเอียดการแกไ้ข ดงัน้ี
  
       คณะกรรมการด าเนินการใคร่ขอน าเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบั 
เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบบัท่ี 3  พ.ศ.2562 และให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง  

 ส าหรับการแกไ้ขขอ้บงัคบัในคร้ังน้ีเป็นการแกไ้ขเฉพาะส่วนจ านวน 18 ขอ้ โดยรายละเอียดการแกไ้ข ดงัน้ี 

1. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 8  การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 8. การงดช าระเงินค่าหุ้นราย
เดือน สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินค่าหุน้
ไม่นอ้ยกวา่ 48 เดือน และมีค่าหุน้
สะสม เป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 
200,000.00  บาท (สองแสนบาท
ถว้น) ก็ได ้แต่ตอ้งมีค่าหุน้สะสม
มากกวา่หน้ีโดยรวม โดยแจง้ความ
จ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 

ข้อ  8.  การงดช าระเงินค่าหุ้นราย
เดือน  
            สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินค่าหุน้ 
เป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 
200,000.00  บาท (สองแสนบาท
ถว้น)  แต่ตอ้งมีค่าหุน้สะสมมากกวา่
หน้ีโดยรวม โดยแจง้ความจ านงเป็น
หนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
           กรณีเกิดเหตุการณ์วกิฤตทาง
การเงิน วกิฤตทางเศรษฐกิจ วกิฤต
โรคระบาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
สมาชิก คณะกรรมการด าเนินการ
อาจพิจารณาการงดส่งค่าหุน้ราย
เดือนแก่สมาชิกได ้

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการบริหาร
หน้ีสินและบริหารความเส่ียง
ของสหกรณ์ ฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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2. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 16  ประเภทแห่งเงินกู้ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 16. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์
อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก ไดต้าม
ประเภทดงัต่อไปน้ี 
(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ี
สมาชิก มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนั
จ าเป็นรีบด่วน และมีความประสงค์
ขอกูเ้งิน คณะกรรมการด าเนินการ
อาจใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุนั้นไดต้าม
ระเบียบของสหกรณ์ 
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีท่ีสมาชิกมี
ความประสงคข์อกูเ้งินส าหรับใช้
จ่ายเงินเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมี
ประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการ
ด าเนินการ อาจพิจารณาใหเ้งินกู้
สามญัแก่สมาชิกนั้นไดต้ามระเบียบ
ของสหกรณ์ 
(3) เงินกู้พเิศษ เม่ือสหกรณ์มีฐานะ
การเงินกา้วหนา้พอท่ีจะช่วยเหลือ
ใหเ้งินกู ้ เพื่อส่งเสริมฐานะความ
มัน่คงหรือเพื่อการเคหะ  หรือก่อ
ประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้  
คณะกรรมการด าเนินการอาจให้
เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกไดต้ามท่ี
เห็นสมควร  โดยผูข้อกูต้อ้งระบุ
ความมุ่งหมายแต่ละอยา่งของเงินกู้
ประเภทน้ี  ตลอดจนเง่ือนไขและ
วธีิการ  และตอ้งมีหลกัประกนั
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์ 
(4) เงินกู้โครงการ เม่ือสหกรณ์มี
สภาพคล่องทางการเงินเพียงพอท่ีจะ

ข้อ 16. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์
อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก ไดต้าม
ประเภทดงัต่อไปน้ี 
(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ี
สมาชิก มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนั
จ าเป็นรีบด่วน และมีความประสงค์
ขอกูเ้งิน คณะกรรมการด าเนินการ
อาจใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุนั้นไดต้าม
ระเบียบของสหกรณ์ 
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีท่ีสมาชิกมี
ความประสงคข์อกูเ้งินส าหรับใช้
จ่ายเงินเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมี
ประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการ
ด าเนินการ อาจพิจารณาใหเ้งินกู้
สามญัแก่สมาชิกนั้นไดต้ามระเบียบ
ของสหกรณ์ 
(3) เงินกู้พเิศษ เม่ือสหกรณ์มีฐานะ
การเงินกา้วหนา้พอท่ีจะช่วยเหลือ
ใหเ้งินกู ้ เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ หรือการเคหะ หรือประโยชน์
ในความมัน่คงหรือพฒันาคุณภาพ
ชีวติ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่
สมาชิกได ้  คณะกรรมการด าเนิน 
การอาจให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกได้
ตามท่ีเห็นสมควร  โดยผูข้อกูต้อ้ง
ระบุความมุ่งหมายแต่ละอยา่งของ
เงินกูป้ระเภทน้ี  ตลอดจนเง่ือนไข
และวธีิการ  และตอ้งมีหลกัประกนั
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์ 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง
การใหกู้แ้ละการใหสิ้นเช่ือของ
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน พ.ศ. 2563 
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ช่วยเหลือใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกเพื่อการ
อนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ต่างๆ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจ
พิจารณาใหเ้งินกูโ้ครงการแก่
สมาชิกนั้นได ้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

3. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 24  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 24. การจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี เม่ือส้ินปีทางบญัชีและได้
ปิดบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองโดยทัว่ไปแลว้ ปรากฏวา่
สหกรณ์มีก าไรสุทธิ ใหจ้ดัสรรเป็น
ทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ
ของก าไรสุทธิ และ เป็นค่าบ ารุง
สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย
ไม่เกินร้อยละหา้ของก าไรสุทธิ แต่
ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
        ก าไรสุทธิประจ าปีท่ี เหลือจาก
การจดัสรรตามความในวรรคหน่ึง 
ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรได้
ดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระ
แลว้ใหแ้ก่สมาชิกแต่ละคน ในอตัรา
ไม่เกินอตัราท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดใหต้ามส่วน
แห่งระยะเวลา อน่ึง ถา้สหกรณ์ถอน
ทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินตาม 
(4) เพื่อรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 
ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใด
ดว้ย จ านวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ีจ่าย

ข้อ 24. การจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี เม่ือส้ินปีทางบญัชีและได้
ปิดบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองโดยทัว่ไปแลว้ ปรากฏวา่
สหกรณ์มีก าไรสุทธิ ใหจ้ดัสรรเป็น
ทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของ
ก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด 
        ก าไรสุทธิประจ าปีท่ี เหลือจาก
การจดัสรรตามความในวรรคหน่ึง 
ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรได้
ดงัต่อไปน้ี 
(1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระ
แลว้ใหแ้ก่สมาชิกแต่ละคน ในอตัรา
ไม่เกินอตัราท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดใหต้ามส่วน
แห่งระยะเวลา อน่ึง ถา้สหกรณ์ถอน
ทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินตาม 
(4) เพื่อรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 
ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใด
ดว้ย จ านวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ีจ่าย
ส าหรับปีนั้นตอ้งไม่เกินอตัรา
ดงักล่าวดว้ย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง
ก าหนดอตัราค่าบ ารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2560 
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ส าหรับปีนั้นตอ้งไม่เกินอตัรา
ดงักล่าวดว้ย 
        ในการค านวณเงินปันผลตาม
หุน้ ใหถื้อวา่หุ้นท่ีสมาชิกไดช้ าระ
ต่อสหกรณ์ภายในวนัท่ีเจด็ของเดือน 
มีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปัน
ผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุน้ท่ีสมาชิก
ช าระต่อสหกรณ์หลงัวนัท่ีเจ็ดของ
เดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้
ตั้งแต่เดือนถดัไป 
(2) เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิก
ตามส่วนจ านวนรวมแห่งดอกเบ้ีย
เงินกู ้ซ่ึงสมาชิกไดช้ าระแก่สหกรณ์
ในระหวา่งปี แต่สมาชิกท่ีผดินดัการ
ช าระเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงิน
หรือดอกเบ้ียในปีใดมิใหไ้ดรั้บเงิน
เฉล่ียคืนส าหรับปีนั้น 
(3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและ
เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาเสถียรภาพทางการ
เงินไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ
ประจ าปี ทั้งน้ีจะตอ้งมีจ านวนรวม
ไม่เกินร้อยละยีสิ่บของสินทรัพยร์วม
ท่ีมีอยูใ่นวนัส้ินปีนั้น ทุนรักษา
เสถียรภาพทางการเงินจะถอนได้
โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพื่อจ่าย
ส าหรับการรักษาเสถียรภาพทางการ
เงิน รักษาระดบัอตัราเงินปันผลและ
สร้างความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์และทุนการศึกษาบุตร

        ในการค านวณเงินปันผลตาม
หุน้ ใหถื้อวา่หุ้นท่ีสมาชิกไดช้ าระ
ต่อสหกรณ์ภายในวนัท่ีเจด็ของเดือน 
มีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปัน
ผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุน้ท่ีสมาชิก
ช าระต่อสหกรณ์หลงัวนัท่ีเจ็ดของ
เดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้
ตั้งแต่เดือนถดัไป 
(2) เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิก
ตามส่วนจ านวนรวมแห่งดอกเบ้ีย
เงินกู ้ซ่ึงสมาชิกไดช้ าระแก่สหกรณ์
ในระหวา่งปี แต่สมาชิกท่ีผดินดัการ
ช าระเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงิน
หรือดอกเบ้ียในปีใดมิใหไ้ดรั้บเงิน
เฉล่ียคืนส าหรับปีนั้น 
(3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและ
เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาเสถียรภาพทางการ
เงินไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ
ประจ าปี ทั้งน้ีจะตอ้งมีจ านวนรวม
ไม่เกินร้อยละยีสิ่บของสินทรัพยร์วม
ท่ีมีอยูใ่นวนัส้ินปีนั้น ทุนรักษา
เสถียรภาพทางการเงินจะถอนได้
โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพื่อจ่าย
ส าหรับการรักษาเสถียรภาพทางการ
เงิน รักษาระดบัอตัราเงินปันผลและ
สร้างความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์และทุนการศึกษาบุตร
สมาชิกไม่เกินร้อยละสิบของก าไร
สุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
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สมาชิกไม่เกินร้อยละสิบของก าไร
สุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
(7) เป็นทุนสวสัดิการ หรือการ
สงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของ
ก าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(8) เป็นทุนเพื่อจดัตั้งส านกังานหรือ
ทุนอ่ืนๆ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ใหแ้ก่สหกรณ์ 
(9) ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) ให้
จดัสรรเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
(7) เป็นทุนสวสัดิการ หรือการ
สงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของ
ก าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(8) เป็นทุนเพื่อจดัตั้งส านกังานหรือ
ทุนอ่ืนๆ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ใหแ้ก่สหกรณ์ 
(9) ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) ให้
จดัสรรเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

4. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 33  คุณสมบัติของสมาชิก 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิก
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
(2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นพนกังานสังกดั บริษทั ปตท.
จ ากดั (มหาชน) หรือพนกังานประจ า 
ของสหกรณ์ หรือพนกังานสังกดั
บริษทัในเครือของบริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) หรือพนกังานกลุ่มท่ีบริษทั
ในเครือของ บริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุน้ หรือพนกังานบริษทั 
ท่ีเคยมีขอ้ตกลงใหค้วามร่วมมือกบั
สหกรณ์ฯ 
(4) เป็นผูมี้ความประพฤติและมีนิสัยดี
งาม 

ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก 
สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
(2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นพนกังานสังกดั บริษทั ปตท.
จ ากดั (มหาชน) หรือพนกังานประจ า 
ของสหกรณ์ หรือพนกังานสังกดั
บริษทัในเครือของบริษทั ปตท.
จ ากดั (มหาชน) หรือพนกังานกลุ่มท่ี
บริษทัในเครือของ บริษทั ปตท.
จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้น หรือพนกังาน
บริษทั ท่ีเคยมีขอ้ตกลงใหค้วาม
ร่วมมือกบัสหกรณ์ฯ 
(4) เป็นผูมี้ความประพฤติและมีนิสัย
ดีงาม 

เน่ืองจากเงินกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพอยูน่อกเหนือการบงัคบัคดี
และไม่สามารถบงัคบัใหป้ฏิบติั
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ได ้
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(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการให้
กูย้มืเงิน  
(6) เป็นผูมี้สัญชาติไทย 
(7) เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ยกเวน้พนกังานประจ า   สหกรณ์ออม
ทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 
 

(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการให้
กูย้มืเงิน  
(6) เป็นผูมี้สัญชาติไทย 
 

5. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 34 การเข้าเป็นสมาชิก 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 34. การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัรเขา้
เป็นสมาชิก ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึง
สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้     
        บุคคลท่ีเคยลาออกจากการเป็น
สมาชิกแลว้ และมีความประสงคจ์ะ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ตอ้งมี
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี นบัจากวนัท่ี
รับค่าหุน้สะสมคืนจากสหกรณ์จนถึง
วนัสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
        ยกเวน้ กรณีท่ีสมาชิกลาออกจาก
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ จะสมคัรเขา้
เป็นสมาชิกใหม่ตอ้งมีระยะเวลาใน
การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ติดต่อกนั  ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัจาก
วนัท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพคร้ังล่าสุด 
        เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณา ปรากฎวา่ผูส้มคัรมี
คุณสมบติัถูกตอ้ง ตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ ก็
ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกได ้แลว้เสนอ

ข้อ 34. การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัร
เขา้เป็นสมาชิก ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึง
สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้     
        บุคคลท่ีเคยลาออกจากการเป็น
สมาชิกแลว้ และมีความประสงคจ์ะ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ตอ้งมี
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี นบัจาก
วนัท่ีรับค่าหุ้นสะสมคืนจากสหกรณ์
จนถึงวนัสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
        เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณา ปรากฎวา่ผูส้มคัร
มีคุณสมบติัถูกตอ้ง ตามท่ีก าหนดไว้
ในขอ้ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ 
ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกได ้แลว้เสนอ
เร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท่ี้
ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
        ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่
รับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตาม เม่ือผูส้มคัรร้องขอก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการน าเร่ือง
เสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวนิิจฉยัช้ีขาด 
มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ ใหรั้บเขา้เป็น

เน่ืองจากเงินกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพอยูน่อกเหนือการบงัคบัคดี
และไม่สามารถบงัคบัใหป้ฏิบติั
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ได ้
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เร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท่ี้
ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
        ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่รับ
ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุผลใด ๆ 
ก็ตาม เม่ือผูส้มคัรร้องขอก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการน าเร่ืองเสนอ
ท่ีประชุมใหญ่เพื่อวนิิจฉยัช้ีขาด มติ
แห่งท่ีประชุมใหญ่ ให้รับเขา้เป็น
สมาชิกในกรณีดงัวา่น้ี ตอ้งมีคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่ง
จ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 

สมาชิกในกรณีดงัวา่น้ี ตอ้งมีคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่ง
จ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 
 

6. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 40  การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ 
สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ์ 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ 
(4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(5) ถูกออกจากการเป็นพนกังาน 
หรืองานประจ าตามขอ้ 33(3) โดยมี
ความผดิ หรือกรณีออกจากงานโดย
ไม่มีความผิด แต่มีอายกุารเป็น
สมาชิกนอ้ยกวา่ 48 เดือน 
(6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ ตาม
ขอ้บงัคบัขอ้ 42 

ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ 
สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ์ 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ 
(4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(5) ถูกออกจากการเป็นพนกังาน 
หรืองานประจ าตามขอ้ 33(3) โดยมี
ความผดิ 
(6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ ตาม
ขอ้บงัคบัขอ้ 42 
 

เพื่อใหส้มาชิกท่ีมีอายกุารเป็น
สมาชิกไม่ถึง 48 เดือน สามารถ
เป็นสมาชิกต่อได ้
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7. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 42 การให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์ 
สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์
เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียน

สมาชิก หรือไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ หรือไม่ถือ
หุน้คร้ังแรกตามขอ้ 36 

(2) ขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนถึง
สามงวดติดต่อกนั หรือขาดส่ง
รวมถึงหกงวดทั้งน้ีโดยมิไดรั้บ
อนุญาตจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

(3) น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมาย
ท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 

(4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนั 
ส าหรับเงินกู ้ท่ีเกิดบกพร่องให้
คืนดีภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 

(5) คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้
เงิน หรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็น
เวลาถึงสองงวด หรือผิดนดัการ
ส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึง
สามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 

(6) ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบั
หน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เม่ือ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือเม่ือจะ
ก่อภาระผกูพนัในหน้ีสินต่อ
สหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  ้า

ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์ 
สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์
เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียน

สมาชิก หรือไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ หรือไม่ถือ
หุน้คร้ังแรกตามขอ้ 36 

(2) ขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนถึง
สามงวดติดต่อกนั หรือขาดส่ง
รวมถึงหกงวดทั้งน้ีโดยมิไดรั้บ
อนุญาตจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

(3) น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมาย
ท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 

(4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนั 
ส าหรับเงินกู ้ท่ีเกิดบกพร่องให้
คืนดีภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 

(5) คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้
เงิน หรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็น
เวลาถึงสองงวด หรือผิดนดัการ
ส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึง
สามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 

(6) ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบั
หน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เม่ือ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือเม่ือจะ
ก่อภาระผกูพนัในหน้ีสินต่อ
สหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  ้า

เน่ืองจากเงินกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพอยูเ่หนือการบงัคบัคดีและไม่
สามารถบงัคบัใหป้ฏิบติัตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ์ได ้
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ประกนั หรือเม่ือมีภาระผกูพนั
ในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ มติของสหกรณ์ หรือมี
พฤติการณ์ใดๆ อนัเป็นเหตุท่ีเช่ือ
ไดว้า่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต หรือ
แสดงตนเป็นปฏิปักษต่์อ
สหกรณ์ไม่วา่โดยประการใดๆ 

(8) เม่ือสมาชิกลาออกจากกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ 

          เม่ือคณะกรรมการ ด าเนินการ
ได้สอบสวนและพิ จ ารณาแล้ว 
ปรากฏข้อ เท็ จจ ริ งว่ าสมา ชิก มี
พฤ ติก า ร ณ์ อย่ า ง ใ ด อย่ า ง ห น่ึ ง
ดงักล่าวขา้งตน้จริง  และไดล้งมติให้
สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
ก ว่ า ส อ ง ใ น ส า ม แ ห่ ง จ า น ว น
กรรมการด า เ นินการ ท่ี อยู่ ใน ท่ี
ประชุมแล้ว ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิก
นั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
             สมา ชิ ก ท่ี ถู ก ให้ ออกจาก
สหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อท่ีประชุม
ใหญ่  โดยให้ ยื่ นค า อุ ทธร ณ์ ต่ อ
คณะกรรมการด าเนินการภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบมติของ
คณะกรรมการด าเนินการ ค าวินิจฉัย
ของท่ีประชุมใหญ่ใหเ้ป็นท่ีสุด 
 

ประกนั หรือเม่ือมีภาระผกูพนั
ในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ มติของสหกรณ์ หรือมี
พฤติการณ์ใดๆ อนัเป็นเหตุท่ีเช่ือ
ไดว้า่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต หรือ
แสดงตนเป็นปฏิปักษต่์อ
สหกรณ์ไม่วา่โดยประการใดๆ 

          เม่ือคณะกรรมการด าเนินการ
ได้สอบสวนและพิ จ ารณาแล้ว 
ปรากฏข้อ เท็ จจ ริ ง ว่ าสมา ชิก มี
พ ฤ ติ ก า ร ณ์ อ ย่ า ง ใ ด อ ย่ า งห น่ึ ง
ดงักล่าวขา้งตน้จริง  และไดล้งมติให้
สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
ก ว่ า ส อ ง ใ น ส า ม แ ห่ ง จ า น ว น
กรรมการด า เ นินการ ท่ีอยู่ ใน ท่ี
ประชุมแล้ว ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิก
นั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
            สม า ชิ ก ท่ี ถู ก ให้ ออก จ าก
สหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อท่ีประชุม
ใหญ่  โดยให้ ยื่ นค า อุ ทธร ณ์ ต่ อ
คณะกรรมการด าเนินการภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบมติของ
คณะกรรมการด าเนินการ ค าวินิจฉัย
ของท่ีประชุมใหญ่ใหเ้ป็นท่ีสุด 
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8. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 44 สมาชิกทีโ่อน หรือย้าย หรือออกจากการเป็นพนักงาน หรืองานประจ าตามข้อ 33(3) 
โดยไม่มีความผดิ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 44. สมาชิกทีโ่อน หรือย้าย หรือ
ออกจากการเป็นพนักงาน หรืองาน
ประจ าตาม ข้อ33(3) โดยไม่มี
ความผดิ 
        หากมีความประสงคจ์ะคง
สภาพการเป็นสมาชิกต่อไปโดยไม่
ลาออกจากสหกรณ์ จะตอ้งมีอายกุาร
เป็นสมาชิกมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 48 
เดือน รวมทั้งมีหน้ีคา้งช าระไดไ้ม่
เกินมูลค่าหุ้นท่ีช าระแลว้ โดยไดรั้บ
อนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ
สมาชิกตามวรรคหน่ึง มีสิทธิกูเ้งิน
ไดต้ามระเบียบสหกรณ์แต่ไม่เกิน
มูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ 

ข้อ 44. สมาชิกทีโ่อน หรือย้าย หรือ
ออกจากการเป็นพนักงาน หรืองาน
ประจ าตาม ข้อ33(3) โดยไม่มี
ความผดิ 
        หากมีความประสงคจ์ะคง
สภาพการเป็นสมาชิกต่อไปโดยไม่
ลาออกจากสหกรณ์ ตอ้งมีหน้ีคา้ง
ช าระไดไ้ม่เกินมูลค่าหุ้นท่ีช าระแลว้ 
โดยไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ  
สมาชิกตามวรรคหน่ึง มีสิทธิกูเ้งิน
ไดต้ามระเบียบสหกรณ์แต่ไม่เกิน
มูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ 

เพื่อรองรับสมาชิกท่ีเกษียณอายุ
จากการเป็นพนกังานท่ีตอ้งการ
ออมเงินท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิก
นอ้ยกวา่ 48 เดือน 

9. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 45 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกทีข่าดจากสมาชิกภาพ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 45. การจ่ายคืนจ านวนเงินของ
สมาชิกทีข่าดจากสมาชิกภาพ 
สหกรณ์จะจ่าย คืนจ านวนเงินให้
ดงัน้ี 
(1) ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40 (1),(2),(3) 
ใหส้หกรณ์จ่าย เงินค่าหุน้ เงินปันผล 
เงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย และบรรดาเงิน
ท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูมี้
สิทธิไดรั้บ ส าหรับเงินค่าหุน้นั้นผูมี้
สิทธิไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่าย
คืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลและหรือ
เงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น หรือ

ข้อ 45. การจ่ายคืนจ านวนเงินของ
สมาชิกทีข่าดจากสมาชิกภาพ 
สหกรณ์จะจ่าย คืนจ านวนเงินให้
ดงัน้ี 
(1) ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40 (1),(2),(3) 
ใหส้หกรณ์จ่าย เงินค่าหุน้ เงินปัน
ผล เงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย และบรรดา
เงินท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผู ้
มีสิทธิไดรั้บ ส าหรับเงินค่าหุ้นนั้นผู ้
มีสิทธิไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่าย
คืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลและ
หรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น 

ใหมี้ความชดัเจน 
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จะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจาก วนัส้ินปี
ทางบญัชีท่ีออก โดยมีเงินปันผลและ
หรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น
ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก ในกรณีหลงัน้ี
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ใหห้ลงัจาก
วนัส้ินปีทางบญัชี ส่วนเงินปันผล
และเฉล่ียคืนจะจ่ายใหห้ลงัจากวนัท่ี
ท่ีประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีแลว้ 
(2) ถา้ปีใด จ านวนเงินค่าหุน้ท่ีตอ้ง
จ่ายคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพมีจ านวนเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุน้ท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปี
นั้น คณะกรรมการด าเนินการมี
อ านาจให้รอการจ่ายคืนเงินค่าหุน้
ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ
รายถดัไปในปีนั้นจนกวา่จะถึงปี
ทางบญัชีใหม่ได ้
(3) การจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบ้ีย 
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบ
สหกรณ์ 
(4) ในกรณีท่ีขาดสมาชิกภาพตาม
ขอ้ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ 
เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉล่ีย
คืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายและบรรดา
เงินท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืน
ใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
(5) ในกรณีท่ีขาดสมาชิกภาพตาม
ขอ้ 40 (5) และ (6) สหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุน้ เงินปันผล และเงิน
เฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย และ
บรรดาเงินท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่น
สหกรณ์ คืนใหภ้ายในเวลาอนั

หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจาก วนั
ส้ินปีทางบญัชีท่ีออก โดยมีเงินปัน
ผลและหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ี
ออกนั้นก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก ในกรณี
หลงัน้ีสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้นให้
หลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชี ส่วนเงิน
ปันผลและเฉล่ียคืนจะจ่ายให้
หลงัจากวนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
แลว้ 
(2) ถา้ปีใด จ านวนเงินค่าหุน้ท่ีตอ้ง
จ่ายคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพมีจ านวนเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุน้ท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปี
นั้น คณะกรรมการด าเนินการมี
อ านาจให้รอการจ่ายคืนเงินค่าหุน้
ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ
รายถดัไปในปีนั้นจนกวา่จะถึงปี
ทางบญัชีใหม่ได ้
(3) การจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบ้ีย 
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบ
สหกรณ์ 
(4) ในกรณีท่ีขาดสมาชิกภาพตาม
ขอ้ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ 
เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉล่ีย
คืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายและบรรดา
เงินท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืน
ใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
(5) ในกรณีท่ีขาดสมาชิกภาพตาม
ขอ้ 40 (5) และ (6) สหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุน้ เงินปันผล และเงิน
เฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย และ
บรรดาเงินท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่น
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สมควรตามท่ีก าหนด (1),(2) และ 
(3) 
 

สหกรณ์ คืนใหภ้ายในเวลาอนั
สมควรตามท่ีก าหนด ขอ้ 45 (1),(2) 
และ (3) 

10. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิก
สมทบ ผูท่ี้จะสมคัรเป็นสมาชิก
สมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติ
ภาวะ 
(3) ตอ้งเป็นทายาทของสมาชิก
ผูเ้สียชีวติ ไดแ้ก่ คู่สมรส, บุตรและ
บิดามารดา 
(4) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและค าสั่งของ
สหกรณ์ 
(6) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการให้
กูย้มืเงิน 
(7) เป็นผูมี้สัญชาติไทย 

ข้อ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบตอ้งมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ และมีความสะดวกท่ี
จะด าเนินธุรกิจกบัสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงบรรลุนิติ
ภาวะ และมีสัญชาติไทย 
(3) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือ
บุตรของสมาชิก  
(4) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและค าสั่งของ
สหกรณ์ 
(6) มิไดเ้ป็นสมาชิกหรือสมาชิก
สมทบในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 

11. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/3 วธีิรับสมัครสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  47/3  การได้เข้าเป็นสมาชิก
สมทบ ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็น
สมาชิกสมทบตอ้งยืน่ใบสมคัรถึง
สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้โดย
ตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่นอ้ยกวา่ 
1 คนรับรอง เม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็น

ข้อ 47/3 วธีิรับสมัครสมาชิกสมทบ 
ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิก
สมทบตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์
ตามแบบท่ีก าหนดไว ้โดยให้ยืน่
พร้อมหลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์
กบัสหกรณ์หรือสมาชิกตามขอ้ 
47/2(3) เม่ือคณะกรรมการ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 
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วา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 47/2 ทั้งเห็นเป็น
การสมควรแลว้ก็ให้รับเขา้เป็น
สมาชิกสมทบไดแ้ละตอ้งจดัให้
ผูส้มคัรไดล้งลายมือช่ือในทะเบียน
สมาชิกกบัช าระค่าหุน้และช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหค้รบถว้น 
        เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติั
ตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดสิ้ทธิใน
ฐานะสมาชิกสมทบ 

ด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็น
วา่ ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ี
ก าหนดในขอ้ 47/2 ทั้งเห็นเป็นการ
สมควรแลว้ ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก
สมทบไดแ้ละตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรได้
ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก
สมทบกบัช าระค่าธรรมเนียมแรก
เขา้และค่าหุน้ตามท่ีจะถือครบถว้น 
        เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติั
ตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดสิ้ทธิใน
ฐานะสมาชิกสมทบ 

12. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/5 การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  47/5  การให้บริการสมาชิก
สมทบ สหกรณ์อาจใหบ้ริการหรือ
สวสัดิการแก่สมาชิกสมทบไดต้ามท่ี
เห็นสมควร แต่ตอ้งไม่ขดักบัขอ้หา้ม
มิใหส้มาชิกสมทบใชสิ้ทธิ 
ในสหกรณ์ ทั้งน้ี ประเภทของ
สหกรณ์  หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด 
วธีิการใหบ้ริการและอ่ืนๆ ตลอดจน
สวสัดิการ และผลตอบแทนจากการ
ใชบ้ริการใหเ้ป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

“ยกเลกิ” เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 

13. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/6 สิทธิและหน้าทีใ่นฐานะสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 47/6 สิทธิและหน้าทีใ่นฐานะ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิ
และหนา้ท่ีเพียงการถือหุ้นจ านวน 1 
หุน้ ฝากเงินและถอนเงินกบัสหกรณ์
เท่านั้นและไม่มีสิทธิในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ 47/6 สิทธิและหน้าทีใ่นฐานะ
สมาชิกสมทบ  
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 
      (1) รับเงินปันผลตามหุน้ไดใ้น
อตัราเดียวกนักบัสมาชิก 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 
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(1) นบัช่ือเป็นองคป์ระชุมใหญ่ 
(2) ออกเสียงในเร่ืองใดๆ 
(3) เป็นกรรมการด าเนินการ    
 

      (2) รับเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ
ไดใ้นอตัราเดียวกนักบัสมาชิก 
(ข) หนา้ท่ีของสมาชิกสมทบ 
      (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
      (2) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ี
สหกรณ์นดัหมาย 
      (3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของ
สหกรณ์ เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองคก์รท่ี
เขม็แขง็ 
      (4) สอดส่องดูแลกิจการของ
สหกรณ์ 
      (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อพฒันาสหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
(ค) สมาชิกสมทบไม่ใหมี้สิทธิเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
      (1) นบัช่ือเขา้เป็นองคป์ระชุมใน
การประชุมใหญ่ 
      (2) การออกเสียงในเร่ืองใดๆ 
      (3) เป็นกรรมการด าเนินการ 
      (4) กูย้มืเงินเกินกวา่เงินฝากรวม
กบัทุนเรือนหุ้นของตนเอง 

14. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/8 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 47/8 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะ
ท าเป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือ
หลายคน เพื่อใหเ้ป็นผูรั้บโอน
ประโยชน์ซ่ึงตนมีอยูใ่นสหกรณ์ใน
เม่ือตนตายนั้นมอบใหส้หกรณ์ถือไว้

ข้อ 47/8 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจ
ท าหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลาย
คนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ ในเงินค่า
หุน้ เงินฝาก หรือเงินอ่ืนจากสหกรณ์
เม่ือตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่
สหกรณ์เป็นหลกัฐาน หนงัสือตั้งผูรั้บ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย
การรับจดทะเบียนขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 
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หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่
น้ีตอ้งท าตามลกัษณะพินยักรรม 
        ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะ
เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้ง
ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ก็
ตอ้งท าเป็นหนงัสือตามลกัษณะ
ดงักล่าวในวรรคก่อนมอบให้
สหกรณ์ถือไวแ้ทนฉบบัเดิม 
        เม่ือสมาชิกสมทบตาย ให้
สหกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์
ตามความในวรรคก่อนทราบและ
สหกรณ์จะจ่ายเงินรับฝาก  และเงิน
ผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ี
สมาชิกสมทบผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์
ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ 
ก็คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมา
แสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจคณะกรรมการ
ด าเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิ
ไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น ทั้งน้ี
ตามขอ้ก าหนดใน ขอ้ 47/13 
        ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตาม
ความในวรรคแรกยืน่ค าขอรับเงิน
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
ก าหนดหน่ึงปี   นบัแต่วนัท่ีสมาชิก
สมทบตายหรือไดรั้บแจง้จาก
สหกรณ์ โดยให้แนบส าเนามรณ
บตัรท่ีทางราชการออกใหแ้สดงวา่
สมาชิกสมทบนั้นๆ ไดถึ้งแก่ความ
ตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย 
เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้
พิจารณาและอนุมติัแลว้ สหกรณ์จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายใน
ส่ีสิบหา้วนั ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงิน

โอนประโยชน์ดงัวา่น้ีใหท้  าตามแบบ
ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
        ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิก
ถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บ
โอนประโยชน์ท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ ก็ตอ้ง
ท าเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าว
ในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว้
แทนฉบบัเดิม 
        เม่ือสมาชิกสมทบตาย ให้
สหกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์
ตามความในวรรคก่อนทราบและ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก 
เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงิน
ผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ี
สมาชิกสมทบผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์
ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้
หรือถา้มิไดต้ั้งไว ้ก็คืนใหแ้ก่บุคคลท่ี
ไดน้ าหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจ
คณะกรรมการด าเนินการวา่เป็น
ทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวน
ดงักล่าวนั้น ทั้งน้ีตามขอ้ก าหนดใน 
ขอ้ 47/13 
        ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความ
ในวรรคแรก ยืน่ค าขอรับเงินผล 
ประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนด
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิกสมทบตาย
หรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ โดยให้
แนบส าเนามรณบตัรท่ีทางราชการ
ออกใหแ้สดงวา่สมาชิกสมทบนั้นๆ 
ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการ
พิจารณาดว้ย เม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้ 
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์
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ผลประโยชน์ไม่ยืน่ค  าขอรับเงิน
ผลประโยชน์ หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บ
โอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบได้
จดัท าใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัตนอยู่
ก็ตาม  เม่ือพน้ก าหนดอายคุวามฟ้อง
คดีใหส้หกรณ์โอนจ านวนเงิน
ดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารอง
ของสหกรณ์ทั้งส้ิน 
 

ดงักล่าวภายในส่ีสิบหา้วนั ในกรณีผูมี้
สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค า
ขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท่ี้มีช่ือ
เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีสมาชิก
สมทบไดจ้ดัท าใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มี
ตวัตนอยูก่็ตาม  เม่ือพน้ก าหนดอายุ
ความฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอนจ านวน
เงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารอง
ของสหกรณ์ทั้งส้ิน 

15. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/9 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 47/9 การขาดจากสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ใดๆ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้  ความสามารถ หรือ

เสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และไดรั้บ

อนุญาตแลว้ 
(5) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
(6) ถูกใหอ้อกจากงานประจ า โดยมี

ความผดิ 

ข้อ 47/9 การขาดจากสมาชิกภาพของ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอ่มขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ

เสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และไดรั้บ

อนุญาตแลว้ 
(5) ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้

47/2 
(6) ถูกใหอ้อกจากงานประจ า โดยมี

ความผดิ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 

16. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/11 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 47/11 การให้ออกจากสหกรณ์
ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบ
อาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

ข้อ 47/11 การให้ออกจากสหกรณ์ของ
สมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูก
ใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 
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(2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียน
สมาชิกสมทบ 

(3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ มติและค าสั่งของ
สหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ  
อนัเป็นเหตุท่ีเช่ือไดว้า่ไม่
ซ่ือสัตยสุ์จริต 

(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือท าให้
เส่ือมเสียต่อสหกรณ์ไม่วา่โดย
ประการใดๆ 

(5) ไม่มีธุรกรรมใด ๆ  ต่อสหกรณ์ฯ  
ติดต่อกนันานเกินกวา่ 5 ปี 

 

(2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียน
สมาชิกสมทบ 

(3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ  อนัเป็น
เหตุท่ีเช่ือไดว้า่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต 

(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือท าให้
เส่ือมเสียต่อสหกรณ์ไม่วา่โดย
ประการใดๆ 

        เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาปรากฏวา่ สมาชิก
สมทบมีเหตุใดๆ ดงักล่าวขา้งตน้และ
ไดล้งมติใหส้มาชิกสมทบออกโดย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม
แห่งจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีมี
อยูท่ ั้งหมดในขณะนั้นแลว้ ก็เป็นอนั
ถือวา่สมาชิกสมทบนั้นถูกใหอ้อกจาก
สหกรณ์ 

17. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/13 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบทีข่าดจากสมาชิกภาพ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 47/13 การจ่ายคืนจ านวนเงินของ
สมาชิกสมทบทีข่าดจากสมาชิกภาพ 
ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 47/9 
นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินรับฝากและ
ดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้าม
ระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ 47/13 การจ่ายคืนจ านวนเงินของ
สมาชิกสมทบทีข่าดจากสมาชิกภาพ ใน
กรณีท่ีสมาชิกสมทบ 
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 
47/9(1) (2) (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืน
ค่าหุน้ท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์
ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกสมทบซ่ึงออก
เพราะเหตุอ่ืน พร้อมดว้ยเงินปันผลและ
เงินเฉล่ียคืนคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิก
สมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้
สิทธิไดรั้บ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผูมี้สิทธิ
ไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัที

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ วา่
ดว้ยการรับจดทะเบียน
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 
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โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืน
ส าหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียกใหจ่้าย
คืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออกโดย
ไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน
ส าหรับปีท่ีออกนั้นดว้ยในเม่ือท่ีประชุม
ใหญ่มีมติให้จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
นั้นแลว้ก็ได ้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับ
ฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืน
ใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
        ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุ้นท่ีถอนคืน
เน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้น
ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจใหร้อ
การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบท่ี
ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้น
ไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 
        ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 47/9 (3) 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก 
เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ีย
คา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ลม้ละลาย 
        ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 47/9(5) 
(6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินปันผล
และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย
บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่น
สหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควร
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืน
ตั้งแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหาก
สมาชิกสมทบขอใหจ่้ายค่าหุน้ภายหลงั
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วนัส้ินปีทางบญัชี โดยขอรับเงินปันผล
และเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลงัท่ีท่ี
ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปีก็ได ้ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายใหต้าม
ระเบียบของสหกรณ์ 
        ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือ
มีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอ
การจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบท่ีพน้
จากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะ
ปิดบญัชีประจ าปี และใหค้  านวณเงินค่า
หุน้จ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก
สมทบโดยน าทุนเรือนหุน้ทั้งหมดหกั
ดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสิน
ทั้งส้ินแลว้น ามาเฉล่ียโดยใชจ้  านวนหุ้น
ทั้งส้ินเป็นฐานในการค านวณ 
        เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงิน
ค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นแลว้ ในปีต่อ ๆ ไป 
สหกรณ์ตอ้งค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่าย
คืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี และ
มูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าต่อ
หุน้ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั จนกวา่
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

18. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/14 การหักเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผดิต่อสหกรณ์ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ไม่มี ข้อ 47/14 การหักเงินซ่ึงสมาชิกสมทบ
ต้องรับผดิต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืน
จ านวนเงินของสมาชิกสมทบตามขอ้ 
47/13 นั้น ใหส้หกรณ์หกัจ านวนเงินซ่ึง
สมาชิกสมทบตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออก
ก่อน 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ วา่
ดว้ยการรับจดทะเบียน
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 
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19.พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/15 การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ไม่มี ข้อ  47/15  การถือหุ้นของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบแต่ละรายจะตอ้ง
ถือหุน้ในสหกรณ์อยา่งนอ้ยหน่ึงหุน้ 
แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงในหา้ของหุน้ท่ี
ช าระแลว้ทั้งหมด 
          การถือหุน้แรกเขา้ การช าระค่า
หุน้ การแจง้ยอดจ านวนหุน้และอ่ืนๆ 
ใหเ้ป็นไปตามความในขอ้บงัคบั 
หมวด 3 วา่ดว้ยทุน โดยอนุโลม 
ส าหรับการถือหุ้นเพิ่มให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 

 

 หมายเหตุ การพจิารณาแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีสมาชิกลงคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม ของสมาชิกทีม่า
ประชุมและอยู่ในห้องประชุมขณะพิจารณาวาระแก้ไขข้อบังคับ  ดังน้ันคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกที่อยู่ในห้อง
ประชุม 250 คน จะต้องได้มากกว่า 167 คะแนนเสียง 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  ขอ้ 8, ขอ้ 16, ขอ้ 24, ขอ้ 33, 
ขอ้ 34, ขอ้ 40, ขอ้ 42, ขอ้ 44, ขอ้ 45, ขอ้ 47/2, ขอ้ 47/3, ขอ้ 47/5, ขอ้ 47/6, ขอ้47/8, ขอ้ 47/9, ขอ้ 47/11, ขอ้ 47/13, 
ขอ้ 47/14 และขอ้ 47/15 ตามท่ีเสนอและใหด้ าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดย
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ ดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากจ านวน 175 คะแนน เกินจากจ านวน
สองในสามของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 250 คน ของสมาชิกท่ีมาประชุมและลงลายมือช่ือในสมุดทะเบียนผู ้
เขา้ประชุม 

วาระที ่10 การพจิารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการสอบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ขอ้ 6 คุณสมบติัของผูส้อบบญัชี 
ประกอบกบัแนวทางการสรรหาผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ตามประกาศนายทะเบียน เร่ืองหลกัเกณฑ์การพิจารณาและ
วธีิการเสนอช่ือผูส้อบบญัชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูส้อบ
บญัชีสหกรณ์และวธีิการพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีภากเอกชน ดงัน้ี                     

           ส าหรับปี 2564 มีผูส้อบบญัชีเสนอรับงานเขา้มาใหค้ณะกรรมการด าเนินงานไดพ้ิจารณา จ านวน 2 ราย โดย
มีรายนามและรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

           1. บริษทั ส านกับญัชีทองเอก จ ากดั 
                (1) รายช่ือผูส้อบบญัชี 
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                     1. ดร.ศกัด์ิชาย จนัทร์เรือง   ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 6541 เป็นผูส้อบบญัชีหลกั 
                     2. นางสาวสุกญัญา พชัรีกร ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 7856 เป็นผูส้อบบญัชีส ารอง 
          (2) การเขา้ปฏิบติังาน  
                     ปีละ 3 คร้ัง คร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 2 วนัท าการ 
                      1. คร้ังท่ี 1 เดือนมีนาคม 2564 
                      2. คร้ังท่ี 2 เดือนกรกฎาคม 2564 
                      3. คร้ังท่ี 3 เม่ือสหกรณ์พร้อมใหเ้ขา้ตรวจประจ าปี 
                (3) ผูเ้ขา้ปฏิบติังาน 
                      โดยผูส้อบบญัชีพร้อมผูช่้วยผูส้อบบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 4 คน ทุกคร้ัง 

(5) ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีเป็นเงินจ านวน 70,000.00 บาท (เจด็หม่ืนบาทถว้น)  
         2. บริษทั เอน็.เอส.เค สอบบญัชี จ  ากดั 
                (1) รายช่ือผูส้อบบญัชี 
                     1. นายเอกชยั เตียววงศไ์ทย  ผูส้อบบญัชีเลขท่ี   5850 เป็นผูส้อบบญัชีหลกั 
                     2. นายสรวชิญ ์บุญขวญั       ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 10612 เป็นผูส้อบบญัชีส ารอง 
          (2) การเขา้ปฏิบติังาน  
                     ปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ3-5 วนัท าการ 
                   1. คร้ังท่ี 1 เดือนเมษายน 2564 
                   2. คร้ังท่ี 2 เม่ือสหกรณ์พร้อมใหเ้ขา้ตรวจประจ าปี 
                 (3) ผูเ้ขา้ปฏิบติังาน 
                     โดยผูส้อบบญัชีหรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี 4-5 คน 
                 (4) ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีเป็นเงินจ านวน 100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น)  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้ ง ดร.ศักด์ิชาย จันทร์เรือง เป็นผูส้อบบัญชีประจ าปี 2564 และเลือกนางสาว 
สุกญัญา พชัรีกร เป็นผูส้อบบญัชีส ารองประจ าปี 2564 โดยมีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จ านวน 70,000.00 บาท (เจ็ด
หม่ืนบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากจ านวน 192 คะแนนจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 250 คน 

วาระที ่11 พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2564 
  นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดข้อเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 พิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง เพื่อให้การด าเนินงานเร่ืองการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 37 
และผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564 เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2561 
   จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 พิจารณาแต่งตั้ งบุคคลท่ีเป็นสมาชิกให้ท าหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2564 โดยมีรายนามดงัน้ี 
  1. นายไพศาล    สลกัฤทยั   ท าหนา้ท่ี ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง 
  2. นายกฤษดา โกมลมิศร์           ท  าหนา้ท่ี คณะกรรมการเลือกตั้ง 
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  3. นายเดชา  บุญวรรณ์  ท าหนา้ท่ี คณะกรรมการเลือกตั้ง 
  4. นายพรหมณฐั  ยทุธ์ธนโรจน์  ท าหนา้ท่ี คณะกรรมการเลือกตั้ง 
            5. นายยทุธนา อ ่ากล่ิน   ท าหนา้ท่ี เลขานุการคณะท างาน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ งบุคคลตามรายนามท่ีคณะกรรมการด าเนินการน าเสนอจ านวน 5 คน เป็น
คณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากจ านวน 194 คะแนนจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด 250 คน  

วาระที ่12 พจิารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี 2564 
ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ประกอบกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2559  ขอ้12  และขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 70  ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน หรือการบญัชี หรือการเศรษฐกิจ หรือกฎหมาย 
หรือการสหกรณ์คนหน่ึง หรือหลายคน ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี    

จ านวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด     
ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์เป็นผู ้

ตรวจสอบกิจการไม่ได ้
   คณะกรรมการด าเนินการไดก้ าหนดให้มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564 แทนผูต้รวจสอบ

กิจการท่ีครบวาระในปี 2563  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ก าหนดวนัเปิดรับสมคัรสมาชิกท่ีประสงคจ์ะเป็นผูต้รวจสอบกิจการ จ านวน 2 คน 
        1.1 ระหวา่ง วนัท่ี 1 - 30 กนัยายน 2563   
        1.2 ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ท่ี 55 
        1.3 ไม่เป็นกรรมการด าเนินการ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 56 ซ่ึงพน้จากต าแหน่งยงัไม่ครบ 2 ปีทางบญัชี 
 2. ก าหนดวธีิการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ โดยวิธีลงคะแนนในวนัประชุมใหญ่ 

            3. รายนามผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี 2564 
      (1) นายณฐกร แกว้ดี   สังกดั สมาชิกพิเศษ 
                    (2) นายพิพฒัน์ ทรงอกัษร สังกดั PTT 
                    (3) นายพงศพ์ฒัน์ รัตนสุวรรณ สังกดั สมาชิกพิเศษ 
      (4) นางสาวยพุาวดี บุญยรัตกลิน  สังกดั PTTGC     
หมายเหตุ  ผูส้มคัรเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี 2564 เป็นผูท่ี้ผา่นการอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบกิจการ ท่ี
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ใหก้ารรับรอง 
            4. คณะกรรมการด าเนินการขอน าเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผูต้รวจสอบการ ประจ าปี 2564 
จ านวน 2 คน โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 84,000.00 บาท (แปดหม่ืนส่ีพนับาทถว้น) ต่อปี 
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              ก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูส้มคัรทุกท่านไดแ้สดงวิสัยทศัน์ให้
สมาชิกในห้องประชุมไดรั้บทราบคนละ 2 นาที และให้ด าเนินการนบัผลการลงคะแนนเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ
ภายนอกหอ้งประชุมและน าผลการเลือกตั้งกลบัมารายงานในหอ้งประชุม 
  ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ มีดงัน้ี 
             1. นายณฐกร แกว้ดี   สังกดั สมาชิกพิเศษ                 ไดรั้บคะแนน 155  คะแนน 
              2. นายพิพฒัน์ ทรงอกัษร สังกดั PTT                       ไดรั้บคะแนน   94  คะแนน 
             3. นายพงศพ์ฒัน์ รัตนสุวรรณ สังกดั สมาชิกพิเศษ  ไดรั้บคะแนน   31  คะแนน 
   4. นางสาวยพุาวดี บุญยรัตกลิน  สังกดั PTTGC       ไดรั้บคะแนน  128  คะแนน 
             5. บตัรไม่ประสงคล์งคะแนน  จ านวน 5 ใบ 
            6. บตัรเสีย                                จ านวน 7 ใบ 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งนายณฐกร แก้วดี และนางสาวยุพาวดี บุญยรัตกลิน เป็นผูต้รวจสอบกิจการ
ประจ าปี 2564 จ านวน 2 ท่าน โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 84,000.00 บาท (แปดหม่ืนส่ีพนับาทถว้น) ต่อปี 
โดยนายพิพฒัน์ ทรงอกัษร เป็นผูต้รวจสอบกิจการส ารองกรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการท่ีไดรั้บเลือกตั้งคนใดคนหน่ึงไม่
สามารถท าหนา้ท่ีได ้

วาระที ่13 พจิารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2564 
ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. 

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

 คณะกรรมการด าเนินการได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2564  แทน
คณะกรรมการด าเนินการท่ีครบวาระในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. ก าหนดการเปิดรับสมคัรสมาชิกท่ีประสงคจ์ะเป็นกรรมการด าเนินการ  
       1.1 เปิดรับสมคัรกรรมการและผูต้รวจสอบกิจการ วนัท่ี 1 – 30 กนัยายน 2563 
       1.2 ก าหนดวนัตรวจสอบคุณสมบติัและหลกัฐานผูส้มคัร วนัท่ี 1 - 7 ตุลาคม 2563 
                  1.3 ก าหนดวนัประกาศหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัร วนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป 
            2. ก าหนดการเลือกตั้งกรรมการ จ านวน 8 คน 
        2.1 ประธานกรรมการ เลือกตั้งโดยท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
   2.2 กรรมการ จ านวน 7 คน เลือกตั้งโดยการสรรหาก่อนและน าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
เลือกตั้งเป็นกรรมการ  
         - เขตเลือกตั้งท่ี 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เลือกตั้งจ  านวน 4 คน  
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         - เขตเลือกตั้งท่ี 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ เลือกตั้งจ  านวน 1 คน 
          - เขตเลือกตั้งท่ี 3 บริษทั PTT ยกเวน้เขต 1 และเขต 2 เลือกตั้งจ  านวน 1 คน 
                           - เขตเลือกตั้งท่ี 5 บริษทั PTTGROUP ยกเวน้เขต 4 บริษทั PTTGC เลือกตั้งจ  านวน 1 คน 
                  2.3 กรรมการท่ีครบวาระประจ าปี 2563 จ านวน 8 คน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
                       1. นายชูชาติ พนสัอมัพร      ประธานกรรมการ 
                           2. นายไพศาล สลกัฤทยั   กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซ    
               3. นางกรวรา โพธิพนัธ์ุ กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซ 
    4. นายเอกวทิย ์จิตรดา กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซ 
                       5. นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรัส กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซ                             
                           6. นายอรรณพ ดีเหลือ         กรรมการเขต 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ  
                           7. นายเดชา บุญวรรณ์         กรรมการเขต 3 บริษทั PTT นอกเหนือเขต 1 และ เขต 2                                                                    
                           8. นางศนัสิดา พิมลรัตน์    กรรมการเขต 5 บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต 4 PTTGC  
    3. การเลือกกรรมการด าเนินการใหใ้ชว้ธีิการเลือกสรร เพื่อน าเสนอท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
        4. ก าหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการ มี 2 วธีิ ดงัน้ี 
                  4.1 วธีิการลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั้งท่ีก าหนด 
               4.2 วธีิการลงคะแนนเลือกสรร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail: E-mail) 
      5. ก าหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการในแต่ละเขตเลือกตั้ง ดงัน้ี 
                      5.1 เขตเลือกตั้งที ่1 ส าหรับสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้งสังกดัสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ                             
ลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั้งท่ีก าหนด  
                ยกเว้นสมาชิก ท่ีปฏิบติังาน ประจ า ณ ฐานปฏิบติัการนอกชายฝ่ังลงคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic mail : E-mail) 
                      5.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 ส าหรับสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้งสังกดัสายงานแยกก๊าซธรรมชาติลงคะแนนหยอ่น
บตัรเลือกสรรผูส้มคัร ณ คูหา ตามหน่วยเลือกตั้งท่ีก าหนด  
                      5.3 เขตเลือกตั้ งที่ 5 สมาชิกผู ้มีสิทธิเลือกตั้ งสังกัดบริษัทในเครือกลุ่ม ปตท. หรือ  PTT Group ท่ี
นอกเหนือจากเขตเลือกตั้งท่ี 4 ลงคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail)  
            6. ก าหนดเง่ือนไขการใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกสรร ดงัน้ี 
                     6.1 การลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรร ณ คูหา เลือกตั้งท่ีก าหนด 
                      - การลงคะแนนหยอ่นบตัรเลือกสรร ณ คูหา ตามสถานท่ี วนั เวลา ท่ีก าหนด โดยใชสิ้ทธิไดเ้พียงคร้ัง
เดียว  
                6.2 การลงคะแนนเลือกสรรทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                       - การลงคะแนนเลือกสรรภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยใช้สิทธิได้เพียงคร้ังเดียว กรณีใช้สิทธิ
ลงคะแนนเกิน 1 คร้ัง จะยดึการใชสิ้ทธิคร้ังแรกเท่านั้น ในการนบัคะแนน 
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                         - กรณีท่ีสมาชิกท่านใดได้รับบตัรลงคะแนนแล้ว และได้มีการลบ E-mail ฉบับนั้นไปก่อนวนั
ลงคะแนน ใหแ้จง้การขอใชสิ้ทธิใหม่ได ้
                 7. ก าหนดวนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรร                
                     7.1 เขตเลือกตั้งท่ี 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ 
                      วัน  เวลา  ลงคะแนนหย่อนบัตรเ ลือกสรรผู ้สมัคร ณ คูหา  ตามหน่วย เ ลือกตั้ ง ท่ีก าหนด  
                           - ระหวา่งวนัท่ี 19 ตุลาคม  ถึง วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563  เฉพาะวนัท าการ 
                           - วนัท่ี 19 ตุลาคม ถึง วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 ระหวา่งเวลา 08:00 ถึง 17:00 น.  
                           - วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 ระหวา่งเวลา 08:00 ถึง 15:00 น. 
                           (เวน้วนัหยดุราชการ และหยดุพกัระหวา่งเวลา 12:00 – 13:00 น.) 
                        - วนัเปิดหีบบตัรเลือกตั้ง วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 หลงัเวลา 15:00 น. เป็นตน้ไป เพื่อนบัคะแนน ณ 
คูหาเลือกตั้ง 
                     7.2 เขตเลือกตั้งท่ี 5 บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต 4 PTTGC 
                           วนั เวลา ลงคะแนนเลือกสรรผูส้มคัร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail : E-mail) 
                        - ระหวา่งวนัเลือกสรรตั้งแต่วนัท่ี 2–11 พฤศจิกายน 2563 
                        - วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ส้ินสุดการลงคะแนนเลือกสรร 15:00 น. โดยยึดเวลาท่ีสหกรณ์ฯ ไดรั้บ
บตัรเลือกสรร      
                        - วนัเปิดหีบบตัรเลือกตั้ง วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 หลงัเวลา 15:00 น. เป็นตน้ไป เพื่อนบัคะแนน ณ 
ส านกังานสหกรณ์ 
                     7.3 การวินิจฉัยการนบัคะแนนจากการลงคะแนนเลือกสรรทุกวิธี ถือเป็นท่ีส้ินสุดโดยคณะกรรมการ
สรรหา 
   8. ก าหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการ ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ดงัน้ี 
                   8.1 บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดในล าดบัท่ีของจ านวนกรรมการท่ีครบวาระ ในแต่ละเขตเป็นผูท่ี้
ด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าปี 2564 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2  ปี กรณีคะแนนเท่ากนัใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก 
                   8.2 กรณีท่ีเขตเลือกสรรใดมีผูส้มคัรเท่ากบัจ านวนกรรมการท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้งให้ถือวา่ผูส้มคัรนั้น
ได้รับการเลือกสรรโดยไม่ตอ้งมีการลงคะแนน และน าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการด าเนินการ 
                   8.3 กรณีท่ีเขตเลือกสรรใดมีผูส้มคัรไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด ให้มีการเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี ใหค้รบจ านวนท่ีก าหนดไวใ้นเขตนั้นๆ 
                9. ก าหนดวธีิการรายงานผลการเลือกสรร 
                    9.1 กรรมการเลือกสรรประจ าเขต รายงานผลการเลือกสรรให ้ประธานคณะท างานเตรียมการ เลือกตั้ง     
                    9.2 ประธานคณะท างานเตรียมการเลือกตั้ง รายงานผลการเลือกสรรให ้ประธานคณะกรรมการด าเนินการ    
                     9.3 ประธานคณะกรรมการด าเนินการ รายงานผลการเลือกสรรให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการด าเนินการชุดท่ี 37   
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                 คณะกรรมการด าเนินการขอเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 พิจารณาใหผู้ท่ี้ไดรั้บการสรรหา เป็น
ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 37 ประจ าปี 2564 จ านวน 8 คน มีรายนามดงัน้ี 
               1. ประธานกรรมการ มีจ านวน 1 คน 
                    - นายชูชาติ พนสัอมัพร 
                 2. กรรมการเขตเลือกตั้งท่ี 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีจ  านวน  4 คน                                               
                    - นายเอกวทิย ์จิตรดา 
      - นายทองพูน กมเลศร์ 
                    - นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรัส 
     - นางอรทยั ใจหงษ ์
               3. กรรมการเขตเลือกตั้งท่ี 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ  มีจ  านวน 1 คน 
                    - นายเทิด ล าภา 
               4. กรรมการเขตเลือกตั้งท่ี 3 บริษทั PTT ยกเวน้เขต 1 และเขต 2  มีจ  านวน 1 คน 
     - นายมณฑล แพทอง 
               5. กรรมการเขตเลือกตั้งท่ี 5 บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต 4 PTTGC มีจ  านวน 1 คน  
                    - นางปณิตา สาครเสถียร สังกดั GCME  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งนายชูชาติ พนสัอมัพร เป็นประธานกรรมการดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากจ านวน 
169 คะแนน และเลือกตั้งกรรมการท่ีไดรั้บการเลือกสรรทั้ง 7 คน เป็นกรรมการด าเนินการชุดท่ี 37 ประจ าปี 2564 
ดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากจ านวน 189 คะแนนจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 250 คน  
               ส าหรับรายนามคณะกรรมการด าเนินการชุดที ่37 ประจ าปี 2564 มีรายนามดังนี ้
                  1. นายชูชาติ พนสัอมัพร        ประธานกรรมการ 
                   2. นายเอกวทิย ์จิตรดา                กรรมการ 
      3. นายทองพูน กมเลศร์              กรรมการ 
                   4. นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรัส        กรรมการ 
     5. นางอรทยั ใจหงษ ์                  กรรมการ 
                  6. นายเทิด ล าภา                        กรรมการ 
                  7. นายมณฑล แพทอง               กรรมการ 
                  8. นางปณิตา สาครเสถียร          กรรมการ 
                  9. นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ           กรรมการ                 
                  10. นางอรวรรณ ศิริรัตนชยักูล    กรรมการ                 
                  11. นายยทุธนา อ ่ากล่ิน            กรรมการ                          
                  12. นายรัตนพงศ ์วงศพ์ิมพรั์ศมี     กรรมการ               
                  13. นายพรหมณฐั ยทุธ์ธนโรจน์   กรรมการ                            
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                  14. นายนคร บุรีเทศน์                  กรรมการ           
                  15. นายกฤษดา โกมลมิศร์             กรรมการ       

วาระที ่14 พจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมและค า้ประกนั ประจ าปี 2564 
                ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือการค ้า
ประกนัของสหกรณ์ พ.ศ.2561ประกอบดว้ยประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เร่ือง ค านิยามวงเงินการกูย้มืหรือค ้าประกนั
ของสหกรณ์ ประกาศ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561  
            ข้อมูลสนับสนุนประกอบการพจิารณา 
           ณ  วนัที ่31 ตุลาคม 2563 
         สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท.จ ากดั 
         มีทุนเรือนหุ้นทีช่ าระแล้ว เป็นจ านวนเงิน 4,529.52 ล้านบาท 
         มีทุนส ารอง เป็นจ านวนเงิน 230.08 ล้านบาท 
            1. เป็นวงเงินทีก่ าหนดเท่ากบัปี 2563   
          2. เป็นวงเงนิเม่ือเทยีบกบัทุนส ารองของสหกรณ์ฯ คิดเป็น 1.96 เท่า (450 ล้านบาท/230.08 ล้านบาท)  
             3. เป็นวงเงินเม่ือเทยีบกบัทุนเรือนหุ้นสมาชิกคิดเป็น 0.10 เท่า  (450 ล้านบาท/4,529.52 ล้านบาท) 
  4. เป็นวงเงินเม่ือเทยีบกบัเงินรับฝากของสมาชิกคิดเป็น 0.19 เท่า (450 ล้านบาท/2,343.39 ล้านบาท) 
          5. เป็นวงเงินเม่ือเทียบกับทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินส ารองของสหกรณ์ฯ คิดเป็น 0.09 เท่า (450 ล้านบาท/
4,759.60 ล้านบาท)  ซ่ึงนายทะเบียนก าหนดไว้ไม่เกนิ 1.5 เท่า 
              6. ส าหรับวงเงินกู้ยืมทีส่หกรณ์ฯ มีอยู่ปัจจุบัน O/D ธนาคารกรุงไทย จ ากดั สาขาชลบุรี จ านวน 20 ล้านบาท 
              7. ตั้งแต่ปี 55 – 58 สหกรณ์ฯ มีการใช้วงเงินกู้ยืมระหว่างสหกรณ์ฯ ในระหว่างปีจ านวน 100 ล้านบาท เพ่ือ
ใช้บริหารงานในช่วงระยะเวลาส้ันๆ     
          8. เป็นการตั้งวงเงินส ารองไว้ส าหรับภาวะฉุกเฉินทีจ่ าเป็นต้องใช้วงเงินกู้ โดยไม่ต้องเรียกประชุมวสิามัญ           

 คณะกรรมการด าเนินการ ขอเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เพื่ออนุมัติก าหนดวงเงินซ่ึง   
สหกรณ์ฯ อาจกูย้ืมและค ้าประกนั ประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 450,000,000.00 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบลา้นบาทถว้น) 
ส าหรับการด าเนินกิจการสหกรณ์ฯ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติวงเงินซ่ึงสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมและค ้ าประกันประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 
450,000,000.00 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ดว้ยคะแนนเสียง
ส่วนมากจ านวน 184 คะแนนจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 250 คน  

วาระที ่15 พจิารณาอนุมัติการลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เร่ืองข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 
     นายเอกวิทย ์จิตรดา ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ไดน้ าเสนอขอ้มูลประการพิจารณา เพื่อให้
การบริหารงานเก่ียวกบัการลงทุนของสหกรณ์ฯ ส าหรับปี 2564 สามารถด าเนินการไดห้ลากหลายรูปแบบ โดยไดรั้บ
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ผลประโยชน์และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศ
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก าหนด เร่ืองขอ้ก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ 
พ.ศ.2558 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  
            จึงใคร่ขอเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  พิจารณาการลงทุนส าหรับปี 2564 วงเงินไม่เกิน 1,000 ลา้น
บาท โดยมีแนวทางการลงทุนดงัน้ี  
             1. การลงทุนโดยสหกรณ์ฯ เป็นผูด้  าเนินการ 
              2. การลงทุนโดยผา่นกองทุนส่วนบุคคล 
            ส าหรับกรอบการลงทุนมีรายละเอียดดงัน้ี                                 
       1. กรอบการลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได ้ดงัต่อไปน้ี 
              (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
                      (2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบนัการเงินท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน   แก่
สหกรณ์ 
                     (3) ซ้ือหลกัทรัพยข์องรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
                      (4) ซ้ือหุน้ของธนาคารท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
                      (5) ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
                      (6) ซ้ือหุ้นของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ
สหกรณ์โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
                      (7) ฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
            2. กรอบการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ก าหนด เร่ืองขอ้ก าหนดการฝาก
หรือลงทุนอยา่งอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2558 
                      (1) บตัรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผูอ้อก 
                      (2) ตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารเป็นผูรั้บรอง สลกัหลงั  หรือรับอาวลั หรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีธนาคารเป็นผูส้ลกั
หลงัหรือรับอาวลั โดยไม่มีขอ้จ ากดัความรับผดิ 
                      (3) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีธนาคารซ่ึงมิใช่รัฐวสิาหกิจเป็นผูอ้อก 
                      (4) บตัรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน ท่ีออกโดยบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ซ่ึงสถาบนั
การเงินคุม้ครองเงินฝากประกนัการช าระคืนตน้เงินและดอกเบ้ีย 
                      (5) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น 
หลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย ์เป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 
และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนั้นไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั A- ข้ึนไป จากบริษทัจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                      (6) หุน้กูท่ี้มีหลกัประกนั หรือหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั A- ข้ึน
ไป จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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                      (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจดัตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยูใ่น
การก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
            3. กรอบการลงทุนตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ 
            เสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติัให้สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั ลงทุนตามกรอบของ 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 ตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก าหนด และขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ฯ ส าหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท โดยมีแนวทางการลงทุน ดงัน้ี 
                 1. การลงทุนโดยสหกรณ์ฯเป็นผูด้  าเนินการ 
                      2. การลงทุนโดยผา่นกองทุนส่วนบุคคล 
                ค าถามจากสมาชิก 
             1. นางวณีา ตั้งชนะชยัอนนัต ์สมาชิกสังกดั สมาชิกพิเศษ 
            (1) คณะกรรมการของสหกรณ์ฯ ค่อนขา้งท่ีจะเป็นวิศวกรเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่เป็นเจา้หน้าท่ีการเงิน และ
การลงทุนในหุ้นไม่ใช่จะไดต้ลอด จากประสบการณ์ไดมี้การลงทุนในหุ้นมีทั้งไดแ้ละเสียในจ านวนท่ีเป็นหลกัล้าน 
การท่ีจะน าเงินไปซ้ือหุน้ของ ปตท. หรือของบริษทัในเครือ ซ่ึงหุน้มีทั้งข้ึนและลง ไม่เห็นดว้ย 
               (2) ถา้น าไปซ้ือหุน้กูส้หกรณ์ฯ ซ่ึงเราก็รู้วา่สหกรณ์ฯ มีการโกง อยา่งสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจัน่ยงัมีการ
โกงทั้งท่ีมีการตรวจบญัชีจากนายทะเบียนยงัมีการโกงเกิดข้ึน คิดว่าการบริหารการเงินของพวกเราควรตอ้งมีความ
รอบครอบเพิ่มข้ึน อยา่ไปมองรายไดเ้ยอะเป็นหลกัเพราะเม่ือนั้นสมาชิกผูท่ี้เกษียณไปแลว้ล าบาก การไปซ้ือหุน้ตอ้งมี
ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ สมมติวา่ถา้จะขายตอ้งระมดัระวงัเหมือนกนัวา่จะกลายเป็นขายผดิไปหรือเปล่า 
      ฉะนั้นจึงขอเสนอให้เป็นการซ้ือหุ้นกูข้อง ปตท. แทน ดว้ยหุ้นกูเ้ป็นอะไรท่ีไม่เส่ียงตราบใดท่ี ปตท.ยงัไม่
ลม้ การซ้ือหุน้สามญัขอใหร้ะวงัเป็นกรณีพิเศษ 
             นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจง : การลงทุนในปีท่ีผ่านมา เราเคยมีบริษทั MFC มาช่วย
ดูแล  ซ่ึงในปีหนา้คิดวา่จะหาบริษทัจดัการเงินลงทุนมาช่วยดูแลเพื่อลดความเส่ียง หรือถา้ไม่สามารถด าเนินการได ้
เราปรับให้สมาชิกกูใ้นอตัราดอกเบ้ียต ่า สมาชิกผูฝ้ากเงินตอ้งไดรั้บผลกระทบดว้ย ซ่ึงเราจ าเป็นตอ้งลดดอกเบ้ียเงินกู้
ลง ดอกเบ้ียเงินฝากลง อตัราปันผลตอ้งต ่าลงดว้ย และสมาชิกส่วนใหญ่สามารถรับไดห้รือไม่ ซ่ึงสหกรณ์ฯ จะไม่ได้
รับความเส่ียง โดยสภาพความเป็นจริงเม่ือผลตอบแทนสูงน่ากลวักวา่ผลตอบแทนต ่า 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติัใหล้งทุนตามกรอบของ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 
62 ตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก าหนด และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ส าหรับปี 2564 ใน
วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีแนวทางการลงทุน 2 ทาง คือ แนวทางท่ี 1 การลงทุนโดยสหกรณ์ฯ เป็น
ผูด้  าเนินการ และแนวทางท่ี 2 การลงทุนโดยผา่นกองทุนส่วนบุคคล ดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากจ านวน 184 คะแนน
จากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 250 คน 

วาระที ่16 พจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 
         นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดใ้หข้อ้สังเกต ผลการด าเนินงานปีน้ีมีสถานการณ์ท่ีตอ้งบริหาร
สหกรณ์อยา่งระมดัระวงั แต่ผลการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางท่ีดี มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสูงกวา่ท่ีประมาณการไว ้
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จึงขอแจ้งต่อท่ีประชุมใหญ่ให้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 จ านวน 256,210,633.46 บาท โดยมี
รายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 2563 หนา้ท่ี 126 ถึงหนา้ท่ี 127 โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
          จ านวนเงิน (บาท)                  ร้อยละ 
1. ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 
    1.1 เป็นเงินส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ    27,689,621.78                              10.81 
    1.2 เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.01 
2. ตามข้อบังคบัของสหกรณ์ ข้อ 24 
    2.1 เป็นเงินปันผลตามหุ้นในอตัราร้อยละส่ีจุดส่ีหา้    193,125,405.78           75.38 
          (ประมาณการไวจ้ะจ่ายร้อยละ 4.30 ) 
    2.2 เป็นเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจร้อยละสิบสอง 28,192,306.50        11.00 
          (ประมาณการไวจ้ะจ่ายร้อยละ 10.00 ) 
    2.3 เป็นเงินโบนสักรรมการด าเนินการ 2,250,000.00 0.88 
          และ เงินโบนสัเจา้หนา้ท่ี 1,423,299.40 0.55 
    2.4 เป็นทุนสะสมไวเ้พื่อจ่ายตามระเบียบ 
          - ทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 100,000.00 0.04 
          - ทุนสาธารณประโยชน์  100,000.00  0.04 
          - ทุนสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพสมาชิก 2,000,000.00 0.78 
          - ทุนสวสัดิการสมาชิก 700,000.00           0.27 
          - ทุนเสริมสวสัดิการ 100,000.00 0.04 
          - ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก       500,000.00          0.20 
                                                                                       256,210,633.46                              100.00 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการน าเสนอดว้ย
คะแนนเสียงส่วนมากจ านวน 200 คะแนนจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 250 คน 

วาระที ่17 เร่ืองอ่ืนๆ ตามแต่จะมีสมาชิกเสนอ 
          17.1 ค าถามจากสมาชิก และมีการตอบในห้องประชุม 
                 1. ท าไมเงินปันผลจึงลดลง และท าไมสหกรณ์ออมทรัพย ์ปตท. จึงมีอตัราปันผลสูงกวา่สหกรณ์ฯ เรา 
  นายเอกวิทย ์จิตรดา ไดช้ี้แจงให้ทราบวา่ ทั้งสองสหกรณ์มีตน้ทุนในการบริหาร ท่ีแตกต่างกนั การบริหาร
สหกรณ์ มีวิธีการท่ีจะได้มาของเงินทุนสองรูปแบบ คือ การบริหารด้วยหุ้น กับบริหารด้วยเงินฝาก เงินทุนของ
สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั ส่วนใหญ่เป็นหุน้ประมาณ 4,551 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 64 จะมีตน้ทุนสูง
ท่ีตอ้งจ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกในรูปเงินปันผลอยู่ระหว่างร้อยละ 4.50 ถึง 5.50 ทั้งน้ีตามระเบียบ ฯว่าด้วยหุ้น 
ก าหนดให้สมาชิกถือหุ้นรายเดือนไดสู้งสุดถึงร้อยละ 20 ของเงินเดือน ไม่เกินเดือนละ 60,000 บาท(หกหม่ืนบาท) 
เพดานสูงสุดสมาชิกมีเงินหุน้สะสมไดถึ้ง 10,000,000 บาท(สิบลา้นบาท) ท่ีเหลือเป็นเงินฝากของสมาชิกและมีจ านวน 
2,316 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 32 โดยสหกรณ์จะจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ียเงินฝากในอตัราอยูร่ะหวา่งร้อยละ 0.75 
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ถึง 2.50 และมีเงินส ารองรวมกบัเงินสะสมอีกประมาณ 275 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยการบริหารดว้ยหุ้นจะท า
ใหเ้งินบริหารค่อนขา้งมัน่คง แต่ตอ้งจ่ายเงินเงินปันผลทั้งจ  านวนสูงกวา่การบริหารดว้ยเงินฝาก 
   ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย ์ปตท. เงินบริหารส่วนใหญ่เป็นการบริหารดว้ยเงินฝากและใหส้มาชิกถือหุน้ไดร้าย
เดือนสูงสุดไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท(สามพนับาท) แมส้มาชิกจะมีเงินเดือนสูงเป็นหลกัหลายหม่ืนบาทถึงหลกัแสน
บาท แต่สหกรณ์ฯ ของเราให้โอกาสมาชิกซ้ือหุ้นไดเ้ยอะคือไม่เกิน 20% ของเงินเดือน และสะสมหุน้ไดสู้งสุดไม่เกิน 
10 ลา้นบาท  
            เม่ือมีจ านวนเงินหุ้นนอ้ยหากมีการจ่ายปันผลอตัราสูงจ านวนเงินปันผลท่ีไดรั้บจะนอ้ย แต่หากมีจ านวนเงิน
หุน้มาก แมมี้การจ่ายเงินปันผลอตัราท่ีต ่ากวา่แต่จ านวนเงินปันผลจะไดรั้บมาก 
              2. แผนการลงทุนของสหกรณ์ฯ 
               นายเอกวิทย ์จิตรดา ไดช้ี้แจงให้ทราบวา่ ไดมี้การก าหนดสัดส่วนการลงทุนให้มีความเส่ียงน้อย 60%เป็น
การให้เงินกูแ้ก่สมาชิก และ 20% ลงทุนในหุ้นสามญัในกลุ่ม ปตท. และในเครือ ส่วนท่ีเหลืออยู่ในเงินฝากและหุ้น
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงเป็นสัดส่วนในอนาคตท่ีตอ้งการเพื่อลดความเส่ียง 
             3. COVID-19 ไดรั้บผลกระทบอยา่งไรในการด าเนินงานสหกรณ์ฯ 
             นายเอกวิทย ์จิตรดา ไดช้ี้แจงให้ทราบวา่ มีผลให้ธุรกิจการด าเนินงานลดลง 20 – 25% แต่ผลก าไรดีข้ึน แต่
ในช่วงเวลาท่ีผา่นมาการบริหารงานค่อนขา้งยากล าบากเน่ืองจากดอกเบ้ียเงินลงทุนลดลง ธุรกิจเงินกูล้ดลง มีการปรับ
แผนกลยทุธ์การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
                 4. ปีหนา้มีโอกาสจ่ายปันผลลดลงหรือไม่ 
            นายธีรพงศ ์กฤษฏาธีระ ไดช้ี้แจงให้ทราบวา่ ประมาณการปีหนา้ท่ีคาดการณ์ไว ้ส าหรับการจ่ายเงินปันผล 
4.10% และเงินเฉล่ียคืน 10% แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงดว้ย 
                5. สมาชิกจากโรงแยกก๊าซฯ ถามค าถาม 2 ขอ้ 
  (1) ท าไมจึงตอ้งตรวจสอบขอ้มูลเครดิตบูโรและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเบิกกบัสหกรณ์ฯ ไดห้รือไม่   
  (2) ถา้กูส้ามญัอยูแ่ลว้มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินหากกูฉุ้กเฉินจะตอ้งดูระยะเวลาท่ีผอ่นช าระมาหรือตอ้งช าระ
ใหค้รบถว้นก่อน 
  นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ ไดช้ี้แจงให้ทราบว่า ถา้กูส้ามญัมาแลว้และช าระไม่ครบงวดตอ้งการกูฉุ้กเฉินจะ
เป็นคนละประเภทกนั การก าหนดระยะเวลาการกูซ้ ้ าจะตอ้งก าหนดไวใ้นเงินกูป้ระเภทเดียวกนั 
  การตรวจสอบขอ้มูลเครดิตบูโร ก่อนอ่ืนขอให้พิจารณาข้อมูลสมาชิกท่ีกู้ทั้งสหกรณ์ฯ และมีการกู้จาก
ภายนอกด้วย หากไม่มีหลักฐานการพิจารณาของคณะกรรมการไม่สามารถเห็นข้อมูลท่ีมีหน้ีภายนอกได้ จึง
จ าเป็นตอ้งขอหลกัฐานขอ้มูลเครดิตบูโรดว้ย และหากสมาชิกมีวินยั ไม่มีปัญหาหน้ีเสีย ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้หลกัฐาน
ดงักล่าว ปัจจุบนัมีสมาชิกท่ีถูกฟ้องคดี อายดัทรัพยสิ์น อายดัเงินเดือนเขา้มาในสหกรณ์ฯ หลายราย 
  การขอตรวจสอบขอ้มูลเครดิตบูโรมีค่าใชจ่้าย สมาชิกตอ้งดูแลกนัเอง เน่ืองจากเป็นเอกสารประกอบการขอ
กู้ท่ีสมาชิกตอ้งแสดงให้คณะกรรมการพิจารณา และกฎหมายก าหนดให้สมาชิกผูกู้ ้ต ั้ งแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไปต้อง
ตรวจสอบขอ้มูลเครดิตบูโร 



64 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  กรณีการกูส้ามญัและการกูฉุ้กเฉินท่ีมีระยะเวลาคาบเก่ียวกนั คณะกรรมการจะพิจารณาเงินเหลือใชเ้ป็นหลกั
ท่ีมีการก าหนดให้มีเงินเหลือใช้ 30% ของเงินเดือนและไม่น้อยกว่า 5,000.00 บาท และการขอกูต้อ้งสอดคลอ้งกบั
ระเบียบ 
                 6. นายอนุพงษ ์บางเขียว สมาชิกสังกดับริษทั PTT 
          (1) งบท่ีจะใชป้รับปรุงส านกังาน ควรพิจารณายา้ยส านกังานไปท่ีมีสมาชิกอยู่จ  านวนมากจะดีกว่าหรือไม่ 
และอยากใหมี้การเปล่ียนแปลงค่าใชจ่้ายในคร้ังน้ี 
  นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ ได้ช้ีแจงว่า เห็นด้วยส าหรับการสะสมเงินได้เพื่อน าไปสร้างอาคารส านักงาน
สหกรณ์ฯของเรา โดยในปีน้ีเสนอเขา้มาในรูปของการปรับปรุงส านกังาน ซ่ึงสมาชิกมีแนวคิดใหม่ จึงจะเปล่ียนช่ือ
ใหม่เป็น “กองทุนส าหรับจดัตั้งส านกังาน” และจะจดัท าประชาพิจารณ์วา่ตอ้งการให้สหกรณ์ฯ ไปอยูท่ี่ไหน ระยอง
หรือกรุงเทพ และบรรยากาศลกัษณะใด 
  นายเอกวิทย ์จิตรดา ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่ การยา้ยส านกังานนั้น เน่ืองจากตามกฎหมายสหกรณ์ตอ้งตั้งอยูใ่น
พื้นท่ีเท่านั้น คือท่ี จ.ชลบุรี ซ่ึงเร่ืองสถานท่ี จ.ระยอง หรือท่ีกรุงเทพฯ เราอยูร่ะหวา่งการพิจารณาท่ีจะตั้งเป็นส านกังาน
สาขา ปัจจุบนัไดจ้ดัหน่วยบริการสัญจรอยู่แล้ว โดยตอ้งดูว่าจะมีธุรกรรมใดบา้งท่ีสมาชิกมาใช้บริการและต้องหา
สถานท่ีท่ีเหมาะสมต่อไป  
             (2) การจ่ายเงิน 700 บาท ทุกคนไดเ้ท่ากนัหมด และคนท่ีมาไดอี้ก 1,000 บาท ใช่หรือไม่ อยากให้อธิบายวา่
เป็นค่าอะไรบา้ง 
  นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ ไดช้ี้แจงใหท้ราบวา่ เม่ือก่อนมีสมาชิกไม่เกิน 200 คนจากระบบท่อฯ จนปัจจุบนัได้
ขยายไปยงับริษทัในเครือจนมีสมาชิก 5,000 คน และคนท่ีมาประชุมร่วมกนัมีการเดินทางมาจากหลายพื้นท่ีทั้งระยอง
และกรุงเทพ มีการจดัอาหารบริการให้ แต่เน่ืองจากการจดัประชุมท่ีศูนยป์ระชุมของหน่วยทหารนาวิกโยธินมีปัญหา
เร่ืองอาหารไม่พอทาน อาหารไม่อร่อย คนมาร่วมโต๊ะภายหลงัไม่ไดท้าน ซ่ึงมีความหลากหลายมาก เพื่อลดปัญหา
สหกรณ์ฯ จึงเปล่ียนจากการจดัอาหารโต๊ะจีนเป็นการจ่ายค่าอาหารจาก 200 เป็น 300 เป็น 500 และเป็น 700 บาท ซ่ึง
ตามหลกัการแล้วจะจ่ายให้ผูท่ี้แจง้ช่ือเขา้มาประชุม แต่จากเหตุการณ์ไม่ปกติคณะกรรมการจึงมีมติให้ท่านทุกคน
เท่ากนัหมดโดยจ่ายคนละ 700 บาท  
  ส่วนเงิน 1,000 บาท ท่ีผา่นมาเม่ือมีการประชุมจะมีการจดัรถบสับริการให้กบัสมาชิก แต่มีปัญหาเร่ืองการ
ตอ้งรอกนั และมีปัญหาเร่ืองเวลาการท างานของผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีจะเดินทางมาและการเดินทางกลบั จึงแกปั้ญหา
ดว้ยการจ่ายเป็นค่ารถเดินทางใหก้บัสมาชิกท่ีมาเขา้ร่วมประชุมคนละ 1,000 บาท สาเหตุท่ียงัไม่มีการประกาศออกไป 
เน่ืองจากไม่แน่ใจวา่ท่ีประชุมใหญ่จะมีมติเห็นชอบหรือไม่ และการจ่ายเงินจ านวน 1,000 บาทน้ี เพื่อให้สมาชิกท่ีมา
ประชุมไดอ้ยูจ่นครบวาระและจบการประชุมดว้ย    
  (3) เน่ืองจากปีท่ีผา่นมามีเร่ือง COVID-19 ท  าให้การจดัสัมมนาไม่สามารถท าไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนน้ีมีการ
จดัการอยา่งไร 
  นางกรวรา โพธิพนัธ์ ไดช้ี้แจงว่า เงินส่วนน้ีไม่ไดไ้ปไหน แต่กลบัเขา้สู่สมาชิกทั้งหมดโดยอยูใ่นรูปก าไร
และน ามาจดัสรรคืนสู่สมาชิก  
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  ส าหรับการจดัประชุมในคร้ังน้ี สหกรณ์ฯ จะมีแบบสอบถามกลบัไปหาสมาชิกเพื่อส ารวจวา่การจดัประชุม
ในลกัษณะ Online น้ีดีหรือไม่ บางคร้ังเม่ือปรับเป็น New normal แลว้ การฟังทาง Online จะมีความคมชดัและทัว่ถึง
กวา่ก็เป็นไปได ้และเป็นโอกาสท่ีดีท่ีท าใหเ้รามีการปรับเปล่ียนการท างานและปรับเปล่ียนวธีิคิด  
  (4) โครงการช่วยเหลือ COVID-19 จะขยายเวลาออกไปไดอี้กหรือไม่  
               นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ ได้ช้ีแจงให้ทราบว่า ระยะเวลาการด าเนินการส้ินสุดแลว้และคณะกรรมการยงั
ไม่ไดมี้การพิจารณาเร่ืองการขยายเวลา 
  (5) อยากใหแ้สดง Statement เงินฝากของสหกรณ์ฯ 
  นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ ไดช้ี้แจงให้ทราบวา่ ในวนัน้ีไม่ไดน้ าขอ้มูลมาแสดงให้สมาชิกไดรั้บทราบ แต่จะ
น าขอ้มูล Statement เงินฝากของสหกรณ์ฯ ทั้งหมดข้ึนแสดงผา่นทาง Web site ใหส้มาชิกไดรั้บทราบ 
                 7. สมาชิกไม่ไดแ้จง้ช่ือใหท้ราบ 
            (1) วาระท่ี 4 รายไดใ้นหนงัสือรายงานกิจการหน้าท่ี 62 และวาระท่ี 7 รายงานของผูส้อบบญัชีหน้าท่ี 82 
ท าไมยอดรายไดไ้ม่ตรงกนั ซ่ึงรายไดข้องวาระท่ี 4 มีจ  านวนท่ีมากกวา่ ซ่ึงควรมีการปรับใหเ้หมือนกนั 
               นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ ไดช้ี้แจงใหท้ราบวา่ จะด าเนินการปรับตวัเลขใหต้รงกบัผูส้อบบญัชี 
                จากการตรวจสอบขอ้มูลของรายไดแ้ลว้ จะเป็นดงัน้ี 

วาระที ่4 รายงานผลการด าเนินงาน 
หน้า 62 

วาระที ่7 งบก าไรขาดทุน 
หน้า 82 

1. รายไดท้ั้งหมด       333.81 ลา้นบาท 
2. รายจ่ายทั้งหมด       77.60 ลา้นบาท 
3. ก าไรสุทธิ             256.21 ลา้นบาท 

1. รายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนเงินลงทุน 332.65 ลา้นบาท 
2. รายไดอ่ื้น                                                       1.16 ลา้นบาท 
     รวมรายได้ทั้งหมด                                    333.81 ล้านบาท 
3. ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายเงินลงทุน    57.30 ลา้นบาท 
4. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน                                     20.30 ลา้นบาท 
     รวมรายจ่ายทั้งหมด                                    77.60 ล้านบาท 
5. ก าไรสุทธิ                                                   256.21 ลา้นบาท 

         17.2 ค าถามสมาชิกทีส่่งเข้ามาผ่านทาง Online 
          นางกรวรา โพธ์ิพนัธ์ุ ไดช้ี้แจงใหท้ราบวา่ ค  าถามท่ีสมาชิกส่งเขา้มาทั้งหมดในวนัน้ี จะด าเนินการน าไปตอบ
และข้ึน Web site ใหก้บัสมาชิกไดรั้บทราบต่อไป  

นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดส้อบถามสมาชิกท่ีอยู่ในห้องประชุมว่ามีท่านใดท่ีตอ้งการ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีตอ้งการสอบถามในเวลาน้ีแต่ตอ้งการสอบถามเพิ่มเติมภายหลงัสมาชิกสามารถส่ง
ค าถามเขา้มาใหค้ณะกรรมการฯ ได ้และจะด าเนินการตอบค าถามและขอ้ช้ีแจงต่างๆ ไวใ้หก้บัสมาชิกไดรั้บทราบแลว้
ใน Web Site ของสหกรณ์ฯ ซ่ึงสมาชิกสามารถเขา้ไปดูได ้ 

  นางสาวกญัญา มาโนชนฤมล หัวหน้าส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมรับทราบเพิ่มเติม
ส าหรับการอนุมติังบประมาณการเงินลงทุนท่ีมีผลกระทบต่อรายจ่าย ซ่ึงไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหนงัสือรายงานกิจการ
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หนา้ 71 ซ่ึงในปีหนา้การคาดการณ์ของสหกรณ์ฯ สามารถแกไ้ขปัญหาและประสบผลส าเร็จกบัการบริหารงานและ
เป็นท่ีน่ายนิดีท่ีท่านสมาชิกใหค้วามส าคญักบัการบริหารของคณะกรรมการ  
            นายชูชาติ พนัสอมัพร ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณสหกรณ์จงัหวดัชลบุรี ส านักงานตรวจบญัชี
สหกรณ์ชลบุรี และสมาชิกทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมใหญ่ในวนัน้ี หากมีส่ิงใดท่ีคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของสหกรณ์ฯ ขอให้ทุกท่านส่งขอ้เสนอแนะและขอ้แนะน ามาท่ีสหกรณ์ฯ ไดต้ลอดเวลา เพื่อจะไดน้ าไป
ปรับปรุงการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและขอใหส้มาชิกทุกท่านเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ และขอปิดการ
ประชุม            

เลกิประชุม  เวลา  17.00 น. 

 

 

                                                        ลงช่ือ                                         ประธานในท่ีประชุม 
(นายชูชาติ พนสัอมัพร) 

 
 

 

                                                  ลงช่ือ                                        เลขานุการ/ผูจ้ดบนัทึกรายงานประชุม 
(นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรัส) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติทีป่ระชุม………………………………. 
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ระเบียบวาระที่  3 
เร่ืองเสนอใหท่ี้ประชุมทราบ 
3.1 การรับสมาชิกเข้าใหม่ และการขาดจากสมาชิกภาพ ในรอบปี 2564 

ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2564   สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.  จ  ากดั    มีสมาชิกทั้งส้ิน 
จ านวน 5,592 คน  ในระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงของสมาชิก ดงัน้ี 
 สมาชิกเม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม 2563     5,406   คน 
 สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งปี         338   คน 
 สมาชิกขาดสมาชิกภาพ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 40      152   คน 
  (1) ตาย – ขอ้ 40(1)        9 คน 
 (2) ลาออก – ขอ้ 40(2)    136 คน 
 (3) ถูกออกจากการเป็นพนกังาน – ขอ้บงัคบั 40(5)    1 คน 
 (4) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ - ขอ้บงัคบั 40(6)     6 คน          
  รวมสมาชิก   5,592   คน 
  เพิ่มข้ึนจากปี 2563     186   คน 
  เพิ่มข้ึนร้อยละ      3.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 

PTT 996 THAPPLINE 199 TLBC 14 GCME 178 GCS 27 GPSC 224 GPSC TCC 2

PTT GROUP 718 PTTLNG 143 PTTTANK 9 GCL 161 VCX 25 Glow IPP 2

PTTGC 1,923 PTTOR 128 PTTTCC 2 NPC-S&E 99 GGC 21 Glow SPP2 25

PTTGC GROUP 845 TES 93 GCMP 93 GC GLYCOL 20 Glow SPP3 8

GPSC GROUP 338 PTTNGD 51 TTT 79 TEX 15 Glow SPP11 11

SPRC 392 PTTASAHI 45 GCP 44 TPRC 13 Gheco-One 38

สมาชิกพิเศษ 380 IRPC-CP 34 GCO 33 NPCSG+SUN 9 Glow Energy 28

รวมทั้งหมด 5,592 รวม 718 GCM 28 รวม 845 รวม 338

จ านวนสมาชิกทั้งหมด (คน) สมาชิกบริษทั PTT GROUP สมาชิกบริษทั PTTGC GROUP

ตารางแสดงสดัส่วนสมาชิก ณ 30 กนัยายน 2564
สมาชิกบริษทั GPSC GROUP
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3.2 รายงานการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
1.  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2564 
 ระหวา่งปี  สหกรณ์ไดใ้หบ้ริการเงินกูแ้ก่สมาชิกในแต่ละประเภทเป็นเงินกวา่   926.02  ลา้นบาท  ของ
จ านวนสัญญาเงินกู ้โดยรวม  875  สัญญา     ซ่ึงสามารถแยกเป็นสัญญาแต่ละประเภทไดด้งัน้ี 
 1.  เงินกูฉุ้กเฉิน                225 สัญญา     เป็นเงินทั้งส้ิน        17.43 ลา้นบาท 
 2.  เงินกูส้ามญัปลดหน้ีภายนอกสหกรณ์  65 สัญญา     เป็นเงินทั้งส้ิน      155.35 ลา้นบาท 
 3.  เงินกูส้ามญัเพื่อการทัว่ไป  492 สัญญา     เป็นเงินทั้งส้ิน      569.61 ลา้นบาท 
 4.  เงินกูส้ามญั 50-90% ของค่าหุน้                38 สัญญา     เป็นเงินทั้งส้ิน        27.23 ลา้นบาท 
 5.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการอ่ืนใด                24 สัญญา     เป็นเงินทั้งส้ิน        74.96 ลา้นบาท 
 6.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์                31 สัญญา       เป็นเงินทั้งส้ิน        81.44 ลา้นบาท 
 

 
 
 

ตารางแสดงการใหบ้รกิารเงินกูแ้ก่สมาชิกในรอบปี 2564 
รายการ ฉกุเฉิน สามญัปลดหนี ้ สามญัทั่วไป สามญัหุน้ 50-90% เพื่อการอื่นใด เคหะสงเคราะห ์ รวมเงินกูท้ัง้หมด 

(หน่วย : ลา้นบาท) 17.43 155.35 569.61 27.23 74.96 81.44 926.02 

(สญัญา) 225 65 492 38 24 31 875 

อัตราดอกเบีย้              อัตราเฉลี่ยต่อปี 

ต่อปี  5.50% 5.50% 5.50% 4.50% 5.50% 4.50% 5.17% 
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2.  การให้บริการรับฝากเงินแก่สมาชิกระหว่างปี 2564 
 ระหวา่งปี  สมาชิกไดใ้ชบ้ริการเงินรับฝากหลากหลายประเภท โดยเป็นการฝากเปิดบญัชีใหม่ ฝากเพิ่ม และ
ถอนคืนเงินฝากตามภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลใหก้ารเคล่ือนไหวของปริมาณเงินรับฝากและการถอนคืนเงินฝากของ
สมาชิกอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งสูงส าหรับอตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากท่ีสหกรณ์จ่ายใหก้บัสมาชิกมีอตัราท่ีสูงกวา่สถาบนั
การเงินอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี 

ประเภทเงินรบัฝาก รายละเอียดเงินรบัฝากระหวา่งปี 2564   (จ านวนเงิน :    ลา้นบาท) ผลตา่ง  

    ตน้ปี รบัฝากเพิ่ม ถอนคืน คงเหลอืสิน้ปี + เพิ่ม - ลด 

ออมทรพัย ์   0.92 2.15 1.99 1.08 0.16 

ออมทรพัยพ์ิเศษ 2,283.85 609.04 311.74 2,581.15 297.30 

สนิมธัยะ   31.43 41.59 34.82 38.20 6.77 

  รวมทัง้สิน้ 2,316.20 652.78 348.55 2,620.43 304.23 

 

 

 

ตารางแสดงเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลอื ณ  30   กนัยายน 2564 

รายการ ฉกุเฉิน โครงการ สามญั ยานพาหนะ เพื่อการอื่นใด เคหะสงเคราะห ์ รวมเงินกูท้ัง้หมด 

(หน่วย : ลา้นบาท) 7.89 43.49 2,299.20 6.57 453.23 1,496.55 4,306.93 

(สญัญา) 153 164 2,263 13 214 814 3,621 

ประเภทเงินใหส้มาชิกกู ้ รายละเอียดเงินใหส้มาชิกกูร้ะหวา่งปี 2564 (จ านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลตา่ง  

    ตน้ปี จ่ายเงินกู ้ รบัช าระคืน คงเหลอืสิน้ปี + เพิ่ม - ลด 

เงินกูฉ้กุเฉิน   11.98 17.43 21.52 7.89 -4.09 

เงินกูโ้ครงการ   65.05 0.00 21.56 43.49 -21.56 

เงินกูส้ามญัปลดหนีภ้ายนอกสหกรณ ์ 0.00 155.35 0.07 155.28 155.28 

เงินกูส้ามญัเพื่อการทั่วไป 2,405.74 569.61 857.57 2,117.78 -287.96 

เงินกูส้ามญั 50-90% ของคา่หุน้ 0.00 27.23 1.09 26.14 26.14 

เงินกูส้ามญัเพื่อยานพาหนะ  8.81 0.00 2.24 6.57 -2.24 

เงินกูพ้เิศษเพื่อการอื่นใด 457.74 74.96 79.47 453.23 -4.51 

เงินกูพ้เิศษเพื่อการเคหะ 1,626.43 81.44 211.32 1,496.55 -129.88 

รวมทัง้สิน้ 4,575.75 926.02 1,194.84 4,306.93 -268.82 
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0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

ออมทรัพย ์36 บญัชี ออมทรัพยพ์ิเศษ 1,129 บญัชี สินมธัยะ 223 บญัชี

1.08

2,581.15

38.20

ล้านบาท

กราฟแสดงปริมาณเงนิรับฝากคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงเงินรบัฝากคงเหลอื ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2564 

ประเภทเงินรบัฝาก ออมทรพัย ์ ออมทรพัยพ์ิเศษ สนิมธัยะ 

จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 1.08 2,581.15 38.20 

จ านวนบญัชีเงินฝาก (บญัชี) 36 1,129 223 

อัตราดอกเบีย้ต่อปี (ทีจ่่ายในปี 2564) 0.50% 2.25% 2.75% - 3.00% 

 

3.  การน าเงินหมุนเวยีนลงทุนกบัสถาบันการเงินระหว่างปี 2564 
 ระหวา่งปี  คณะกรรมการด าเนินการไดน้ าเงินหมุนเวยีนไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์ท่ี
สูงสุดโดยค านึงถึงความมัน่คง ปลอดภยั  และสะดวกต่อการถอนคืน บริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและไดรั้บ
ประสิทธิผลมากท่ีสุดส าหรับอตัราผลตอบแทนจะแตกต่างกนัตามแต่ระยะเวลา  ประเภทของการลงทุนนั้น 
 โดยภาพรวมเป็นลกัษณะการกระจายการลงทุน อยู่ในรูปของ เงินฝากประจ า  เงินฝากออมทรัพย ์และหุ้น
สามญั PTT ผลตอบแทนจะแตกต่างกนั โดยการลงทุนในแต่ละประเภทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และให้เกิด
ความสะดวกต่อการถอนคืนผลตอบแทนท่ีไดรั้บจะสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน 
 ส าหรับการลงทุนในรูปของการถือหุ้นสามญั PTT, PTTGC และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ ากดัเป็นการลงทุนระยะยาว  ผลตอบแทนข้ึนอยูก่บัผลประกอบการของแต่ละแห่ง ซ่ึงผลตอบแทนโดยรวมอตัราสูง
กวา่เงินฝากสถาบนัการเงิน 
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กราฟแสดงปริมาณเงินทุนหมุนเวยีนคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 64

ลา้นบาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  การเคล่ือนไหวของปริมาณทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 2564 
 ปริมาณเงินทุนท่ีเขา้สู่ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ โดยภาพรวมจะมาจากทุนเรือนหุน้ของสมาชิก 
ในแต่ละเดือนเป็นส่วนใหญ่  เป็นเงินทุนระยะยาวท่ีช่วยเสริมสร้างฐานะความมัน่คงและการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพแบบยัง่ยนืต่อสหกรณ์ส่วนผลตอบแทนส าหรับทุนเรือนหุน้จะอยูใ่นรูปของเงินปันผลท่ีจะไดรั้บจาก 
การจดัสรรจากก าไร  โดยไม่มีการก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีแน่นอนไว ้  ซ่ึงแตกต่างจากเงินรับฝากของสมาชิกท่ี 
จะไดรั้บผลตอบแทนตามระยะเวลาและอตัราดอกเบ้ียท่ีไดต้กลงกนั 
 
 

ประเภทเงินลงทุน รายละเอียดเงินลงทุนระหวา่งปี 2564  (จ านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง  ผลตอบแทน 
    ตน้ปี ลงทุนเพ่ิม ถอนคืน คงเหลือส้ินปี + เพ่ิม - ลด ท่ีไดรั้บ (ลา้นบาท)  
เงินฝากประจ าชุมนุมสหกรณ์ฯ 1,545.09 723.37 799.97 1,468.49 -76.60 48.74 
หุน้ PTT   309.65 1,093.53 0.00 1,403.18 1,093.53 12.14 
หุน้PTTGC   51.16 0.00 51.16 0.00 -51.16 12.39 
หุน้ชุมนุมสหกรณ์ฯ (ชสอ.) 731.15 0.00 0.00 731.15 0.00 39.85 
หุน้บริษทัสหประกนัชีวติ 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 
  รวมทั้งส้ิน 2,637.25 1,816.90 851.13 3,603.02 965.77 113.12 

ตารางแสดงปรมิาณเงินทนุหมนุเวียนคงเหลอื ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2564 

รายการ เงินฝากประจ า หุน้ PTT หุน้ชมุนมุสหกรณ ์ หุน้สหประกนัชีวติ 

จ านวนเงิน 1,468.49 1,403.18 731.15 0.20 

อตัราผลตอบแทน 0.35 - 4.00% ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน  (ปี 64 ชสอ.จ่ายปันผล 5.45%) 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หุน้เพิ่ม 32.69 33.30 33.41 33.28 33.08 33.33 33.61 33.68 33.80 33.85 33.65 33.66

ถอนคืน 21.32 11.34 14.73 15.31 8.82 7.97 1.79 2.79 3.15 1.56 1.07 0.44

หุน้เพิ่มเฉลี่ย 11.37 21.96 18.68 17.97 24.26 25.36 31.82 30.89 30.65 32.29 32.58 33.22
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กราฟแสดงการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุ้น ปี 2564
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กราฟแสดงสถานะการเงนิของสหกรณ ์ปี 2564

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทนุเรอืนหุน้ คงเหลอื ณ 30 กนัยายน 2564   (หนว่ย:ลา้นบาท) 

ตน้ปี เพิ่ม ลด คงเหลอื 

4,550.83 401.35 90.28 4,861.90 

 

5.  สรุปสถานะการเงินของสหกรณ์ในรอบปี 2564 
สมาชิกสามารถเทียบเคียงการบริหารงานของสหกรณ์จากปริมาณเงินทุนต่าง ๆ ท่ีสหกรณ์มีอยูไ่ด ้ โดย

พิจารณาจาก ทุนสะสมต่าง ๆ  ทุนเรือนหุน้  เงินรับฝาก เงินทุนหมุนเวยีน เงินลงทุนระยะยาว และเงินใหส้มาชิกกู ้  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ตารางแสดงสถานะการเงินของสหกรณ ์ปี 2564 

รายการ  ทนุส ารองและทนุสะสม ทนุเรอืนหุน้ เงินรบัฝาก เงินฝากประจ า ชสอ. เงินลงทนุระยะยาว เงินใหส้มาชิกกู ้

จ านวนเงิน 278.72 4,861.90 2,620.43 1,468.49 2,134.53 4,306.93 
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กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานกับประมาณการปี 2564

ผลกำรด ำเนินงำน

ประมำณกำร

6.  ผลการด าเนินงาน  เปรียบเทยีบประมาณการ รายได้ รายจ่าย  ส าหรับปี 2564 
การด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการด าเนินการไดป้รับเปล่ียนแนวทางการสร้างรายไดแ้ละการ

ใหบ้ริการเงินกูใ้นหลากหลายรูปแบบเพื่อใหเ้กิดความสะดวกต่อสมาชิกท่ีตอ้งการใชบ้ริการ  มีการบริหารจดัการ
ค่าใชจ่้ายใหอ้ยูใ่นกรอบ  เพื่อใหไ้ดผ้ลประกอบการใกลเ้คียงกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้ โดยการค านึงถึงผลประโยชน์ของ
สมาชิกทุกคนเป็นหลกัซ่ึงสมาชิกสามารถพิจารณาไดจ้ากรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการ รายละเอียด  (จ านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลตา่ง 

รายได ้- รายจ่าย และ ก าไรสทุธิ ผลการด าเนินงาน ประมาณการ + เพิ่ม - ลด 

รายไดท้ัง้หมด   342.47 328.52 13.95 

รายจา่ยทัง้หมด   78.23 76.19 2.04 

ก าไรสทุธิ   264.24 252.33 11.91 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การด าเนินงานปีน้ีไดมี้การปรับแผนการบริหาร โดยกระจายการลงทุนและการเพิ่มรูปแบบการใหบ้ริการ

เงินกูแ้ก่สมาชิก เพื่อสร้างรายไดเ้พิ่มโดยการบริหารจดัการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย 
เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคจ์ากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง และการแข่งขนัอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูข้องสถาบนัการเงิน ท าใหส้มาชิกใชบ้ริการเงินกูล้ดลง โดยภาพรวมรายไดท่ี้สูงกวา่ประมาณการ มาจาก
ผลตอบแทนเงินฝากประจ าและเงินลงทุนระยะยาว ส าหรับปีน้ีมีก าไรสูงกวา่ประมาณการ 11.91 ลา้นบาท 
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กราฟแสดงการเปรียบเทยีบรายได้กับประมาณการ ปี 2564

ผลกำรด ำเนินงำน

ประมำณกำร

 

รายละเอยีดการเปรียบเทยีบรายได้กบัประมาณการ  ปี 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอยีดการเปรียบเทยีบรายจ่ายกบัประมาณการ  ปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ รายละเอียด  (จ านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลตา่ง 

รายได ้ ผลการด าเนินงาน ประมาณการ + เพิ่ม - ลด 

ดอกเบีย้รบัจากเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 229.15 239.60 -10.45 

ผลตอบแทนจากเงินฝากประจ า ชสอ. 48.74 45.18 3.56 

ผลตอบแทนจากการถือหุน้ ชสอ.,PTT และ PTTGC 64.38 43.54 20.84 

รายไดอ่ื้น   0.20 0.20 0.00 

รวมรายไดท้ัง้หมด 342.47 328.52 13.95 

รายการ 
รายละเอียด  (จ านวนเงิน : ลา้น

บาท) ผลตา่ง 

รายจา่ย ผลการด าเนินงาน ประมาณการ + เพิ่ม - ลด 

หมวดดอกเบีย้จ่าย   56.11 54.69 1.42 

หมวดเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ี 6.77 6.93 -0.16 

หมวดเก่ียวกบักรรมการ/ผูส้อบบญัชี 1.16 1.21 -0.05 

หมวดเครื่องเขียนแบบพิมพ/์วสัดสุ  านกังาน 0.09 0.10 -0.01 

หมวดค่าใชจ้่ายตามโครงการ 6.29 7.38 -1.09 

หมวดค่าใชส้อย   7.81 5.88 1.93 

รวมรายจ่ายทัง้หมด 78.23 76.19 2.04 
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ประมำณกำร
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3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2564 
 

เรียน ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย ์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 
         ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563  เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ไดแ้ต่งตั้งคณะผูต้รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดทางบญัชีวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซ่ึงประกอบดว้ยขา้พเจา้
นายณฐกร แกว้ดี  และนางสาวยพุาวดี  บุญยรัตกลิน เป็นผูต้รวจสอบกิจการ โดยไดท้  าการตรวจสอบตามวตัถุประสงค์
และขอบเขตท่ีสามารถด าเนินการได ้มีรายละเอียดโดยสรุปเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

 

1. วตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อเสนอผลการตรวจสอบการปฏิบติังานด้านการเงินและการบญัชี และด้านอ่ืนๆ ให้คณะกรรมการ

สหกรณ์ทราบขอ้เทจ็จริง ท่ีตรวจพบ 
      1.2 เพื่อเสนอให้ทราบถึงข้อสังเกต  ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข การ
ปรับปรุงการปฏิบติังานดา้นการเงิน และการบญัชี ไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง เพิ่มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
โดยมิใหเ้กิดความเสียหาย 
2. รายละเอยีดทีไ่ด้ด าเนินการตรวจสอบกจิการ 

2.1 ตรวจสอบเอกสาร สมุดบญัชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์น ท่ีสมาชิกน ามาเป็นหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนัเงินกู ้(อสังหาริมทรัพย)์ ไวก้บัสหกรณ์ และหน้ีสินของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ท่ี
เป็นอยูจ่ริง 

2.2 ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผล 
และใหข้อ้แนะน าแก่กรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการ และพนกังานของสหกรณ์   

2.3 ตรวจสอบการจดัจา้ง และแต่งตั้งพนกังานและลูกจา้งของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือสัญญาจา้งและ
หลกัประกนั 

2.4 ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงิน ตามประมาณการรายจ่าย ตลอดจนการจ่ายเงิน
ใหก้บัสมาชิกท่ีกูเ้งินตามสัญญาเงินกูป้ระเภทต่างๆ และการจ่ายคืนค่าหุ้นของสหกรณ์ 
     2.5 ตรวจสอบการรับสมาชิก, การส้ินสุดสมาชิกภาพ และการลาออกจากการเป็นสมาชิก 
     2.6 ตรวจสอบสถานะกิจการและงบเปรียบเทียบก าไรขาดทุนโดยประมาณการประจ าเดือน, การติดตามหน้ี
คา้งช าระ/หน้ีสงสัยจะสูญ NPLหรือหน้ีสูญ, การติดตามความคืบหนา้คดีความท่ีคงคา้ง 
     2.7 ตรวจสอบบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีและ
การลงนามตามขอ้บงัคบัท่ีไดก้ าหนดไว ้
    2.8 ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2564 
    2.9 ตรวจสอบโดยการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการการด าเนินการประจ าเดือน, การเขา้ร่วมการปรับปรุง
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ และการเขา้ร่วมการสัมมนา 
    2.10 ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์  
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3. ผลการตรวจสอบ 
     คณะผูต้รวจสอบไดเ้ขา้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย ์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั และไดเ้ขา้ร่วมการ
ประชุมประจ าเดือนกบัคณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ังท่ีมีการเรียกประชุม ซ่ึงผลการตรวจสอบมีดงัน้ี 
     3.1 การตรวจสอบตามวาระการประชุม และเอกสารประกอบ จ านวน 13 คร้ัง 
ผลการตรวจสอบ ไม่พบความผดิปกติใดๆ ในรายการดงัน้ี 

 การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการและเจา้หน้าท่ีสหกรณ์  เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์และ
กฎกระทรวง 

 การด าเนินการดา้นบญัชีและการเงิน ขอ้มูลการสรุปยอดรวมบญัชีลูกหน้ีในแต่ละประเภท มีระบบการ
รับ-จ่ายเงิน การค านวณยอดเงินรับ-จ่ายระหว่างเดือนจากบญัชีเงินสด การรับ-จ่ายหุ้น ทุนเรือนหุ้น การรับฝาก-การ
ถอนคืนเงินฝากของสมาชิก มีการบนัทึกรายการในสมุดบญัชี และทะเบียน ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั ตรง
ตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 

 การรายงานขอ้มูลและการจ่ายเงินกูใ้หส้มาชิก เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ 
 ขอ้มูลเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝากและใบแจง้ยอดของธนาคาร มีรายละเอียดและยอดคงเหลือถูกตอ้ง

ตรงตามบญัชีของสหกรณ์ทุกบญัชี 
 การรับเขา้เป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการด าเนินการได้มีการอนุมติั

ถูกตอ้งตรงตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 การปฏิบติังานดา้นการให้กูย้ืมเงิน เอกสารหลกัฐานแสดงการเป็นหน้ี การค ้าประกนั หลกัประกนั และ

เอกสารประกอบ ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
 การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ

พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2563 เร่ือง ขอ้ก าหนดการฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนของสหกรณ์ 
 การรับฝากเงิน เอกสารหลกัฐานประกอบการรับฝากเงินและการถอนเงิน ถูกตอ้ง ครบถว้น และมีการหกั

ภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ถูกตอ้ง เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
 อตัราการถือหุ้น การส่งเงินค่าหุ้น และการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น เป็นไปตามข้อบงัคบัและระเบียบของ

สหกรณ์ 
 สหกรณ์ไดด้ ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

3.2 การตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจและสัมภาษณ์ 
ผลการตรวจสอบ : ไมพ่บความผดิปกติใดๆ  อนัไดแ้ก่ 

 ผูต้รวจสอบกิจการไดเ้ขา้ตรวจสอบเอกสาร โดยการสุ่มตรวจเอกสาร และการสัมภาษณ์  โดยสุ่มตรวจ
ตวัอยา่ง เอกสารการกูย้ืมเงินของสมาชิกทุกประเภท เอกสารการค ้าประกนัเงินกู ้ในแต่ละประเภทเทียบกบัสมุดคุม
โฉนดท่ีดิน สมุดคุมทะเบียนรถยนต์ เอกสารการรับเขา้เป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก เอกสารการ
บนัทึกรายการในสมุดบญัชี และทะเบียน เช่น เอกสารการรับ - จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคารของ
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สหกรณ์ ทุกบญัชี เอกสารและหลกัฐานประกอบการรับฝากเงิน การถอนเงิน และการหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย และ
เอกสารการส่งเงินค่าหุน้ และการจ่ายคืนเงินค่าหุน้  

 ระบบการปฏิบติังาน มีการด าเนินการเป็นระบบ สามารถด าเนินการไดค้รบถว้นตามขั้นตอน ถูกตอ้ง มี
ระบบการจดัเก็บเอกสารไวเ้ป็นหมวดหมู่ คน้หาไดง่้าย และปลอดภยัจากการเกิดขอ้มูลร่ัวไหล ท่ีมีการมอบหมาย
ผูรั้บผดิชอบชดัเจน 

โดยในการสุ่มตรวจจะพิจารณากระบวนการเรียกใชเ้อกสาร การเก็บรักษาเอกสารส าคญั การก าหนดสิทธิ
การเขา้ถึงขอ้มูล และการท าลายเอกสารตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ และจรรยาบรรณท่ีดีในการปฏิบติังาน  

3.3 การตรวจสอบจากการเข้าร่วมการประชุมกบัคณะกรรมการด าเนินการเฉพาะเร่ือง 
ผลการตรวจสอบ :  ผูต้รวจสอบกิจการพบวา่  มีสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ีท่ีเขา้ข่ายเป็นหน้ีคา้งช าระและสงสัยวา่จะสูญใน
ปริมาณท่ีค่อนขา้งสูงจากสาเหตุดงัน้ี 

 สมาชิกผูกู้ ้ถูกส านักงานบงัคบัคดีอายดัสิทธิเรียกร้อง จนน ามาซ่ึงเกิดการฟ้องบงัคบัคดียึดทรัพยท่ี์ค ้า

ประกนัเงินกูส้หกรณ์ เน่ืองจากการเป็นหน้ีบตัรเครดิต  หรือสถาบนัการเงินอ่ืน หรือหน้ีบุคคลภายนอก 

 สมาชิกท่ีมีปัญหาและไม่สามารถช าระหน้ีคืนได ้เน่ืองจากออกจากงาน และปัญหาจากสถานการณ์โรค

ระบาด COVID 19 

 สมาชิกท่ีพน้สมาชิกภาพและไม่สามารถช าระคืนหน้ีได ้เน่ืองจากลาออกจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดย

ไม่ไดล้าออกจากงานประจ า 

จากสาเหตุขา้งตน้ เป็นเหตุน าไปสู่การด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกบัสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ี 
(ลูกหน้ีรอด าเนินคดีหรือลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี)  

เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดท้ราบถึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ีแลว้  มีการพิจารณาเป็นรายๆ 
ไป ตามกลุ่มลูกหน้ีรอด าเนินคดีและลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดีท่ีมีโอกาสเกิดหน้ีสงสัยจะสูญ โดยน ามาเป็นเร่ือง
พิจารณาเร่งด่วน หาแนวทางแกปั้ญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต                               

ทั้งน้ีมีการจดัท ารายละเอียดเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์ถูกบงัคบัคดี ภาระหน้ีสินท่ีมีต่อสหกรณ์ ยอดหน้ีคงเหลือ 
สถานะของคดี และสถานะความคืบหนา้ในแต่ละกรณีแลว้    
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
             ควรมีแนวทางการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดเพิ่มข้ึนจากสาเหตุดงักล่าวในอนาคต รวมถึงการ
ทบทวนแนวทางปฏิบติัต่างๆ ท่ีจะช่วยลดปัญหาและความเส่ียง ปริมาณหน้ีคา้งช าระของสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ี เพื่อ
ป้องกนัการน าไปสู่การด าเนินการทางกฎหมาย การบงัคบัคดี  หน้ีสงสัยว่าจะสูญ หรือหน้ีสูญของสมาชิกอย่างเช่น
ปัจจุบนั ตลอดจนมีการตรวจทานขอ้มูล การเก็บรักษา และการพฒันาระบบงานอยูส่ม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเส่ียง 
และช่วยปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จะช่วยน ามาซ่ึงผลประโยชน์ต่อสมาชิก ความ
เช่ือมัน่ และความมัน่คงของสหกรณ์ในอนาคตต่อไป 
 



79 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

3.4  การมีส่วนในการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 
ผูต้รวจสอบกิจการไดเ้ขา้ร่วมใหค้วามเห็นในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบั 

กฎกระทรวง รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ให้เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารสหกรณ์ และเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกโดยรวม และน าเสนอเพื่อใหท่ี้ประชุมสหกรณ์ออมทรัพยป์ระจ าปี 2564 พิจารณาตามขอ้บงัคบั 

 3.5 ให้ค าเสนอแนะในการจัดท าระเบียบเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ เพื่อให้การท างานเกิดความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมทั้งเสนอการด าเนินการจดัท า
ช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน และแนวทางด าเนินการ เพื่อใหส้มาชิกสามารถเขา้ถึงช่องทางและเช่ือมัน่ในการร้องเรียน
เร่ืองราวร้องทุกขไ์ดอ้ยา่งมัน่ใจ 

สรุปผลการตรวจสอบ 
        จากการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 
ประจ าปี 2564 ไม่พบส่ิงใดผิดปกติท่ีมีนยัส าคญั หรือการทุจริตแต่อย่างใด และสามารถบริหารจดัการในกิจการทุก
อยา่งของสหกรณ์ฯ ใหไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และระเบียบ อยา่งครบถว้นสมบูรณ์  ในการเขา้ตรวจสอบคณะ
ผูต้รวจสอบกิจการไดรั้บความร่วมมืออยา่งดียิ่งจากคณะกรรมการด าเนินการและเจา้หนา้ท่ีทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสน้ีดว้ย  
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
  
 

  (นายณฐกร    แกว้ดี)                                   (นางสาวยพุาวดี  บุญยรัตกลิน) 
                           

คณะผูต้รวจสอบกิจการ 
 

 
 
 
 
 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
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3.4 นโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2565 
        1. การจัดการความเส่ียง หรือ การบริหารความเส่ียง (Risk Management)  
            การวเิคราะห์ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเส่ียงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินงาน   
เพื่อใหส้หกรณ์ลดความเสียหาย ท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียงโดยตรง หรือโดยออ้ม 
        2. การจัดประเภทของความเส่ียง  
            (1) ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) 
            (2) ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) 
        3. ความเส่ียงการบริหารงานของสหกรณ์ 
            (1) ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
            (2) ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) 
            (3) ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) 
            (4) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
            (5) ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk) 
            (6) ความเส่ียงดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม (Facility & Environmental Risk) 
        4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) และการก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
            การประเมินความเส่ียงอยา่งละเอียดตอ้งอาศยัขอ้มูลจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกเป็นส าคญั โดย
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินท่ีเป็นมาตรฐาน ดงัน้ี 
            (1) ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 
            (2) ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
            (3) ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) 
        5. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 
            (1) พิจารณาโอกาสและความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
            (2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียงท่ีมีผลต่อสหกรณ์ 
            (3) วเิคราะห์ระดบัความเส่ียง 
            (4) การจดัล าดบัความเส่ียง 
        6. แนวทางการบริหารความเส่ียง 
            (1) การยอมรับ 
            (2) การลดความเส่ียง 
            (3) การยกเลิก หรือการหลีกเล่ียง 
            (4) การถ่ายโอนความเส่ียง 
        7. การติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง 
        8. การจัดท ารายงานสรุปผลการบริหารความเส่ียงประจ าปี 
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3.5 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนทีก่รรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอ านาจในการจดัการ 
      และที่ปรึกษา ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปี 2564 

       การรายงานตามกฎกระทรวงการด าเนินงานและการก ากบัดูแลสหกรณ์ออทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  
พ.ศ.2564   ขอ้ 14 (2) การรายงานขอ้มูลตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 
       ในรอบปีบญัชี 2564 ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการด าเนินการ และ ผูต้รวจสอบกิจการตาม
ขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ฯ เพื่อใชใ้นการบริหารและด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 
3,642,500.00 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
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3.6 การด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย ในรอบปี 2564 
  
        คณะกรรมการด าเนินการไดบ้ริหารจดัการสมาชิกและลูกหน้ีท่ีผดินดัช าระหน้ี ท่ีปฏิบติัไม่สอดคลอ้ง 
กบัระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ และไม่สามารถช าระหน้ีคืนใหก้บัสหกรณ์ฯได ้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

          (1) การใช้มาตรการทางกฎหมายด าเนินการ  

การด าเนินการ  ลูกหนี ้(ราย) จ านวนสัญญา มูลหนี ้(บาท) 
1. ก่อนด าเนินคดีในชั้นศาล 
   -  บอกกล่าวการลาออกจากกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ 
   -  บอกกล่าวทวงถามผดินดัช าระหน้ี 

 
157 

 
19 

 
261 

 
37 

 
369,177,435.82  

 
51,024,695.77 

2. การด าเนินคดีในชั้นศาล 
   -  ฟ้องศาล/บงัคบัคดีส าเร็จ 
   -  รอฟ้องศาล/คดีผูบ้ริโภค 
   -  ไกล่เกล่ียก่อนฟ้องส าเร็จ 
   -  รอไกล่เกล่ียก่อนฟ้อง 

 
1 
2 
6 
3 

 
1 
2 

16 
5 

 
1,978,217.06 
3,969,107.29 
20,674,988.81 
5,989,206.49 

3. การด าเนินการชั้นบงัคบัคดี 
   -  ฟ้องศาล/อยูร่ะหวา่งบงัคบัคดี 
   -  เจา้หน้ีภายนอกฟ้องคดี/ถอนอายดั 
   -  เจา้หน้ีภายนอกฟ้องคดี/น าส่ง
โฉนดท่ีดินขายทอดตลาด 

 
1  
5 
 
2 

 
1 
12 

 
3 

 
3,585,921.90  
13,144,901.03 

 
4,544,142.61 

4. การด าเนินการกบัตน้สังกดัตรง 
โดยไม่ผา่นศาล 

92   100 207,096,715.07 

รวมจ านวนทั้งส้ิน 288 438 681,185,331.85  

          (2) การติดตามและสืบทรัพย์  ลูกหนี้ทีด่ าเนินคดีถึงทีสุ่ดแล้ว  

การด าเนินการ  ลูกหนี ้(ราย) จ านวนสัญญา มูลหนี ้(บาท) 
ติดตาม/สืบทรัพย ์ 4 4 1,627,661.23 

 
 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
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3.7 การแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ ในรอบปี 2564 
        ในระหวา่งปี คณะกรรมการด าเนินการไดแ้กไ้ขระเบียบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎกระทรวงวา่ดว้ยการด าเนินงาน
และการก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูนียน พ.ศ. 2564 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ดงัน้ี 
         1. ก าหนดระเบียบใหม่ จ านวน 4 ระเบียบ 
             (1) ระเบียบวา่ดว้ยการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภยั ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์  
             (2) ระเบียบวา่ดว้ยการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนของสมาชิก 
             (3) ระเบียบวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
             (4) ระเบียบวา่ดว้ยเงินยมืทดรองจ่าย 
         2. แก้ไขเพิม่เติมระเบียบ จ านวน 5 ระเบียบ 
             (1) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า  
             (2) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 
             (3) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากสินมธัยะ 
             (4) ระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 
             (5) ระเบียบวา่ดว้ยหุ้น 
 

3.8 การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ และทุนสวสัดกิารสมาชิก ในรอบปี 2564 
        1. สหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุนสวสัดิการ ตามขอ้ 7 ทุนสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิก 
            เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,185,000.00 บาท (สองลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนหา้พนับาทถว้น) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
            (1)  จ่ายเงินทุนสวสัดิการให้กบัทายาทสมาชิกทีเ่สียชีวติ จ านวน 9 ราย เป็นจ านวนเงิน 1,520,000.00 บาท 
                   1. นายสมเจตน์ ธ ารงราชนิติ เลขท่ีสมาชิก 00243  อายสุมาชิก 35 ปี 7 เดือน     
                       สังกดั สมาชิกพิเศษ  จ  านวน 200,000.00 บาท   
                   2. นายประกิจ นภาลยั เลขท่ีสมาชิก 00335  อายสุมาชิก 34 ปี 4 เดือน 
                       สังกดั สมาชิกพิเศษ จ านวน 200,000.00 บาท   
                   3. นายทรงพล ปุญญาคม เลขท่ีสมาชิก 00668 อายสุมาชิก 29 ปี 1 เดือน 
                       สังกดั สมาชิกพิเศษ จ านวน 200,000.00 บาท   
                    4. นายสานิต พว่งแม่กลอง เลขท่ีสมาชิก 01971 อายสุมาชิก 20 ปี 10 เดือน 
                        สังกดั สมาชิกพิเศษ จ านวน 200,000.00 บาท   
                    5. นายชญาวสัส์ สระนาค  เลขท่ีสมาชิก 02039  อายสุมาชิก 20 ปี 7 เดือน   
                        สังกดั บริษทั PTTGC จ านวน 200,000.00 บาท   
                    6. นายวนิยัศกัด์ิ มีบุญ  เลขท่ีสมาชิก 02096  อายสุมาชิก 20 ปี 4 เดือน   
                        สังกดั บริษทั PTTGC จ านวน 200,000.00 บาท   
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                    7. นายชยัวฒิุ ศุภวชัราภรณ์  เลขท่ีสมาชิก 02438  อายสุมาชิก 19 ปี 4 เดือน 
                          สังกดั บริษทั THAPPLINE จ านวน 120,000.00 บาท   
                      8. นางสุนิดา วรรณศิริลกัษณ์ เลขท่ีสมาชิก 02979 อายสุมาชิก 16 ปี 1 เดือน   
                          สังกดั สมาชิกพิเศษ จ านวน 120,000.00 บาท   
                      9. นายธรรมรักษ ์สุขสมทรง เลขท่ีสมาชิก 06359 อายสุมาชิก 6 ปี 3 เดือน   
                          สังกดั บริษทั PTTGC จ านวน 80,000.00  บาท   
            (2)  จ่ายเงินเพ่ือร่วมท าบุญงานศพบุคคลในครอบครัวสมาชิกทีเ่สียชีวติ จ านวน  130 ราย  เป็นจ านวนเงิน 
650,000.00 บาท 
            (3)  จ่ายเงินเพ่ือร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพบุคคลในครอบครัวกรรมการทีเ่สียชีวติ จ านวน      
1 ราย  เป็นจ านวนเงิน 15,000.00 บาท 
         2. สหกรณ์จ่ายเงนิสวสัดกิาร ตามข้อ 8 ทุนสวสัดกิารสมาชิก เป็นจ านวนเงนิทั้งส้ิน 688,000.00 บาท (หกแสนแปดหม่ืนแปดพนั
บาทถ้วน) โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

            สหกรณ์ไดจ่้ายเงินเก่ียวกบัสวสัดิการใหก้บัสมาชิก จ านวน 223 ราย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
            (1)  สมาชิกเกษียณอาย ุจ  านวน 41 รายๆละ 10,000.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 
                   410,000.00 บาท (เกษียณอาย ุ60 ปี และเป็นสมาชิก 10 ปีข้ึนไป) 
            (2)  สมาชิกเจบ็ป่วยเขา้รับการรักษาพยาบาลเป็นคนไขใ้น จ านวน 96 รายๆ ละ  
                   2,000.00 บาท  เป็นจ านวนเงิน 192,000.00 บาท  
                   (กรณีพกัรักษาตวัตั้งแต่ 2 คืน 3 วนัข้ึนไป ให้ไดรั้บเงินช่วยเหลือไม่เกิน 2 คร้ัง ต่อปี)  
            (3)  สมาชิกสมรสและจดทะเบียนตามกฎหมาย จ านวน 13 รายๆ ละ 1,000.00 บาท   
                   เป็นจ านวนเงิน 13,000.00 บาท   
            (4)  สมาชิกมีบุตรจ่ายเงินรับขวญัทายาทใหม่ จ  านวน 73 รายๆ ละ 1,000.00 บาท เป็น 
                   จ  านวนเงิน 73,000.00 บาท   

         3. การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ สนับสนุนกจิกรรมของสหกรณ์อ่ืน องค์กรต่าง ๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการอ่ืน 
            สหกรณ์ฯไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในรูปของสาธารณกุศล สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ใหก้บัหน่วย
ราชการสหกรณ์ และชมรมสหกรณ์ต่างๆในรูปของการเช่ือมโยงเครือข่ายระหวา่งสหกรณ์ดว้ยกนั เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน  12,000.00  บาท 
 
 
 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
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3.9 การประกนัอุบัตเิหตุกลุ่มให้สมาชิก ในรอบปี 2564 

        (1) สหกรณ์ฯ ท าประกนัชีวติกลุ่ม ใหส้มาชิกทุกคน กบับริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  
        (2) สหกรณ์ฯช าระเบ้ียประกนัในปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,979,621.00 บาท  
        (3) สมาชิกประสบอุบติัเหตุสูญเสียชีวติ จ านวน 1 ราย  
        (4) บริษทัฯ จ่ายเงินสินไหมทดแทนจากประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม  จ  านวน 600,000.00 บาท 
        (5) สหกรณ์ฯไดน้ าส่งมอบใหก้บัทายาทสมาชิกเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
 

3.10 การส่งผู้แทนสหกรณ์เข้าประชุม อบรม สัมมนา 
         สหกรณ์ฯ มีการส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุม สัมมนากบัสหกรณ์อ่ืน องค์กรต่าง ๆ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกีย่วข้อง 
         (1) เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
         (2) เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
         (3) เขา้ร่วมสัมมนากบัหน่วยงานภาคราชการและหน่วยงานภาคเอกชน 
         (4) เขา้ร่วมสัมมนากบัเขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวนัออก และสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัชลบุรี 
         (5) กรรมการผูจ้ดัการ รับเชิญเป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัการบริหารการเงินใหส้มาชิกสหกรณ์ จดั
โดย กองทุนเพื่อผูใ้ชแ้รงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
        (6) กรรมการผูจ้ดัการ รับเชิญเป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู้การเตรียมตวัเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการเงิน 
หลกัสูตร ปัจฉิมนิเทศพนกังานเกษียณอาย ุประจ าปี 2564 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทั PTTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพจิารณา 
4.1 พจิารณาประมาณการรายรับ – รายจ่าย และงบประมาณพฒันาระบบงานสหกรณ์ ปี 2565  
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4.2 พจิารณานโยบาย ทศิทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปี 2565  
         คณะกรรมการด าเนินการ ไดมี้การก าหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ ปี 2565 โดยพิจารณา 
จากปัจจยัภายในและภายนอก ท่ีอาจมีผลกระทบทางตรงหรือทางออ้ม ต่อการบริหารงานดว้ยภาพรวมทั้งหมด 
         1. สถานการณ์ปัจจุบัน  (Our current situation) 
             (1) ปริมาณธุรกิจหลกั (สินเช่ือ) และความสามารถในการท าก าไรของสหกรณ์ฯ ท่ีมีแนวโนม้ลดลงอยา่ง 
                   ต่อเน่ือง 
             (2) หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) มีแนวโนม้สูงข้ึน 
         2. กลยุทธ์การด าเนินงาน  ปี 2564 – 2565 (Strategic Direction) 
              (1) การเพิ่มผลตอบแทนโดยการลงทุนในหลกัทรัพยเ์พิ่ม 
              (2) การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิกในปัจจุบนั 
              (3) การบริหารจดัการ และจดัท ามาตรการป้องกนัส าหรับหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) 
              (4) การเพิ่มจ านวนสมาชิก  
        3. แผนการด าเนินงาน  (Action plan) 
              (1) เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุน้สามญักลุ่ม PTT GROUP เพื่อกระจายการลงทุนและลดความเส่ียง 
              (2) พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ในลกัษณะการใหบ้ริการสินเช่ือหลากหลายรูปแบบ เช่น 
                    1. สินเช่ือสุขใจวยัเกษียณ กูไ้ม่เกิน 50% ของมูลค่าหุน้สะสม ช าระดอกเบ้ียปีละคร้ัง 
                    2. สินเช่ือเพื่อปลดหน้ีสถาบนัการเงินและหน้ีบุคคล ปลอดเงินตน้ 3 ปี 
                    3. สินเช่ือกูไ้ม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้นสะสม ปลอดเงินตน้ 3 ปี   
              (3) ตั้งคณะท างานบริหารหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) 
                    1. ก าหนดมาตรการป้องกนัการเกิดหน้ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) ในอนาคต 
                    2. ตั้งคณะท างานปรับปรุงระเบียบ ขอ้บงัคบั ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายสหกรณ์ และกฎกระทรวง 
               (4) โครงการสมาชิกแนะน าสมาชิก 
               (5) ส ารวจความพึงพอใจลูกคา้ เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานและออกผลิตภณัฑใ์หม่ 
               (6) โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะเพื่อใหบ้ริการสมาชิก 

            
 
 
 
 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
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4.3 พจิารณางบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไร – ขาดทุน และงบกระแสเงนิสด ประจ าปี 2564 
 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
วนัท่ี  ๑๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน นางสาวสุกญัญา  พชัรีกร 

หนังสือรับรองฉบบัน้ีให้ไวเ้พ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ 
ปตท. จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือแสดงความเห็นวา่งบการเงินดงักล่าว แสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัให้มีการจดัการท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตาม
กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีขา้พเจา้ทราบ และคิดวา่ควรจะเป็น ดงัต่อไปน้ี 

๑. งบการเงิน 

๑.๑ ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบใน 
การจดัท างบการเงิน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

๑.๒ งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงรวมถึงการละเวน้การแสดงรายการและ
ขอ้มูลต่าง ๆ (ระบุแต่ละรายการท่ีมีในงบการเงินของสหกรณ์) 

๑.๓ ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีสหกรณ์ใชใ้นการประมาณการทางบญัชีมีความสมเหตุสมผล 

๑.๔ รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ี มีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน เช่น รายการ
ธุรกิจท่ีมีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระผูกพนัเงินฝาก หรือขอ้จ ากดัการใช้
เงินกู ้สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

๑.๕ เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน ท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดใหป้รับปรุงหรือเปิดเผย ไดป้รับปรุง
หรือเปิดเผยแลว้ 

๑.๖ ผลของการไม่แกไ้ขขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงไม่มีสาระส าคญั ขอ้สังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือโดยรวมต่องบ
การเงิน รายการของขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงท่ีไม่แกไ้ข ไดจ้ดัท าเป็นเอกสารแนบของหนงัสือรับรองน้ี 

๑.๗ ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ผูซ่ึ้งมี
หนา้ท่ีส าคญัเก่ียวกบัระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงิน 

๑.๘ ไดมี้การลดราคาสินคา้คงเหลือลง ใหเ้ท่ากบัราคาท่ีคาดว่าจะจ าหน่ายไดห้รือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับสินคา้
ลา้สมยั ขายไม่ออก หรือช ารุด และไม่มีสินคา้คงเหลือท่ีแสดงราคาไวสู้งกวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
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๑.๙ สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่มีภาระผกูพนัหรือขอ้ผกูมดั 

ใด ๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

๑.๑๐ สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้ และอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ไว้
อยา่งเหมาะสม รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัหลกัประกนัทั้งหมดท่ีสหกรณ์ใหแ้ก่บุคคล
ท่ีสาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

   ๑.๑๑ นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนหรือไม่ปรากฏขอ้เท็จจริง
ใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคญั ซ่ึงตอ้งน ามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินอีก 

๒. การใหข้อ้มูล 

ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปน้ีใหท่้านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ 

๒.๑ บนัทึกรายการทุกรายการในบญัชีเอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชีและขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

๒.๓ ขอ้มูลอ่ืนท่ีท่านขอจากขา้พเจา้เพ่ือวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 

๒.๔ เขา้ถึงบุคคลในสหกรณ์ท่ีท่านระบุวา่จ าเป็นในการไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีอยา่งไม่จ ากดั 

๒.๕ สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบ
การเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ซ่ึงหากไม่
ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

๒.๖ สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดท่ีเป็นผลจากการประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริตท่ีมีผลต่อการแสดงงบการเงิน
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 

๒.๗ สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซ่ึงเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตท่ีสหกรณ์ทราบและท่ีมี
ผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ท่ีมีบทบาทส าคญัเก่ียวกบัการ
ควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงการทุจริตมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

๒.๘ สหกรณ์ไม่ไดรั้บหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอนัมีผลต่องบการเงิน เพราะมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบั ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ซ่ึงควรจะไดน้ ามา
พิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งส ารองค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

                ( นายชูชาติ  พนสัอมัพร )   
                  ประธานกรรมการ    
 

            ( นายธีรพงศ ์ กฤษฎาธีระ )   
                   กรรมการผูจ้ดัการ   
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รายงานของผู้สอบบัญชี 
เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 

  
ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความ
รับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไว ้ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบเร่ืองแต่ละเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

 

 
 

เงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีอ่ืน และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  
ธุรกิจหลกัของสหกรณ์คือธุรกิจเงินรับฝากและธุรกิจเงินให้กูย้ืม ส าหรับเงินให้กูย้ืมท่ีปรากฎในหมายเหตุ

ประกอบ งบการเงินขอ้ท่ี 4 แสดงเงินให้กูย้มืปกติแก่สมาชิก จ านวน 4,306.927 ลา้นบาท และลูกหน้ีอ่ืนอนัมีมูลหน้ีท่ี
เกิดจากการให้เงินกู ้แสดงลูกหน้ีรอด าเนินคดี จ านวน 12.768 ลา้นบาท และลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวน 24.331 
ลา้นบาท ซ่ึงสหกรณ์ไดมี้การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในส่วนท่ีคาดว่าอาจจะเก็บเงินไม่ไดส้ าหรับลูกหน้ี
รอด าเนินคดี จ านวน 8.320 ลา้นบาท และลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวน 4.425 ลา้นบาท รวมถึงค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

 

 บริษทั ส ำนกับญัชีทองเอก จ ำกดั (ทะเบียนเลขท่ี 0105554088855) 414/199 อำคำรส ำรำญ

แมนชัน่ ซอยประชำรำษฎรบ์ ำเพ็ญ 20 แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรงุเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท ์

094-925-5993 , 081-348-9854 โทรสำร 02-691-2212 
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สูญดอกเบ้ียคา้งรับ-ลูกหน้ีรอด าเนินคดี จ านวน 0.853 ลา้นบาท และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียคา้งรับ-ลูกหน้ีตาม
ค าพิพากษา จ านวน 0.483 ลา้นบาท โดยเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5 ซ่ึงมูลค่าค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะ
สูญไดม้าจากดุลยพินิจของฝ่ายจดัการและคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ ดว้ยการพิจารณาเป็นรายตวั และใช้
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563 และระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการจดัชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกู้และการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ประมาณการหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บไม่ได้ดังกล่าว ผลของการประมาณการ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ และการตดัสินใจของสมาชิก  

ขา้พเจา้ไดใ้ช้วิธีตรวจสอบกระบวนการให้กูย้ืม ตั้งแต่การสุ่มตรวจสอบเอกสารการขอกูย้ืมเงินและสัญญา
การกูย้มืเงิน การอนุมติั การจ่ายเงินใหกู้ย้มื การรับช าระเงินใหกู้ย้มื รวมถึงทดสอบการค านวณและการบนัทึกดอกเบ้ีย
รับและดอกเบ้ียคา้งรับ การส่งหนังสือยืนยนัยอด การค านวณการจดัประเภทบญัชี และการสุ่มตรวจสอบรายการ
เคล่ือนไหวรายตวั การตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลและระบบท่ีใช ้และไดท้ดสอบการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญโดยใชร้ะเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563 และระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการจดัชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 มาสร้างสมมุติฐานแลว้
ท าการทดสอบ ผลจากการตรวจสอบใหผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ข้อมูลอ่ืน  
คณะกรรมการด าเนินงานเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน

ประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะได้รับ
รายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ี ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินจึงไม่ครอบคลุม
ถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

ทั้งน้ีความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ ขอ้มูล
อ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า
ขอ้มูลอ่ืน มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หาก
ข้าพเจ้าสรุปได้ว่า มีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกบั
คณะกรรมการด าเนินงานทราบ  

  

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์พิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงิน ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจาก การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการ
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ใช้เกณฑ์การบญัชีสาหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจท่ีจะเลิก
สหกรณ์หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจาก การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล คือ ความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบ
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า 
รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบ
การเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 
 

 
   

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดใ้ช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้ รวมถึง  

 
 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิด
จากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ 

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใชแ้ละความ 

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ี
เก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจา้ถึง การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึง
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วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
สหกรณ์ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้ 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี 
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
 

 
 
 
 

   

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

 
 
 
   

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
ท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะหรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการ
กระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนได้
เสียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว  

 
 
ลงช่ือ  
   (นางสาวสุกญัญา พชัรีกร)  

ผูส้อบบญัชี  
 

บริษทั ส านกับญัชีทองเอก จ ากดั  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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              ลงช่ือ..........................................                                          
      (นายชูชาติ พนสัอมัพร) 

ประธานกรรมการ 
 

 

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

      เลขานุการ 
           วนัท่ี 19 ตุลาคม  พ.ศ.2564 
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มติทีป่ระชุม .............................................. 
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4.4 พจิารณาจดัสรรก าไรสุทธิ ปีบัญชี 2564 
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4.5 พจิารณานโยบาย แผนงานเกีย่วกบัการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืน 
      และสถาบันการเงนิ และการค า้ประกนั ปีบญัชี 2565 
 

         คณะกรรมด าเนินงาน ไดพ้ิจารณาก าหนดนโยบายและแผนเก่ียวกบัการฝาก การลงทุน ตามกฎกระทรวงการ
ด าเนินงานการก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 ขอ้ 5 (7) ก าหนดนโยบายและแผน
เก่ียวกบัการฝาก การลงทุน การกูย้มื จากสหกรณ์อ่ืนและสถาบนัการเงิน และการค ้าประกนั 
              1. แผนการลงทุน ปี 2565 
                  (1) พิจารณาลงทุนในหุน้ PTT หรือบริษทัในกลุ่ม PTT GROUP  ในวงเงิน 1,000 ลา้นบาท 
                  (2) พิจารณาลงทุนในหุน้กู ้กลุ่ม PTT GROUP หรือ หุน้กู ้Rating A- ข้ึนไป ในวงเงิน 400 ลา้นบาท 
              2. นโยบายการลงทุน ปี 2564   
                   (1) ลงทุนในหุน้บริษทัในกลุ่ม PTT GROUP โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  
                         มุ่งเนน้การลงทุนระยะยาว 
                   (2) ลงทุนในหุน้กูแ้บบมีหลกัประกนัหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ต ่า 
                         กวา่ A- ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี (ยกเวน้หุน้กูบ้ริษทัในกลุ่ม PTT GROUP) และมุ่งเนน้ลงทุนกบั 
                         บริษทัท่ีมีการด าเนินงานเป็นไปตามหลกั ESG (Environment, Social and Governance) 
                   (3) ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติทีป่ระชุม .............................................. 
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4.6 พจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืมและค า้ประกนั ปีบัญชี 2565 
 
 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาใหค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้มืหรือการค ้า
ประกนัของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ประกอบดว้ยประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เร่ือง ค านิยามวงเงินการกูย้มืหรือค ้าประกนั
ของสหกรณ์ ประกาศ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561  
                   ข้อมูลสนับสนุนประกอบการพจิารณา 
                   ณ  วนัที ่31 ตุลาคม 2564 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท.จ ากดั  
                   มีทุนเรือนหุ้นทีช่ าระแล้ว เป็นจ านวนเงิน 4,861.51 ล้านบาท 
                   มีทุนส ารอง เป็นจ านวนเงิน 257.77 ล้านบาท 
                   1. เป็นวงเงินท่ีก าหนดเท่ากบัปี  2564   
                   2. เป็นวงเงินเม่ือเทียบกบัทุนส ารองของสหกรณ์ฯคิดเป็น 1.75 เท่า (450 ลา้นบาท/257.77 ลา้นบาท)  
                   3. เป็นวงเงินเม่ือเทียบกบัทุนเรือนหุน้สมาชิกคิดเป็น 0.09 เท่า  (450 ลา้นบาท/4,861.51 ลา้นบาท) 
                   4. เป็นวงเงินเม่ือเทียบกบัเงินรับฝากของสมาชิกคิดเป็น 0.17 เท่า (450 ลา้นบาท/2,641.52 ลา้นบาท) 
                   5. เป็นวงเงินเม่ือเทียบกบัทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินส ารองของสหกรณ์ฯคิดเป็น 0.09 เท่า 
                       (450 ลา้นบาท/5,119.28 ลา้นบาท)  ซ่ึงนายทะเบียนก าหนดไวไ้ม่เกิน 1.5 เท่า 
                   6. ส าหรับวงเงินกูย้มืท่ีสหกรณ์ฯมีอยูปั่จจุบนั O/D ธนาคารกรุงไทย จ ากดั สาขาชลบุรี   
                       จ  านวน 20 ลา้นบาท (อตัราดอกเบ้ีย MOR+2%) (ณ วนัท่ี 9 พ.ย.64  MOR = 5.82%) 
                   7. ตั้งแต่ปี 2555 – 2558 สหกรณ์ฯมีการใชว้งเงินกูย้มืระหวา่งสหกรณ์ในระหวา่งปีจ านวน 100 ลา้นบาท 
เพื่อใชบ้ริหารงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ     
                   8. เป็นการตั้งวงเงินส ารองไวส้ าหรับภาวะฉุกเฉินท่ีจ าเป็นตอ้งใชว้งเงินกู ้โดยไม่ตอ้งเรียกประชุมวสิามญั           
 

      คณะกรรมการด าเนินการ ขอเสนอทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 เพ่ืออนุมัติก าหนดวงเงินซ่ึง
สหกรณ์อาจกู้ยืมและค า้ประกนั ประจ าปี 2565 ในวงเงินไม่เกนิ 450,000,000.00 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
ส าหรับการด าเนินกจิการสหกรณ์ 

 
 
 

 
มติทีป่ระชุม .............................................. 
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4.7 พจิารณาอนุมัตกิารลงทุนของสหกรณ์ ปีบญัชี 2565  
       การลงทุนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62  และประกาศคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาต ิเร่ืองข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์          
พ.ศ.2558   
                               

                  เพื่อใหก้ารบริหารงานเก่ียวกบัการลงทุนของสหกรณ์ฯส าหรับปี 2565 สามารถด าเนินการไดห้ลากหลาย
รูปแบบ โดยไดรั้บผลประโยชน์และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 
มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก าหนด เร่ืองขอ้ก าหนดการฝากหรือลงทุน
อยา่งอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  
                  จึงใคร่ขอเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564  พิจารณาการลงทุนส าหรับปี 2565  วงเงินไม่เกิน 
1,400 ลา้นบาท โดยมีแนวทางการลงทุนดงัน้ี  
                  1.การลงทุนโดยสหกรณ์ฯ เป็นผูด้  าเนินการ 
                  2.การลงทุนโดยผา่นกองทุนส่วนบุคคล 
                  ส าหรับกรอบการลงทุนมีรายละเอยีดดังนี ้                                
                  1. กรอบการลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี ้
                   1. ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
                   2. ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบนัการเงินท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่
สหกรณ์ 
                   3. ซ้ือหลกัทรัพยข์องรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
                   4. ซ้ือหุน้ของธนาคารท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
                   5. ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
                   6. ซ้ือหุน้ของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ
สหกรณ์ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
                   7. ฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
                       (1) บตัรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผูอ้อก 
                       (2) ตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารเป็นผูรั้บรอง สลกัหลงั  หรือรับอาวลั หรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีธนาคารเป็นผู ้
สลกัหลงัหรือรับอาวลั โดยไม่มีขอ้จ ากดัความรับผดิ 
                       (3) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีธนาคารซ่ึงมิใช่รัฐวสิาหกิจเป็นผูอ้อก 
                       (4) บตัรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน ท่ีออกโดยบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ซ่ึงสถาบนั
การเงินคุม้ครองเงินฝากประกนัการช าระคืนตน้เงินและดอกเบ้ีย 
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                       (5) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 
และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนั้นไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั A- ข้ึนไป จากบริษทัจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                       (6) หุ้นกูท่ี้มีหลกัประกนั หรือหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั A- 
ข้ึนไป จากบริษทัจดัอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์
                       (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวสิาหกิจจดัตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยู่
ในการก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                           (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีวตัถุประสงค์ในการลงทุนตาม มาตรา62 แห่งพระราชบญัญติั
สหกรณ์ พ.ศ.2542 
            2. กรอบการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2563 
                3. กรอบการลงทุนตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ 
 

                     เสนอให้ทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท. จ ากัด 
ลงทุนตามกรอบของ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) 
ก าหนด และข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ส าหรับปี 2565 ในวงเงินไม่เกนิ 1,400 ล้านบาท โดยมีแนวทางการลงทุน ดังนี้ 
                     1.การลงทุนโดยสหกรณ์ฯเป็นผู้ด าเนินการ 
                     2.การลงทุนโดยผ่านกองทุนส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติทีป่ระชุม .............................................. 
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4.8 พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั 
      คณะกรรมการด าเนินการใคร่ขอน าเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 พิจารณาแก้ไขขอ้บงัคบั 
เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์ฯสอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับท่ี 3  พ.ศ.2562 และให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงการด าเนินงานและการก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564  

ส าหรับการแกไ้ขขอ้บงัคบัในคร้ังน้ีเป็นการแกไ้ขเฉพาะส่วนจ านวน 26 ขอ้ โดยรายละเอียดการแกไ้ข ดงัน้ี 

1. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 8  การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 8.การงดช าระเงินค่าหุ้นราย
เดือน  
          สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินค่าหุน้ 
เป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 
200,000.00  บาท (สองแสนบาท
ถว้น)  แต่ตอ้งมีค่าหุน้สะสมมากกวา่
หน้ีโดยรวม โดยแจง้ความจ านงเป็น
หนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
          กรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤตทาง
การเงิน วิกฤตทางเศรษฐกิจ วิกฤต
โรคระบาด  ซ่ึ ง มีผลกระทบต่อ
สมาชิก คณะกรรมการด าเนินการ
อาจพิจารณาการงดส่งค่าหุ้นราย
เดือนแก่สมาชิกได ้
 
 

ข้อ 8. การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  
          สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินค่าหุ้นราย
เดือนต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 48 
เดือน และมีค่าหุ้นสะสมเป็นจ านวน
เงินไม่น้อยกว่า 100,000.00  บาท 
(หน่ึงแสนบาทถว้น) และตอ้งมีค่าหุ้น
สะสมมากกว่าหน้ีโดยรวม โดยแจ้ง
ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรม
กาด าเนินการ 
          กรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤตทาง
การเงิน วกิฤตทางเศรษฐกิจ วกิฤตโรค
ระบาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อสมาชิก 
คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณา
การงดส่งค่าหุ้นรายเดือนแก่สมาชิก
ได้ ตามคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร 
 

เพื่อใหมี้ความชดัเจนในการ
ของดส่งค่าหุน้รายเดือนของ
สมาชิก 
 

 

 

 

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
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2. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 21.  การบัญชีและงบดุลของสหกรณ์ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  21.  การบัญชีและงบดุลของ
สหกรณ์ ใหส้หกรณ์จดัท าบญัชีตาม
แบบและรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด ใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง 
และเก็บรักษาบญัชี พร้อมดว้ยเอกสาร
การลงบญัชีไวท่ี้ส านกังานสหกรณ์เป็น
ระยะเวลาตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 
        การบนัทึกรายการในบญัชีเก่ียวกบั
กระแสเงินสด ให้บนัทึกรายการในวนั
เกิดเหตุนั้น ส าหรับเหตุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบั
กระแสเงินสดให้บนัทึกรายการในสมุด
บญัชีภายในสามวนั นับแต่วนัท่ีมีเหตุ
อันจะต้องบันทึกรายการนั้นและการ
ลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการ
ลงบญัชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถว้น 
       เม่ือส้ินปีทางบญัชีทุกปีให้สหกรณ์
จัดท างบดุลซ่ึงต้องมีรายการแสดง 
สินทรัพย ์หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์
รวมทั้งงบก าไรขาดทุนและงบอ่ืนๆ ตาม
แบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

ข้อ  21.  การบัญชีและงบการเงิน
ประจ าปีของสหกรณ์ ใหส้หกรณ์
จดัท าบญัชีตามแบบและรายการท่ี
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ให้
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง และเก็บ
รักษาบญัชี พร้อมดว้ยเอกสารการ
ลงบญัชีไวท่ี้ส านกังานสหกรณ์เป็น
ระยะเวลาตามท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
        การบันทึกรายการในบัญชี
เก่ียวกับกระแสเงินสด ให้บันทึก
รายการในวนัเกิดเหตุนั้น ส าหรับ
เหตุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกับกระแสเงินสด
ให้บันทึกรายการในสมุดบัญ ชี
ภายในสามวนั นบัแต่วนัท่ีมีเหตุอนั
จะต้องบันทึกรายการนั้ นและการ
ลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการ
ลงบญัชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถว้น 
       เ ม่ื อ ส้ิ น ปีท า งบัญ ชี ทุ ก ปี ให้
สหกรณ์จดัท างบการเงินประจ าปีซ่ึง
ต้อง มีรายการแสดง  สินทรัพย์  
หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์รวมทั้ง
งบก าไรขาดทุนและงบอ่ืนๆ ตาม
แบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติั สหกรณ์  
พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
มาตรา 66 

 
 
 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
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3. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 23.  การเสนองบดุลต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  23.  การเสนองบดุลต่อที่
ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเสนองบดุล ซ่ึงผูส้อบ
บญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้
ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญั เพื่อ
พิจารณาอนุมติัภายในหน่ึงร้อยหา้
สิบวนั นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 
         ให้คณะกรรมการด าเนินการ
เสนอรายงานประจ าปีแสดงผล
การด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ี
ประชุมใหญ่สามญัในคราวท่ีเสนอ
งบดุลดว้ย 
        ให้สหกรณ์ส่งส าเนางบดุลท่ี
จะเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่นั้นไปยงั
สมาชิกและให้ปิดประกาศไว ้ณ 
ส านักงานของสหกรณ์ ก่อนวัน
ประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 
        ให้สหกรณ์ส่งส าเนารายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์กับงบดุลไปยงันาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั 
นบัแต่วนัท่ีมีการประชุมใหญ่ 
          อน่ึง ใหส้หกรณ์เก็บรักษา
รายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์กบังบดุล
ไวท่ี้ส านกังานของสหกรณ์เพื่อให้
สมาชิกขอตรวจดูได ้

ข้อ  23.  การเสนองบการเงินประจ าปีต่อที่
ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการด าเนินการ
เสนองบการเงินประจ าปี ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้
ตรวจสอบและรับรองแลว้ต่อท่ีประชุมใหญ่
สามญั เพื่อพิจารณาอนุมติัภายในหน่ึงร้อยหา้
สิบวนั นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 
         ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอ
รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัในคราวท่ี
เสนองบการเงินประจ าปีดว้ย 
        ใหส้หกรณ์ส่งส าเนางบการเงินประจ าปี
ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่นั้นไปยงัสมาชิก
และให้ปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานของ
สหกรณ์ ก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจด็
วนั 
        ให้สหกรณ์ส่งส าเนารายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์กับงบ
การเงินประจ าปีไปยงันายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวนั นับแต่วนัท่ีมีการประชุม
ใหญ่ 
          อน่ึง ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์
กับงบการเงินประจ าปีไวท่ี้ส านักงานของ
สหกรณ์เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้

 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติั สหกรณ์  
พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
มาตรา 66 

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
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4. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ  29. การตรวจสอบบัญชี 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  29.  การตรวจสอบบัญชี  
    บญัชีของสหกรณ์นั้น ตอ้งไดรั้บ
การตรวจสอบบญัชีอยา่งนอ้ยปีละ
หน่ึงคร้ัง โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ  29.  การตรวจสอบบัญชี บญัชีของ
สหกรณ์นั้น ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบบญัชี
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง โดยผูส้อบบญัชีซ่ึง
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
         การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสหกรณ์และการ
ปฏิบติังานสอบบญัชีสหกรณ์ ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบท่ีอธิบดี
กรมตรวจสหกรณ์ก าหนด 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง
การด าเนินงานและการก ากบั
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละ
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 
2564  ขอ้ 24 

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 

5. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิก
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
      (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
      (2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
      (3) เป็นพนกังานสังกดั บริษทั ปตท.
จ ากัด (มหาชน) หรือพนักงานประจ า 
ของสหกรณ์  หรือพนักงานสังกัด
บริษทัในเครือของบริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) หรือพนักงานกลุ่มท่ีบริษทั
ในเค รือของ  บ ริษัท  ปตท.จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุ้น หรือพนกังานบริษทั 
ท่ีเคยมีข้อตกลงให้ความร่วมมือกับ
สหกรณ์ฯ 
      (4) เป็นผูมี้ความประพฤติและมี
นิสัยดีงาม 

ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิก
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
      (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
      (2) เป็นบุคคลธรรมดา ผูมี้สัญชาติ
ไทย และบรรลุนิติภาวะ  
      (3) เป็นพนกังานสังกดั บริษทั ปตท.
จ ากัด (มหาชน) หรือพนักงานประจ า 
ของสหกรณ์  หรือพนักงานสังกัด
บริษทัในเครือของบริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) หรือพนกังานกลุ่มท่ีบริษทั
ในเค รือของ  บ ริษัท  ปตท.จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุ้น หรือพนักงานของ
บริษัท  ท่ี เ ค ย เ ป็นสมา ชิก  และ มี
ขอ้ตกลงใหค้วามร่วมมือกบัสหกรณ์ฯ  
       (4) เป็นผูมี้ความประพฤติและมี
นิสัยดีงาม 

เพื่อใหส้ดอคลอ้งกบั พระราชบญัญติั
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม และเพื่อใหส้มาชิกท่ีเคยเป็น
พนกังานของบริษทัท่ีเคยมีขอ้ตกลง
กบัสหกรณ์สามารถเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ต่อได ้โดยไม่รวมถึงพนกังาน
ท่ีเขา้ท างานใหม่ 
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      (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์
ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการ
ใหกู้ย้มืเงิน  
      (6) เป็นผูมี้สัญชาติไทย 

      (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์
ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการ
ใหกู้ย้มืเงิน  

 

มติทีป่ระชุม………………………………. 

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

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  44. สมาชิกทีโ่อน หรือย้าย หรือ
ออกจากการเป็นพนักงาน หรืองาน
ประจ าตาม ข้อ 33(3) โดยไม่มีความผดิ   

หากมีความประสงคจ์ะคง
สภาพการเป็นสมาชิกต่อไปโดยไม่
ลาออกจากสหกรณ์ ตอ้งมีหน้ีคา้งช าระ
ไดไ้ม่เกินมูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ โดย
ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 สมาชิกตามวรรคหน่ึง มีสิทธิ
กูเ้งินไดต้ามระเบียบสหกรณ์แต่ไม่เกิน
มูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้          
 
 

ข้อ  44. สมาชิกทีโ่อน หรือย้ายออกนอก
บริษัท ตามข้อ 33(3) หรือออกจากการ
เป็นพนักงาน หรืองานประจ าโดยไม่มี
ความผดิ   
     หากมีความประสงคจ์ะคงสภาพการ
เป็นสมาชิกต่อไปโดยไม่ลาออกจาก
สหกรณ์ ตอ้งมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
1. ตอ้งช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อเน่ือง
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 48 เดือน และมีค่า
หุน้สะสมเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 
100,000.00  บาท (หน่ึงแสนบาท
ถว้น)  

2. ตอ้งท าหนงัสือแสดงความประสงคค์ง
สภาพการเป็นสมาชิกยืน่ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 

3. ตอ้งมีหน้ีคา้งช าระไดไ้ม่เกินมูลค่าหุน้
ท่ีช าระแลว้  

4. ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

           สมาชิกตามวรรคหน่ึง มีสิทธิกู้
เงินไดต้ามระเบียบสหกรณ์แต่ไม่เกิน
มูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้            

เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน ส าหรับ
การพิจารณาของ
คณะกรรมการด าเนินการ 

มติทีป่ระชุม………………………………. 
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7. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ  53.  อ านาจหน้าที่ของทีป่ระชุมใหญ่ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  53.  อ านาจหน้าทีข่องที่ประชุม
ใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจในการ
พิจารณาวินิจฉยักิจการทั้งปวงของ
สหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
       (1) รับทราบเร่ืองรับสมาชิกเขา้
ใหม่และออกจากสหกรณ์ 
       (2) วนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของ
ผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก 
หรือสมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
       (3) พิจารณาเลือกตั้ง หรือถอด
ถอนกรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือ
บางคน และผูต้รวจสอบกิจการ 
       (4) รับทราบรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
ของคณะกรรมการด าเนินการและ
รายงานของผูต้รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ 
       (5) พิจารณาอนุมติังบดุลของ
สหกรณ์ 
       (6) พิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีของสหกรณ์ 
       (7) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จและ
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานของ
กรรมการด าเนินการผูต้รวจสอบ
กิจการ และก าหนดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจบญัชีของผูส้อบบญัชี 
       (8) พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี  
เพื่อเสนอใหน้ายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้ง 
       (9) พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึง
สหกรณ์อาจกูย้มืหรือค ้าประกนั 

ข้อ  53.  อ านาจหน้าทีข่องที่ประชุมใหญ่ 
ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจในการพิจารณา
วนิิจฉยักิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึง
รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
       (1) รับทราบเร่ืองรับสมาชิกเขา้ใหม่
และออกจากสหกรณ์ 
       (2) วนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึง
มิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก หรือสมาชิก
ท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
       (3) พิจารณาเลือกตั้ง หรือถอดถอน
กรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือบางคน 
และผูต้รวจสอบกิจการ 
       (4) รับทราบรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ของ
คณะกรรมการด าเนินการและรายงาน
ของผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
       (5) พิจารณาอนุมติังบการเงิน
ประจ าปี ของสหกรณ์ 
       (6) พิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีของสหกรณ์ 
       (7) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จและ
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ
ด าเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ และ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบญัชีของ
ผูส้อบบญัชี 
       (8) พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี  
เพื่อเสนอใหน้ายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
       (9) พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึง
สหกรณ์อาจกูย้มืหรือค ้าประกนั 
       (10) รับทราบแผนงานและ
งบประมาณประจ าปีของสหกรณ์ 

1. เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พรบ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 
66 และ มาตรา 90 
2. เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
กฎกระทรวงการด าเนินงาน
และการก ากบัดูแลสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน พ.ศ. 2564 
 ขอ้  5(3) , (7) , 14 ,         
ขอ้ 18(4) , และขอ้ 20 วรรค
ทา้ย   
3. เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์วา่ดว้ยผูต้รวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2563 ขอ้ 12 
4. แกไ้ข   “งบดุล”  เป็น 
“งบการเงินประจ าปี” ตาม
มาตรา 66 แห่งพรบ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542  
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       (10) รับทราบแผนงานและ
งบประมาณประจ าปีของสหกรณ์ 
       (11) พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
        (12) รับทราบเร่ืองการด าเนินงาน
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ หรือ
องคก์ารอ่ืนท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก 
และหรือถือหุน้อยู ่
         (13) พิเคราะห์และปฏิบติัตาม
หนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ 
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี 
หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
         (14) พิจารณาก าหนดกรอบ
นโยบาย ขอ้เสนอแนะหรือค าแนะน า
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการน าไป
พิจารณาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
 

       (11) พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ 
        (12) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ
หรือชุมนุมสหกรณ์ หรือองคก์ารอ่ืนท่ี
สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก และหรือถือหุน้อยู ่
         (13) พิเคราะห์และปฏิบติัตาม
หนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผูต้รวจการ
สหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 
         (14) พิจารณาก าหนดกรอบนโยบาย 
ขอ้เสนอแนะหรือค าแนะน าให้
คณะกรรมการด าเนินการน าไปพิจารณา
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
        (15) รับทราบนโยบายและ
กระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ 
ของสหกรณ์ 
        (16) พิจารณาอนุมติันโยบายและ
แผนเก่ียวกบัการฝาก การลงทุน การกูย้มื
จากสหกรณ์อ่ืนและ สถาบนัการเงิน  และ
การค ้าประกนั 
        (17) รับทราบผลประโยชน์และ
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้
อ  านาจในการจดัการ และท่ีปรึกษาของ
สหกรณ์ ไดรั้บจากสหกรณ์นั้นในรอบปี
บญัชีท่ีผา่นมา โดยใหส้หกรณ์แสดง
รายละเอียดดงักล่าวเป็นรายบุคคลใน
รายงานประจ าปี 
        (18) รับทราบขอ้มูลการถูกร้องทุกข์
กล่าวโทษ การถูกด าเนินคดี การถูก
ร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์ใน
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รอบปีบญัชีท่ีผา่นมา พร้อมทั้งแผนหรือ
แนวทางการป้องกนัไม่ใหถู้กร้องทุกข์
กล่าวโทษถูกด าเนินคดี ถูกร้องเรียน และ
ถูกลงโทษในเร่ืองดงักล่าวอีก 
        (19) รับทราบรายการอ่ืนท่ี
คณะกรรมการหรือท่ีประชุมใหญ่มีมติให้
เปิดเผยแก่สมาชิก 
        (20) รับทราบรายการอ่ืนตามท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด 
        (21) ให้ความเห็นชอบ การขาย ให้ 
หรือใช้เช่าทรัพย์สินใดๆ แก่กรรมการ 
ผู ้จ ัดการ ผู ้มีอ  านาจในการจัดการ ท่ี
ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผูซ่ึ้งเก่ียวข้อง
กบับุคคลดงักล่าว และการรับซ้ือ หรือเช่า
ทรัพยสิ์นใดๆ จากบุคคลดงักล่าวหรือผู ้
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  ตอ้งเป็น
การด าเนินการตามมูลค่าทรัพย์สินนั้ น 
โดยถือเอาราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ของสหกรณ์นั้ นหรือราคาตลาดตาม
มาตรฐานการบัญชีของทรัพย์สินนั้ น 
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 
        (22) รับทราบมาตรการแกไ้ขปัญหา
และการเยยีวยาหรือชดเชยแก่สมาชิก 
        (23) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การ
ควบสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
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8. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ  54. การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 54. การเลือกตั้งและการด ารง
ต าแหน่ง ใหส้หกรณ์มี
คณะกรรมการด าเนินการ สิบหา้คน 
ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก ท่ีไดรั้บการสรรหาจาก
สมาชิกในเขตเลือกตั้งต่างๆการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ด ารงต าแหน่ง ให้เลือกโดยวิธีเลือก
ประธานกรรมการหน่ึงคน และ 
กรรมการอ่ืนอีกสิบส่ีคน ให้
คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง
ระหวา่งกนัเองเป็น รองประธาน
กรรมการหน่ึงคนหรือหลายคน 
เลขานุการหน่ึงคน และเหรัญญิก
หน่ึงคน และจะใหมี้
ผูช่้วยเลขานุการ หรือผูช่้วยเหรัญญิก
ดว้ยก็ได ้นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 

ข้อ 54. การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง 
ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ 
สิบหา้คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก ท่ีไดรั้บการสรรหาจากสมาชิกใน
เขตเลือกตั้งต่าง ๆ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการด ารงต าแหน่ง 
ใหเ้ลือกโดยวธีิเลือกประธานกรรมการ
หน่ึงคน และ กรรมการอ่ืนอีกสิบส่ีคน 
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง
ระหวา่งกนัเองเป็น รองประธาน
กรรมการหน่ึงคนหรือหลายคน 
เลขานุการหน่ึงคน และเหรัญญิกหน่ึงคน 
และจะใหมี้ผูช่้วยเลขานุการ หรือผูช่้วย
เหรัญญิกดว้ยก็ได ้นอกนั้นเป็นกรรมการ 
           สหกรณ์ตอ้งมีกรรมการซ่ึงเป็นผูมี้
คุณวฒิุดา้นการเงิน การบญัชี การบริหาร
จดัการ เศรษฐศาสตร์ หรือผา่นการ
ฝึกอบรมตามหลกัสูตรในดา้นดงักล่าว
หรือดา้นอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด อยา่ง
นอ้ย 3 คน โดยท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง
การด าเนินงานและการก ากบั
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละ
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 
ขอ้ 8 

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 

9. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ  55.  ลกัษณะต้องห้ามของบุคคลทีจ่ะเป็นกรรมการด าเนินการ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  55.  ลกัษณะต้องห้ามของบุคคล
ทีจ่ะเป็นกรรมการด าเนินการ หา้มมิ
ใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี

ข้อ  55.  ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะ
เป็นกรรมการด าเนินการ ห้ามมิให้บุคคล
ซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรือท าหนา้ท่ี
กรรมการด าเนินการ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง
การด าเนินงานและการก ากบั
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละ
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เป็นหรือท าหนา้ท่ีกรรมการ
ด าเนินการ 

(1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
ในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์
กระท าโดยทุจริต 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ
ใหอ้อกจากราชการ องคก์าร 
หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(3) เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่ง
กรรมการ หรือมีค าวนิิจฉยั 
เป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22 (4) 
แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 
2542 

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนออกจากต าแหน่ง
กรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อ
หนา้ท่ี 

 สมาชิกซ่ึงเคยผิดนดัการส่ง
เงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าตน้เงิน หรือ
ดอกเบ้ีย เวน้แต่การผิดนัดนั้นมิได้
เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 
และหรือผูซ่ึ้งเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ า
ในสหกรณ์น้ีไม่มีสิทธิไดรั้บเลือกตั้ง
เ ป็นกรรมกา รด า เ นิ นก า รของ
สหกรณ์ 

 
 
 

(1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ใน
ความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์กระท า
โดยทุจริต 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากราชการ องคก์าร หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐาน
ทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(3) เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่ง
กรรมการ หรือมีค าวนิิจฉยั เป็น
ท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ
ตามมาตรา 22 (4) แห่ง พ.ร.บ. 
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอด
ถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ 
เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(5) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั สั่งถอดถอนจาก
การเป็นกรรมการ ผู ้จ ัดการ ผู ้มี
อ  านาจในการจดัการ หรือท่ีปรึกษา
ของผูใ้ห้บริการทางการเงินซ่ึงอยู่
ภ า ย ใ ต้ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ข อ ง
หน่วยงานดังกล่าว เวน้แต่จะพน้
ระยะ เวลา ท่ีก าหนดห้ามด ารง
ต าแหน่งดงักล่าวแล้ว หรือได้รับ
การยกเว้นจากหน่วยงานก ากับ
ดูแล แลว้แต่กรณี 

(6) มี ห รื อ เ ค ย มี ส่ วน ร่ วม ในก า ร
ประกอบธุรกิจหรือการด า เนิน

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 
ขอ้ 9 
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กิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย ท่ีมี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผูอ่ื้น
หรือฉอ้โกงประชาชน 

(7)  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(8) เป็นกรรมการหรือผู ้จ ัดการของ

สหกรณ์อ่ืน เวน้แต่เป็นกรรมการ
ของชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์นั้น
เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหน่ึง
แห่ง 

(9) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซ่ึงพน้
จากต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์นั้น
ไม่เกินหน่ึงปี หรือเป็นผู ้จ ัดการ
สหกร ณ์ ซ่ึ งพ้น จ าก ต า แ ห น่ ง
กรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกิน
หน่ึงปี แลว้แต่กรณี 

(10)  ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบ้ีย
เกินกว่าเก้าสิบวนักับนิติบุคคลท่ี
เ ป็นสมา ชิกของบ ริษัทข้อ มูล
เครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตใน
ระยะเวลาสองปีก่อนวนัท่ีได้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

(11) ผิดนัดช าระต้นเงินหรือดอกเบ้ีย
กับสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อน
วนัท่ีได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ห รื อ วัน ท่ี ท า สั ญญ า จ้ า ง เ ป็ น
ผู ้จ ัดก ารห รือในขณะ ท่ี ด า ร ง
ต าแหน่งนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
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10. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ โดยเพิม่ ข้อ  55/1  การตรวจสอบคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ไม่มี ข้อ 55/1.  การตรวจสอบคุณสมบัติ
และลกัษณะต้องห้ามของ
คณะกรรมการด าเนินการ  
    ใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บการเลือกตั้งเป็น
กรรมการตอ้งจดัท าหนงัสือพร้อม
ลงลายมือช่ือยืน่ต่อสหกรณ์เพื่อ
รับรองตนเองวา่ไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามมาตรา 52 แห่ง 
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 
และมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มอ่ืนตามกฎกระทรวงและ
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 65 และ
แนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
ประกอบดว้ย ภายในเจด็วนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บเลือกหรือไดรั้บแต่งตั้ง 
      ใหส้หกรณ์ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบติัและลกัษณะ
ตอ้งหา้ม และเอกสารหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งของบุคคลซ่ึงไดรั้บการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการภายในเจด็
วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บเอกสาร
หลกัฐานตามวรรคหน่ึง หาก
เอกสารหลกัฐานไม่ถูกตอ้งหรือไม่
ครบถว้น สหกรณ์จะแจง้เป็น
หนงัสือใหบุ้คคลดงักล่าวส่ง
เอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมภายใน
เจด็วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 
         ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูซ่ึ้ง
ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง
การด าเนินงานและการก ากบัดูแล
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน พ.ศ. 2564 ขอ้ 10 
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ตอ้งหา้มเป็นกรรมการให้
คณะกรรมการด าเนินการ แจง้เหตุ
ท่ีขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะ
ตอ้งหา้มใหก้รรมการรายนั้นทราบ 
เพื่อหยดุปฏิบติัหนา้ท่ีและพน้จาก
ต าแหน่งทนัที 
 

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 

11. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ  ข้อ  58.  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ  58.  อ านาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการด าเนินการ ให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็น  
ผูด้  าเนินกิจการ และเป็นผูแ้ทนสหกรณ์
ในกิจการอนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก  
เพื่อการน้ีคณะกรรมการด าเนินการจะ
มอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือ
หลายคน หรือผูจ้ดัการท าการแทนก็ได ้

ในการด าเนินกิจการตามวรรค
หน่ึง  คณะกรรมการด าเนินการตอ้ง
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ค าสั่ง มติของคณะกรรมการ
ด าเนินการ และมติของท่ีประชุมใหญ่ 
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิก 
และความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ด าเนินการในเร่ืองการรับ 
สมาชิก และออกจากสหกรณ์ ตลอดจน
ดูแลใหป้ฏิบติัการต่างๆ ตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาด าเนินการในเร่ือง 

ข้อ  58.  อ านาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการด าเนินการ ให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็น  
ผูด้  าเนินกิจการ และเป็นผูแ้ทนสหกรณ์
ในกิจการอนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก  
เพื่อการน้ีคณะกรรมการด าเนินการจะ
มอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือ
หลายคน หรือผูจ้ดัการท าการแทนก็ได ้

ในการด าเนินกิจการตามวรรค
หน่ึง  คณะกรรมการด าเนินการตอ้ง
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ค าสั่ง มติของคณะกรรมการ
ด าเนินการ และมติของท่ีประชุมใหญ่ 
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิก 
และความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ด าเนินการในเร่ืองการรับ 
สมาชิก และออกจากสหกรณ์ ตลอดจน
ดูแลใหป้ฏิบติัการต่างๆ ตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 

(2) ก าหนดนโยบายและแผน 

1. เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
กฎกระทรวงการด าเนินงาน
และการก ากบัดูแลสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน พ.ศ. 2564 
ขอ้ 5 และขอ้ 6 
2. แกไ้ข   “งบดุล”  เป็น “งบ
การเงินประจ าปี” ตามมาตรา 
66 แห่งพรบ.สหกรณ์ พ.ศ.
2542 
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การรับฝาก การกูย้มืเงิน การใหเ้งินกู ้
และการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

(3) ด าเนินการเก่ียวกบัการ 
ประชุมใหญ่  เสนองบดุลและรายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(4) เสนอการจดัสรรก าไรสุทธิ 
ประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(5) จดัท าและเสนอแผนงานใน 
การด าเนินงานรวมทั้งงบประมาณ
ประจ าปีเพื่อใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญั
รับทราบ 

(6) พิจารณาก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าเบ้ีย
ประชุมของกรรมการด าเนินการ 
คณะกรรมการอ่ืน คณะท างาน ท่ี
ปรึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบ
ภายใน ผูส้อบบญัชี และบุคคลอ่ืนท่ีท า
ประโยชน์ใหแ้ก่สหกรณ์ 

(7) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง 
และก าหนดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบ
กิจการ 

(8) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง 
และก าหนดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบ
ภายใน 

(9) ก าหนดระเบียบต่างๆ ของ
สหกรณ์ 

(10) จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อย
ซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบญัชี เอกสาร
หลกัฐานทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การด าเนินงานของสหกรณ์ 

เก่ียวกบัการฝาก การลงทุน การกูย้มืจาก
สหกรณ์อ่ืนและ สถาบนัการเงิน  และ
การค ้าประกนัเพื่อเสนอต่อท่ีประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมติั 

(3) พิจารณาด าเนินการในเร่ือง 
การรับฝาก การกูย้มืเงิน การใหเ้งินกู ้
และการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 

(4) ด าเนินการเก่ียวกบัการ 
ประชุมใหญ่  เสนองบการเงินประจ าปี  
และรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุม
ใหญ่ 

(5) เสนอการจดัสรรก าไรสุทธิ 
ประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(6) จดัท าและเสนอแผนงานใน 
การด าเนินงานรวมทั้งงบประมาณ
ประจ าปีเพื่อใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญั
รับทราบ 

(7) พิจารณาก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง 
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าเบ้ีย
ประชุมของกรรมการด าเนินการ 
คณะกรรมการอ่ืน คณะท างาน ท่ี
ปรึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบ
ภายใน ผูส้อบบญัชี และบุคคลอ่ืนท่ีท า
ประโยชน์ใหแ้ก่สหกรณ์  

(8) เสนอและด าเนินการเก่ียวกบั
หลกัเกณฑแ์ละการสรรหาผูต้รวจสอบ
กิจการสหกรณ์  

(9) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง 
และก าหนดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบ
ภายใน 
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(11) พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัร
เขา้เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ และ
องคก์ารอ่ืน 

(12) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะท างาน เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

(13) พิเคราะห์และปฏิบติัตาม
หนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี 
หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 

(14) พิจารณาใหค้วามเท่ียงธรรม
แก่บรรดาสมาชิก เจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ์ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทัว่ไป เพื่อใหกิ้จการของสหกรณ์
ด าเนินไปดว้ยดี 

(15) พิจารณารายงานของ
คณะกรรมการอ่ืน ผูต้รวจสอบกิจการ 
ความเห็นของผูจ้ดัการ หรือสมาชิก
เก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 

(16) เชิญสมาชิก หรือบุคคล 
ภายนอกท่ีเห็นสมควร เป็นท่ีปรึกษา
ของคณะกรรมการด าเนินการ หรือ
อนุกรรมการ ตลอดจนก าหนด
ค่าตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร 

(17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดี
เก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ หรือ
ประนีประนอมยอมความ หรือมอบขอ้
พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการช้ีขาด 

(10) ก าหนดระเบียบต่างๆ ของ
สหกรณ์ 

(11) จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อย
ซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบญัชี เอกสาร
หลกัฐานทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การด าเนินงานของสหกรณ์ 

(12) พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้
เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ และ
องคก์ารอ่ืน 

(13) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง
และก าหนดอ านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน 
เพื่อท าหนา้ท่ีและรับผดิชอบการ
ด าเนินการเฉพาะดา้น ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้ง
มีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
โดยมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด  

(14) พิเคราะห์และปฏิบติัตาม
หนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี 
หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 

(15) พิจารณาใหค้วามเท่ียงธรรม
แก่บรรดาสมาชิก เจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ์ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทัว่ไป เพื่อใหกิ้จการของสหกรณ์
ด าเนินไปดว้ยดี 

(16) พิจารณารายงานของ
คณะกรรมการอ่ืน ผูต้รวจสอบกิจการ 
ความเห็นของผูจ้ดัการ หรือสมาชิก
เก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
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(18) กระท าการอ่ืน เก่ียวกบั
ทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

(19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์ เพื่อ
เขา้ประชุมใหญ่และออกเสียงในการ
ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์
หรือองคก์ารอ่ืน ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็น
สมาชิกหรือผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีตามท่ี
ขอ้บงัคบั หรือระเบียบของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ
ชุมนุมสหกรณ์หรือองคก์ารนั้นก าหนด
ไว ้

         (20) พิจารณามอบหมายอ านาจ
หนา้ท่ีในการด าเนินงานใหแ้ก่ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ 
เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

(17) เชิญสมาชิก หรือ
บุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เป็นท่ี
ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการ 
หรืออนุกรรมการ ตลอดจนก าหนด
ค่าตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร 

(18) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดี
เก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ หรือ
ประนีประนอมยอมความ หรือมอบขอ้
พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการช้ีขาด 

(19) กระท าการอ่ืน เก่ียวกบั
ทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

(20) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์ เพื่อ
เขา้ประชุมใหญ่และออกเสียงในการ
ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์
หรือองคก์ารอ่ืน ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็น
สมาชิกหรือผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีตามท่ี
ขอ้บงัคบั หรือระเบียบของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ
ชุมนุมสหกรณ์หรือองคก์ารนั้นก าหนด
ไว ้

(21) พิจารณามอบหมายอ านาจ
หนา้ท่ีในการด าเนินงานใหแ้ก่ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ 
เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

(22) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และ
เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของ
สหกรณ์เพื่อเสนอ ท่ีประชุมใหญ่
พจิารณาอนุมติั รวมทั้งก ากบัดูแลให้
ฝ่ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
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นโยบายดงักล่าว อยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

(23) จดัใหมี้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
จริยธรรมของกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้
อ  านาจในการจดัการ ท่ีปรึกษาของ
สหกรณ์ และเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัของสหกรณ์ 

(24) จดัใหมี้นโยบายและ
กระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นต่าง 
ๆ ของสหกรณ์ โดยอยา่งนอ้ย จะตอ้ง
ครอบคลุมถึงความเส่ียงดา้นสินเช่ือการ
ลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบติัการ 
รวมทั้งจดัใหมี้ การทบทวนนโยบาย
และกระบวนการบริหารความเส่ียง
อยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินการ ดงักล่าวใหท่ี้ประชุมใหญ่
ทราบ 

(25) ก ากบัดูแลฝ่ายจดัการให้
จดัการงานของสหกรณ์อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และด าเนินกิจการ ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

(26) จดัใหมี้ระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบกิจการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(27) ก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการ
รายงานเร่ืองท่ีส าคญัของสหกรณ์ต่อ
คณะกรรมการอยา่งรวดเร็ว และมี
กระบวนการน าเสนอขอ้มูลและ
ขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้นเพื่อให้
คณะกรรมการสามารถปฏิบติั ตาม
อ านาจหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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(28) ก ากบัดูแลสหกรณ์ใหมี้การ
จดัท าและเก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อแสดง ฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงของสหกรณ์ 
โดยตอ้งเปิดเผยใหส้มาชิกไดรั้บทราบ
และสามารถตรวจสอบได ้

(29) ก ากบัดูแลสหกรณ์ใหมี้การ
จดัส่งขอ้มูลและรายงานต่าง ๆ ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

(30) ปฏิบติัตามและก ากบัดูแล
สหกรณ์ใหด้ าเนินการตามกฎหมายวา่
ดว้ยสหกรณ์ และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มติทีป่ระชุม………………………………. 

12. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ โดยเพิม่ ข้อ  69/1  คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ไม่มี ข้อ 69/1 คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการ 
เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียงจ านวน 5 คน โดยใหมี้ต าแหน่ง
ประธานกรรมการคนหน่ึงและ 
เลขานุการคนหน่ึง นอกนั้นเป็น
อนุกรรมการ 
         คณะกรรมการด าเนินการอาจ
แต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษา 
คณะอนุกรรมการได ้
         คณะอนุกรรมการบริหารความ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการรับจด
ทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
คณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียงและคณะอนุกรรมการการ
ลงทุน พ.ศ. 2564 ขอ้ 5 (1) 
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เส่ียงใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบั
ก าหนดเวลาของ คณะกรรมการ
ด าเนินการซ่ึงตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียงนั้น 
          ใหค้ณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียงประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจ
ธุระ หรือมีการประชุมกนั เดือนละ
หน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ยและให้
ประธานอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียง หรือเลขานุการนดัเรียกประชุม
ได ้    
        ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง ตอ้งมีอนุกรรมการ
มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม   
     ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการ ใน
การประชุมคราวถดัไปทราบและ
พิจารณา 
 

 
 
 
 
 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
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13. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ โดยเพิม่ ข้อ  69/2  อ านาจหน้าทีข่องคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ไม่มี ข้อ 69/2 อ านาจหน้าทีข่อง
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
 ใหค้ณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง มี
อ านาจและหนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือค าสั่งของ
สหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมทั้งใน
ขอ้ต่อไปน้ี 
         (1) ศึกษา วเิคราะห์ และก าหนด
นโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ ด าเนินการพิจารณา โดย
ครอบคลุมถึง ความเส่ียงประเภทต่าง ๆ 
เช่น ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ การลงทุน 
สภาพคล่อง ปฏิบติัการและดา้นอ่ืน ๆ ให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการอนุมติั 
        (2) มีอ านาจตดัสินใจในการ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตข้อบเขต
ความรับผดิชอบ ท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 
        (3) ประเมิน ติดตาม ก ากบัดูแล และ
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายเก่ียวกบั
การบริหาร ความเส่ียงเพื่อให้กระบวนการ
บริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
        (4) รายงานแผนการด าเนินงานท่ีควร
ปรับปรุงแกไ้ข ตลอดจนปัจจยัและปัญหาท่ี
มีนยัส าคญัใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินกิจการของ
สหกรณ์ 
        (5) ก ากบัดูแลเร่ืองธรรมาภิบาล
เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
คณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียงและคณะอนุกรรมการการ
ลงทุน พ.ศ. 2564 ขอ้ 5(2) และ 
ขอ้ 5(2.1) 
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        (6) รายงานผลการปฏิบติังานให้
คณะกรรมการด าเนินการและต่อท่ีประชุม
ใหญ่ทราบโดย แสดงรายละเอียดใน
รายงานประจ าปี 
        (7) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 

14. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ โดยเพิม่ ข้อ 69/3  คณะอนุกรรมการการลงทุน 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ไม่มี ข้อ 69/3 คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้
คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ง
กรรมการด าเนินการเป็นคณะอนุกรรม 
การ คณะอนุกรรการการลงทุนจ านวน    
5 คน และตอ้งไม่มีกรรมการด าเนินการท่ี
เป็นคณะอนุกรรมการ 
บริหารความเส่ียงเป็นอนุกรรมการดว้ย 
โดยใหมี้ต าแหน่งประธานกรรมการคน
หน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง นอกนั้นเป็น
อนุกรรมการ 
   คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุเป็นท่ี
ปรึกษา คณะอนุกรรมการได ้
   คณะอนุกรรมการการลงทุนใหอ้ยูใ่น
ต าแหน่งไดเ้ท่ากบั ก าหนดเวลาของ
คณะกรรมการ ด าเนินการซ่ึงตั้ง
คณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 
   ใหค้ณะอนุกรรมการการลงทุนประชุม
กนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ หรือมีการประชุม
กนั เดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ยและ
ใหป้ระธานอนุกรรมการการลงทุน หรือ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
คณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียงและคณะอนุกรรมการการ
ลงทุน พ.ศ. 2564 ขอ้ 5(1) 
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เลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
   ในการประชุมคณะอนุกรรมการการ
ลงทุน ตอ้งมีอนุกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวนอนุกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
   ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะอนุกรรม 
การการลงทุนใหเ้สนอคณะกรรมการ
ด าเนินการ ในการประชุมคราวถดัไป
ทราบและพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 

15. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ โดยเพิม่ ข้อ 69/4  อ านาจหน้าทีข่องคณะอนุกรรมการการลงทุน 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ไม่มี ข้อ 69/4 อ านาจหน้าทีข่องคณะอนุกรรม 
การการลงทุน ใหค้ณะอนุกรรมการการ
ลงทุนมีอ านาจและ หนา้ท่ีด าเนินการตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือ
ค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
รวมทั้ง ในขอ้ต่อไปน้ี 
        (1) ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนด
นโยบายและแผนเ ก่ียวกับการลงทุน
ประจ าปีให้สอดคล้องกับ นโยบายด้าน
การบริหารความเส่ียงโดยรวม และเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเพื่อ
เสนอใหท่ี้ประชุม ใหญ่อนุมติั 
         (2) พิจารณาอนุมติัแผนการลงทุน
และแผนจดัการการลงทุน ภายใตข้อบเขต
ท่ีคณะกรรมการ ด าเนินการก าหนด 
         (3) ประเมิน ติดตาม และก ากบัดูแล
ผลประโยชน์จากการลงทุน และจดัใหมี้
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
         (4) ก ากับดูแลเร่ืองธรรมาภิบาล

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
คณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียงและคณะอนุกรรมการการ
ลงทุน พ.ศ. 2564 ขอ้ 5(2) และ 
ขอ้ 5(2.2) 
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เก่ียวกบัการลงทุน 
         (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้
คณะกรรมการด า เนินการทราบและ
รายงานผลการ ปฏิบัติงานให้ท่ีประชุม
ใหญ่ทราบในรายงานประจ าปี 
         ( 6)  ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี อ่ื น ต า ม ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 

16. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ  70.  ผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 70.  ผู้ตรวจสอบกจิการ ใหท่ี้
ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน 
หรือการบญัชี หรือการเศรษฐกิจ หรือ
กฎหมาย หรือการสหกรณ์ ใหเ้ป็น
ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์
ประจ าปี 
       จ  านวนผูต้รวจสอบกิจการตาม
วรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
โดยใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งจ  านวน 
3 คน และใหเ้ลือกตั้งส ารองไวอี้ก 1 
คน เผือ่กรณีผูต้รวจสอบกิจการ ท่ี
ไดรั้บเลือกตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ได ้กรณี
เป็นนิติบุคคลใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือก
เป็นผูต้รวจสอบกิจการ 1 นิติบุคคล 
และใหเ้ลือกส ารองไว ้1 นิติบุคคล 
เผือ่นิติบุคคลท่ีไดรั้บเลือกแลว้ปฏิบติั
หนา้ท่ีไม่ได ้โดยใหค้  านึงถึงขนาด
และปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 

ข้อ 70. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุม
ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และ
เป็นผูท่ี้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถใน
ด้านการเงิน การบญัชี การบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบติั
เป็นผูผ้า่นการอบรมการตรวจสอบกิจการ
จ า ก ก รมตรว จบัญ ชี สหก ร ณ์  ห รื อ
หน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการรับรองหลกัสูตร
จากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มี
ลักษณะต้อ งห้ ามตามระ เ บี ยบนา ย
ทะเบียนสหกรณ์ เป็นคณะผูต้รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์โดยมีจ านวน 3 คน   
          คณะผูต้รวจสอบกิจการ ตอ้งมีอยา่ง
น้อยหน่ึงคนเป็นผูมี้วุฒิการศึกษาไม่ต ่า
กวา่ปริญญาตรีดา้นการเงิน การบญัชี การ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ให้มีประธาน
คณะห น่ึ งคน  มีหน้ า ท่ี ควบ คุม ดูแล 
การปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ใน
การตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศช่ือ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์  
วา่ดว้ยการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขอ้ 7 
และขอ้ 9  
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      ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการ หรือผูซ่ึ้งด ารง
ต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์ เป็น
ผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้

ประธานคณะผู ้ตรวจสอบกิจการให้ท่ี
ประชุมใหญ่ทราบดว้ย 
 

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 

17. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ  70/1 ข้ันตอนและวธีิการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 70/1 ขั้นตอนและวธีิการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกจิการ ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการประกาศรับสมคัรผู ้
ตรวจสอบกิจการ และพิจารณา
คดัเลือกผูต้รวจสอบกิจการ ท่ีมี
คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด และน าเสนอช่ือผูต้รวจสอบ
กิจการท่ีผา่นการคดัเลือกให้ท่ีประชุม
ใหญ่เลือกตั้งโดยวธีิลงคะแนนเปิดเผย 
และใหผู้ท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งคะแนน
สูงสุดเป็นผูต้รวจสอบกิจการ หากมี
คะแนนเท่ากนัใหป้ระธานออกเสียง
เพิ่มอีกหน่ึงเสียง และใหผู้ท่ี้ไดรั้บ
เลือกตั้งล าดบัคะแนนรองลงมาเป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการส ารอง จ านวน 1 คน 
       กรณีผูต้รวจสอบกิจการไดพ้น้
จากต าแหน่งดว้ยเหตุตามขอ้ 70/3 
(2),(3),(4),(5) ใหผู้ต้รวจสอบกิจการ
ส ารองปฏิบติังานไดท้นัทีเท่า
ระยะเวลาท่ีผูต้รวจสอบกิจการคนเดิม
คงเหลืออยู ่หรือจนกวา่จะมีการ
เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการใหม่ 

 

 ข้อ 70/1 ขั้นตอนวธีิการรับสมัครและ
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ ให้
คณะกรรมการด าเนินการประกาศ
ขั้นตอนและวธีิการเลือกตั้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรใหส้มาชิกทราบก่อนวนั
ประชุมใหญ่ และใหป้ระกาศรับสมคัร
บุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบ
กิจการก่อนวนัประชุมใหญ่ และพิจารณา
คดัเลือกผูต้รวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เพื่อ
น าเสนอช่ือผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกเสนอใหท่ี้
ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ โดย
ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตั้งเป็นผูต้รวจ
สอบกิจการตอ้งแสดงตนต่อท่ีประชุม
ใหญ่ดว้ย และใหผู้ท่ี้ไดรั้บเลือกตั้ง
คะแนนสูงสุดเป็นผูต้รวจสอบกิจการ 
หากมีคะแนนเท่ากนัใหป้ระธานออก
เสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด ทั้งน้ี 
ใหผู้ท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งล าดบัคะแนน
รองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการส ารอง 
จ านวน 2 คน 
      กรณีมีผูต้รวจสอบกิจการคนใดตอ้ง
ขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการตาม

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์  
วา่ดว้ยการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขอ้ 
10 , ขอ้ 11 และ ขอ้ 13 
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ขอ้ 70/3 (2) (3) (4) หรือ (5) ใหผู้ต้รวจ
สอบกิจการส ารองเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีได้
ทนัทีเท่าระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตน
แทน หรือจนกวา่จะมีการเลือกตั้งผูต้รวจ
สอบกิจการใหม่ 

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 

18. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ  70/2 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 70/2 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
กจิการ ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่น
ต าแหน่งไดมี้ก าหนดเวลาหน่ึงปีทาง
บญัชีสหกรณ์ถา้เม่ือครบก าหนดเวลา
แลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบ
กิจการคนใหม่ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน ผู ้
ตรวจสอบกิจการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจ
ไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าได ้

 

ข้อ 70/2  การด ารงต าแหน่งผู้
ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบ
กิจการอยูใ่นต าแหน่งไดมี้
ก าหนดเวลา 2 ปีบญัชีสหกรณ์ เม่ือ
ครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการ
เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ 
ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยูต่่อไปจนกวา่ท่ี
ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผูต้รวจ
สอบกิจการคนใหม 

ผูต้รวจสอบกิจการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการ
เลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่อีกได ้ แต่
ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 
   กรณีผูต้รวจสอบกิจการขาดจาก

การเป็นผูต้รวจสอบกิจการก่อนครบ
วาระให้เล่ือนผู ้ได้รับการเลือกตั้ ง
ส ารองล าดบัถดัลงไปด ารงต าแหน่ง
แทนของผูต้รวจสอบกิจการท่ีขาด
จากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการก่อน
ครบวาระ  หากไม่ มี ส า รอง ให้
ก าหนดระเบียบวาระการประชุม
ใหญ่เพื่อเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 ขอ้ 14 และ ขอ้ 17 
เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการ
ตรวจสอบ 
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ใหม่ ในคราวประชุมใหญ่คร้ังแรก
หลังจากผูต้รวจสอบกิจการคนนั้น
ขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการ 
และนบัวาระการด ารงต าแหน่งของ
ผู ้แทนต่อเน่ืองจากผู ้ท่ีตนมาด ารง
ต าแหน่ง 
       กรณีผูต้รวจสอบกิจการปฏิบติั
หน้ า ท่ี จนค รบว า ร ะ ก า ร ด า ร ง
ต าแหน่งแล้ว   แต่สหกรณ์ย ังไม่
สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ตาม
กฎหมาย ใหผู้ต้รวจสอบกิจการยงัคง
มีหนา้ท่ีตอ้งน าเสนอรายงาน ผลการ
ตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุมใหญ่ 
หน้าท่ีของผู ้ตรวจสอบกิจการจะ
ส้ินสุดลงเม่ือได้เสนอรายงาน ผล
การตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุม
ใหญ่แลว้    

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 

19. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ  70/3 การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 70/3 การพ้นจากต าแหน่งผู้
ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกิจการ
ตอ้งพน้จากต าแหน่ง เพราะเหตุอยา่งใด
อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
      (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
      (2) ตาย 
      (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็น
หนงัสือยื่นต่อประธานคณะผูต้รวจสอบ
กิจการหรือยืน่ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์แลว้แต่กรณี 

ข้อ 70/3 การขาดจากการเป็นผู้
ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกิจการ
ตอ้งขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการ
เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี
(1) พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
 (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็น
หนงัสือยืน่ต่อประธานคณะผูต้รวจสอบ
กิจการหรือยืน่ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการและใหมี้ผลวนัท่ีประชุม

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 ขอ้ 15 และ ขอ้ 16 
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      (4) ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลง
มติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจาก
ต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
       (5) นายทะเบียนสหกรณ์วนิิจฉยัวา่
ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติ
รับทราบ 
  (4) ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติ
ถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจาก
ต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล  
  (5) อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
วนิิจฉยัวา่ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด  
 

 
มติทีป่ระชุม…………………………………………………………………………… 

20. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ  70/4 อ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบกจิการ      
ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 70/4 อ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบ
กจิการ     ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจ
หนา้ท่ีตรวจสอบการด าเนินงาน ทั้งปวง
ของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
คือ 
        (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด 
บญัชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจน
ทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ทั้งปวงของ
สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริง
ของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 
       (2) ตรวจสอบหลกัฐานและความ
ถูกตอ้งของการด าเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผล
และอาจใหข้อ้แนะน าแก่คณะกรรมการ
ด าเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ์ ทั้งทางวชิาการ และทางปฏิบติั
ในกิจการนั้น ๆ 

ข้อ 70/4 อ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบ
กจิการ ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจ
หนา้ท่ีตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวง
ของสหกรณ์ ทั้งดา้นการปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการเงิน การบญัชี และดา้น
ปฏิบติัการในการด าเนินธุรกิจตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
รวมทั้งการประเมินผลการควบคุม
ภายใน การรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการ
ตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี  
(1) ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
บนัทึกบญัชีเพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบและ
รายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินการของ
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อให้

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 ขอ้ 18 ขอ้ 19 และ 
ขอ้ 20 
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       (3) ตรวจสอบการจดัจา้งและ
แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ตลอดจน
หนงัสือสัญญาจา้งและหลกัประกนั 
      (4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตาม
แผนงาน และการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
สหกรณ์ 
      (5) ติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ มติ ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ 
       (6) ตรวจสอบการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และ
ค าสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอ่ืนๆ 
เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของ
สหกรณ์ 
          การตรวจสอบกิจการและการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ ผูต้รวจสอบ
กิจการตอ้งปฏิบติังานตามแนวปฏิบติัการ
ตรวจสอบกิจการท่ีกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ก าหนด 
 

ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะในการ
ปรับปรุงการบริหารงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ  
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
ระเบียบของสหกรณ์ 
(3) สอบทานระบบการปฏิบติังานของ
สหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ขอ้บงัคบั 
และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งค  าสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ ส านกังาน
สหกรณ์จงัหวดั ส านกังานตรวจบญัชี
สหกรณ์ ก าหนดให้ตอ้งปฏิบติั           
(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการ
ควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสิ์นของ
สหกรณ์ วเิคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพการใชท้รัพยสิ์นของ
สหกรณ์ เพื่อใหก้ารใชท้รัพยสิ์นเป็นไป
อยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า  
(5) ตรวจสอบและติดตามการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณา
แกไ้ข ขอ้สังเกตหรือขอ้บกพร่อง
เก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีไดรั้บแจง้จาก
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั ส านกังาน
ตรวจบญัชีสหกรณ์หรือผูส้อบบญัชี 
      คณะผูต้รวจสอบกิจการตอ้งก าหนด
ขอบเขตการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบ เฉพาะดา้น
เพิ่มเติมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้
คณะผูต้รวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบั
การเปิดเผยรายการในงบการเงินของ
สหกรณ์เป็นไปโดยถูกตอ้ง และได้
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ปฏิบติัตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง 
ระเบียบ ค าแนะน า แนวปฏิบติัท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ตรวจสอบการ
จดัท ารายการยอ่แสดงสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินครบถว้นและไดเ้ปิดเผยให้
สมาชิกไดรั้บทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
รวมทั้งไดมี้การจดัส่งขอ้มูลรายงานทาง
การเงินตามแบบและรายการท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 
   (2) ตรวจสอบการบริหารความเส่ียง 
ใหค้ณะผูต้รวจสอบกิจการตรวจสอบ
การวางกลยทุธ์ดา้นการบริหารความ
เส่ียงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการ
บริหารความเส่ียง และเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเก่ียวกบัการก าหนด
นโยบายและการวางกลยทุธ์การบริหาร
ความเส่ียง เช่น ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 
ความเส่ียงดา้นการลงทุน ความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้นการ
ปฏิบติัการ เป็นตน้ เพื่อใหก้ารบริหาร
ความเส่ียงของสหกรณ์เป็นไปตาม
นโยบายท่ีก าหนดไว ้
   (3) ตรวจสอบการบริหารดา้นสินเช่ือ 
ใหค้ณะผูต้รวจสอบกิจการตรวจสอบ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เก่ียวกบัการใหสิ้นเช่ือประเภทต่าง ๆ 
ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบาย
ดา้นสินเช่ือท่ีวางไว ้สามารถประเมิน 
ติดตามและดูแลความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการท่ีลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีได้
ตามก าหนดในสัญญา ตรวจสอบการ
วางกลยทุธ์และระบบปฏิบติัการให้
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เป็นไปตามนโยบายดา้นสินเช่ือและ
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง         
 (4) ตรวจสอบการบริหารดา้นการ
ลงทุน ใหค้ณะผูต้รวจสอบกิจการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัการก าหนดนโยบาย
ดา้นการลงทุน โดยการลงทุนของ
สหกรณ์ตอ้งอยูภ่ายใตน้โยบายท่ี
ก าหนดและเป็นไปตามกฎหมาย
สหกรณ์ และไดด้ าเนินการภายใตเ้กณฑ์
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 (5)  ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง 
ใหค้ณะผูต้รวจสอบกิจการตรวจสอบ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เก่ียวกบัการก าหนดนโยบายหรือ
แผนงานในการควบคุมการบริหาร
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของสหกรณ์ 
การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง    
    กรณีพบการทุจริต การขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่ิงผดิปกติหรือมี
ความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมาย
สหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
การฝ่าฝืนระเบียบ ค าสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ คณะผูต้รวจสอบกิจการตอ้ง
เปิดเผยไวใ้นรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการและน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และท่ี
ประชุมใหญ่ 

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
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21. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ  70/5 การรายงานผลการตรวจสอบ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 70/5 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้
ผูต้รวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบประจ าเดือน และประจ าปี
รวมทั้งขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และเขา้ร่วมประชุมเพื่อแจง้
ผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อ
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุม
ประจ าเดือนคราวถดัไปและรายงานผล
การตรวจสอบประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ดว้ย 
         กรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการพบวา่มี
เหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สมาชิกของสหกรณ์อยา่งร้ายแรง หรือ
สหกรณ์มีการปฏิบติัไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือ
ค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้ง
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือค าสั่ง
ของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สมาชิกและสหกรณ์อยา่งร้ายแรง ให้
แจง้ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการทนัทีเพื่อด าเนินการแกไ้ข และ
ใหจ้ดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวต่อ
ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ และ
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั/ส านกังาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครท่ี
ก ากบัดูแลโดยเร็ว 
         ใหผู้ต้รวจสอบกิจการติดตามผลการ
แกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ และ
ส าเนารายงานผลการแกไ้ขและผลการ
ติดตามของผูต้รวจสอบกิจการต่อ
ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ ส านกังาน

ข้อ 70/5 การรายงานผลการ
ตรวจสอบ ใหผู้ต้รวจสอบกิจการมี
หนา้ท่ีรายงานผลการตรวจสอบ เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรประจ าเดือนและ
ประจ าปี เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ 
รวมทั้งขอ้สังเกตขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ และเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อแจง้ผล
การตรวจสอบประจ าเดือนท่ีผา่นมา 
เขา้ร่วมประชุมใหญ่เพื่อรายงานผล
การตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 
  กรณีพบวา่มีเหตุการณ์ท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์
หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีการ
ปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือ
ค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้ง
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือ
ค าสั่งของสหกรณ์ท่ีอาจจะก่อใหเ้กิด
ความเสียหายแก่สมาชิกหรือ
สหกรณ์อยา่งร้ายแรง ใหแ้จง้ผลการ
ตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการทนัทีเพื่อด าเนินการแกไ้ข 
และใหจ้ดัส่งส าเนารายงานดงักล่าว
ต่อส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 
และส านกังานสหกรณ์จงัหวดั
โดยเร็ว 
    ใหผู้ต้รวจสอบกิจการติดตามผล
การด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
ขอ้สังเกต และใหร้ายงานผลการ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์  
วา่ดว้ยการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขอ้ 21 
ขอ้ 22 และ ขอ้ 23 
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สหกรณ์จงัหวดัหรือส านกังานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานครท่ีก ากบัดูแล 

ติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
ขอ้สังเกตของสหกรณ์ไวใ้นรายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการดว้ย 

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 

22. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ โดยเพิม่ ข้อ  70/7 ลกัษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ไม่มี ข้อ 70/7 ลกัษณะต้องห้ามของผู้
ตรวจสอบกจิการ ตอ้งไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ 
(2) เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็น
บุคคลลม้ละลายทุจริต 
(3) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ
ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ 
(4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
จากราชการ องคก์ารหรือหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(5) เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(6) เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ
หรือขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการ
หรือมีค าวนิิจฉยัเป็นท่ีสุดให้พน้จาก
ต าแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือ
สหกรณ์อ่ืน 
(7) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอน
ออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผู ้

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์  
วา่ดว้ยการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขอ้ 8 
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ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หนา้ท่ีของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(8) เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้
ออกจากต าแหน่งผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ี
ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืนฐานทุจริต
ต่อหนา้ท่ี  
(9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของ
กรรมการ หรือผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ี
ของสหกรณ์ 
(10) เป็นกรรมการของสหกรณ์ เวน้แต่ได้
พน้จากต าแหน่งกรรมการมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่สองปีบญัชีของสหกรณ์ 
(11) เป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบ
บญัชี หรือบุคคลท่ีอยูใ่นสังกดันิติบุคคลท่ี
รับรายงานสอบบญัชีของสหกรณ์ในปี
บญัชีนั้น เวน้แต่ไดพ้น้จากการเป็นผูส้อบ
บญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชีหรือลาออก
จากนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบญัชีสหกรณ์
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 
(12) เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งการถูกสั่งพกั หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต 
(13) เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งถูกสั่งพกั หรือขีด
ช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต หรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ 

 
 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
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23. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ โดยเพิม่ ข้อ  70/8  สหกรณ์มีหน้าทีต่่อผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ไม่มี ข้อ  70/8 สหกรณ์มีหน้าทีต่่อผู้
ตรวจสอบกจิการ ดังนี้ 
 (1) อ านวยความสะดวก ใหค้วาม
ร่วมมือแก่ผูต้รวจสอบกิจการ ในการให้
ค  าช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถามต่าง ๆ พร้อม
ทั้งจดัเตรียมขอ้มูล เอกสารหลกัฐาน
ประกอบการบนัทึกบญัชีของสหกรณ์ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 
 (2) ก าหนดระเบียบวาระการประชุมให้
ผูต้รวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการ ประจ าเดือน และ
จดัท าหนงัสือเชิญใหผู้ต้รวจสอบกิจการ
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ทุกคร้ัง 
(3)  พิจารณาปฏิบติัตามขอ้สังเกตและ
ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบกิจการ 
เพื่อใหก้ารด าเนินกิจการ ของสหกรณ์
เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 ขอ้ 25 
 
 

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
24. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ โดยเพิม่ ข้อ  70/9 ผูต้รวจสอบกจิการพงึประพฤติปฏิบัติตน  

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

-ไม่มี- ข้อ 70/9 ผูต้รวจสอบกจิการพงึประพฤติ
ปฏิบัติตน  ในการปฏิบติังานตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
 ดงัน้ี 
 (1) ความซ่ือสัตย ์ผูต้รวจสอบกิจการ
จะตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดความ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์  
วา่ดว้ยการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
ขอ้ 25 
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ไวว้างใจ และท าใหส้มาชิกยอมรับและ
เช่ือวา่ รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
น่าเช่ือถือ โดยผูต้รวจสอบกิจการจะตอ้ง  
   (1.1)  ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความ
ซ่ือสัตย ์ ขยนัหมัน่เพียรและมีส านึก
รับผดิชอบ 
   (1.2) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์และเปิดเผยขอ้มูลตามท่ี 
ระเบียบน้ีก าหนด 
  (1.3) ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาใน
กิจกรรมท่ีขดัต่อกฎหมาย หรือการ
กระท าท่ีอาจเส่ือมเสีย ต่อสมาชิกหรือ
สหกรณ์ 
  (1.4)  ใหก้ารสนบัสนุนวตัถุประสงคใ์น
การด าเนินการของสหกรณ์ท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 (2) ความเท่ียงธรรม ผูต้รวจสอบกิจการ
จะตอ้งแสดงความเท่ียงธรรมในการ
ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ โดยการ
รวบรวมประเมินผลการตรวจสอบและ
ประเมินสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็น
กลาง ไม่ล าเอียง และไม่ปล่อยใหเ้กิดอคติ 
หรือไม่ใหบุ้คคลอ่ืนมีอิทธิพลเหนือการ
ตดัสินใจในการประเมินผล การ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดยผู ้
ตรวจสอบกิจการจะตอ้ง 
   (2.1) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
ความสัมพนัธ์ท่ีบัน่ทอนหรืออาจบัน่ทอน
การประเมิน อยา่งเป็นกลาง ไม่ล าเอียง 
รวมไปถึงการกระท าหรือมีความสัมพนัธ์
ท่ีขดัต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ดว้ย 
   (2.2) ไม่เรียกร้อง ไม่รับส่ิงตอบแทน 
ใด ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและ
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ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีพึงไดต้ามขอ้ตกลงท่ีท า
ไวก้บัสหกรณ์ 
   (2.3) เปิดเผยความจริงทั้งหมดท่ีทราบ 
ซ่ึงหากละเวน้ไม่เปิดเผยแลว้อาจท าให้
รายงาน ผลการตรวจสอบกิจการบิดเบือน
ไป 
(3) การรักษาความลบั ผูต้รวจสอบกิจการ
ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลโดยปราศจากอ านาจ
หนา้ท่ี ท่ีก าหนด  เวน้แต่กฎหมายก าหนด
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนโดยผูต้รวจสอบกิจการ
จะตอ้ง 
   (3.1) รอบคอบในการใชแ้ละปกป้อง
ขอ้มูลท่ีไดม้าระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ี 
   (3.2) ไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดม้าเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อการใด ท่ี
ขดัต่อกฎหมายหรือ ขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ 
(4) ผูต้รวจสอบกิจการจะตอ้งใชค้วามรู้ 
ทกัษะและประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบติังาน ตรวจสอบกิจการ  โดยตอ้ง
พฒันาความรู้  ทกัษะ  ความช านาญของ
ตนอยา่งต่อเน่ือง 

มติทีป่ระชุม………………………………. 
25. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ โดยยกเลกิ ข้อ 71 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ  

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 71 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
กจิการ ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่น
ต าแหน่งไดค้ราวละหน่ึงปีทางบญัชี
สหกรณ์ เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้หาก
ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ
คนใหม่ ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน ผูต้รวจสอบ

-ไม่มี- ยกเลิกขอ้ 71 เดิม  เน่ีองจาก
ซ ้ าซอ้นกบัขอ้ 70/2  
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กิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้ง
อีกได ้

 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
26. พจิารณาแก้ไขข้อบังคับ โดยยกเลกิ ข้อ 72 อ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบกจิการ  

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

ข้อ 72 อ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบ
กจิการ     ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจ
หนา้ท่ีตรวจสอบการด าเนินงาน ทั้งปวง
ของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
คือ 
        (1) ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน 
บญัชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจน
ทรัพยสิ์นหน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์ 
เพื่อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของ
สหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 
       (2) ตรวจสอบหลกัฐานและความ
ถูกตอ้งของการด าเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผล
และอาจใหข้อ้แนะน าแก่คณะกรรมการ
ด าเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ
ของสหกรณ์ ทั้งทางวชิาการและทาง
ปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ 
       (3) ตรวจสอบการจดัจา้งและ
แต่งตั้งผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง
ของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือสัญญา
จา้งและหลกัประกนั 
      (4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตาม
แผนงาน และการใชจ่้ายเงินตาม
งบประมาณของสหกรณ์และขอ้สังเกต 
ขอ้เสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์และ
สามารถปฏิบติัไดจ้ากท่ีประชุมใหญ่ 

-ไม่มี- ยกเลิกขอ้ 72 เดิม เน่ีองจาก
ซ ้ าซอ้นกบัขอ้ 70/4  



157 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 

      (5) ติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน ขอ้บงัคบั และ
ระเบียบ ตลอดจนมติต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
       (6) ตรวจสอบการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และ
ค าสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอ่ืนๆ 
ตามท่ีเห็นสมควร หรือท่ีเห็นวา่จะ
ก่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของ
สหกรณ์ 
          ใหผู้ต้รวจสอบกิจการ แจง้ผลการ
ตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการในการประชุมประจ าเดือน
คราวถดัไป แลว้เสนอผลการตรวจสอบ
ประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติทีป่ระชุม………………………………. 
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4.9 พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ ปีบญัชี  2565 
 

           ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการสอบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 ขอ้ 6 คุณสมบติัของผูส้อบบญัชี 
ประกอบกบัแนวทางการสรรหาผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ตามประกาศนายทะเบียน เร่ืองหลกัเกณฑก์ารพิจารณาและ
วธีิการเสนอช่ือผูส้อบบญัชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 ไดก้  าหนดคุณสมบติัของ 
ผูส้อบบญัชีสหกรณ์และวธีิการพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีภาคเอกชน ดงัน้ี                     

      ส าหรับปี 2565 มีผู้สอบบัญชีเสนอรับงานเข้ามาให้คณะกรรมการด าเนินงานได้พจิารณา จ านวน 2 ราย  
โดยมีรายนามดงัน้ีดงัน้ี 

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

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

           ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังที ่13/2564 วนัที ่19 กนัยายน 2564 มีมติพจิารณาเลือกผู้สอบบัญชี ดังนี ้
             1. นายเอกชยั เตียววงคไ์ทย    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5850  เป็นผูส้อบบญัชี 
             2. ดร.ศกัด์ิชาย จนัทร์เรือง      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6541  เป็นผูส้อบบญัชีส ารอง 

คณะกรรมการด าเนินการ ขอเสนอทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 เพ่ือพจิารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนทีม่ีคุณสมบัติตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 ดังนี ้

1. นายเอกชัย เตียววงค์ไทย เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565  
2. ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง ประจ าปี 2565  
3. ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในวงเงินไม่เกนิ 100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ต่อปี   
 
 
 
 
 
 

 

มติทีป่ระชุม………………………………. 
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4.10 พิจารณาเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ ปีบญัชี 2565 
 

ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ประกอบกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2559  ขอ้ 12  และขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 70  ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน หรือการบญัชี หรือการเศรษฐกิจ หรือกฎหมาย 
หรือการสหกรณ์คนหน่ึง หรือหลายคน ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี  

จ านวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์เป็นผู ้

ตรวจสอบกิจการไม่ได ้
      คณะกรรมการด าเนินการไดก้ าหนดใหมี้การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565 แทนผูต้รวจสอบ

กิจการท่ีครบวาระในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
       1. ก าหนดการเปิดรับสมัครสมาชิกทีป่ระสงค์จะเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ จ านวน 2 คน 
           1.1 ก าหนดวนัรับสมคัร 

                              (1) เปิดรับสมคัรคร้ังแรกวนัท่ี 15-30  กนัยายน 2564  
                              (2) ขยายเวลาเปิดรับสมคัรคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 7-12 ตุลาคม 2564  
                         1.2 คุณสมบติัผูส้มคัร 
                               (1) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 
                               (2) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎกระทรวงการด าเนินงานและการก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน พ.ศ. 2564 ขอ้ 9 
                  (3) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ท่ี 55 
                               (4)ไม่เป็นกรรมการด าเนินการ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ท่ี 56 ซ่ึงพน้จากต าแหน่งยงัไม่ครบ 2 ปีทางบญัชี 

       2. ก าหนดวธีิการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ โดยวิธีลงคะแนนในวันประชุมใหญ่ 

                     3. รายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี 2565 
          (1) นางสาวยพุาวดี บุญยรัตกลิน สมาชิกเลขท่ี 04115  สังกดั PTTGC     
                         (2) นายพงศพ์ฒัน์ รัตนสุวรรณ    สมาชิกเลขท่ี 00746  สังกดั สมาชิกพเิศษ 
       4. คณะกรรมการด าเนินการขอน าเสนอทีป่ระชุมใหญ่พจิารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 
2565  จ านวน 2 คน โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ต่อปี 

 
 

มติทีป่ระชุม .............................................. 
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4.11 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 38 ประจ าปี 2565 
 

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

คณะกรรมการด าเนินการไดก้ าหนดใหมี้การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2565  แทน
คณะกรรมการด าเนินการท่ีครบวาระในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. ก าหนดการเปิดรับสมัครสมาชิกทีป่ระสงค์จะเป็นกรรมการด าเนินการ  
   1.1 เปิดรับสมคัรกรรมการ วนัท่ี 15 - 30 กนัยายน 2564 
   1.2 ก าหนดวนัตรวจสอบคุณสมบติัและหลกัฐานผูส้มคัร วนัท่ี 1 - 10 ตุลาคม 2564 
               1.3 ก าหนดวนัประกาศหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัร วนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 
                   1.4 คุณสมบติัผูส้มคัร 
                         (1) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 
                         (2) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎกระทรวงการด าเนินงานและการก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละ
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 ขอ้ 9 
            (3) ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ท่ี 55 
  2. ก าหนดการเลือกตั้งกรรมการ จ านวน 7 คน 
                    2.1 ก าหนดการเลือกตั้งกรรมการโดยการสรรหาก่อนและน าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  
                          เลือกตั้งเป็นกรรมการ  
           (1) เขตเลือกตั้งท่ี 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เลือกตั้งจ  านวน 2 คน  
     (2) เขตเลือกตั้งท่ี 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ เลือกตั้งจ  านวน 1 คน 
     (3) เขตเลือกตั้งท่ี 4 บริษทั PTTGC เลือกตั้งจ  านวน 2 คน 
                          (4) เขตเลือกตั้งท่ี 5 บริษทั PTTGROUP ยกเวน้เขต 4 บริษทั PTTGC เลือกตั้งจ  านวน 1 คน 
                          (5) เขตเลือกตั้งท่ี 6 สมาชิกตามขอ้บงัคบั ขอ้ 44 เลือกตั้งจ  านวน 1 คน 
                     2.2 กรรมการท่ีครบวาระประจ าปี 2564 จ านวน 7 คน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
                          1. นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ         กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซ    
              2. นางอรวรรณ ศิริรัตนชยักูล    กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซ 
  3. นายยทุธนา อ ่ากล่ิน          กรรมการเขต 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ 
                           4. นายรัตนพงศ ์วงศพ์ิมพรั์ศมี   กรรมการเขต 4 บริษทั PTTGC                            
                           5. นายพรหมณฐั ยทุธ์ธนโรจน์  กรรมการเขต 4 บริษทั PTTGC  
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                           6. นายนคร บุรีเทศน์                  กรรมการเขต 5 บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต 4 PTTGC  
                           7. นายกฤษดา โกมลมิศร์           กรรมการเขต 6 สมาชิกตามขอ้บงัคบั ขอ้ 44 

 3. การเลือกกรรมการด าเนินการให้ใช้วธีิการเลือกสรร เพ่ือน าเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 4. ก าหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการ  

                   (1) โดยวธีิลงคะแนนสรรหา ผา่นระบบโปรแกรมการสรรหาคณะกรรมการแบบออนไลน์ (Online) 
                   (2) สมาชิกเขา้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งท่ี www.pttngbsc.com/vote/ หรือ  การสแกนผา่น QR CODE 
                   (3) สมาชิกท่ีมีสิทธิลงคะแนนสรรหา ตอ้งยนืยนัตวัตนส าหรับการใชสิ้ทธิลงคะแนนดว้ยเลขทะเบียน
สมาชิก 6 หลกัและเลขบตัรประชาชน 13 หลกั เพื่อรับรหสั OTP ผา่นทางหมายเลขโทรศพัทท่ี์แจง้ไวก้บัสหกรณ์ 
ส าหรับการเขา้ใชสิ้ทธิการลงคะแนน  
                   (4) สมาชิกท่ีมีสิทธิลงคะแนนจะใชสิ้ทธิการลงคะแนนสรรหาไดเ้พียง 1 คร้ังเท่านั้น เม่ือสมาชิกไดท้  าการ
ยนืยนัการลงคะแนนสรรหาตามระบบส าเร็จ 
               5. ก าหนดวนั เวลา ลงคะแนนสรรหา                
                   5.1 วนัลงคะแนนสรรหา  ตั้งแต่วนัท่ี  25 ตุลาคม ถึง วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564  
                          (1) ก าหนดเวลาการลงคะแนนสรรหา วนัท่ี 25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นตน้ไป  
                          (2) ก าหนดเวลาส้ินสุดการลงคะแนนสรรหา วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00 น.                
                    5.2 ก าหนดการนบัคะแนนเสียงสรรหา วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 หลงัเวลา 15:00 น. 
                    5.2 การวนิิจฉยัการนบัคะแนนจากการลงคะแนนสรรหาทุกวธีิ ถือเป็นท่ีส้ินสุดโดยคณะกรรมการสรรหา 
                6. ก าหนดวธีิการลงคะแนนสรรหากรรมการ ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
                    6.1 บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดในล าดบัท่ีของจ านวนกรรมการท่ีครบวาระ ในแต่ละเขตเป็นผูท่ี้
ด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าปี 2565โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2  ปี กรณีคะแนนเท่ากนัใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก 
                    6.2 กรณีท่ีเขตเลือกตั้งใดมีผูส้มคัรเท่ากบัจ านวนกรรมการท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้ง ให้ถือวา่ผูส้มคัรนั้น
ไดรั้บการสรรหาโดยไม่ตอ้งมีการลงคะแนน และน าเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 
                    6.3 กรณีท่ีเขตเลือกตั้งใดมีผูส้มคัรไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด ใหมี้การเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่ใหค้รบ
จ านวนท่ีก าหนดไวใ้นเขตนั้นๆ 
                7. ก าหนดวธีิการรายงานผลการสรรหา            
                    7.1 ประธานคณะท างานเตรียมการเลือกตั้ง รายงานผลการสรรหาใหป้ระธานคณะกรรมการด าเนินการ
ไดรั้บทราบ    
                    7.2 ประธานคณะกรรมการด าเนินการ รายงานผลการสรรหาใหท่ี้ประชุมใหญ่ พิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการด าเนินการชุดท่ี 38    
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pttngbsc.com/vote/
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               ส าหรับรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2565  
               1. ผู้สมัครกรรมการเขตเลือกตั้งที ่1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีจ  านวน  2  คน                                               
                   (1) นายกิตติพงษ ์อนุรัตนานนท ์
                   (2) นางปนดัดา รุจาคม   
               2. ผู้สมัครกรรมการเขตเลือกตั้งที ่2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ  มีจ  านวน 2 คน 
                   (1) นายเมธี ภูศรี   
                   (2) นายธนกฤต จนัทะศรี   (ขอถอนตวัจากการเป็นผูส้มคัร) 
               3. ผู้สมัครกรรมการเขตเลือกตั้งที ่4 บริษัท PTTGC มีจ านวน 2 คน 
    (1) นายพิชยั ชินะอมรรัตน์ 
                   (2) นายพรหมณัฐ ยทุธ์ธนโรจน์  
               4. ผู้สมัครกรรมการเขตเลือกตั้งที ่5 บริษัทในเครือ นอกเหนือเขต 4 PTTGC มีจ  านวน 3 คน  
                   (1) นางศนัสิดา พิมลรัตน์ สังกดับริษทั THAPPLINE 
                   (2) นายณรงค ์บวัเพช็ร สังกดับริษทั PTTOR 
                   (3) นางสุพรรณี ฟูก าเนิด สังกดับริษทั TES 
               5. ผู้สมัครกรรมการเขตเลือกตั้งที ่6 สมาชิกตามข้อบังคับ ข้อ 44 มีจ  านวน 1 คน  
                   (1) นายณฐกร แกว้ดี  
 

                คณะกรรมการด าเนินขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 พจิารณาให้ผู้ทีไ่ด้รับการสรรหา เป็นผู้ที่
ได้รับการเลือกตั้งเป็น คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่38 ประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 

 
 
 
มติทีป่ระชุม .............................................. 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ  
                  เร่ืองอ่ืนๆตามแต่จะมีสมาชิกเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติทีป่ระชุม………………………………. 
 
 


