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วิสยัทศัน ์และภารกจิ 

ของ 

สหกรณอ์อมทรัพยธ์รุกิจกา๊ซ ปตท. จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสยัทัศน ์( Vision ) 

“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีให้บริการดว้ยนวัตกรรมท่ี

ทันสมยั สรา้งความมัน่คงทางการเงิน เสริมสรา้งคณุภาพชีวิต

ท่ีดีของสมาชิก ดว้ยการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล” 

ภารกิจ ( Mission ) 

ใหบ้ริการสง่เสริมการออม  การใหเ้งินก ู ้การจัดสวัสดิการตา่งๆ 

แกส่มาชิกตลอดจนการจัดสรรการลงทนุไปในทางท่ีกอ่ใหเ้กิดประโยชน์

แกส่มาชิกการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน และพัฒนาการบริการใหเ้ป็นท่ีพอใจแก่สมาชิก มุ่งมัน่ท่ีจะ

พัฒนาบคุลากรใหม้ีศักยภาพ และความพรอ้มในการเขา้มามีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างถูกตอ้งเหมาะสม เพ่ือความ

เจริญกา้วหนา้ของสหกรณท่ี์จะน าไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตของสมาชิก ตามเจตนารมณข์องผูริ้เร่ิมกอ่ตัง้สหกรณสื์บตอ่ไป 
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สาร 
จากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ  ากดั ด  าเนินงานมาครบรอบปีที่ 38 เป็นสถาบนัการเงินที่
ส่งเสริมให้พนกังานออมเงินไวใ้ช้ยามเกษียณ และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในการให้บริการเงินกูใ้น
อตัราดอกเบี้ยต  ่าหรือเทียบเท่าสถาบนัการเงินทัว่ไป โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องสมาชิกเป็นส าคญั ผมใน
ฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) และเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ขอช่ืนชมในการ

ด าเนินงาน การวางแผนงาน การน านวตักรรมทางการเงินและระบบ Digital มาปรับใชค้วบคู่การท างาน อีก
ทั้งการออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิก โดยเฉพาะในภาวะที่มีผูไ้ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิทัว่โลกตลอดระยะ 2-3 ปี 

ที่ผ่านมา แต่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์สามารถผ่านวกิฤตเศรษฐกจิมาได ้ จนมีผลการด าเนินการ
เป็นที่น่าพึงพอใจแกม่วลสมาชิก 

ผมขอแสดงความยินดีและขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มีความตั้งใจสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ให้มี

ความแขง็แกร่ง ม ัน่คง ตามหลกัการสหกรณ์ ดว้ยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ผมมีความเช่ือม ัน่ในการบริหาร
จดัการของคณะกรรมการ  ที่มีประสิทธิภาพ โดยใชค้วามซ่ือสัตย ์ สุจริต ยุติธรรม ด าเนินงานตามธรรมาภิบาล 
เพื่อสร้างความมัน่คงและบริหารผลตอบแทนให้กบัสมาชิกเป็นอย่างดี  

ในโอกาสน้ี ผมขออวยพรใหส้มาชิกทุกท่าน คณะกรรมการด าเนินการ และเจา้หนา้ที่สหกรณ์ จง
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความส าเร็จในหนา้ที่การงาน เป็นพลงัส าคญัพฒันาสหกรณ์ให้ม ัน่คง 
กา้วหนา้ ย ัง่ยืนตลอดไป 

 

 

 

                           (นายอรรถพล ฤกษพ์ิบลูย)์ 
     ประธานเจา้หน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

            บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
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สาร 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณอ์อมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 

 
 

 คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 38  ได้บริหารงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบนั ภาวะเงินเฟ้อจากเหตุการณ์สงครามระหว่างประเทศ 
รวมถึงการก  ากบัดูแลของหน่วยงานภาครัฐ การขอความร่วมมือและให้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง คณะกรรมการจ าเป็นตอ้งเพิ่ม
ความระมดัระวงัและปรับรูปแบบการบริหารให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกจิ การก  ากบัดูแลตามมาตรการของภาครัฐ ให้สมาชิกไดร้ับผลกระทบนอ้ยที่สุด  

คณะกรรมการด าเนินการได้ปรับปรุงระเบียบและหลกัเกณฑต์่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัมาตรการของ
ภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้ด  าเนินการพฒันา
ปรับปรุง Website ระบบ Application ของสหกรณ์ให้สอดคล้องกบัข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริหาร

จดัสรรผลตอบแทนให้กบัสมาชิกอย่างเหมาะสม ในรูปของ   เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และสวสัดิการต่าง ๆ 
อย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถึงสิทธิประโยชนข์องมวลสมาชิกเป็นส าคญั  

ในนามของคณะกรรมการด าเนินการ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ปรึกษา  ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบ

กจิการ และหน่วยงานภาครัฐที่ก  ากบัดูแลสหกรณ์ ที่ไดใ้ห้ความไวว้างใจและสนบัสนุนกจิการของสหกรณ์
ออมทรัพยธุ์รกจิกา๊ซ ปตท. จ  ากดั ดว้ยดีตลอดมา ขออาราธนาส่ิงศกัดิ์ สิทธ์ิท ั้งหลาย ประทานพรให้ทุกท่าน
ประสบความสุขความเจริญ มีพลงักายและพลงัใจที่แขง็แรงโดยทัว่กนั 

 
 

 
        (นายชูชาติ พนสัอมัพร) 

                 ประธานกรรมการด าเนินการ 
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คณะกรรมการด าเนินงานชดุที่ 38 ปี 2565 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

    

    

 

  

    

คณุชชูาต ิ  พนสัอัมพร 

ประธานกรรมการ 

พ.จ.อ.ณฐกร  แกว้ด ี

รองประธานคนที่ 1 

คณุเทิด   ล าภา 

รองประธานคนที่ 2 

คณุทองพนู  กมเลศร ์

รองประธานคนที่ 3 

คณุอรทัย   ใจหงษ ์

เหรญัญิก 

คณุพิมพพ์ร  ไชยจรสั 

เลขานกุาร 

 

คณุเอกวิทย ์ จิตรดา 

กรรมการเขต  1 

คณุกติตพิงษ ์ อนรุตันานนท ์

กรรมการเขต  1 

 

คณุเมธ ี  ภศูร ี

กรรมการเขต  2 

 

คณุปนดัดา   รจุาคม 

กรรมการเขต  1 

 

คณุมณฑล  แพทอง 

กรรมการเขต  3 

คณุศนัสดิา  พิมลรตัน ์

กรรมการThappline 

คณุปณิตา  สาครเสถียร 

กรรมการ GCME 

คณุพรหมณัฐ ยทุธธ์นโรจน ์

กรรมการ GC 

คณุพิชัย  ชินะอมรรตัน ์

กรรมการ GC 
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ท่ีปรึกษาสหกรณ์ออมทรพัยธ์ุรกิจกา๊ซ ปตท. จ ากดั ประจ าปี 2565 
 

1. นายอรรถพล  ฤกษพ์ิบูลย ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 

2. นายอธิคม  เติบศิริ 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบติัการกลุ่มธุรกจิปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 

3. นายพิรุณ   กร่ิมวงษร์ัตน ์

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหารศกัยภาพองคก์ร บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
4. นายรัตติกูล  ปิยะวงศ์วาณิชย ์

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ  ากดั  

5. นายชุมชนิตร   จิตตห์ม ัน่ 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั 

6. นายกฤษฎา   ประเสริฐสุโข 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด ์เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จ  ากดั 
7. นายวฒุิชยั  ชนปิยางกูร 

ผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ  ากดั 

8. นายไพรัช  กลิ่นเกสร 
ผูอ้  านวยการฝ่ายปฎิบตัิการคลงัผลิตภณัฑ์และท่าเทียบเรือ บริษทั พีทีที แทงค ์ เทอร์มินลั จ  ากดั  
 

 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุพงศพ์ัฒน ์ รัตนสวุรรณ 

สมาชกิตามขอ้บังคับ ขอ้ 44 

คณุยพุาวดี  บญุยรัตกลิน 

PTT GC 
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อนุกรรมการ ประจ าปี 2565 

                
       1. นางสาวณฐัปภสัร์      ดีทน        บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) 

       2. นางสาววณัณิตา      ศรีสุวรรณ           บริษทั โกลบอลกรีน เคมคิอล จ ากดั (GGC) 

       3. นางสาวอุษณีย ์     วรรธนะพิศิษฐ ์    บริษทั ไทย อีทอกซีเลท จ ากดั (TEX) 

       4. นางสาวจนัทพร      เขตตป์ระดิษฐ      บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมคิอล จ ากดั  (PTTASAHI) 

       5. นางสาวศศิธร           สุขประดิษฐ ์        บริษทั เอ็นพีซี เซฟต้ีแอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ ากดั (NPC S&E) 

       6. นางสาวแคทรีน      เลี้ยงบ ารุง      บริษทั จีซี-เอม็ พีทีเอ จ  ากดั  (GCMP) 

       7. นางสาวภณัฑิรา      รอดเรือง      บริษทั ไทย เพท็ เรซิน จ ากดั (TPRC) 

       8. นางสาวกรกต      เจริญศรี      บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ  ากดั  (PTTLNG) 

       9. นายเจษฎา      วงษสู์ง        บริษทั ไทยแทง้คเ์ทอร์มินลั จ  ากดั (TTT) 

      10. นางสาววไิลภรณ์       ขจรกลิ่น      บริษทั ปตท. จ  าหน่ายกา๊ซธรรมชาติ จ  ากดั (PTTNGD) 

      11. นางกนิษฐา       จนัทรศิริ      บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ  ากดั (PTTTANK) 
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ระเบียบวาระท่ี  1 

เรื่องประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 
 

1. การก าหนดนโยบายการบริหารให้สอดคล้องกบักฎหมาย 

      (1) ก  าหนดนโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice)  

           เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(PDPA) โดยให้มผีลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้    
      (2) ก  าหนดนโยบายและระเบียบวธีิตามพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  

            เพือ่ให้การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ สอดคลอ้งกบันโยบายและระเบียบวธีิการดา้นการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การร้ายและการ
แพร่ขยายอาวธุที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง โดยด าเนินการจดัท าครั้ งที่ 3 มผีลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัที่ 23 มิถุนายน 

2565 เป็นตน้ไป   

2. การก าหนดและปรับแก้ไขระเบียบ 

       คณะกรรมการด าเนินการไดม้ีการพิจารณาก  าหนดและปรับแกไ้ขระเบียบส าหรับใช้ในการบริหารงาน
ของสหกรณ์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัน้ี 
          2.1 ก าหนดระเบียบใหม่ จ  านวน 2 ระเบียบ 

 ระเบียบวา่ดว้ยเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  
                 - การก  าหนดอตัราดอกเบี้ยเงินฝากให้สอดคลอ้งกบัประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
                 - การก  าหนดให้สมาชิกมีจ  านวนบญัชีเงินฝากไดเ้พียง 1 บญัชี  
                   เพื่อให้สอดคลอ้งกบัค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ และส านกังานป้องกนัและปราบปราม 
    การฟอกเงิน 

 ระเบียบวา่ดว้ยการช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัที่ตอ้งรับภาระหน้ีแทนผูกู้ ้
                 - ลดอตัราดอกเบี้ยหน้ีที่เกดิจากการเป็นผูค้  ้าประกนัที่ตอ้งช าระหน้ีแทนผูกู้ ้โดยคิดอตัราดอกเบี้ย 
    เท่ากบัอตัราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 
          2.2  แก้ไขเพิม่เติมระเบียบ  จ  านวน 5 ระเบียบ 

 การก าหนดอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากให้สอดคล้องกบัประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  
- ระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 
- ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า  
-    ระเบียบวา่ดว้ยเงินฝากสินมธัยะ   
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 การปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกบัการบริหารงาน 

-   ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้กส่มาชิก  
                           การก  าหนดเงินเหลือใช ้“ตอ้งมีเงินเดือนเหลือใชไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 หรือ 6,000.00 บาท 
          ต่อเดือน” 

- ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที่และสวสัดิการเจา้หนา้ที่  
                       ก  าหนดการมอบของที่ระลึกให้กบัเจา้หนา้ที่เกษียณอายุงาน  
3. การเปิดบริการเงนิกู้โครงการสินเช่ือรถยนต์ดอกเบี้ยต ่า 

 เงินกูซ้ื้อรถยนตใ์หม่ วงเงินกูสู้งสุด 4,000,000.00 บาท 

 อตัราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน 

 ระยะเวลาการช าระคืน 96 งวด 

4. การให้ความช่วยเหลือสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 

 โครงการงดส่งค่าหุ้นและหน้ีเงินกูเ้ฉพาะเงินตน้เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ม.ค. 65 – มิ.ย. 65) 

 มีสมาชิกเขา้ร่วมโครงการจ านวน 178 คน ยอดเงินที่ของดการส่งทั้งหมด 2.85 ลา้นบาทต่อเดือน 

 จ านวนสัญญาเงินกูท้ี่ของดทั้งหมด 234 สญัญา และเป็นวงเงินกูร้วมจ านวน 343.97 ลา้นบาท 

 ขยายเวลาให้บริการเงินกูป้ลอดเงินตน้ระยะเวลา 3 ปี  ต ั้งแต่เดือน ม.ค. 65 – ธ.ค. 65 

5. การบริหารลูกหนีท้ี่ขาดสมาชิกภาพ 

      ส าหรับลูกหน้ีที่ขาดสมาชิกภาพ ที่ไมส่ามารถช าระหน้ีคืนไดท้ ั้งหมด และตอ้งด าเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมาย การด าเนินการมีดงัน้ี 

 ด าเนินการไกล่เกลี่ยกอ่นฟ้องคด ี

 ด าเนินการฟ้องคดี   

6. การตั้งส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

 เป็นการพิจารณาจากลูกหน้ีแต่ละรายที่คา้งช าระ และอยู่ในเกณฑท์ี่ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

 มีจ  านวนลูกหน้ีที่ต ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 14 ราย จากยอดหน้ีคงค้างจ านวน 25.45 ลา้นบาท 
- ลูกหน้ีตามค าพิพากษา      จ  านวน 11 ราย ยอดหน้ีคงคา้งจ านวน  22.22 ลา้นบาท 
- ลูกหน้ีอยู่ระหวา่งฟ้องคด ี จ  านวน   1 ราย ยอดหน้ีคงคา้งจ านวน    0.24 ลา้นบาท 

- ลูกหน้ีรอด าเนินคดี           จ  านวน   2 ราย ยอดหน้ีคงคา้งจ านวน    2.99 ลา้นบาท 
 
 

 



 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 
 

12 

 การตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 8.92 ลา้นบาท 
- ตั้งส ารองจากยอดหน้ีเงินตน้คงคา้งของลูกหน้ีที่อยู่ในเกณฑ ์เป็นจ านวนเงิน 8.03 ลา้นบาท 

- ตั้งส ารองจากดอกเบี้ยที่ลูกหน้ีคา้งช าระ และเป็นรายการที่สหกรณ์พงึไดร้ับ เป็นจ านวนเงิน 
                       0.89 ลา้นบาท 

7. การลงทุนของสหกรณ์ในหุ้นกู้และหุ้นสามญั PTTGROUP 

      คณะกรรมการด าเนินการ ไดพ้ิจารณาลงทุนตามที่ไดร้ับอนุมตัิจากที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564  
โดยอยู่ในกรอบการลงทุนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพฒันาการ

สหกรณ์แห่งชาติ เร่ืองขอ้ก  าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ฯ 

 เป็นการลงทุนในหุ้นกูแ้ละหุ้นของบริษทั ที่ให้การสนบัสนุนกจิการของสหกรณ์ฯ 

 เป็นการกระจายความเส่ียงการลงทุนระยะยาว เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม 

 จ านวนเงินลงทุนหุ้นกูแ้ละหุ้นสามญั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 มียอดรวมทั้งหมด 2,251.72 ลา้นบาท 
- หุ้นกู ้GPSC           จ  านวน       10.00 ลา้นบาท ระยะเวลา 8 ปี อตัราดอกเบี้ย 3.56% ต่อปี 
- หุ้นสามญั PTT       จ  านวน 1,678.66 ลา้นบาท เป็นจ านวนหุ้นทั้งหมด 45.27 ลา้นหุ้น  

- หุ้นสามญั PTTGC จ านวน     594.88 ลา้นบาท เป็นจ านวนหุ้นทั้งหมด 12.07 ลา้นหุ้น 

 ผลตอบแทนที่ไดร้ับจากการลงทุนหุ้นสามญั ปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 89.29 ลา้นบาท 
- เงินปันผลหุ้น PTT       เป็นจ านวนเงิน 75.20 ลา้นบาท 
- เงินปันผลหุ้น PTTGC เป็นจ านวนเงิน  14.09 ลา้นบาท 

8. การเข้าทวนสอบและให้ค าแนะน าในการด าเนินงานของหน่วยงานราชการ 

      ในระหว่างปี สหกรณ์ฯ ได้รับการทวนสอบและให้ค  าแนะน าในการด าเนินงานจากหน่วยงานกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  

 ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน “เขา้แนะน านโยบายและวธีิการปฏิบตัิตามกฎหมาย” 
              เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2565 

 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ “เขา้ทวนสอบระบบการควบคุมภายในและโครงสร้างทางการเงินของ 
 สหกรณ์” เมื่อวนัที่ 7 กรกฎาคม 2565 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ “เขา้ทวนสอบกจิการและฐานะการเงินของสหกรณ์  เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2565 
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9. สหกรณ์ได้รับการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์ “ดเีลศิ” ประจ าปี 2565 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม .............................................. 
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ระเบียบวาระท่ี  2 

รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 

ครั้งที่ 1/2564 วนัพุธที่ 17 พฤศจกิายน 2564 

ณ อาคารเรียนรู้ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  

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

สหกรณ์มีสมาชิก ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 จ านวน 5,592 คน ในการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปีครั้ งน้ี เป็นการจดัประชุมภายใตม้าตรการควบคุมป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโคโรนาไวรัส            
(COVID – 19) โดยเป็นการจดัประชุมแบบออนไลน์ (Online) 100% ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่
ด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 โดยสมาชิกทุกท่านเข้าประชุมผ่านระบบ Video 
Conference ดว้ยโปรแกรม Cisco WebEx ที่ส่งสัญญาณถ่ายทอดการประชุมให้กบัสมาชิกดว้ยการเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ Smart phone   

ส าหรับจ านวนสมาชิกเขา้ร่วมประชุมจ านวน 3,845 คน (รายช่ือและรหสัสมาชิกผูเ้ข้าประชุม
ปรากฎตามบญัชีรายช่ือของผูเ้ขา้ประชุม) 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์จงัหวดัชลบุรี ที่เข้าร่วมประชุม  

                     1. นายอดุลย ์คนมัน่                      สหกรณ์จงัหวดัชลบรีุ 
                     2. นางนฤมล รมยม์นตรี                ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
                     3. นางสาวศิรินรัตน ์ผลไม ้           นกัวชิาการสหกรณ์ช านาญการ 

เจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่เข้าร่วมประชุม  

                     1. นางสาวคนึงศรี สงวนสัตย ์       นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีช านาญการ  

ผู้สอบบัญชี ส านกับัญชีทองเอก จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสุกญัญา พชัรีกร          ผูส้อบบญัช ี

2. นายศกัดิ์ ชาย จนัทร์เรือง            ผูส้อบบญัชี  

เริ่มประชุม เวลา  09.15 น. 

นายชูชาติ พนสัอมัพร ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ
สนับสนุนสหกรณ์ฯ ของเรา ให้เจริญเติบโต ม ั่นคง และผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้ นไปได้ด้วยดี 
คณะกรรมการด าเนินการได้บริหารงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยความระมดัระวงั เข้มงวด 
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รอบคอบ การให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ไดร้ับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การเพิ่มบริการด้าน
เงินกู ้แก่สมาชิกให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้ น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการรูปแบบ Mobile 
Application การจดัสวสัดิการส าหรับสมาชิกและครอบครัว และการจดัสรรผลตอบแทนให้กบัสมาชิกอย่าง
เหมาะสม 

ในปีบญัชี 2564 สหกรณ์ฯ มีก  าไร 264.24 ลา้นบาท สูงกวา่ประมาณการ 11.91 ลา้นบาท สามารถ
จดัสรรผลตอบแทนให้กบัสมาชิกเป็นเงินปันผล 4.50% และเงินเฉลี่ยคืนกลบัไปสู่สมาชิกผู้ใช้บริการเงินกู ้
10% โดยสมาชิกทุกท่านจะไดร้ับทราบขอ้มูล ค  าช้ีแจง และการตอบขอ้ซกัถามต่าง ๆ ในการประชุม  

บดัน้ีได้เวลาอนัสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 และขอเร่ิมการ
ประชุมตามวาระต่าง ดงัน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  นายชูชาติ พนสัอมัพร ประธานกรรมการ ไดแ้จง้ให้ที่ประชุมไดร้ับทราบดงัน้ี 

 1.1 วธีิการและรูปแบบการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564  

      (1) การที่ตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      (2) ความห่วงใยจากผูบ้ริหารของบริษทั PTT และ PTT GROUP 
      (3) สอดคลอ้งกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2564  

 1.2 วธีิการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ 

      (1) การลงคะแนนเสียงรับรอง อนุมตัิ ดว้ยระบบโปรแกรมการลงคะแนนออนไลน ์(Online) 

      (2) สมาชิกสามารถส่งค าถาม หรือแสดงความเห็นเขา้มา ณ สถานที่จดัการประชุมใหญ่ไดต้ลอดเวลา 
            ผ่านช่องทางของระบบโปรแกรม Cisco WebEx (Meeting Chat) 

 1.3 การให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 

      (1) โครงการงดส่งค่าหุ้นและหน้ีเงินกูเ้ฉพาะเงินตน้เป็นระยะเวลา 11 เดือน (ก.พ. - ธ.ค. 64) 
      (2) มสีมาชิกเขา้ร่วมโครงการจ านวน 344 คน ยอดเงินที่ของดการส่งทั้งหมด 5.53 ลา้นบาทต่อเดือน 

      (3) จ  านวนสัญญาเงินกูท้ี่ของดทั้งหมด 505 สญัญา และเป็นวงเงินกูร้วมจ านวน 691.54 ลา้นบาท 
      (4) เปิดให้บริการเงินกูป้ลอดเงินตน้ระยะเวลา 3 ปี (ต ั้งแต่เดือน ม.ค. – ธ.ค. 64) 

 1.4 การบริหารลูกหนีท้ี่ขาดสมาชิกภาพ จากการออกจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพ โดยไม่ลาออกจากงาน  

           ส าหรับลูกหน้ีที่ขาดสมาชิกภาพ ที่ไม่สามารถช าระหน้ีคืนไดท้ ั้งหมด เน่ืองจากการลาออกจากกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ โดยไม่ลาออกจากงานประจ า ในปีบญัชี 2564 มีจ  านวนทั้งหมด 5 ราย การด าเนินการมีดงัน้ี 

      (1) เขา้สู่กระบวนการทางกฎหมาย ดว้ยการไกล่เกลี่ยกอ่นฟ้อง 
      (2) ยินยอมให้บริษทัตน้สงักดัหกัเงินเดือนและเงินโบนสัที่จะไดร้ับประจ าปี เพื่อช าระหน้ีส่วนที่เหลือ 
      (3) หากขาดการช าระหน้ีงวดใดงวดหน่ึงหรือไม่สามารถช าระหน้ีคืนได ้ยินยอมให้สหกรณ์ด าเนินคดี 
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 1.5 การตั้งส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

      (1) เป็นการพิจารณาจากลูกหน้ีแต่ละรายที่ค้างช าระ และอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปฏิบตัิตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์ 
      (2) มีจ  านวนลูกหน้ีที่ต ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 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 ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 4.61 ลา้นบาท 
            1. ต ั้งส ารองจากยอดหน้ีเงินตน้คงคา้งของลูกหน้ีที่อยู่ในเกณฑ ์เป็นจ านวนเงิน 3.72 ลา้นบาท 
            2. ต ั้งส ารองจากดอกเบี้ยที่ลูกหน้ีคา้งช าระ และเป็นรายการที่สหกรณ์พึงไดร้ับ เป็นจ านวนเงิน  

                0.89 ลา้นบาท 

 1.6 การลงทุนของสหกรณ์ในหุ้นสามญั บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (PTT) และ บริษัท พทีีที โกลบอล

เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) 

       คณะกรรมการด าเนินการ ได้พิจารณาลงทุนตามที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
2563 โดยอยู่ในกรอบการลงทุนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เร่ืองขอ้ก  าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และขอ้บงัคบั

ของสหกรณ์ฯ 
      (1)  เป็นการลงทุนในหุ้นของบริษทั ที่ให้การสนบัสนุนกจิการของสหกรณ์ฯ 
      (2)  เป็นการกระจายความเส่ียงการลงทุนระยะยาว เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม  

      (3)  จ  านวนเงินลงทุนหุ้นสามญั PTT ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 มียอดรวมทั้งหมด 1,403.18 ลา้นบาท 
             เป็นจ านวนหุ้นทั้งหมด 37,601,800 ลา้นหุ้น โดยเร่ิมลงทุนตั้งแต่วนัที่ 22 สิงหาคม 2563 และทยอย 
 เพิ่มการลงทุนจนถึงปัจจุบนั 
      (4)  ผลตอบแทนที่ไดร้ับจากการลงทุนส 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  าไรจากการขายหุ้น PTTGC เป็นจ านวนเงิน 9.39 ลา้นบาท (จ านวนหุ้นทั้งหมด 1 ลา้นหุ้น) 

                 ราคาทุนเฉลี่ย 51.16 บาทต่อหุ้น ขาย วนัที่ 15 กนัยายน 2564 ราคาขายเฉลี่ย 60.55 บาทต่อหุ้น  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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              นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผู้จดัการ ได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณารายงานการ
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 ตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 2564 หน้าที่ 11 ถึงหน้าที่ 66 โดย
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.pttngbsc.com และสหกรณ์ฯได้ส่งข้อมูลให้สมาชิกไดร้ับ
ทราบล่วงหนา้กอ่นการประชุม 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 โดยไม่มีการแกไ้ข ดว้ย
คะแนนเสียงส่วนมากจ านวน 1,531 คะแนน งดออกเสียงจ านวน 207 คะแนน จากจ านวนผูอ้ยู่ในการประชุม
ทั้งหมด 1,738 คน 

 3.1 การรับสมาชิกเข้าใหม่ และการขาดจากสมาชิกภาพในรอบปี 2564  

 นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ แจง้ให้ทราบวา่ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564  สหกรณ์ออมทรัพย์
ธุรกจิกา๊ซ ปตท. จ  ากดั มีสมาชิกทั้งส้ิน จ  านวน 5,592 คน ในระหวา่งปีมีการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก ดงัน้ี 
  สมาชิกเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2563               5,406  คน 
          สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งปี                               338  คน 
        สมาชิกขาดสมาชิกภาพ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 40    152  คน 
  รวมสมาชิกทั้งส้ิน                               5,592  คน 
  เพิ่มขึ้นจากปี 2563                           186  คน 
  เพิ่มขึ้นร้อยละ                                                    3.44     
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 3.2 รายงานการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 

 นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผู้จดัการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่ให้ทราบผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกจิการประจ าปี 2564  หนา้ที่ 68 ถึงหนา้ที่ 75 โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. การให้บริการเงินกูแ้กส่มาชิกระหวา่งปี 2564 
      สหกรณ์ฯ ได้ให้บริการเงินกูแ้ก่สมาชิกในแต่ละประเภทเป็นเงิน 926.02 ล้านบาท ของจ านวน

สัญญาเงินกูโ้ดยรวม 875 สัญญา ซ่ึงสามารถแยกเป็นสัญญาแต่ละประเภทไดด้งัน้ี 
              เงินกูฉุ้กเฉิน                  225 สัญญา       เป็นเงินทั้งส้ิน        17.43 ลา้นบาท 
        เงินกูส้ามญัปลดหน้ีภายนอกฯ         65 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน    155.35 ลา้นบาท 

               เงินกูส้ามญัเพือ่การทัว่ไป   492 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน      569.61 ลา้นบาท 
              เงินกูส้ามญั 50-90% ของค่าหุ้น     38 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน    27.23 ลา้นบาท 
             เงินกูพ้ิเศษเพื่อการอื่นใด                 24 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน    74.96 ลา้นบาท 

               เงินกูพ้ิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์        31 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน        81.44 ลา้นบาท 
  
 

http://www.pttngbsc.com/
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 2. การให้บริการรับฝากเงินแกส่มาชิกระหวา่งปี 2564 
   สมาชิกไดใ้ชบ้ริการเงินรับฝากหลากหลายประเภท โดยเป็นการฝากเปิดบญัชีใหม่ ฝากเพิ่มและถอน
คืนเงินฝากตามภาวะเศรษฐกจิ ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของปริมาณเงินรับฝากและถอนคืนเงินฝากของสมาชิก
อยู่ในระดบัที่ค่อนขา้งสูง ส าหรับอตัราดอกเบี้ยเงินรับฝากที่สหกรณ์จ่ายให้กบัสมาชิก มีอตัราสูงกวา่สถาบนั
การเงินอื่น  
           3. การน าเงินหมุนเวยีนลงทุนกบัสถาบนัการเงินระหวา่งปี  2564 
               คณะกรรมการด าเนินการไดน้ าเงินหมุนเวยีนไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกดิผลประโยชนท์ี่
สูงสุด โดยค านึงถึงความมัน่คง ปลอดภยั และสะดวกต่อการถอนคืน บริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้รับประสิทธิผลมากที่สุด  ส าหรับอตัราผลตอบแทนจะแตกต่างกนั  ตามแต่ระยะเวลา ประเภทของการ

ลงทุนนั้น  
  โดยภาพรวมเป็นลกัษณะกระจายการลงทุน อยู่ในรูปของ เงินฝากประจ า เงินฝากออมทรัพย ์และหุ้น
สามญั PTT ผลตอบแทนจะแตกต่างกนั โดยการลงทุนในแต่ละประเภทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และ

ให้เกิดความสะดวกต่อการถอนคืน ผลตอบแทนที่ได้รับจะสูงกว่าอตัราดอกเบี้ ยเงินฝากของธนาคารและ
สถาบนัการเงินอื่น 
  ส าหรับการลงทุนในรูปของการถือหุ้นสามญั PTT, PTTGC และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากดั เป็นการลงทุนระยะยาว ผลตอบแทนขึ้นอยู่กบัผลประกอบการของแต่ละแห่ง ซ่ึง

ผลตอบแทนโดยรวมอตัราสูงกวา่เงินฝากสถาบนัการเงิน 
        4. การเคลื่อนไหวของปริมาณทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 2564 
     ปริมาณเงินทุนที่เข้าสู่ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ฯ โดยภาพรวมจะมาจากทุนเรือนหุ้นของ
สมาชิกในแต่ละเดือนเป็นส่วนใหญ่ เป็นเงินทุนระยะยาวที่ ช่วยเสริมสร้างฐานะความมั่นคงและการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพแบบยัง่ยืนต่อสหกรณ์ฯ ส่วนผลตอบแทนส าหรับทุนเรือนหุ้นจะอยู่ในรูปของ
เงินปันผลที่จะไดร้ับการจดัสรรจากก  าไร โดยไม่มีการก  าหนดอตัราผลตอบแทนที่แน่นอนไว ้ซ่ึงแตกต่าง
จากเงินรับฝากของสมาชิกที่จะไดร้ับผลตอบแทนตามระยะเวลาและอตัราดอกเบี้ยที่ไดต้กลงกนั   
          5. สรุปสถานการณ์การเงินของสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2564 
  สมาชิกสามารถเทียบเคียงการบริหารงานของสหกรณ์ฯ จากปริมาณเงินทุนต่างๆ ที่สหกรณ์ฯ มีอยู่
ไดโ้ดยพิจารณาจาก ทุนสะสมต่างๆ ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก เงินทุนหมุนเวยีน เงินลงทุนระยะยาว และเงิน
ให้สมาชิกกู ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
               - ทุนส ารองและทุนสะสม                    278.72 ลา้นบาท 
                - ทุนเรือนหุ้น                                 4,861.90 ลา้นบาท 

               - เงินรับฝาก                                            2,620.43 ลา้นบาท 
                - เงินลงทุนหมุนเวยีน                                           1,468.49 ลา้นบาท 
                - เงินลงทุนระยะยาว                                           2,134.53 ลา้นบาท 
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               - เงินให้สมาชิกกู ้                                           4,306.93 ลา้นบาท 
 6. ผลการด าเนินงาน เปรียบเทยีบประมาณการ รายได ้รายจ่าย ส าหรับปี 2564 
  การด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการด าเนินการไดม้ีการปรับเปลี่ยนแนวทางการสร้าง
รายได ้และการให้บริการเงินกูใ้นหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกดิความสะดวกต่อสมาชิกที่ตอ้งการใชบ้ริการ 
มีการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายให้อยู่ในกรอบ เพื่อให้ไดผ้ลประกอบการใกลเ้คียงกบัเป้าหมายที่วางไว ้โดยการ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องสมาชิกทุกคนเป็นหลกั  
         การด าเนินงานปีน้ีได้มีการปรับแผนการบริหาร โดยกระจายการลงทุนและการเพิ่มรูปแบบการ
ให้บริการเงินกูแ้กส่มาชิก เพื่อสร้างรายไดเ้พิ่ม โดยการบริหารจดัการให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในสภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอย เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้ตามวตัถุประสงคจ์ากภาวะเศรษฐกจิที่มีการเปลี่ยนแปลง 
และการแข่งขนัอตัราดอกเบี้ยเงินกูข้องสถาบนัการเงิน ท าให้สมาชิกใช้บริการเงินกูล้ดลง โดยภาพรวม
รายไดท้ี่สูงกวา่ประมาณการ มาจากผลตอบแทนเงินฝากประจ าและเงินลงทุนระยะยาว ส าหรับปีน้ีมีก  าไรสูง
กวา่ประมาณการ 11.91 ลา้นบาท 
   ขอ้มูลผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัประมาณการ มีดงัน้ี  
                                      ประมาณการ   ผลการด าเนินงาน +สูงกวา่/-ต  ่ากวา่  % 
                รายได ้                    328.52 ลา้นบาท   342.47 ลา้นบาท   13.95 ลา้นบาท      4.25 
                รายจ่าย   76.19 ลา้นบาท              78.23 ลา้นบาท               2.04 ลา้นบาท      2.68 
                ก  าไร                        252.33 ลา้นบาท           264.24 ลา้นบาท      11.91 ลา้นบาท      4.72  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2564 

          คณะผู้ตรวจสอบกจิการโดยนายณฐกร แกว้ดี และนางสาวยุพาวดี บุญยรัตกลินไดน้ าเสนอผลการ
ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 2564 หน้าที่ 76 ถึงหน้าที่ 79 สรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 1. วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ 

1.1 เพื่อเสนอผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี และด้านอื่นๆ ให้

คณะกรรมการสหกรณ์ทราบขอ้เทจ็จริง ที่ตรวจพบ 
      1.2 เพื่อเสนอให้ทราบถึงข้อสังเกต  ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางแกไ้ข 
ปรับปรุงการปฏิบตัิงานของสหกรณ์ฯ เพื่อให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล โดยมิให้เกดิความเสียหายแกส่หกรณ์ฯ 

 2. รายละเอียดทีไ่ดด้  าเนินการตรวจสอบ  
2.1 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานดา้นการเงินและบญัชี ตลอดจนทรัพยสิ์น หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกู ้

(อสังหาริมทรัพย)์ ที่สมาชิกน ามาค ้าประกนัไวก้บัสหกรณ์ฯ และหน้ีสินของสหกรณ์ฯ เพื่อทราบฐานะและ

ขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
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2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินธุรกจิแต่ละประเภทของสหกรณ์ฯ รวมถึงการบริหาร
จดัการ เพื่อประเมินผล และให้ขอ้แนะน าแกก่รรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการ และพนกังานของสหกรณ์ฯ   

2.3 ตรวจสอบสถานะกิจการและเปรียบเทียบงบก  าไรขาดทุนจากประมารการประจ าเดือน การ
ติดตามหน้ีคา้งช าระ/หน้ีสงสัยจะสูญ (NPL) หรือหน้ีสูญ การติดตามความคืบหนา้คดีความที่คงคา้ง 

2.4 ตรวจสอบบทบาทหน้าที่ การปฏิบตัิหน้าที่ ของคณะกรรมการด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัที่ก  าหนดไว ้และด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2564 
     2.5 ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ฯ 

 3. ผลการตรวจสอบ 
      คณะผูต้รวจสอบไดเ้ขา้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ออมทรัพย ์ธุรกจิกา๊ซ ปตท. จ  ากดั และไดเ้ขา้
ร่วมการประชุมประจ าเดือนกบัคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ งที่มีการเรียกประชุม ซ่ึงผลการตรวจสอบมีดงัน้ี 
     3.1 การตรวจสอบตามวาระการประชุม และเอกสารประกอบ จ านวน 13 ครั้ ง 
 ผลการตรวจสอบ ไม่พบความผิดปกติใดๆ ในรายการดงัน้ี 
  1. การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการและเจา้หน้าที่สหกรณ์ฯ  เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ฯ และกฎกระทรวง 
 2. การด าเนินการดา้นบญัชีและการเงิน ขอ้มูลการสรุปยอดรวมบญัชีลูกหน้ีในแต่ละประเภท มี
ระบบการรับ-จ่ายเงิน การค านวณยอดเงินรับ-จ่ายระหวา่งเดือนจากบญัชีเงินสด การรับ-จ่ายหุ้น ทุนเรือนหุ้น 
การรับฝาก-การถอนคืนเงินฝากของสมาชิก มีการบนัทึกรายการในสมุดบญัชีและทะเบียน ถูกตอ้งครบถว้น 
และเป็นปัจจุบนั ตรงตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ฯ 
 3. การรายงานขอ้มูลและการจ่ายเงินกูใ้ห้สมาชิก เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
 4. ข้อมูลเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝากและใบแจ้งยอดของธนาคาร มีรายละเอียดและยอด
คงเหลือถูกตอ้งตรงตามบญัชีของสหกรณ์ฯทุกบญัชี 
 5. การรับเขา้เป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการด าเนินการไดม้ีการ
อนุมตัิถูกตอ้งตรงตามที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ 
 6. การปฏิบติังานด้านการให้กูย้ืมเงิน เอกสารหลกัฐานแสดงการเป็นหน้ี การค ้าประกนั 
หลกัประกนั และเอกสารประกอบ ถูกตอ้งครบถว้น ตรงตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ฯ 
 7. การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศ
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2563 เร่ือง ขอ้ก  าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ 
 8. การรับฝากเงิน เอกสารหลกัฐานประกอบการรับฝากเงินและการถอนเงิน ถูกตอ้งครบถ้วน 
และมีการหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จ่าย ถูกตอ้ง เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ฯ 
 9. อตัราการถือหุ้น การส่งเงินค่าหุ้น และการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบ
ของสหกรณ์ฯ 
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 10. สหกรณ์ฯได้ด  ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามที่ก  าหนดใน
กฎกระทรวง 
     3.2 การตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจและสัมภาษณ์ 
       ผลการตรวจสอบ : ไมพ่บความผิดปกติใดๆ  อนัไดแ้ก ่
 1. ผูต้รวจสอบกจิการไดเ้ขา้ตรวจสอบเอกสาร โดยการสุ่มตรวจเอกสาร และการสัมภาษณ์  โดย
สุ่มตรวจตวัอย่าง เอกสารการกูย้ืมเงินของสมาชิกทุกประเภท เอกสารการค ้าประกนัเงินกู ้ ในแต่ละประเภท
เทียบกบัสมุดคุมโฉนดที่ดิน สมุดคุมทะเบียนรถยนต ์ เอกสารการรับเขา้เป็นสมาชิกและการให้ออกจากการ
เป็นสมาชิก เอกสารการบนัทึกรายการในสมุดบญัชี และทะเบียน เช่น เอกสารการรับ - จ่าย และการเกบ็
รักษาเงินสด และเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ฯทุกบญัชี เอกสารและหลกัฐานประกอบการรับฝากเงิน การ
ถอนเงิน และการหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จ่าย และเอกสารการส่งเงินค่าหุ้น และการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น  
 2. ระบบการปฏิบตัิงาน มีการด าเนินการเป็นระบบ สามารถด าเนินการไดค้รบถว้นตามขั้นตอน 
ถูกตอ้ง มีระบบการจดัเกบ็เอกสารไวเ้ป็นหมวดหมู่ คน้หาไดง่้าย และปลอดภยัจากการเกดิขอ้มูลรั่วไหล ที่มี
การมอบหมายผูร้ับผิดชอบชดัเจน 
       โดยในการสุ่มตรวจจะพิจารณากระบวนการเรียกใช้เอกสาร การเกบ็รักษาเอกสารส าคญั การ
ก  าหนดสิทธิการเข้าถึงขอ้มูล และการท าลายเอกสารตามข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ และจรรยาบรรณที่ดีในการ
ปฏิบตัิงาน  
     3.3 การตรวจสอบจากการเขา้ร่วมการประชุมกบัคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
       ผลการตรวจสอบ :  ผูต้รวจสอบกจิการพบวา่  มสีมาชิกที่เป็นลูกหน้ีที่เขา้ข่ายเป็นหน้ีคา้งช าระ
และสงสัยวา่จะสูญในปริมาณที่ค่อนขา้งสูงจากสาเหตุดงัน้ี 

 1. สมาชิกผู้กูถู้กส านกังานบงัคบัคดีอายดัสิทธิเรียกร้อง จนน ามาซ่ึงเกิดการฟ้องบงัคบัคดียึด

ทรัพย์ที่ค  ้ าประกนัเงินกูส้หกรณ์ เ น่ืองจากการเป็นหน้ีบัตรเครดิต  หรือสถาบันการเงินอื่น หรือหน้ี

บุคคลภายนอก 

 2. สมาชิกที่มีปัญหาและไม่สามารถช าระหน้ีคืนได้ เน่ืองจากออกจากงาน และปัญหาจาก

สถานการณ์โรคระบาด COVID 19 

 3. สมาชิกที่พน้สมาชิกภาพและไม่สามารถช าระคืนหน้ีได ้ เน่ืองจากลาออกจากกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพโดยไม่ไดล้าออกจากงานประจ า 

            จากสาเหตุขา้งตน้ เป็นเหตุน าไปสู่การด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกบัสมาชิกที่
เป็นลูกหน้ี (ลูกหน้ีรอด าเนินคดีหรือลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี)  
        เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นกบัสมาชิกที่เป็นลูกหน้ีแลว้  มีการ

พิจารณาเป็นรายๆ ไป ตามกลุ่มลูกหน้ีรอด าเนินคดีและลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดีที่มีโอกาสเกดิหน้ีสงสัยจะ
สูญ โดยน ามาเป็นเร่ืองพิจารณาเร่งด่วน หาแนวทางแกปั้ญหาที่จะเกดิขึ้นในอนาคต                               
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        ท ั้งน้ีมีการจดัท ารายละเอียดเกีย่วกบัหลกัทรัพยท์ี่ถูกบงัคบัคดี ภาระหน้ีสินที่มีต่อสหกรณ์ฯ ยอด
หน้ีคงเหลือ สถานะของคดี และสถานะความคืบหนา้ในแต่ละกรณีแลว้    
 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
              ควรมีแนวทางการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาที่อาจเกดิเพิ่มขึ้นจากสาเหตุดงักล่าวในอนาคต 

รวมถึงการทบทวนแนวทางปฏิบติัต่างๆ ที่จะช่วยลดปัญหาและความเส่ียง ปริมาณหน้ีคา้งช าระของสมาชิก
ที่เป็นลูกหน้ี เพื่อป้องกนัการน าไปสู่การด าเนินการทางกฎหมาย การบงัคบัคดี  หน้ีสงสัยวา่จะสูญ หรือหน้ี
สูญของสมาชิกอย่างเช่นปัจจุบนั ตลอดจนมีการตรวจทานขอ้มูล การเกบ็รักษา และการพฒันาระบบงานอยู่

สม  ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเส่ียง และช่วยปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะช่วย
น ามาซ่ึงผลประโยชนต่์อสมาชิก ความเช่ือม ัน่ และความมัน่คงของสหกรณ์ฯ ในอนาคตต่อไป 
     3.4 การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัและระเบียบสหกรณ์ฯ 
 ผูต้รวจสอบกจิการไดเ้ขา้ร่วมให้ความเห็นในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ให้สอดคล้อง

กบักฎกระทรวง รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ฯให้เอื้อประโยชนต่์อการบริหารสหกรณ์ฯ 
และเป็นประโยชนต์่อสมาชิกโดยรวม และน าเสนอเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 พิจารณาตาม
ขอ้บงัคบั 

 3.5 การให้ขอ้เสนอแนะการจดัการดา้นจรรยาบรรณที่ดีของคณะกรรมการและเจา้หนา้ที่สหกรณ์ 
 เพื่อให้การท างานเกิดความโปร่งใส ซ่ือสัตย์ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมทั้งเสนอการ
ด าเนินการจดัท าช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน และแนวทางด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสามารถเขา้ถึงช่องทาง
และเช่ือม ัน่ในการร้องเรียนเร่ืองราวร้องทุกขไ์ดอ้ย่างม ัน่ใจ 

 สรุปผลการตรวจสอบ 
        จากการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ 
ปตท. จ  ากดั ประจ าปี 2564 ไม่พบส่ิงใดผิดปกติที่มีนยัส าคญั หรือการทุจริตแต่อย่างใด และสามารถบริหาร
จดัการในกิจการทุกอย่างของสหกรณ์ฯ ให้ได้ตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และระเบียบ อย่างครบถ้วน

สมบูรณ์  ในการเข้าตรวจสอบคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการ
ด าเนินการและเจา้หนา้ที่ทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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 3.4 นโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2565 

 นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผู้จ ัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่ให้ทราบนโยบายและ
กระบวนการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2565 ดงัน้ี 
         1. การจดัการความเส่ียง หรือ การบริหารความเส่ียง (Risk Management)  

               การวเิคราะห์ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเส่ียงที่มีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินงาน   
เพื่อให้สหกรณ์ลดความเสียหาย ทีอ่าจเกดิขึ้นจากความเส่ียงโดยตรง หรือโดยออ้ม 
        2. การจดัประเภทของความเส่ียง  

            (1) ความเส่ียงทีเ่ป็นระบบ (Systematic Risk) 
            (2) ความเส่ียงทีไ่ม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) 
        3. ความเส่ียงการบริหารงานของสหกรณ์ 

            (1) ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
            (2) ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) 
            (3) ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) 
            (4) ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

            (5) ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) 
            (6) ความเส่ียงดา้นอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอ้ม (Facility & Environmental Risk) 
        4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) และการก  าหนดเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน 

               การประเมินความเส่ียงอย่างละเอียดตอ้งอาศยัขอ้มูลจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกเป็นส าคญั  
              โดยก  าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินที่เป็นมาตรฐาน ดงัน้ี 
            (1) ระดบัโอกาสที่จะเกดิความเส่ียง (Likelihood) 

            (2) ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
            (3) ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) 

        5. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 

            (1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ 
            (2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียงทีม่ีผลต่อสหกรณ์ 
            (3) วเิคราะห์ระดบัความเส่ียง 
            (4) การจดัล  าดบัความเส่ียง 

        6. แนวทางการบริหารความเส่ียง 
            (1) การยอมรับ 

            (2) การลดความเส่ียง 
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            (3) การยกเลกิ หรือการหลกีเลี่ยง 
            (4) การถ่ายโอนความเส่ียง 
         7. การติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง 
         8. การจดัท ารายงานสรุปผลการบริหารความเส่ียงประจ าปี 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 3.5 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จดัการ ผู้มอี านาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ได้รับจาก

สหกรณ์ฯ ในรอบปี 2564 

        การรายงานตามกฎกระทรวงการด าเนินงานและการก  ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิต
ยูเน่ียน พ.ศ.2564  ขอ้ 14 (2) การรายงานขอ้มูลตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 
        ในรอบปีบญัชี 2564 ไดม้ีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการด าเนินการ และ ผูต้รวจสอบกจิการ

ตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ฯ เพื่อใชใ้นการบริหารและด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นจ านวนเงิน
รวมทั้งส้ิน 3,642,500.00 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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 3.6 การด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย ในรอบปี 2564 
          คณะกรรมการด าเนินการไดบ้ริหารจดัการสมาชิกและลูกหน้ีที่ผิดนดัช าระหน้ี ที่ปฏิบติัไม่สอดคลอ้ง
กบัระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ และไม่สามารถช าระหน้ีคืนให้กบัสหกรณ์ฯได ้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
           1. การด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมายกบัสมาชิกและลูกหน้ี  
 

รายการด าเนินการ  ลูกหน้ี (ราย) จ านวนสัญญา มูลหน้ี (ลา้นบาท) 
บอกกล่าวลาออกจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  157 261 369.18  
บอกกล่าวทวงถามผิดนดัช าระหน้ี 17 35 48.21 
ไกล่เกลีย่กอ่นฟ้อง/ส าเร็จ 6 16 20.67 
รอฟ้องศาล/คดีผูบ้ริโภค 7  9 12.77  
ฟ้องศาล/คดีส าเร็จ 1 1 3.59 
ฟ้องศาล/อยูร่ะหวา่งบงัคบัคด ี 1   1 1.98 

รวมจ านวนทั้งส้ิน 189   323 456.40  

          2. การติดตามและสืบทรัพย ์ลูกหน้ีที่ด  าเนินคดีถึงที่สุดแลว้  

การด าเนินการ  ลูกหน้ี (ราย) จ านวนสัญญา มูลหน้ี (ลา้นบาท) 
ติดตาม/สืบทรัพย ์ 4 4 1.63 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 3.7 การแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ ในรอบปี 2564 

         ในระหวา่งปี คณะกรรมการด าเนินการไดแ้กไ้ขระเบียบ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎกระทรวงวา่ดว้ยการ
ด าเนินงานและการก  ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564 และประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ดงัน้ี 

          1. ก  าหนดระเบียบใหม่ จ านวน 4 ระเบียบ 
             (1) ระเบียบวา่ดว้ยการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภยั ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                  ของสหกรณ์  
             (2) ระเบียบวา่ดว้ยการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนของสมาชิก 
             (3) ระเบียบวา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
             (4) ระเบียบวา่ดว้ยเงินยืมทดรองจ่าย 
          2. แกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบ จ านวน 5 ระเบียบ 
             (1) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า  

             (2) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 
             (3) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากสินมธัยะ 
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             (4) ระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 
             (5) ระเบียบวา่ดว้ยหุ้น 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 3.8 การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ และทุนสวสัดิการสมาชิก ในรอบปี 2564 

         1. สหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุนสวสัดิการ ตามขอ้ 7 ทุนสงเคราะห์เกีย่วกบัการศพของสมาชิก เป็นจ านวนเงิน

ทั้งส้ิน 2,185,000.00 บาท (สองลา้นหน่ึงแสนแปดหมื่นห้าพนับาทถว้น) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

       (1) จ่ายเงินทุนสวสัดิการให้กบัทายาทสมาชิกที่เสียชีวติ จ  านวน 9 ราย เป็นจ านวนเงิน 1,520,000.00บาท 
                   1. นายสมเจตน ์ธ ารงราชนิติ เลขที่สมาชิก 00243  อายสุมาชิก 35 ปี 7 เดือน     

                       สังกดั สมาชิกพิเศษ  จ  านวน 200,000.00 บาท   
                   2. นายประกจิ นภาลยั เลขที่สมาชิก 00335  อายุสมาชิก 34 ปี 4 เดือน 
                       สังกดั สมาชิกพิเศษ จ านวน 200,000.00 บาท   
                   3. นายทรงพล ปญุญาคม เลขทีส่มาชิก 00668 อายุสมาชิก 29 ปี 1 เดือน 

                       สังกดั สมาชิกพิเศษ จ านวน 200,000.00 บาท   
                   4. นายสานิต พ่วงแมก่ลอง เลขทีส่มาชิก 01971 อายุสมาชิก 20 ปี 10 เดือน 
                       สังกดั สมาชิกพิเศษ จ านวน 200,000.00 บาท   

                   5. นายชญาวสัส์ สระนาค  เลขทีส่มาชิก 02039  อายุสมาชิก 20 ปี 7 เดือน   
                       สังกดั บริษทั PTTGC จ านวน 200,000.00 บาท   
                   6. นายวนิยัศกัดิ์  มีบุญ  เลขที่สมาชิก 02096  อายุสมาชิก 20 ปี 4 เดือน   

                       สังกดั บริษทั PTTGC จ านวน 200,000.00 บาท   
                   7. นายชยัวฒุิ ศุภวชัราภรณ์  เลขที่สมาชิก 02438  อายุสมาชิก 19 ปี 4 เดือน 
                       สังกดั บริษทั THAPPLINE จ านวน 120,000.00 บาท   

                   8. นางสุนิดา วรรณศิริลกัษณ์ เลขที่สมาชิก 02979 อายุสมาชิก 16 ปี 1 เดอืน   
                       สังกดั สมาชิกพิเศษ จ านวน 120,000.00 บาท   
                   9. นายธรรมรักษ ์สุขสมทรง เลขทีส่มาชิก 06359 อายุสมาชิก 6 ปี 3 เดือน   

                       สังกดั บริษทั PTTGC จ านวน 80,000.00  บาท   
             (2) จ่ายเงินเพื่อร่วมท าบุญงานศพบุคคลในครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวติ จ  านวน 130 ราย  เป็นจ านวน
เงิน 650,000.00 บาท 
             (3)  จ่ายเงินเพื่อร่วมเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมงานศพบุคคลในครอบครัวกรรมการที่เสียชีวติ  

 จ  านวน  1 ราย  เป็นจ านวนเงิน 15,000.00 บาท 
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   2. สหกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการ ตามขอ้ 8 ทุนสวสัดิการสมาชิก เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 688,000.00 บาท 
(หกแสนแปดหมื่นแปดพนับาทถว้น) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

             สหกรณ์ไดจ่้ายเงินเกีย่วกบัสวสัดิการให้กบัสมาชิก จ านวน 223 ราย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
             (1)  สมาชิกเกษียณอายุ จ  านวน 41 รายๆละ 10,000.00 บาท เป็นจ านวนเงิน  
                    410,000.00 บาท (เกษียณอายุ 60 ปี และเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป) 
             (2) สมาชิกเจบ็ป่วยเขา้รับการรักษาพยาบาลเป็นคนไขใ้น จ านวน 96 รายๆ ละ  
                   2,000.00 บาท  เป็นจ านวนเงิน 192,000.00 บาท  
                   (กรณีพกัรักษาตวัตั้งแต่ 2 คืน 3 วนัขึ้นไป ให้ไดร้ับเงินช่วยเหลอืไม่เกนิ 2 ครั้ ง 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 สนบัสนุนกิจกรรมของสหกรณ์อื่น องค์กรต่าง ๆ กรมส่งเสริม

สหกรณ์ กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่น 

             สหกรณ์ฯ ไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในรูปของสาธารณกุศล สนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ให้กบั
หน่วยราชการสหกรณ์ และชมรมสหกรณ์ต่างๆในรูปของการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนั 

เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  12,000.00  บาท 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 3.9 การประกนัอุบัติเหตุกลุ่มให้สมาชิก ในรอบปี 2564 

        (1) สหกรณ์ฯ ท าประกนัชีวติกลุ่ม ให้สมาชิกทุกคน กบับริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  

        (2) สหกรณ์ฯ ช าระเบี้ยประกนัในปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,979,621.00 บาท  

        (3) สมาชิกประสบอุบตัิเหตสูุญเสียชีวติ จ  านวน 1 ราย  

        (4) บริษทัฯ จ่ายเงินสินไหมทดแทนจากประกนัอุบตัิเหตุกลุ่ม  จ  านวน 600,000.00 บาท  

        (5) สหกรณ์ฯ ไดน้ าส่งมอบให้กบัทายาทสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแลว้  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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 3.10 การส่งผู้แทนสหกรณ์ฯ เข้าประชุม อบรม สัมมนา 

         สหกรณ์ฯ มีการส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุม สัมมนากบัสหกรณ์อื่น องค์กรต่าง ๆ กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่นที่เกีย่วขอ้ง  
         (1) เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
         (2) เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

         (3) เขา้ร่วมสัมมนากบัหน่วยงานภาคราชการและหน่วยงานภาคเอกชน 
         (4) เข ้าร่วมสัมมนากบัเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวนัออก และสันนิบาตสหกรณ์
จงัหวดัชลบุรี 
         (5) กรรมการผู้จดัการ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกบัการบริหารการเงินให้สมาชิก

สหกรณ์ จดัโดย กองทุนเพื่อผูใ้ชแ้รงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
        (6) กรรมการผูจ้ดัการ รับเชิญเป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู้การเตรียมตวัเกี่ยวกบัการบริหารจดัการ
ด้านการเงิน หลกัสูตรปัจฉิมนิเทศพนกังานเกษียณอายุประจ าปี 2564 บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) และ

บริษทั PTTOR 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 4.1 พจิารณาประมาณการรายรับ – รายจ่าย และงบประมาณการพัฒนาระบบงานสหกรณ์ ปี 2565 

       นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผู้จดัการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่ให้ทราบประมาณการรายรับ 
รายจ่าย และงบประมาณการพฒันาระบบงานสหกรณ์ ปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกจิการ
ประจ าปี 2564  หนา้ที่ 86 ถึงหนา้ที่ 91โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 การประมาณการรายไดข้องปี 65 ได้น าผลการด าเนินงานปี 64 เป็นตวัตั้งและคาดการณ์รายไดจ้าก
ปริมาณการกูข้องสมาชิกที่มีแนวโน้มลดลง ผลตอบแทนการลงทุนจากเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ ากดั จะลดลง เน่ืองจากการปรับลดสัดส่วนการลงทุน ประกอบกบัอตัราดอกเบี้ยเงินฝากที่
ลดลงตามภาวะเศรษฐกจิ  
 การประมาณการรายจ่ายจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการด าเนินงานปี 64 ที่เกดิขึ้นจริง งบประมาณ
พฒันาระบบงานสหกรณ์ เป็นการพฒันา Mobile Application flash 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
และการบริการสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น 
  ส าหรับรายละเอียดงบประมาณรายได ้รายจ่าย และงบประมาณการเงินลงทุน มีดงัน้ี 
               ประมาณการรายได้   จ านวนเงนิ (บาท)         ร้อยละ  
               รายไดจ้ากดอกเบี้ยเงินให้กูย้ืม 221,800,350.00  62.65   
               รายไดจ้ากผลตอบแทนเงินลงทุน 132,066,200.00       37.30 
               รายไดอ้ื่นๆ                                                     173,000.00      0.05  
                                         รวมรายได้                              354,039,550.00     100.00 
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   ประมาณการรายจ่าย  
     ค่าใชจ่้ายหมวดดอกเบี้ยจ่าย                         63,407,373.00              17.91 
               ค่าใชจ่้ายหมวดเจา้หนา้ที่   8,918,047.00         2.52 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าตอบแทนกรรมการ   1,178,400.00               0.33 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบ      200,000.00 0.05 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์      100,000.00 0.03 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าใชจ่้ายตามโครงการ 7,500,000.00                     2.12 
               ค่าใชจ่้ายหมวดค่าใชส้อย     9,613,832.00                     2.72 
                                                รวมรายจ่าย           90,917,652.00        25.68 
     ประมาณการก าไรสุทธิ 263,121,898.00                 74.32 
               งบประมาณการพฒันาระบงานสหกรณ์  ซ่ึงเป็นงบพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ค่าพฒันาระบบ 
Mobile Application  เป็นจ านวนเงิน 2,500,000.00 บาท ที่กระทบกบังบก  าไรขาดทุนในลกัษณะตดัจ่ายเป็น
ระยะเวลา  5 ปี โดยตดัค่าใชจ่้ายในสัดส่วนที่เท่ากนัทุกปี  
               1. ระบบบริหารจดัการสหกรณ์ 
               2. ระบบค าร้องขอกูเ้งินออนไลน ์ 
               3. ระบบฝากถอนเงินจากสหกรณ์ผ่านระบบธนาคาร  
               4. ระบบ Pay-in Slip 
               5. ระบบกูเ้งินฉุกเฉิน ผ่าน Mobile Application 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงบประมาณการรายรับ รายจ่าย และงบประมาณการพฒันาระบบงาน
สหกรณ์ ประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากจ านวน 1,331 คะแนน ไม่อนุมตัิจ  านวน 9 คะแนน และงด
ออกเสียงจ านวน 100 คะแนน จากจ านวนผูอ้ยู่ในการประชุมทั้งหมด 1,440 คน 

 4.2 พจิารณานโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปี 2565  

          นายเอกวิทย์ จิตรดา ประธานคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่ให้ทราบวา่ 

คณะกรรมการด าเนินการ ไดม้ีการก  าหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปี 2565 โดยพิจารณา
จากปัจจยัภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบทางตรงหรือทางออ้ม ต่อการบริหารงานด้วยภาพรวม
ทั้งหมด 

          1. สถานการณ์ปัจจุบนั  (Current Situation) 
             (1) ปริมาณธุรกจิหลกั (สินเช่ือ) และความสามารถในการท าก  าไรของสหกรณ์ฯ ที่มีแนวโนม้ลดลง 
       อย่างต่อเน่ือง 

             (2) หน้ีที่ไม่กอ่ให้เกดิรายได ้(NPL) มีแนวโนม้สูงขึ้น 
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 2. กลยุทธ์การด าเนินงาน  ปี 2564 – 2565 (Strategic Direction) 
              (1) การเพิ่มผลตอบแทนโดยการลงทุนในหลกัทรัพยเ์พิ่ม 
              (2) การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิกในปัจจุบนั  
              (3) การบริหารจดัการ และจดัท ามาตรการป้องกนัส าหรับหน้ีที่ไม่กอ่ใหเ้กดิรายได ้(NPL) 

              (4) การเพิ่มจ านวนสมาชิก  
         3. แผนการด าเนินงาน  (Action Plan) 
              (1) เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามญักลุ่ม PTT GROUP เพือ่กระจายการลงทุนและลดความเส่ียง 

              (2) พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ในลกัษณะการให้บริการสินเช่ือหลากหลายรูปแบบ เช่น 
                    1. สินเช่ือสุขใจวยัเกษียณ กูไ้ม่เกนิ 50% ของมูลค่าหุ้นสะสม ช าระดอกเบี้ยปีละครั้ ง 
                    2. สินเช่ือเพื่อปลดหน้ีสถาบนัการเงินและหน้ีบุคคล ปลอดเงินตน้ 3 ปี 

                    3. สินเช่ือกูไ้มเ่กนิ 90% ของมูลค่าหุ้นสะสม ปลอดเงินตน้ 3 ปี   
              (3) ต ั้งคณะท างานบริหารหน้ีไม่กอ่ให้เกดิรายได ้(NPL) 
                    1. ก  าหนดมาตรการป้องกนัการเกดิหน้ีไม่กอ่ให้เกดิรายได ้(NPL) ในอนาคต 

                    2. ต ั้งคณะท างานปรับปรุงระเบียบ ขอ้บงัคบั ให้สอดคลอ้งกบักฎหมายสหกรณ์ และ 
                        กฎกระทรวง 
               (4) โครงการสมาชิกแนะน าสมาชิก 
               (5) ส ารวจความพึงพอใจลูกคา้ เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานและออกผลิตภณัฑใ์หม่ 

               (6) โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะเพื่อให้บริการสมาชิก 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัินโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปี  2565 ด้วยคะแนนเสียง
ส่วนมากจ านวน 1,215 คะแนน ไม่อนุมตัิจ  านวน 6 คะแนน และงดออกเสียงจ านวน 112 คะแนน จากจ านวน
ผูอ้ยู่ในการประชุมทั้งหมด 1,333 คน 

 4.3 พจิารณางบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด ประจ าปี 2564 
       นางสาวสุกญัญา พชัรีกร ผูส้อบบญัชี ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมใหญ่ให้ทราบรายละเอียดของงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก  าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการ
ประจ าปี 2564 หนา้ที่ 93  ถึงหนา้ที่ 113 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
             งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                  ปี 2564 (บาท) 
             สินทรัพย์ 
             เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                                          108,754,049.07 
             เงินฝากประจ าชุมนุมสหกรณ์ฯ                                                 1,468,490,900.81 
             เงินให้กูย้ืมระยะสั้น                                                                    397,767,723.31 
             ดอกเบี้ยเงินให้กูค้า้งรับ-สุทธิ                               1,200,966.98 
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             สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น                                                             1,482,149.07 
             เงินลงทุนระยะยาว                                2,197,822,200.00 
             เงินให้กูย้ืมระยะยาว                                                        3,933,513,457.72 
            อุปกรณ์ส านกังาน-สุทธิ                          42,569.28 
            สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน                                                                                        299,065.00 
  รวมสินทรัพย์                                                            8,109,373,081.24 
            หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 
            หนีสิ้น 
            เงินรับฝากจากสมาชิก                                                      2,620,423,309.32 
            หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น                                                                   5,912,531.93 
  ส ารองบ าเหนจ็เจา้หนา้ที่     9,758,125.00 
   ส ารองค่าชดเชยการออกจากงานของเจา้หนา้ที่     4,323,678.33 
            เงินประกนัเจา้หนา้ที่                                                              802,534.67 
             รวมหนีสิ้น                                                         2,641,220,179.25 
            ทุนของสหกรณ์ 
            ทุนเรือนหุ้น                                                                       4,861,907,500.00 
            ทุนส ารอง                            257,774,598.75 
            ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบฯ                                20,940,023.72 
            ก  าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้น                                                63,287,875.00 
            ก  าไร (ขาดทุน) สุทธิประจ าปี                                   264,242,904.52 
             รวมทุนของสหกรณ์                                5,468,152,901.99 
   รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์                                        8,109,373,081.24 
 

 งบก าไรขาดทุน                     ปี 2564 (บาท)                       ร้อยละ 
 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
 ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน                                     342,431,125.49              100.00 
 หกั ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ยและค่าใชจ่้ายเงินลงทุน                            57,925,066.09              16.92 
 หกั หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ                                    4,608,281.05             1.35 
 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ       279,897,778.35     81.73 
 บวก รายไดอ้ื่น                                                                           37,728.08                            0.01 
 หกั  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน                                                    15,692,601.91                           4.58 
  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ                              264,242,904.52                          77.16 
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 งบกระแสเงนิสด                           ปี  2564 (บาท)            
 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 523,765,434.41 
 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน      (1,042,369,825.00) 
 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน     387,452,352.12 
 เงนิสดสุทธิ เพิม่ขึ้น (ลดลง)                                 (131,152,038.47) 
 เงินสด ณ วนัตน้ปี 1,708,396,988.35 
 เงนิสด ณ วนัส้ินปี 1,577,244,949.88 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก  าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 

2564 ตามที่ผูส้อบบญัชีน าเสนอดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากจ านวน 1,156 คะแนน ไม่อนุมตัิจ  านวน 2 คะแนน 
และงดออกเสียงจ านวน 112 คะแนน จากจ านวนผูอ้ยู่ในการประชุมทั้งหมด 1,270 คน 

 4.4 พจิารณาจดัสรรก าไรสุทธิ ปีบัญชี 2564 
        นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผูจ้ดัการ ไดใ้ห้ขอ้สังเกต ผลการด าเนินงานปีน้ีมีสถานการณ์ที่ต้อง
บริหารสหกรณ์อย่างระมดัระวงั แต่ผลการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ดี มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสูงกวา่ที่
ประมาณการไว้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมใหญ่ให้พิจารณาจัดสรรก  าไรสุทธิประจ าปี 256 4 จ านวน 
264,242,904.52 บาท โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าปี 2564 หนา้ที่ 114 ถึงหนา้ที่ 115 
โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
          จ านวนเงนิ (บาท)                  ร้อยละ 
1. ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 
    1.1 เป็นเงินส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก  าไรสุทธิ    26,433,098.88                               10.00 
    1.2 เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.01 
2. ตามข้อบงัคับของสหกรณ์ ข้อ 24 
    2.1 เป็นเงินปันผลตามหุ้นในอตัราร้อยละส่ีจุดห้า    208,998,497.09           79.09 
          (ประมาณการไวจ้ะจ่ายร้อยละ 4.10 ) 
    2.2 เป็นเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกจิร้อยละสิบ 22,400,640.55        8.48 
          (ประมาณการไวจ้ะจ่ายร้อยละ 10.00 ) 
    2.3 เป็นเงินโบนัสกรรมการด าเนินการ 2,250,000.00 0.85 
          และ เงินโบนัสเจา้หน้าท่ี 1,570,668.00 0.59 
    2.4 เป็นทุนสะสมไวเ้พื่อจ่ายตามระเบียบ 
          - ทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 100,000.00 0.04 
          - ทุนสาธารณประโยชน์  100,000.00  0.04 
          - ทุนสงเคราะห์เกีย่วกบัการศพสมาชิก 1,600,000.00 0.61 
          - ทุนสวสัดิการสมาชิก 560,000.00           0.21 
          - ทุนเสริมสวสัดิการ 100,000.00 0.04 
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          - ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก       100,000.00          0.04 
                                                                                       264,242,904.52                               100.00 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรก  าไรสุทธิ ปีบญัชี 2564 ตามที่คณะกรรมการน าเสนอด้วย

คะแนนเสียงส่วนมากจ านวน 1,239 คะแนน ไม่อนุมตัิจ  านวน 12 คะแนน และงดออกเสียงจ านวน 106 
คะแนน จากจ านวนผูอ้ยู่ในการประชุมทั้งหมด 1,357 คน 

 4.5 พจิารณานโยบาย แผนงานเกีย่วกบัการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืนและสถาบันการเงิน 
และการค า้ประกนั ปีบัญชี 2565 

      นายเอกวิทย์ จิตรดา ประธานคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่ให้ทราบวา่          
คณะกรรมด าเนินงาน ไดพ้ิจารณาก  าหนดนโยบายและแผนเกีย่วกบัการฝาก การลงทุน ตามกฎกระทรวงการ
ด าเนินงานการก  ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 ขอ้ 5 (7) ก  าหนดนโยบาย
และแผนเกีย่วกบัการฝาก การลงทุน การกูย้ืม จากสหกรณ์อื่นและสถาบนัการเงิน และการค ้าประกนั 
         1. แผนการลงทุน ปี 2565 
               (1) พิจารณาลงทุนในหุ้น PTT หรือบริษทัในกลุ่ม PTT GROUP  ในวงเงิน 1,000 ลา้นบาท 
               (2) พิจารณาลงทุนในหุ้นกู ้กลุ่ม PTT GROUP หรือ หุ้นกู ้Rating A- ขึ้นไป ในวงเงิน 400 ลา้นบาท 
        2. นโยบายการลงทุน ปี 2564   
               (1) ลงทุนในหุ้นบริษทัในกลุ่ม PTT GROUP โดยไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  
                     มุ่งเนน้การลงทุนระยะยาว 
               (2) ลงทุนในหุ้นกูแ้บบมีหลกัประกนัหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ทีไ่ดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ต  ่า 
                     กวา่ A- ระยะเวลาไมเ่กนิ 10 ปี (ยกเวน้หุ้นกูบ้ริษทัในกลุ่ม PTT GROUP) และมุง่เนน้ลงทุนกบั 
                     บริษทัที่มีการด าเนินงานเป็นไปตามหลกั ESG (Environment, Social and Governance) 
               (3) ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล ระยะเวลาไม่เกนิ 10 ปี   
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัินโยบาย แผนงานเกีย่วกบัการฝาก การลงทุน การกูย้ืมจากสหกรณ์อื่น

และสถาบนัการเงิน และการค ้าประกนั ปีบญัชี 2565 ตามที่คณะกรรมการน าเสนอดว้ยคะแนนเสียงส่วนมาก
จ านวน 1,227 คะแนน ไม่อนุมตัิจ  านวน 12 คะแนน และงดออกเสียงจ านวน 89 คะแนน จากจ านวนผูอ้ยู่ใน
การประชุมทั้งหมด 1,328 คน 

 4.6 พจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมและค า้ประกัน ปีบัญชี 2565 
 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือการ
ค ้าประกนัของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ประกอบดว้ยประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เร่ือง ค  านิยามวงเงินการกูย้ืม

หรือค ้าประกนัของสหกรณ์ ประกาศ ณ วนัที่ 30 เมษายน 2561  
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 ขอ้มูลสนบัสนุนประกอบการพิจารณา ณ  วนัที่ 31 ตุลาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกจิกา๊ซ ปตท. 
จ  ากดั มีทุนเรือนหุ้นที่ช  าระแลว้ เป็นจ านวนเงิน 4,861.51 ล้านบาท และมีทุนส ารอง เป็นจ านวนเงิน  
257.77 ลา้นบาท 

          1. เป็นวงเงินที่ก  าหนดเท่ากบัปี  2564   

          2. เป็นวงเงินเมือ่เทียบกบัทุนส ารองของสหกรณ์ฯคิดเป็น 1.75 เท่า (450 ลา้นบาท/257.77 ลา้นบาท)  
          3. เป็นวงเงินเมือ่เทียบกบัทุนเรือนหุ้นสมาชิกคิดเป็น 0.09 เท่า  (450 ลา้นบาท/4,861.51 ลา้นบาท)  
        4. เป็นวงเงินเมือ่เทียบกบัเงินรับฝากของสมาชิกคิดเป็น 0.17 เท่า (450 ลา้นบาท/2,641.52 ลา้นบาท) 

         5. เป็นวงเงินเมือ่เทียบกบัทุนเรือนหุ้นรวมกบัเงินส ารองของสหกรณ์ฯคิดเป็น 0.09 เท่า 
               (450 ลา้นบาท/5,119.28 ลา้นบาท)  ซ่ึงนายทะเบียนก  าหนดไวไ้ม่เกนิ 1.5 เท่า 
          6. ส าหรับวงเงินกูย้ืมทีส่หกรณ์ฯมีอยู่ปัจจุบนั O/D ธนาคารกรุงไทย จ ากดั สาขาชลบุรี   

               จ  านวน 20 ลา้นบาท (อตัราดอกเบี้ย MOR+2%) (ณ วนัที่ 9 พ.ย.64  MOR = 5.82%) 
         7. ต ั้งแต่ปี 2555 – 2558 สหกรณ์ฯมีการใชว้งเงินกูย้ืมระหวา่งสหกรณ์ในระหวา่งปีจ านวน 100 ลา้น
บาท เพื่อใชบ้ริหารงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ     

           8. เป็นการตั้งวงเงินส ารองไวส้ าหรับภาวะฉุกเฉินที่จ  าเป็นตอ้งใชว้งเงินกู ้โดยไม่ตอ้งเรียกประชุม
วสิามญั           

       คณะกรรมการด าเนินการ ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 เพื่ออนุมตัิก  าหนดวงเงินซ่ึง
สหกรณ์อาจกูย้ืมและค ้าประกนั ประจ าปี 2565 ในวงเงินไม่เกนิ 450,000,000.00 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบลา้นบาท

ถว้น) ส าหรับการด าเนินกจิการสหกรณ์ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิก  าหนดวงเงินกูย้ืมและค ้าประกนั ปีบญัชี 2565 ตามที่คณะกรรมการ

น าเสนอด้วยคะแนนเสียงส่วนมากจ านวน 1,073 คะแนน ไม่อนุมตัิจ  านวน 23 คะแนน และงดออกเสียง
จ านวน 100 คะแนน จากจ านวนผูอ้ยู่ในการประชุมทั้งหมด 1,196 คน 

 4.7 พจิารณาอนุมตัิการลงทุนของสหกรณ์ ปีบัญชี 2565 

      นายเอกวิทย์ จิตรดา ประธานคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์ ได้แจ้งต่ อที่ประชุมใหญ่ให้ทราบวา่          
คณะกรรมด าเนินงาน ไดพ้ิจารณากรอบการลงทุนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62  และประกาศ
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เร่ืองข้อก  าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.
2558  เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกบัการลงทุนของสหกรณ์ฯส าหรับปี 2565 สามารถด าเนินการได้
หลากหลายรูปแบบ โดยได้รับผลประโยชน์และผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก  าหนด เร่ือง
ขอ้ก  าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  
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  ส าหรับกรอบการลงทุนมรีายละเอยีด ดงันี ้                                
                  1. กรอบการลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปน้ี 

                   1. ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
                   2. ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบนัการเงินที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแกส่หกรณ์ 
                   3. ซ้ือหลกัทรพัยข์องรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกจิ 
                   4. ซ้ือหุ้นของธนาคารที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแกส่หกรณ์ 
                   5. ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
                   6. ซ้ือหุ้นของสถาบนัที่ประกอบธุรกจิอนัท าให้เกดิความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่
กจิการของสหกรณ์ โดยไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
                   7. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก  าหนด 
                       (1) บตัรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผูอ้อก 
                       (2) ต ัว๋แลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลกัหลงั  หรือรับอาวลั หรือตัว๋สัญญาใช้เงินที่
ธนาคารเป็นผูส้ลกัหลงัหรือรับอาวลั โดยไม่มีขอ้จ ากดัความรับผิด 
                       (3) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่ธนาคารซ่ึงมิใช่รัฐวสิาหกจิเป็นผูอ้อก 
                       (4) บตัรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน ที่ออกโดยบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ซ่ึง
สถาบนัการเงินคุม้ครองเงินฝากประกนัการช าระคืนตน้เงินและดอกเบี้ย 
                       (5) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นิติบุคคลเฉพาะกจิเป็นผูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสินทรพัย์
เป็นหลกัทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก  าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เ ป็น
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนั้นไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั A- 
ขึ้นไป จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์
                       (6) หุ้นกูท้ี่มีหลกัประกนั หรือหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ที่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่
ระดับ A- ขึ้ นไป จากบริษ ัทจัดอนัดับความน่าเ ช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก  ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
                       (7)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ รั ฐวิสาหกิจจัดตั้ งขึ้ นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี และอยู่ในการก  ากบัดูแลของคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
                           (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวตัถุประสงค์ในการลงทุนตาม มาตรา62 แห่ง
พระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ.2542 
            2. กรอบการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2563 
                3. กรอบการลงทุนตามข้อบังคบัสหกรณ์ฯ 
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 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิให้สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกจิกา๊ซ 
ปตท. จ  ากดั ลงทุนตามกรอบของ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ตามที่คณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก  าหนด และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ส าหรับปี 2565 ในวงเงินไม่เกนิ 1,400 ลา้น
บาท โดยมีแนวทางการลงทุน ดงัน้ี 
                     1. การลงทุนโดยสหกรณ์ฯเป็นผูด้  าเนินการ 
                     2. การลงทุนโดยผ่านกองทุนส่วนบุคคล 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการลงทุนของสหกรณ์ ปีบญัชี 2565 ตามที่คณะกรรมการน าเสนอด้วย
คะแนนเสียงส่วนมากจ านวน 1,227 คะแนน ไม่อนุมตัิจ  านวน 12 คะแนน และงดออกเสียงจ านวน 89 

คะแนน จากจ านวนผูอ้ยู่ในการประชุมทั้งหมด 1,328 คน 

 4.8 พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั 
      นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ กรรมการผู้จดัการ ได้ให้ทราบว่า คณะกรรมการด าเนินการขอเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบั เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์ฯสอดคลอ้งกบั 
พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบบัที่ 3  พ.ศ.2562 และให้สอดคลอ้งกบักฎกระทรวงการด าเนินงานและการก  ากบัดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการ

ประจ าปี 2564 หนา้ที่ 120 ถึงหนา้ที่ 157 
 ส าหรับการแกไ้ขขอ้บงัคบัในครั้ งน้ีเป็นการแกไ้ขเฉพาะส่วนจ านวน 26 ขอ้ โดยรายละเอียดดงัน้ี 

1. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 8  การงดช าระเงนิค่าหุ้นรายเดือน 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ 8.การงดช าระเงนิค่าหุ้นรายเดือน  

      สมาชิกที่ไดช้  าระเงินค่าหุ้น เป็น
จ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 200,000.00  
บาท (สองแสนบาทถว้น)  แต่ตอ้งมีค่า

หุ้นสะสมมากกวา่หน้ีโดยรวม โดย
แจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 

          กรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤตทาง
การเงิน วิกฤตทางเศรษฐกิจ วิกฤต
โรคระบาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อสมาชิก 

คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณา

ข้อ 8. การงดช าระเงนิค่าหุ้นรายเดือน  

     สมาชิกที่ได้ช  าระเงินค่าหุ้นราย
เดือนต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 48 
เดือน และมีค่าหุ้นสะสมเป็นจ านวน

เงินไม่น้อยกว่า 100,000.00  บาท 
(หน่ึงแสนบาทถว้น) และตอ้งมีค่าหุ้น
สะสมมากกว่าหน้ีโดยรวม โดยแจง้ความ

จ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
     ก ร ณี เ กิด เหตุก ารณ์วิกฤตทาง

การเงิน วกิฤตทางเศรษฐกจิ วกิฤตโรค
ระบาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อสมาชิก 

เพื่อให้มีความชดัเจนในการ
ของดส่งค่าหุ้นรายเดือน
ของสมาชิก 
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การงดส่งค่าหุ้นรายเดือนแก่สมาชิก
ได ้

 

คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณา
การงดส่งค่าหุ้นรายเดือนแก่สมาชิก
ได้ ตามคณะกรรมการด าเ นินก าร

เห็นสมควร 

2. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 21  การบัญชีและงบดุลของสหกรณ์ 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  21.  การบัญชีและงบดุลของ
สหกรณ์ ให้สหกรณ์จดัท าบญัชีตาม
แบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก  าหนด ให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
และเกบ็รักษาบญัชี พร้อมดว้ยเอกสาร
การลงบญัชีไวท้ี่ส านกังานสหกรณ์เป็น
ระยะเวลาตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก  าหนด 
        การบนัทึกรายการในบญัชีเกีย่วกบั
กระแสเงินสด ให้บนัทึกรายการในวนั
เกดิเหตุนั้น ส าหรับเหตุอื่นที่ไม่เกีย่วกบั
กระแสเงินสดให้บนัทึกรายการในสมุด
บญัชีภายในสามวนั นบัแต่วนัที่มีเหตุ
อ ันจะต้องบนัทึกรายการนั้นและการ
ลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการ
ลงบญัชีที่สมบูรณ์โดยครบถว้น 
       เมื่อส้ินปีทางบญัชีทุกปีให้สหกรณ์
จัดท างบดุล ซ่ึ งต้องมีรายการแสดง 
สินทรัพย์ หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์
รวมทั้งงบก  าไรขาดทุนและงบอื่น  ๆ ตาม
แบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

ข้อ  21.  การบัญชีและงบการเงนิ
ประจ าปีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์
จดัท าบญัชีตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด ให้ถูกตอ้ง
ตามความเป็นจริง และเกบ็รักษาบญัชี 
พร้อมดว้ยเอกสารการลงบญัชีไวท้ี่
ส านกังานสหกรณ์เป็นระยะเวลา
ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด 
        ก ารบันทึ ก ร ายก าร ในบัญ ชี
เกี่ยวก ับกระแสเงินสด ให้บ ันทึก
รายการในวนัเกดิเหตุนั้น ส าหรับเหตุ
อื่นที่ไม่เกี่ยวกบักระแสเงินสดให้
บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายใน
สามวนั นบัแต่วนัที่มีเหตุอนัจะต้อง
บันทึกรายการนั้นและการลงบัญชี
ต้องมีเอกสารประกอบการลงบญัชีที่
สมบูรณ์โดยครบถว้น 
       เ มื่ อ ส้ิ น ปี ท า ง บัญ ชี ทุ ก ปี ให้
สหกรณ์จดัท างบการเงินประจ าปีซ่ึง
ตอ้งมีรายการแสดง สินทรัพย ์หน้ีสิน 
และทุนของสหกรณ์รวมทั้งงบก  าไร
ขาดทุนและงบอื่นๆ ตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญตัิ สหกรณ์  

พ.ศ.2542 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม มาตรา 66 
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3. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 23  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  23.  การเสนองบดุลต่อที่
ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเสนองบดุล ซ่ึงผูส้อบ
บญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้
ต่อที่ประชุมใหญ่สามญั เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิภายในหน่ึงร้อยห้า
สิบวนั นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 
         ให้คณะกรรมการด าเนินการ
เสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุม
ใหญ่สามญัในคราวที่เสนองบดุลดว้ย 
        ให้สหกรณ์ส่งส าเนางบดุลที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้ นไปย ัง
สมาชิกและให้ปิดประกาศไว้ ณ 
ส านักงานของสหกรณ์ ก่อนว ัน
ประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 
        ให้สหกรณ์ส่งส าเนารายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์กบังบดุลไปย ังนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั 
นบัแต่วนัที่มีการประชุมใหญ่ 
          อน่ึง ให้สหกรณ์เกบ็รักษา
รายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์กบังบดุลไว้
ที่ส านกังานของสหกรณ์เพื่อให้
สมาชิกขอตรวจดูได ้

ข้อ  23.  การเสนองบการเงนิประจ าปี
ต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเสนองบการเงนิประจ าปี 
ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและ
รับรองแลว้ต่อที่ประชุมใหญ่สามญั 
เพื่อพิจารณาอนุมตัิภายในหน่ึงร้อยห้า
สิบวนั นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 
         ให้คณะกรรมการด าเนินก าร
เสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุม
ใหญ่สามญัในคราวที่เสนองบการเงิน
ประจ าปีดว้ย 
        ให้สหกรณ์ส่งส าเนางบการเงิน
ประจ าปีที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
นั้นไปยงัสมาชิกและให้ปิดประกาศ
ไว ้ณ ส านกังานของสหกรณ์ กอ่นวนั
ประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 
        ให้สหกรณ์ส่งส า เนารายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์กบังบการเงินประจ าปีไปยงั
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบ
วนั นบัแต่วนัที่มีการประชุมใหญ่ 
          อ น่ึ ง  ให้ สหกรณ์ เ ก ็บรักษา
ร า ย ง านป ร ะ จ า ปี แ สด งผลก าร
ด าเนินงานของสหกรณ์กบังบการเงิน
ประจ าปีไวท้ี่ส านกังานของสหกรณ์
เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได ้

 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญตัิ สหกรณ์  
พ.ศ.2542 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม มาตรา 66 
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4. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ  29  การตรวจสอบบัญชี 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  29.  การตรวจสอบบัญชี  

    บญัชีของสหกรณ์นั้น ตอ้งไดร้ับ
การตรวจสอบบญัชีอย่างนอ้ยปีละ
หน่ึงครั้ ง โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ  29.  การตรวจสอบบัญชี บญัชี
ของสหกรณ์นั้น ตอ้งไดร้ับการ
ตรวจสอบบญัชีอย่างนอ้ยปีละหน่ึง
ครั้ ง โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตั้ง 
         การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสหกรณ์
และการปฏิบตัิงานสอบบญัชีสหกรณ์ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจ
สหกรณ์ก  าหนด 

เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการด าเนินงาน
และการก  ากบัดูแลสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564    
ขอ้ 24 

5. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 33 คุณสมบัตขิองสมาชิก 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้ อ  33.  คุณสมบั ติ ข องสมาชิ ก 
สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

      ( 1)  เ ป็ น ผู้ เ ห็ น ช อ บ ใ น
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

      (2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 

      (3) เป็นพนักงานสังกดั บริษ ัท 
ปตท.จ ากดั (มหาชน) หรือพนกังาน
ประจ า ของสหกรณ์ หรือพนกังาน
สังก ัดบริษ ัทในเครือของบริษ ัท 
ปตท.จ ากดั (มหาชน) หรือพนกังาน
กลุ่มที่บริษ ัทในเครือของ บริษ ัท 
ปตท.จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้น หรือ
พนกังานบริษทั ที่เคยมีข้อตกลงให้
ความร่วมมือกบัสหกรณ์ฯ 

ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิก
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

      (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

      (2) เป็นบุคคลธรรมดา ผูม้ีสัญชาติ
ไทย และบรรลุนิติภาวะ  

      (3) เป็นพนกังานสังกดั บริษทั ปตท.
จ ากดั (มหาชน) หรือพนกังานประจ า 
ของสหกรณ์  ห รือพนักงานสังกดั
บริษทัในเครือของบริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) หรือพนกังานกลุ่มที่บริษทั
ในเค รื อของ  บริ ษ ัท  ปตท.จ าก ัด 
(มหาชน) ถือหุ้น หรือพนักงานของ
บริษ ัท  ที่ เ ค ย เ ป็นสม า ชิก  และมี
ขอ้ตกลงให้ความร่วมมือกบัสหกรณ์ฯ  

เพื่อให้สอดคลอ้งกบั 
พระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
และเพื่อให้สมาชิกที่เคยเป็น
พนกังานของบริษทัที่เคยมี
ขอ้ตกลงกบัสหกรณ์สามารถ
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ต่อ
ได ้โดยไม่รวมถงึพนกังานที่
เขา้ท างานใหม่ 
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      (4) เป็นผู้มีความประพฤติและมี
นิสัยดีงาม 

      (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นที่มีวตัถุประสงค์ใน
การให้กูย้ืมเงิน  

      (6) เป็นผูม้สีัญชาติไทย 

       (4) เป็นผู้มีความประพฤติและมี
นิสัยดีงาม 

      (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์
ออมทรัพยอ์ื่นที่มีวตัถุประสงคใ์นการ
ให้กูย้ืมเงิน  

6. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 44 สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากการเป็นพนักงาน หรืองานประจ าตาม   

ข้อ 33(3) โดยไม่มคีวามผิด 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือ
ออกจากการเป็นพนกังาน หรืองาน
ประจ าตาม ข้อ 33(3) โดยไม่มี
ความผิด   

หากมีความประสงคจ์ะคง
สภาพการเป็นสมาชิกต่อไปโดยไม่
ลาออกจากสหกรณ์ ต้องมีหน้ีค้าง
ช าระได้ไม่เกนิมูลค่าหุ้นที่ช  าระแลว้ 
โดยไดร้ับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 สมาชิกตามวรรคหน่ึง มี
สิทธิกูเ้งินไดต้ามระเบียบสหกรณ์
แต่ไม่เกนิมูลค่าหุ้นที่ช  าระแลว้          

 

 

ข้อ  44. สมาชิกที่โอน หรือย้ายออกนอก
บริษัท ตามข้อ 33(3) หรือออกจากการ
เป็นพนกังาน หรืองานประจ าโดยไม่มี
ความผิด   

     หากมีความประสงคจ์ะคงสภาพการ
เป็นสมาชิกต่อไปโดยไม่ลาออกจาก
สหกรณ์ ต้องมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน
ต่อเน่ืองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 48 
เดือน และมีค่าหุ้นสะสมเป็น
จ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 
100,000.00  บาท (หน่ึงแสนบาท
ถว้น)  

(2) ตอ้งท าหนงัสือแสดงความ
ประสงคค์งสภาพการเป็นสมาชิก
ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

(3) ตอ้งมีหน้ีค้างช าระไดไ้ม่เกินมูลค่า
หุ้นที่ช  าระแล้ว  

(4) ตอ้งไดร้ับอนุมตัิจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

เพื่อให้เกดิความชดัเจน 
ส าหรับการพิจารณาของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
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           สมาชิกตามวรรคหน่ึง มีสิทธิกู ้
เงินไดต้ามระเบียบสหกรณ์แต่ไม่เกนิ
มูลค่าหุ้นที่ช  าระแลว้            

7. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ  53  อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  53.  อ านาจหน้าที่ของที่ประชุม
ใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอ  านาจในการ
พิจารณาวนิิจฉยักจิการทั้งปวงของ
สหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
       (1) รับทราบเร่ืองรับสมาชิกเขา้
ใหม่และออกจากสหกรณ์ 
       (2) วนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของ
ผูส้มคัรซ่ึงมไิดร้ับเลอืกเขา้เป็น
สมาชิก หรือสมาชิกที่ถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ 
       (3) พิจารณาเลือกตั้ง หรือถอด
ถอนกรรมการด าเนินการทั้งคณะ
หรือบางคน และผูต้รวจสอบกจิการ 
       (4) รับทราบรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
ของคณะกรรมการด าเนินการและ
รายงานของผูต้รวจสอบกจิการของ
สหกรณ์ 
       (5) พิจารณาอนุมตัิงบดุลของ
สหกรณ์ 
       (6) พิจารณาจดัสรรก  าไรสุทธิ
ประจ าปีของสหกรณ์ 
       (7) พิจารณาก  าหนดบ าเหนจ็
และค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานของ
กรรมการด าเนินการผูต้รวจสอบ

ข้อ  53.  อ านาจหน้าที่ของที่ประชุม
ใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอ  านาจในการ
พิจารณาวนิิจฉยักจิการทั้งปวงของ
สหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
       (1) รับทราบเร่ืองรับสมาชิกเขา้
ใหม่และออกจากสหกรณ์ 
       (2) วนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของ
ผูส้มคัรซ่ึงมไิดร้ับเลอืกเขา้เป็นสมาชิก 
หรือสมาชิกที่ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
       (3) พิจารณาเลือกตั้ง หรือถอด
ถอนกรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือ
บางคน และผูต้รวจสอบกจิการ 
       (4) รับทราบรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
ของคณะกรรมการด าเนินการและ
รายงานของผูต้รวจสอบกจิการของ
สหกรณ์ 
       (5) พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน
ประจ าปี ของสหกรณ์ 
       (6) พิจารณาจดัสรรก  าไรสุทธิ
ประจ าปีของสหกรณ์ 
       (7) พิจารณาก  าหนดบ าเหนจ็และ
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานของ
กรรมการด าเนินการ ผูต้รวจสอบ
กจิการ และก  าหนดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจบญัชีของผูส้อบบญัชี 

1. เพือ่ให้เป็นไปตาม 
พระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ.
2542 มาตรา 66 และ มาตรา 
90 
2. เพือ่ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการด าเนินงาน
และการก  ากบัดูแลสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 
 ขอ้  5(3) , (7) , 14 ,ขอ้18(4) , 
และขอ้ 20 วรรคทา้ย   
3. เพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ย
การตรวจสอบกจิการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขอ้ 12 
4. แกไ้ข   “งบดุล”  เป็น “งบ
การเงินประจ าปี” ตามมาตรา 
66 แห่งพระราชบญัญตัิ
สหกรณ์ พ.ศ.2542  
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กจิการ และก  าหนดค่าธรรมเนียม
การตรวจบญัชีของผูส้อบบญัช ี
       (8) พิจารณาคดัเลือกผูส้อบ
บญัชี  เพือ่เสนอให้นายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตั้ง 
       (9) พิจารณาก  าหนดวงเงินซ่ึง
สหกรณ์อาจกูย้ืมหรือค ้าประกนั 
       (10) รับทราบแผนงานและ
งบประมาณประจ าปีของสหกรณ์ 
       (11) พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
        (12) รับทราบเร่ืองการ
ด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุม
สหกรณ์ หรือองคก์ารอื่นที่สหกรณ์
น้ีเป็นสมาชิก และหรือถือหุ้นอยู ่
         (13) พเิคราะห์และปฏิบตัิตาม
หนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ 
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี 
หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
         (14) พิจารณาก  าหนดกรอบ
นโยบาย ขอ้เสนอแนะหรือ
ค าแนะน าให้คณะกรรมการ
ด าเนินการน าไปพิจารณาให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 

       (8) พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี  
เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้ง 
       (9) พิจารณาก  าหนดวงเงินซ่ึง
สหกรณ์อาจกูย้ืมหรือค ้าประกนั 
       (10) รับทราบแผนงานและ
งบประมาณประจ าปีของสหกรณ์ 
       (11) พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
        (12) รับทราบเร่ืองการด าเนินงาน
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ หรือ
องคก์ารอื่นที่สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก 
และหรือถือหุ้นอยู ่
         (13) พเิคราะห์และปฏิบตัิตาม
หนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ 
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี 
หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
         (14) พิจารณาก  าหนดกรอบ
นโยบาย ขอ้เสนอแนะหรือค าแนะน า
ให้คณะกรรมการด าเนินการน าไป
พิจารณาให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
        (15) รับทราบนโยบายและ
กระบวนการบริหารความเส่ียงดา้น
ต่างๆ ของสหกรณ์ 
        (16) พิจารณาอนุมตัินโยบายและ
แผนเกีย่วกบัการฝาก การลงทุน การ
กูย้ืมจากสหกรณ์อื่นและ สถาบนั
การเงิน  และการค ้าประกนั 
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        (17) รับทราบผลประโยชนแ์ละ
ค่าตอบแทนที่กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้ี
อ  านาจในการจดัการ และที่ปรึกษา
ของสหกรณ์ ไดร้ับจากสหกรณ์นั้นใน
รอบปีบญัชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์
แสดงรายละเอยีดดงักล่าวเป็น
รายบุคคลในรายงานประจ าปี 
        (18) รับทราบขอ้มลูการถูกร้อง
ทุกขก์ล่าวโทษ การถกูด าเนินคดี การ
ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของ
สหกรณ์ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 
พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการ
ป้องกนัไม่ให้ถูกร้องทุกขก์ล่าวโทษ
ถูกด าเนินคดี ถูกร้องเรียน และถูก
ลงโทษในเร่ืองดงักล่าวอีก 
        (19) รับทราบรายการอื่นที่
คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่มี
มติให้เปิดเผยแกส่มาชิก 
        (20) รับทราบรายการอื่นตามที่
นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก  าหนด 
        (21) ให้ความเห็นชอบ การขาย 
ให้  ห รือใช้เ ช่าทรัพย์สินใดๆ แก่
กรรมการ ผู้จดัการ ผู ้มีอ  านาจในการ
จดัการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้
ซ่ึง เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าว และ
การรับซ้ือ หรือเช่าทรัพยสิ์นใดๆ จาก
บุคคลดงักล่าวหรือผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องกบั
บุ ค ค ล ดัง ก ล่ า ว   ต้ อ ง เ ป็ น ก า ร
ด าเนินการตามมูลค่าทรัพย์สินนั้ น 
โ ด ย ถื อ เ อ า ร า ค า ต า ม บัญ ชีขอ ง
สินทรัพย์ของสหกรณ์นั้นหรือราคา
ตลาดตามมาตรฐานการบัญชีของ
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ทรัพย์สินนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูง
กวา่ 
        (22) รับทราบมาตรการแกไ้ข
ปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่
สมาชิก 
        (23) พิจารณาการแยกสหกรณ์  
การควบสหกรณ์ 

8. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ  54 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ 54. การเลือกตั้งและการด ารง
ต าแหน่ง ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการด าเนินการ สิบห้าคน 
ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลอืกตั้งจาก
สมาชิก ที่ไดร้ับการสรรหาจาก
สมาชิกในเขตเลือกตั้งต่างๆการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ด ารงต าแหน่ง ให้เลือกโดยวธีิเลือก
ประธานกรรมการหน่ึงคน และ 
กรรมการอื่นอีกสิบส่ีคน ให้
คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง
ระหวา่งกนัเองเป็น รองประธาน
กรรมการหน่ึงคนหรือหลายคน 
เลขานุการหน่ึงคน และเหรัญญิก
หน่ึงคน และจะให้มี
ผูช่้วยเลขานุการ หรือผูช่้วยเหรัญญิก
ดว้ยกไ็ด ้นอกนั้นเป็นกรรมการ 

 

ข้อ 54. การเลือกตั้งและการด ารง
ต าแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ
ด าเนินการ สิบห้าคน ซ่ึงที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ที่ไดร้ับการ
สรรหาจากสมาชิกในเขตเลือกตั้งต่าง 
ๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการด ารงต าแหน่ง ให้เลือกโดย
วธีิเลือกประธานกรรมการหน่ึงคน 
และ กรรมการอื่นอีกสิบส่ีคน ให้
คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง
ระหวา่งกนัเองเป็น รองประธาน
กรรมการหน่ึงคนหรือหลายคน 
เลขานุการหน่ึงคน และเหรัญญิกหน่ึง
คน และจะให้มีผูช่้วยเลขานุการ หรือ
ผูช่้วยเหรัญญกิดว้ยกไ็ด ้นอกนั้นเป็น
กรรมการ 
           สหกรณ์ตอ้งมีกรรมการซ่ึงเป็น
ผูม้ีคุณวฒุิดา้นการเงิน การบญัชี การ
บริหารจดัการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่าน
การฝึกอบรมตามหลกัสูตรในดา้น
ดงักล่าวหรือดา้นอื่นตามที่
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์

เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการด าเนินงาน
และการก  ากบัดูแลสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564    
ขอ้ 8 
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แห่งชาติก  าหนด อย่างนอ้ย 3 คน โดย
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

9. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ  55  ลกัษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็นกรรมการด าเนินการ 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  55.  ลกัษณะต้องห้ามของบุคคล

ที่จะเป็นกรรมการด าเนนิการ ห้ามมิ

ให้บุคคลซ่ึงมลีกัษณะดงัต่อไปน้ี
เป็นหรือท าหนา้ที่กรรมการ
ด าเนินการ 

(1) เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ  าคุก ใน
ความผิดเกีย่วกบัทรพัยท์ี่กระท าโดย
ทุจริต 

(2) เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากราชการ องคก์าร หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐาน

ทุจริตต่อหนา้ที่ 
(3) เคยถกูให้พน้จากต าแหน่ง
กรรมการ หรือมีค  าวนิิจฉยั เป็น

ที่สุดให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ
ตามมาตรา 22 (4) แห่ง พ.ร.บ. 
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

(4) เคยถกูที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนออกจากต าแหน่ง
กรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที่ 

สมาชิก ซ่ึ ง เคยผิดนัดการ ส่ ง

เงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าต้นเงิน หรือ
ดอกเบี้ ย เวน้แต่การผิดนดันั้นมิได้
เกิดขึ้ นจากการกระท าของตนเอง 

ข้อ  55.  ลกัษณะต้องห้ามของบุคคล 

ที่จะเป็นกรรมการด าเนนิการ ห้ามมิ

ให้บุคคลซ่ึงมลีกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็น
หรือท าหนา้ที่กรรมการด าเนินการ 
(1) เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค า

พิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ  าคุก ในความผิด
เกีย่วกบัทรัพยท์ี่กระท าโดยทุจริต 
(2) เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากราชการ องคก์าร หรือ

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐาน
ทุจริตต่อหนา้ที่ 
(3) เคยถกูให้พน้จากต าแหน่ง

กรรมการ หรือมีค  าวนิิจฉยั เป็นที่สุด
ให้พน้จากต าแหน่งกรรมการตาม
มาตรา 22 (4) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ 

พ.ศ. 2542 
(4) เคยถกูที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอด
ถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ 

เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที ่
(5) เคยถกูธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก  ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ

ส านกังานคณะกรรมการก  ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ 

ผูจ้ดัการ ผูม้ีอ  านาจในการจดัการ หรือ

เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการด าเนินงาน
และการก  ากบัดูแลสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564     
ขอ้ 9 
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และหรือผู้ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ประจ า
ในสหกรณ์น้ีไม่มีสิทธิไดร้ับเลือกตั้ง
เ ป็นกร รมก ารด า เ นินก ารขอ ง

สหกรณ์ 
 
 
 

ที่ปรึกษาของผูใ้ห้บริการทางการเงิน
ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก  ากบัดูแลของ
หน่วยงานดงักล่าว เวน้แต่จะพน้

ระยะเวลาที่ก  าหนดห้ามด ารงต าแหน่ง
ดงักล่าวแลว้ หรือไดร้ับการยกเวน้จาก
หน่วยงานก  ากบัดูแล แลว้แต่กรณี 

(6) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการ
ประกอบธุรกจิหรือการด าเนินกจิการ 
ใด ๆ อนัผิดกฎหมาย ที่มีลกัษณะเป็น

การหลอกลวงผูอ้ื่นหรือฉ้อโกง
ประชาชน 
(7) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(8) เป็นกรรมการหรือผูจ้ดัการของ

สหกรณ์อื่น เวน้แต่เป็นกรรมการของ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็น
สมาชิกอยู่ไดอ้ีกไม่เกนิหน่ึงแห่ง 

(9) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซ่ึงพน้
จากต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์นั้นไม่
เกนิหน่ึงปี หรือเป็นผูจ้ดัการสหกรณ์

ซ่ึงพน้จากต าแหน่งกรรมการของ
สหกรณ์นั้นไม่เกนิหน่ึงปี แลว้แต่กรณี 
(10) ผิดนดัช าระเงินตน้หรือดอกเบี้ย

เกนิกวา่เกา้สิบวนักบันิติบุคคลที่เป็น
สมาชิกของบริษทัขอ้มูลเครดิตตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกจิ

ขอ้มูลเครดิตในระยะเวลาสองปีกอ่น
วนัที่ไดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
(11) ผิดนดัช าระตน้เงินหรือดอกเบี้ย
กบัสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกใน

ระยะเวลาสองปีทางบญัชีกอ่นวนัที่
ไดร้ับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวนัที่
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ท าสัญญาจา้งเป็นผูจ้ดัการหรือใน
ขณะที่ด  ารงต าแหน่งนั้น 

10. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั โดยเพิม่ ข้อ  55/1  การตรวจสอบคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของ

คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ไม่ม ี ข้อ 55/1.  การตรวจสอบคุณสมบัติ
และลกัษณะต้องห้ามของ
คณะกรรมการด าเนินการ  
    ให้ผูซ่ึ้งไดร้ับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการตอ้งจดัท าหนงัสือพร้อมลง
ลายมือช่ือยื่นต่อสหกรณ์เพื่อรับรอง
ตนเองวา่ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
มาตรา 52 แห่ง พระราชบญัญตัิ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 และมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามอื่นตาม
กฎกระทรวงและขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ ขอ้ 65 และแนบเอกสาร
หลกัฐานที่เกีย่วขอ้งประกอบดว้ย 
ภายในเจด็วนันบัแต่วนัที่ไดร้ับเลือก
หรือไดร้ับแต่งตั้ง 
      ใหส้หกรณ์ด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งห้าม และ
เอกสารหลกัฐานที่เกีย่วขอ้งของ
บุคคลซ่ึงไดร้ับการเลอืกตั้งเป็น
กรรมการภายในเจด็วนันบัแต่วนัที่
ไดร้ับเอกสารหลกัฐานตามวรรคหน่ึง 
หากเอกสารหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่ครบถว้น สหกรณ์จะแจง้เป็น
หนงัสือให้บุคคลดงักล่าวส่งเอกสาร
หลกัฐานเพิ่มเติมภายในเจด็วนันบัแต่
วนัที่ไดร้ับแจง้ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการด าเนินงาน
และการก  ากบัดูแลสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564     
ขอ้ 10 
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         ในกรณีที่ปรากฏวา่ผูซ่ึ้งไดร้ับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการขาด
คุณสมบตัิหรือมลีกัษณะตอ้งห้ามเป็น
กรรมการให้คณะกรรมการด าเนินการ 
แจง้เหตุที่ขาดคุณสมบตัิหรือมี
ลกัษณะตอ้งห้ามให้กรรมการรายนั้น
ทราบ เพื่อหยุดปฏิบตัิหนา้ที่และพน้
จากต าแหน่งทนัที 
 

11. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั  ข้อ  58 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ  58.  อ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการด าเนินการ ให้

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
เป็น  ผูด้  าเนินกจิการ และเป็นผูแ้ทน
สหกรณ์ในกจิการอนัเกีย่วกบั
บุคคลภายนอก  เพื่อการน้ี

คณะกรรมการด าเนินการจะ
มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือ
หลายคน หรือผูจ้ดัการท าการแทนก็

ได ้
ในการด าเนินกิจการตามวรรค

หน่ึง  คณะกรรมการด าเนินการตอ้ง

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค  าสัง่ มติของ
คณะกรรมการด าเนินการ และมติ

ของที่ประชุมใหญ่ เพื่อส่งเสริม
ผลประโยชนข์องสมาชิก และความ
เจริญแกก่จิการของสหกรณ์ ซ่ึง

รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

ข้อ  58.  อ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการด าเนินการ ให้

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็น  
ผูด้  าเนินกจิการ และเป็นผูแ้ทน
สหกรณ์ในกจิการอนัเกีย่วกบั
บุคคลภายนอก  เพื่อการน้ี

คณะกรรมการด าเนินการจะ
มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือ
หลายคน หรือผูจ้ดัการท าการแทนก็

ได ้
ในการด าเนินกิจการตามวรรค

หน่ึง  คณะกรรมการด าเนินการตอ้ง

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค  าสัง่ มติของ
คณะกรรมการด าเนินการ และมติของ

ที่ประชุมใหญ่ เพือ่ส่งเสริม
ผลประโยชนข์องสมาชิก และความ
เจริญแกก่จิการของสหกรณ์ ซ่ึง

รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

1. เพือ่ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการด าเนินงาน
และการก  ากบัดูแลสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 
ขอ้ 5 และขอ้ 6 
2. แกไ้ข   “งบดุล”  เป็น “งบ
การเงินประจ าปี” ตามมาตรา 
66 แห่งพระราชบญัญตัิ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 
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(1) ด  าเนินการในเร่ืองการรับ 
สมาชิก และออกจากสหกรณ์ 
ตลอดจนดูแลให้ปฏิบตัิการต่างๆ 

ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ 
และมติของสหกรณ์ 
(2) พิจารณาด าเนินการในเร่ือง 

การรับฝาก การกูย้มืเงิน การใหเ้งินกู ้
และการฝากหรือการลงทุนของ
สหกรณ์ 

(3) ด  าเนินการเกีย่วกบัการ 
ประชุมใหญ่  เสนองบดุลและ
รายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุม

ใหญ่ 
(4) เสนอการจดัสรรก  าไรสุทธิ 
ประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ 

(5) จดัท าและเสนอแผนงานใน 
การด าเนินงานรวมทั้งงบประมาณ
ประจ าปีเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามญั

รับทราบ 
(6) พิจารณาก  าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ย

ประชุมของกรรมการด าเนินการ 
คณะกรรมการอื่น คณะท างาน ที่
ปรึกษา ผูต้รวจสอบกจิการ ผู ้

ตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และ
บุคคลอื่นที่ท  าประโยชนใ์ห้แก่
สหกรณ์ 
(7) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง 

และก  าหนดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบ
กจิการ 

(1) ด  าเนินการในเร่ืองการรับ 
สมาชิก และออกจากสหกรณ์ 
ตลอดจนดูแลให้ปฏิบตัิการต่างๆ ตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติ

ของสหกรณ์ 
(2) ก  าหนดนโยบายและแผน 
เกีย่วกบัการฝาก การลงทุน การกูย้ืม

จากสหกรณ์อื่นและ สถาบนัการเงิน  
และการค ้าประกนัเพื่อเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณา

อนุมตัิ 
(3) พิจารณาด าเนินการในเร่ือง 
การรับฝาก การกูย้มืเงิน การใหเ้งินกู ้

และการฝากหรือการลงทุนของ
สหกรณ์เพื่อเสนอตอ่ที่ประชุมใหญ่
อนุมตัิ 
(4) ด  าเนินการเกีย่วกบัการ 

ประชุมใหญ่  เสนองบการเงิน
ประจ าปี  และรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์

ต่อที่ประชุมใหญ่ 
(5) เสนอการจดัสรรก  าไรสุทธิ 
ประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ 

(6) จดัท าและเสนอแผนงานใน 
การด าเนินงานรวมทั้งงบประมาณ
ประจ าปีเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามญั

รับทราบ 
(7) พิจารณาก  าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง 
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ย
ประชุมของกรรมการด าเนินการ 

คณะกรรมการอื่น คณะท างาน ที่
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(8) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง และ
ก  าหนดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบ
ภายใน 

(9) ก  าหนดระเบียบต่างๆ ของ
สหกรณ์ 
(10) จดัให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึง

บรรดาทะเบียน สมุดบญัชี เอกสาร
หลกัฐานทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการด าเนินงานของสหกรณ์ 

(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเขา้
เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ และ
องคก์ารอื่น 
(12) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน 
เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินกจิการ

ของสหกรณ์ 
(13) พิเคราะห์และปฏิบตัิตาม
หนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ 

หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี 
หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซ่ึงนาย

ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่
บรรดาสมาชิก เจา้หนา้ที่ของ

สหกรณ์ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทัว่ไป เพื่อให้กจิการของ
สหกรณ์ด าเนินไปดว้ยดี 
(15) พิจารณารายงานของ

คณะกรรมการอื่น ผูต้รวจสอบ

ปรึกษา ผูต้รวจสอบกจิการ  
ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และ
บุคคลอื่นที่ท  าประโยชนใ์ห้แก่

สหกรณ์  
(8) เสนอและด าเนินการเกีย่วกบั
หลกัเกณฑแ์ละการสรรหา 

ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์  
(9) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง และ
ก  าหนดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบ

ภายใน 
(10) ก  าหนดระเบียบต่างๆ ของ
สหกรณ์ 
(11) จดัให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึง

บรรดาทะเบียน สมุดบญัชี เอกสาร
หลกัฐานทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการด าเนินงานของสหกรณ์ 

(12) พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเขา้
เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ และ
องคก์ารอื่น 

(13) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและ
ก  าหนดอ านาจหนา้ที่คณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะท างาน เพื่อท าหนา้ที่และ
รับผิดชอบการด าเนินการเฉพาะดา้น 
ซ่ึงอย่างนอ้ยตอ้งมีคณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียง โดยมีอ  านาจหนา้ที่
ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
ก  าหนด  
(14) พิเคราะห์และปฏิบตัิตามหนงัสือ

ของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรอง
นายทะเบียนสหกรณ์ หรือผูต้รวจการ
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กจิการ ความเห็นของผูจ้ดัการ หรือ
สมาชิกเกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ 
(16) เชิญสมาชิก หรือบุคคล 

ภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการด าเนินการ หรือ
อนุกรรมการ ตลอดจนก  าหนด

ค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
(17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดี
เกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ หรือ

ประนีประนอมยอมความ หรือมอบ
ขอ้พิพาทให้อนุญาโตตุลาการช้ีขาด 
(18) กระท าการอื่น เกีย่วกบั
ทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงค์

ของสหกรณ์ 
(19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์ 

เพื่อเขา้ประชุมใหญ่และออกเสียงใน
การประชุมใหญ่ของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ

ชุมนุมสหกรณ์หรือองคก์ารอื่น ซ่ึง
สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกหรือผูถ้ือหุ้น 
ทั้งน้ีตามที่ขอ้บงัคบั หรือระเบียบ

ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือ
องคก์ารนั้นก  าหนดไว ้

(20) พิจารณามอบหมายอ านาจ
หนา้ที่ในการด าเนินงานให้แก่
ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือ

สหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี หรือ
พนกังานเจา้หนา้ที่ซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 

(15) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่
บรรดาสมาชิก เจา้หนา้ที่ของสหกรณ์
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว่ไป 

เพื่อให้กจิการของสหกรณ์ด าเนินไป
ดว้ยดี 
(16) พิจารณารายงานของ

คณะกรรมการอื่น ผูต้รวจสอบกจิการ 
ความเห็นของผูจ้ดัการ หรือสมาชิก
เกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ 
(17) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอก

ที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการด าเนินการ หรือ
อนุกรรมการ ตลอดจนก  าหนด

ค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
(18) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเกีย่วกบั
กจิการของสหกรณ์ หรือ

ประนีประนอมยอมความ หรือมอบ
ขอ้พิพาทให้อนุญาโตตุลาการช้ีขาด
(19) กระท าการอื่น เกีย่วกบัทรัพยสิ์น 

ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 
(20) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

ด าเนินการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์ 
เพื่อเขา้ประชุมใหญ่และออกเสียงใน
การประชุมใหญ่ของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ

ชุมนุมสหกรณ์หรือองคก์ารอื่น ซ่ึง
สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกหรือผูถ้ือหุ้น 
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ผูจ้ดัการ หรือบุคคลที่เกีย่วขอ้งได้
ตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีตามที่ขอ้บงัคบั หรือระเบียบของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือองคก์าร

นั้นก  าหนดไว ้
(21) พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ที่
ในการด าเนินงานให้แกป่ระธาน

กรรมการ รองประธานกรรมการ 
เลขานุการ เหรัญญกิ หรือผูจ้ดัการ 
หรือบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ามความ

เหมาะสม 
(22) ก  าหนดนโยบาย ทิศทาง และ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของ
สหกรณ์เพื่อเสนอ ที่ประชุมใหญ่

พิจารณาอนุมติั รวมทั้งก  ากบัดูแลให้
ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายดงักล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
(23) จดัให้มีขอ้ก  าหนดเกีย่วกบั
จริยธรรมของกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้ี

อ  านาจในการจดัการ ที่ปรึกษาของ
สหกรณ์ และเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิของสหกรณ์

(24) จดัให้มีนโยบายและกระบวนการ
บริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ โดยอย่างนอ้ย จะตอ้ง

ครอบคลุมถงึความเส่ียงดา้นสินเช่ือ
การลงทุน สภาพคล่อง และ
ปฏิบติัการ รวมทั้งจดัให้ม ีการ
ทบทวนนโยบายและกระบวนการ

บริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ 
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พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการ 
ดงักล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
(25) ก  ากบัดูแลฝ่ายจดัการให้จดัการ

งานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และด าเนินกจิการ ตามกฎหมายวา่
ดว้ยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่

เกีย่วขอ้งอย่างเคร่งครัด 
(26) จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบกจิการที่มี

ประสิทธิภาพ 
(27) ก  ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการรายงาน
เร่ืองทีส่ าคญัของสหกรณ์ต่อ
คณะกรรมการอย่างรวดเร็ว และมี

กระบวนการน าเสนอขอ้มูลและ
ขอ้เทจ็จริงอย่างครบถว้นเพื่อให้
คณะกรรมการสามารถปฏิบตัิ ตาม

อ านาจหน้าที่ไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
(28) ก  ากบัดูแลสหกรณ์ให้มีการจดัท า
และเกบ็รักษาบญัชีและเอกสารที่

เกีย่วขอ้งเพื่อแสดง ฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานที่แทจ้ริงของ
สหกรณ์ โดยตอ้งเปิดเผยให้สมาชิก

ไดร้ับทราบและสามารถตรวจสอบได้
(29) ก  ากบัดูแลสหกรณ์ให้มีการจดัส่ง
ขอ้มูลและรายงานต่าง ๆ ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ และกฎหมาย
อื่นที่เกีย่วขอ้งภายในระยะเวลาที่
ก  าหนด 
(30) ปฏิบตัิตามและก  ากบัดูแล

สหกรณ์ให้ด  าเนินการตามกฎหมายวา่
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ดว้ยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

12. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั โดยเพิม่ ข้อ  69/1  คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ไม่ม ี ข้อ 69/1 คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเส่ียง ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการ 
เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความ

เส่ียงจ านวน 5 คน โดยให้มีต  าแหน่ง
ประธานกรรมการคนหน่ึงและ 
เลขานุการคนหน่ึง นอกนั้นเป็น
อนุกรรมการ 

         คณะกรรมการด าเนินการอาจ
แต่งตั้งบุคคลภายนอกทีเ่ป็น
ผูท้รงคุณวฒุิเป็นที่ปรึกษา 

คณะอนุกรรมการได ้
         คณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียงใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบั

ก  าหนดเวลาของ คณะกรรมการ
ด าเนินการซ่ึงตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียงนั้น 

          ให้คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียงประชุมกนัตามคราวที่มีกจิ
ธุระ หรือมีการประชุมกนั เดือนละ
หน่ึงครั้ งเป็นอย่างนอ้ยและให้

ประธานอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียง หรือเลขานุการนดัเรียกประชุม
ได ้    

        ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง ตอ้งมีอนุกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ย
การรับจดทะเบียนขอ้บงัคบั
เกีย่วกบัคณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียงและ
คณะอนุกรรมการการลงทุน 
พ.ศ. 2564 ขอ้ 5 (1) 
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มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ กึ่งหน่ึงของ
จ านวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม   

     ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการ ใน

การประชุมคราวถดัไปทราบและ
พิจารณา 

13. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั โดยเพิม่ ข้อ  69/2  อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ไม่ม ี ข้อ 69/2 อ านาจหน้าที่ของ

คณะอนุกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

 ให้คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียง มีอ  านาจและหนา้ที่
ด  าเนินการตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือค าสั่ง

ของสหกรณ์ในส่วนที่เกีย่วขอ้ง 
ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
         (1) ศึกษา วเิคราะห์ และ

ก  าหนดนโยบายการบริหารความ
เส่ียงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
ด  าเนินการพิจารณา โดย

ครอบคลุมถงึ ความเส่ียงประเภท
ต่าง ๆ เช่น ความเส่ียงดา้น
สินเช่ือ การลงทุน สภาพคล่อง 

ปฏิบตัิการและดา้นอื่น ๆ ให้
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการอนุมตัิ 
        (2) มีอ  านาจตดัสินใจในการ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการรับ

จดทะเบียนขอ้บงัคบัเกีย่วกบั
คณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียงและคณะอนุกรรมการการ

ลงทุน พ.ศ. 2564 ขอ้ 5(2) และ     
ขอ้ 5(2.1) 
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ด าเนินการใด ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
ภายใตข้อบเขตความรับผิดชอบ 
ที่คณะกรรมการด าเนินการ

ก  าหนด 
        (3) ประเมิน ติดตาม ก  ากบั
ดูแล และทบทวนความเพียงพอ

ของนโยบายเกีย่วกบัการบริหาร 
ความเส่ียงเพื่อให้กระบวนการ
บริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
        (4) รายงานแผนการ
ด าเนินงานที่ควรปรับปรุงแกไ้ข 
ตลอดจนปัจจยัและปัญหาที่มี

นยัส าคญัให้แกค่ณะกรรมการ
ด าเนินการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
การด าเนินกจิการของสหกรณ์ 

        (5) ก  ากบัดูแลเร่ืองธรรมา 
ภิบาลเกีย่วกบัการบริหารความ
เส่ียง 

        (6) รายงานผลการ
ปฏิบตัิงานให้คณะกรรมการ
ด าเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่

ทราบโดย แสดงรายละเอยีดใน
รายงานประจ าปี 
        (7) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่

คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมาย 
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14. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั โดยเพิม่ ข้อ 69/3  คณะอนุกรรมการการลงทุน  

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ไม่ม ี ข้อ 69/3 คณะอนุกรรมการการลงทุน 

ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ง
กรรมการด าเนินการเป็น

คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรการ
การลงทุนจ านวน  5 คน และตอ้งไม่มี
กรรมการด าเนินการที่เป็น

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง
เป็นอนุกรรมการดว้ย โดยให้มี
ต  าแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง
และเลขานุการคนหน่ึง นอกนั้นเป็น

อนุกรรมการ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกที่เป็นผูท้รงคุณวฒุิเป็น

ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการได ้
   คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่
ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบั ก  าหนดเวลา

ของคณะกรรมการ ด  าเนินการซ่ึงตั้ง
คณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 
   ให้คณะอนุกรรมการการลงทุน

ประชุมกนัตามคราวที่มีกจิธุระ หรือมี
การประชุมกนั เดือนละหน่ึงครั้ งเป็น
อย่างนอ้ยและให้ประธาน
อนุกรรมการการลงทุน หรือ

เลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
   ในการประชุมคณะอนุกรรมการการ
ลงทุน ตอ้งมอีนุกรรมการมาประชุม

ไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึง ของจ านวน
อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ย

การรับจดทะเบียนขอ้บงัคบั
เกีย่วกบัคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียงและ

คณะอนุกรรมการการลงทุน 
พ.ศ. 2564 ขอ้ 5(1) 
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ประชุม 
   ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะอนุกรรม 
การการลงทุนให้เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการ ในการประชุมคราวถดัไป
ทราบและพิจารณา 

15. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั โดยเพิม่ ข้อ 69/4  อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน  

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ไม่ม ี ข้อ 69/4 อ านาจหน้าที่ของ

คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้

คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอ  านาจ
และ หนา้ที่ด  าเนินการตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือค าสั่งของ
สหกรณ์ในส่วนที่เกีย่วขอ้ง ซ่ึงรวมทั้ง 
ในขอ้ต่อไปน้ี 

    (1)  ศึกษา วิ เคราะห์  และก  าหนด
นโยบายและแผนเกี่ยวกบัการลงทุน
ประจ าปีให้สอดคลอ้งกบั นโยบายด้าน
การบริหารความเส่ียงโดยรวม และ

เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
เพื่อเสนอให้ที่ประชุม ใหญ่อนุมตัิ 
    (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน

และแผนจัดการการลงทุน ภายใต้
ขอบเขตที่คณะกรรมการ ด  าเนินการ
ก  าหนด 

   (3) ประเมิน ติดตาม และก  ากบัดูแล
ผลประโยชนจ์ากการลงทุน และจดัให้
มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

   (4)  ก  าก ับดูแล เ ร่ืองธรรมาภิบาล
เกีย่วกบัการลงทุน 
   (5)  รายงานผลการปฏิบัติ ง านให้

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ย
การรับจดทะเบียนขอ้บงัคบั
เกีย่วกบัคณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียงและ
คณะอนุกรรมการการลงทุน 
พ.ศ. 2564 ขอ้ 5(2) และ     

ขอ้ 5(2.2) 
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คณะกรรมการด าเนินการทราบและ
รายงานผลการ ปฏิบตัิงานให้ที่ประชุม
ใหญ่ทราบในรายงานประจ าปี 

  (6) ปฏิบตัหินา้ที่อื่นตามที่
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

16. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ  70  ผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ 70.  ผู้ตรวจสอบกจิการ ให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกผูม้ีคุณวฒุิ ความรู้ 
ความสามารถในดา้นธุรกจิ การเงิน 
หรือการบญัชี หรือการเศรษฐกจิ 
หรือกฎหมาย หรือการสหกรณ์ ให้
เป็นผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์
ประจ าปี 

       จ  านวนผูต้รวจสอบกจิการตาม
วรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด  
โดยให้ที่ประชุมใหญ่เลอืกตั้ง
จ  านวน 3 คน และให้เลือกตั้งส ารอง
ไวอ้ีก 1 คน เผื่อกรณีผูต้รวจสอบ
กจิการ ที่ไดร้ับเลอืกตั้งปฏิบติัหนา้ที่
ไม่ได ้กรณีเป็นนิติบุคคลให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกเป็นผูต้รวจสอบ
กจิการ 1 นิติบุคคล และให้เลอืก
ส ารองไว ้1 นิติบุคคล เผื่อนิติบุคคล
ที่ไดร้ับเลือกแลว้ปฏิบตัิหนา้ที่ไม่ได ้
โดยให้ค  านึงถึงขนาดและปริมาณ
ธุรกจิของสหกรณ์ 
      ที่ ป ร ะ ชุ ม ใ หญ่ จ ะ เ ลื อ ก ตั้ ง
กรรมการด าเนินการ หรือผูซ่ึ้งด  ารง

ข้อ 70. ผู้ตรวจสอบกจิการ ให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล และเป็นผูท้ี่มคีุณวฒุิ
ความรู้ความสามารถในดา้นการเงิน 
การบญัชี การบริหารธุรกจิ 
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัสหกรณ์ และมี
คุณสมบตัิเป็นผูผ้่านการอบรมการ
ตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ไดร้ับ
การรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ รวมทั้งไมม่ีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ เป็นคณะผูต้รวจสอบกจิการ
ของสหกรณ์โดยมีจ  านวน 3 คน   

          คณะผูต้รวจสอบกจิการ ตอ้งมี
อย่างนอ้ยหน่ึงคนเป็นผูม้ีวฒุิการศึกษา
ไม่ต  ่ากวา่ปริญญาตรีดา้นการเงิน การ
บญัชี การบริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตร์ 
ให้มีประธานคณะหน่ึงคน มีหนา้ที่
ควบคุมดูแลการปฏิบตัิงานให้บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบกจิการ 
และให้ประกาศช่ือประธานคณะผู้

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์  

วา่ดว้ยการตรวจสอบกจิการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขอ้ 7 
และขอ้ 9  
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ต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์ 
เป็นผูต้รวจสอบกจิการไม่ได ้

ตรวจสอบกจิการให้ที่ประชุมใหญ่
ทราบดว้ย 

17. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ  70/1 ขั้นตอนและวธีิการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ  

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ 70/1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกจิการ ให้
คณะกรรมการด าเนินการประกาศ
รับสมคัรผูต้รวจสอบกจิการ และ
พิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบกจิการ 
ที่มีคุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะ
ตอ้งห้ามตามระเบียบ นายทะเบียน
สหกรณ์ก  าหนด และน าเสนอช่ือผู้
ตรวจสอบกจิการที่ผ่านการคดัเลือก
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวธีิ
ลงคะแนนเปิดเผย และให้ผูท้ีไ่ดร้ับ
เลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้
ตรวจสอบกจิการ หากมีคะแนน
เท่ากนัให้ประธานออกเสียงเพิม่อีก
หน่ึงเสียง และให้ผูท้ีไ่ดร้ับเลอืกตั้ง
ล  าดบัคะแนนรองลงมาเป็นผู้
ตรวจสอบกจิการส ารอง จ านวน 1 คน 
       กรณีผูต้รวจสอบกจิการไดพ้น้
จากต าแหน่งดว้ยเหตุตามขอ้ 70/3 
(2),(3),(4),(5) ให้ผูต้รวจสอบกจิการ
ส ารองปฏิบตัิงานไดท้นัทีเท่า
ระยะเวลาที่ผูต้รวจสอบกจิการคน
เดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกวา่จะมีการ
เลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการใหม ่

 

 ข้อ 70/1 ขั้นตอนวธีิการรับสมคัรและ
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ ให้
คณะกรรมการด าเนินการประกาศ
ขั้นตอนและวธีิการเลือกตั้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรให้สมาชิกทราบกอ่นวนั
ประชุมใหญ่ และให้ประกาศรับสมคัร
บุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นผูต้รวจ
สอบกจิการกอ่นวนัประชุมใหญ่ และ
พิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบกจิการที่
มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก  าหนด เพื่อน าเสนอช่ือผูท้ีผ่่านการ
คดัเลือกเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งตามประกาศ โดยผูส้มคัรเขา้
รับการเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกจิการ
ตอ้งแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ดว้ย 
และให้ผูท้ี่ไดร้ับเลอืกตั้งคะแนน
สูงสุดเป็นผูต้รวจสอบกจิการ หากมี
คะแนนเท่ากนัให้ประธานออกเสียง
เพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด ทั้งน้ี 
ให้ผูท้ี่ไดร้ับเลอืกตั้งล  าดบัคะแนน
รองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกจิการ
ส ารอง จ านวน 2 คน 
      กรณีมีผูต้รวจสอบกจิการคนใด
ตอ้งขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบ
กจิการตามขอ้ 70/3 (2) (3) (4) หรือ 
(5) ให้ผูต้รวจสอบกจิการส ารองเขา้

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์  
วา่ดว้ยการตรวจสอบกจิการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563        
ขอ้ 10 , ขอ้ 11 และ ขอ้ 13 
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ปฏิบตัิหนา้ที่ไดท้นัทีเท่าระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของผูซ่ึ้งตนแทน หรือจนกวา่
จะมีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการ
ใหม่ 

 18. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ  70/2 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ 70/2 การด ารงต าแหน่งผู้
ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบ
กจิการอยู่ในต าแหน่งไดม้ี
ก  าหนดเวลาหน่ึงปีทางบญัชี
สหกรณ์ถา้เมื่อครบก  าหนดเวลาแลว้
ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบ
กจิการคนใหม่กใ็ห้ผูต้รวจสอบ
กจิการคนเดิมปฏิบตัิหนา้ที่ไปพลาง
กอ่น        ผูต้รวจสอบกจิการทีพ่น้
จากต าแหน่งอาจไดร้ับเลือกตั้งซ ้าได ้

 

ข้อ 70/2  การด ารงต าแหน่งผู้
ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกจิการ
อยู่ในต าแหน่งไดม้ีก  าหนดเวลา 2 ปี
บญัชีสหกรณ์ เมื่อครบก  าหนดเวลา
แลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบ
กจิการคนใหม่ กใ็ห้ผูต้รวจสอบ
กจิการคนเดิมปฏิบตัิหนา้ที่อยู่ต่อไป
จนกวา่ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ง
ผูต้รวจสอบกจิการคนใหม ่
ผูต้รวจสอบกจิการที่พน้จาก

ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้ับการ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได ้ 
แต่ตอ้งไม่เกนิสองวาระติดต่อกนั 
กรณีผูต้รวจสอบกจิการขาดจากการ

เป็นผูต้รวจสอบกจิการกอ่นครบวาระ
ให้เลื่อนผู้ได้รับการเลือกตั้งส ารอง
ล าดบัถดัลงไปด ารงต าแหน่งแทนของ
ผู้ตรวจสอบกจิการที่ขาดจากการเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ 
หากไม่มีส ารองให้ก  าหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ งผู ้
ตรวจสอบกจิการใหม่ ในคราวประชุม
ใหญ่ครั้ งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบ
กิจการคนนั้ นข าดจากก าร เ ป็ นผู้
ตรวจสอบกิจการ และนบัวาระการ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย
การตรวจสอบกจิการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขอ้ 14 
และ ขอ้ 17 เพื่อให้เกดิความ
ต่อเน่ืองในการตรวจสอบ 
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ด ารงต าแหน่งของผูแ้ทนต่อเน่ืองจาก
ผูท้ี่ตนมาด ารงต าแหน่ง 
       กรณีผู้ตรวจสอบกจิการปฏิบตัิ

หนา้ที่จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง
แล้ว  แต่สหกรณ์ย ังไม่สามารถจัด
ประชุมใหญ่ได้ตามกฎหมาย  ให้
ผู ้ตรวจสอบกิจการยงัคงมีหน้าที่ตอ้ง
น าเสนอรายงาน ผลการตรวจสอบ
กิจการต่อที่ประชุมใหญ่ หน้าที่ของผู้
ตรวจสอบกิจการจะส้ินสุดลงเมื่อได้
เสนอรายงาน ผลการตรวจสอบกจิการ
ต่อที่ประชุมใหญ่แลว้    

19. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ  70/3 การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ 70/3 การพ้นจากต าแหน่งผู้
ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบ
กจิการตอ้งพน้จากต าแหน่ง เพราะ
เหตุอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
      (1) ถงึคราวออกตามวาระ 
      (2) ตาย 
      (3) ลาออก โดยแสดงเหตผุลเป็น
หนงัสือยื่นต่อประธานคณะผู้
ตรวจสอบกจิการหรือยื่นต่อ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
แลว้แต่กรณี 
      (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกจิการ
ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะ
หรือรายบุคคล 
       (5) นายทะเบียนสหกรณ์
วนิิจฉยัวา่ขาดคุณสมบตัิหรือมี

ข้อ 70/3 การขาดจากการเป็นผู้
ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกจิการ
ตอ้งขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบ
กจิการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
(1) พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
 (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็น
หนงัสือยื่นต่อประธานคณะผู้
ตรวจสอบกจิการหรือยื่นต่อ
คณะกรรมการด าเนินการและให้มีผล
วนัที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์มีมตริับทราบ 
  (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติ
ถอดถอนผูต้รวจสอบกจิการซ่ึงเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออก
จากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล  

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย
การตรวจสอบกจิการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขอ้ 15 
และ ขอ้ 16 
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ลกัษณะตอ้งห้ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด 

  (5) อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
วนิิจฉยัวา่ขาดคุณสมบตัิ หรือมี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด  

20. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ  70/4 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกจิการ      

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ 70/4 อ านาจหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบกจิการ     ผูต้รวจสอบ
กจิการมีอ  านาจหนา้ที่ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึง
รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี คือ 
        (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพ
สมุด บญัชี ทะเบียน และการเงิน 
ตลอดจนทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ทั้ง
ปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและ
ขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
       (2) ตรวจสอบหลกัฐานและ
ความถูกตอ้งของการด าเนินธุรกจิ
แต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ขอ้แนะน าแก่
คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการ
และเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ ทั้งทาง
วชิาการ และทางปฏิบตัิในกจิการ
นั้น ๆ 
       (3) ตรวจสอบการจดัจา้งและ
แต่งตั้งเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ 
ตลอดจนหนงัสือสัญญาจา้งและ
หลกัประกนั 
      (4) ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
ตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
สหกรณ์ 

ข้อ 70/4 อ านาจหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกจิการ
มีอ  านาจหนา้ที่ตรวจสอบการ
ด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้ง
ดา้นการปฏิบตัิงานเกีย่วกบัการเงิน 
การบญัชี และดา้นปฏิบตัิการในการ
ด าเนินธุรกจิตามที่ก  าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ รวมทั้งการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน การ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล
สารสนเทศของสหกรณ์ และการ
ตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี  
(1) ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
บนัทึกบญัชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบ
และรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก  าหนด 
(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินการของ
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อให้
ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะในการ
ปรับปรุงการบริหารงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
ระเบียบของสหกรณ์ 
(3) สอบทานระบบการปฏิบตัิงานของ
สหกรณ์ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย
การตรวจสอบกจิการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขอ้ 18 
ขอ้ 19 และ ขอ้ 20 
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      (5) ติดตามผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อ
พิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มต ิตลอดจน
ค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
       (6) ตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และ
ค าสั่งของสหกรณ์ หรือกจิการอื่นๆ 
เพื่อให้เกดิผลดีแกก่ารด าเนินกจิการ
ของสหกรณ์ 
          การตรวจสอบกจิการและการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ ผูต้รวจสอบ
กจิการตอ้งปฏิบตัิงานตามแนว
ปฏิบตัิการตรวจสอบกจิการที่กรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์ก  าหนด 
 

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ขอ้บงัคบั และระเบยีบของสหกรณ์ 
รวมทั้งค  าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั ส านกังาน
ตรวจบญัชีสหกรณ์ ก  าหนดให้ตอ้ง
ปฏิบตัิ           
(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการ
ควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสิ์นของ
สหกรณ์ วเิคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพการใชท้รัพยสิ์นของ
สหกรณ์ เพื่อให้การใชท้รพัยสิ์น
เป็นไปอย่างเหมาะสมและคุม้ค่า  
(5) ตรวจสอบและติดตามการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ในการ
พิจารณาแกไ้ข ขอ้สังเกตหรือ
ขอ้บกพร่องเกีย่วกบัการด าเนินงานที่
ไดร้ับแจง้จากส านกังานสหกรณ์
จงัหวดั ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์
หรือผูส้อบบญัช ี
      คณะผูต้รวจสอบกจิการตอ้ง
ก  าหนดขอบเขตการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบ เฉพาะ
ดา้นเพิ่มเติมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
ให้คณะผูต้รวจสอบกจิการตรวจสอบ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เกีย่วกบัการเปิดเผยรายการในงบ
การเงินของสหกรณ์เป็นไปโดย
ถูกตอ้ง และไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย 
ประกาศ ค  าสั่ง ระเบียบ ค  าแนะน า 
แนวปฏิบตัิที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก  าหนด ตรวจสอบการจดัท ารายการ
ย่อแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
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ครบถว้นและไดเ้ปิดเผยใหส้มาชิก
ไดร้ับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
รวมทั้งไดม้ีการจดัส่งขอ้มลูรายงาน
ทางการเงินตามแบบและรายการที่
ก  าหนดในกฎกระทรวง 
   (2) ตรวจสอบการบริหารความเส่ียง 
ให้คณะผูต้รวจสอบกจิการตรวจสอบ
การวางกลยุทธ์ดา้นการบริหารความ
เส่ียงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการ
บริหารความเส่ียง และเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกีย่วกบัการก  าหนด
นโยบายและการวางกลยุทธ์การ
บริหารความเส่ียง เช่น ความเส่ียงดา้น
สินเช่ือ ความเส่ียงดา้นการลงทุน 
ความเส่ียงดา้นสภาพคลอ่ง ความเส่ียง
ดา้นการปฏิบตัิการ เป็นตน้ เพื่อให้
การบริหารความเส่ียงของสหกรณ์
เป็นไปตามนโยบายที่ก  าหนดไว ้
   (3) ตรวจสอบการบริหารดา้น
สินเช่ือ ให้คณะผูต้รวจสอบกจิการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเกีย่วกบัการใหสิ้นเช่ือ
ประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้เป็นไป
ตามนโยบายดา้นสินเช่ือที่วางไว ้
สามารถประเมิน ติดตามและดูแล
ความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการที่
ลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีไดต้าม
ก  าหนดในสัญญา ตรวจสอบการวาง
กลยุทธ์และระบบปฏิบตัิการให้
เป็นไปตามนโยบายดา้นสินเช่ือและ
หลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้น
กฎกระทรวง         
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 (4) ตรวจสอบการบริหารดา้นการ
ลงทุน ให้คณะผูต้รวจสอบกจิการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเกีย่วกบัการก  าหนด
นโยบายดา้นการลงทุน โดยการลงทุน
ของสหกรณ์ตอ้งอยู่ภายใตน้โยบายที่
ก  าหนดและเป็นไปตามกฎหมาย
สหกรณ์ และไดด้  าเนินการภายใต้
เกณฑท์ี่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
 (5)  ตรวจสอบการบริหารสภาพ
คล่อง ให้คณะผูต้รวจสอบกจิการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเกีย่วกบัการก  าหนด
นโยบายหรือแผนงานในการควบคุม
การบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
ของสหกรณ์ การด ารงสินทรัพยส์ภาพ
คล่องให้เป็นไปตามที่ก  าหนดใน
กฎกระทรวง    
    กรณีพบการทุจริต การขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนห์รือมีส่ิงผิดปกติหรือมี
ความบกพร่องทีส่ าคญัในระบบการ
ควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมาย
สหกรณ์หรือกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
การฝ่าฝืนระเบียบ ค  าสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ คณะผูต้รวจสอบกจิการตอ้ง
เปิดเผยไวใ้นรายงานผลการ
ตรวจสอบกจิการและน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์และที่ประชุมใหญ ่
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21. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั ข้อ  70/5 การรายงานผลการตรวจสอบ 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ 70/5 การรายงานผลการตรวจสอบ 
ให้ผูต้รวจสอบกจิการรายงานผลการ
ตรวจสอบประจ าเดือน และประจ าปี
รวมทั้งขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะ เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และเข้าร่วมประชุม
เพื่อแจง้ผลการตรวจสอบประจ าเดือน
ต่อคณะกรรมการด าเนินการในการ
ประชุมประจ าเดือนคราวถดัไปและ
รายงานผลการตรวจสอบประจ าปีต่อ
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

         กรณีที่ผูต้รวจสอบกจิการพบว่า
มีเหตุการณ์ที่อาจกอ่ให้เกดิความ
เสียหายแกส่มาชิกของสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบตัิไม่
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค  าสั่ง 
ประกาศหรือค าแนะน าของทาง
ราชการ รวมทั้งขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ
ที่ประชุมหรือค าสั่งของสหกรณ์จน
กอ่ให้เกดิความเสียหายแกส่มาชิกและ
สหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจง้ผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการทนัทีเพื่อด  าเนินการแกไ้ข 
และให้จดัส่งส าเนารายงานดงักล่าว
ต่อส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ และ
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั/ส านกังาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครที่
ก  ากบัดูแลโดยเร็ว 

         ใหผู้ต้รวจสอบกจิการติดตามผล
การแกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ 

ข้อ 70/5 การรายงานผลการตรวจสอบ 
ให้ผูต้รวจสอบกจิการมหีนา้ที่รายงาน
ผลการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรประจ าเดือนและประจ าปี เพื่อ
สรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้ง
ขอ้สังเกตขอ้เสนอแนะที่เป็น
ประโยชน ์และเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อแจง้ผล
การตรวจสอบประจ าเดือนที่ผ่านมา 
เขา้ร่วมประชุมใหญ่เพื่อรายงานผล
การตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

  กรณีพบวา่มีเหตุการณ์ที่อาจ
กอ่ให้เกดิความเสียหายแกส่หกรณ์
หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีการปฏิบตัิ
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค  าสั่ง 
ประกาศหรือค าแนะน าของทาง
ราชการ รวมทั้งขอ้บงัคบั ระเบยีบ มติ
ที่ประชุมหรือค าสั่งของสหกรณ์ที่
อาจจะกอ่ให้เกดิความเสียหายแก่
สมาชิกหรือสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้
แจง้ผลการตรวจสอบกจิการตอ่
คณะกรรมการด าเนินการทนัทีเพื่อ
ด  าเนินการแกไ้ข และให้จดัส่งส าเนา
รายงานดงักล่าวต่อส านกังานตรวจ
บญัชีสหกรณ์ และส านกังานสหกรณ์
จงัหวดัโดยเร็ว 

    ให้ผูต้รวจสอบกจิการติดตาม
ผลการด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
ขอ้สังเกต และให้รายงานผลการ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์  

วา่ดว้ยการตรวจสอบกจิการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563      
ขอ้ 21 ขอ้ 22 และ ขอ้ 23 
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และส าเนารายงานผลการแกไ้ขและผล
การติดตามของผูต้รวจสอบกจิการต่อ
ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัหรือ
ส านกังานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครทีก่  ากบัดูแล 

ติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
ขอ้สังเกตของสหกรณ์ไวใ้นรายงาน
ผลการตรวจสอบกจิการดว้ย 

22. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั โดยเพิม่ ข้อ  70/7 ลกัษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกจิการ  

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ไม่ม ี ข้อ 70/7 ลกัษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ
กจิการ ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 
(2) เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคล
ลม้ละลายทุจริต 
(3) เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถงึที่สุด
ให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(4) เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจาก
ราชการ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ที่ 
(5) เคยถกูให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
หรือสหกรณ์อื่น 
(6) เคยถกูให้พน้จากต าแหน่งกรรมการหรือ
ขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกจิการหรือมีค  า
วนิิจฉยัเป็นที่สุดให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ 
หรือขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกจิการของ
สหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น 
(7) เคยถกูที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
จากต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกจิการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที่ของสหกรณ์ หรือ
สหกรณ์อื่น 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์  
วา่ดว้ยการตรวจสอบ
กจิการของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 ขอ้ 8 
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(8) เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ 
หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออกจาก
ต าแหน่งผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ 
หรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหนา้ที่  
(9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ 
หรือผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ 
(10) เป็นกรรมการของสหกรณ์ เวน้แต่ไดพ้น้
จากต าแหน่งกรรมการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สอง
ปีบญัชีของสหกรณ์ 
(11) เป็นผูส้อบบญัช ีหรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
หรือบุคคลที่อยู่ในสังกดันิติบุคคลที่รับราย
งานสอบบญัชีของสหกรณ์ในปีบญัชีนั้น เวน้
แต่ไดพ้น้จากการเป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วย
ผูส้อบบญัชีหรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับ
งานสอบบญัชีสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงปี 
(12) เป็นผูอ้ยู่ระหวา่งการถูกสัง่พกั หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
(13) เป็นผูอ้ยู่ระหวา่งถูกสัง่พกั หรือขีดช่ือออก
จากทะเบียนรายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

23. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั โดยเพิม่ ข้อ  70/8  สหกรณ์มหีน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกจิการ  

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ไม่ม ี ข้อ  70/8 สหกรณ์มหีน้าที่ต่อผู้
ตรวจสอบกจิการ ดงันี้ 
 (1) อ  านวยความสะดวก ให้ความ
ร่วมมือแกผู่ต้รวจสอบกจิการ ในการ
ให้ค  าช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถามต่าง ๆ 
พร้อมทั้งจดัเตรียมขอ้มูล เอกสาร
หลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชี
ของสหกรณ์ เพื่อประโยชนใ์นการ
ตรวจสอบกจิการ 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย
การตรวจสอบกจิการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขอ้ 25 
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 (2) ก  าหนดระเบียบวาระการประชุม
ให้ผูต้รวจสอบกจิการรายงานผลการ
ตรวจสอบกจิการ ประจ าเดือน และ
จดัท าหนงัสือเชิญให้ผูต้รวจสอบ
กจิการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ทุกครั้ ง 
(3)  พิจารณาปฏิบตัิตามขอ้สังเกตและ
ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบกจิการ 
เพื่อให้การด าเนินกจิการ ของสหกรณ์
เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 

24. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั โดยเพิม่ ข้อ  70/9 ผูต้รวจสอบกจิการพงึประพฤติปฏิบัติตน  

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

-ไม่ม-ี ข้อ 70/9 ผูต้รวจสอบกจิการพงึ
ประพฤติปฏิบัติตน  ในการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบกจิการของ
สหกรณ์ 
 ดงัน้ี 
 (1) ความซ่ือสัตย ์ผูต้รวจสอบกจิการ
จะตอ้งสร้างความเช่ือม ัน่ให้เกดิความ
ไวว้างใจ และท าให้สมาชิกยอมรับ
และเช่ือวา่ รายงานผลการตรวจสอบ
กจิการน่าเช่ือถือ โดยผูต้รวจสอบ
กจิการจะตอ้ง  
   (1.1)  ปฏิบตัหินา้ที่ของตนดว้ย
ความซ่ือสัตย ์ ขยนัหมัน่เพียรและมี
ส านึกรับผิดชอบ 
   (1.2) ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์และเปิดเผย
ขอ้มูลตามที่ ระเบียบน้ีก  าหนด 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์  
วา่ดว้ยการตรวจสอบกจิการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
ขอ้ 25 
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  (1.3) ไม่มส่ีวนร่วมโดยเจตนาใน
กจิกรรมที่ขดัต่อกฎหมาย หรือการ
กระท าที่อาจเส่ือมเสีย ต่อสมาชิกหรือ
สหกรณ์ 
  (1.4)  ให้การสนบัสนุนวตัถุประสงค์
ในการด าเนินการของสหกรณ์ที่
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 (2) ความเที่ยงธรรม ผูต้รวจสอบ
กจิการจะตอ้งแสดงความเที่ยงธรรม
ในการตรวจสอบกจิการ ของสหกรณ์ 
โดยการรวบรวมประเมินผลการ
ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่
เกีย่วขอ้งอย่างเป็นกลาง ไม่ล  าเอียง 
และไม่ปล่อยให้เกดิอคติ หรือไม่ให้
บุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการตดัสินใจ
ในการประเมินผล การตรวจสอบ
กจิการของสหกรณ์ โดยผูต้รวจสอบ
กจิการจะตอ้ง 
   (2.1) ไมม่ีส่วนร่วมในกจิกรรมหรือ
ความสัมพนัธ์ที่บ ัน่ทอนหรืออาจบัน่
ทอนการประเมิน อย่างเป็นกลาง ไม่
ล  าเอียง รวมไปถงึการกระท าหรือมี
ความสัมพนัธ์ที่ขดัต่อผลประโยชน์
ของสหกรณ์ดว้ย 
   (2.2) ไมเ่รียกร้อง ไมร่ับส่ิงตอบ
แทน ใด ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทน
และค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ที่พึงไดต้าม
ขอ้ตกลงที่ท  าไวก้บัสหกรณ์ 
   (2.3) เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่
ทราบ ซ่ึงหากละเวน้ไมเ่ปิดเผยแลว้
อาจท าให้รายงาน ผลการตรวจสอบ
กจิการบิดเบือนไป 
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(3) การรักษาความลบั ผูต้รวจสอบ
กจิการตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลโดย
ปราศจากอ านาจหน้าที่ ที่ก  าหนด  เวน้
แต่กฎหมายก  าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น
โดยผูต้รวจสอบกจิการจะตอ้ง 
   (3.1) รอบคอบในการใชแ้ละ
ปกป้องขอ้มลูที่ไดม้าระหวา่งการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ 
   (3.2) ไม่ใชข้อ้มูลที่ไดม้าเพื่อ
ผลประโยชนส่์วนตนหรือเพื่อการใด 
ที่ขดัต่อกฎหมายหรือ ขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ 
(4) ผูต้รวจสอบกจิการจะตอ้งใช้
ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที่
จ  าเป็นในการปฏิบตัิงาน ตรวจสอบ
กจิการ  โดยตอ้งพฒันาความรู้  ทกัษะ  
ความช านาญของตนอย่างต่อเน่ือง 

25. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั โดยยกเลกิ ข้อ 71 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ 71 การด ารงต าแหน่งผู้
ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบ
กจิการอยู่ในต าแหน่งไดค้ราวละ
หน่ึงปีทางบญัชีสหกรณ์ เมื่อครบ
ก  าหนดเวลาแลว้หากยงัไม่มีการ
เลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการคนใหม ่
กใ็ห้ผูต้รวจสอบกจิการคนเดิม
ปฏิบตัิหนา้ที่ไปพลางกอ่น ผู้
ตรวจสอบกจิการซ่ึงออกไปนั้น อาจ
ไดร้ับเลือกตั้งอีกได ้

-ไม่ม-ี ยกเลิกขอ้ 71 เดิม  เน่ีองจาก
ซ ้าซ้อนกบัขอ้ 70/2  
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26. พจิารณาแก้ไขข้อบังคบั โดยยกเลกิ ข้อ 72 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกจิการ  

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ 72 อ านาจหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบกจิการ     ผูต้รวจสอบ
กจิการมีอ  านาจหนา้ที่ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึง
รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี คือ 
        (1) ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน 
บญัชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจน
ทรัพยสิ์นหน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์ 
เพื่อทราบฐานะและขอ้เท็จจริงของ
สหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
       (2) ตรวจสอบหลกัฐานและ
ความถูกตอ้งของการด าเนินธุรกจิ
แต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ขอ้แนะน าแก่
คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการ
และเจา้หนา้ที่อื่นๆของสหกรณ์ ทั้ง
ทางวชิาการและทางปฏิบตัิใน
กจิการนั้น ๆ 
       (3) ตรวจสอบการจดัจา้งและ
แต่งตั้งผูจ้ดัการ เจา้หนา้ที่และลูกจา้ง
ของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือ
สัญญาจา้งและหลกัประกนั 
      (4) ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
ตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงินตาม
งบประมาณของสหกรณ์และ
ขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะ ที่เป็น
ประโยชนแ์ละสามารถปฏิบตัิได้
จากที่ประชุมใหญ่ 
      (5) ติดตามผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อ

-ไม่ม-ี ยกเลิกขอ้ 72 เดิม เน่ีองจาก
ซ ้าซ้อนกบัขอ้ 70/4  
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พิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน 
ขอ้บงัคบั และระเบยีบ ตลอดจนมติ
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการด าเนินการ 
       (6) ตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และ
ค าสั่งของสหกรณ์ หรือกจิการอื่น  ๆ
ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นวา่จะ
กอ่ให้เกดิผลดีแกก่ารด าเนินกจิการ
ของสหกรณ์ 
          ใหผู้ต้รวจสอบกจิการ แจง้ผล
การตรวจสอบประจ าเดือนต่อ
คณะกรรมการด าเนินการในการ
ประชุมประจ าเดือนคราวถดัไป แลว้
เสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน  

ผู้อยู่ในการประชุมให้แกไ้ขเพิ่มเติมข้อบงัคบั  ข้อ 8, ข้อ 21, ข้อ 23, ข้อ 29, ข้อ 33, ข้อ 44, ข้อ 53, ข้อ 54,  
ขอ้ 55, ขอ้ 55/1, ขอ้ 58, ขอ้ 69/1, ขอ้ 69/2, ขอ้ 69/3, ขอ้ 69/4, ขอ้ 70, ขอ้ 70/1, ขอ้ 70/2, ขอ้ 70/3, ขอ้ 70/4, 
ข้อ 70/5, ข้อ 70/7, ข้อ 70/8, ข้อ 70/9, ข้อ 71 และข้อ 72 โดยมีคะแนนเสียงให้แกไ้ขเพิ่มเติมข้อบงัคบั  

จ านวน 1,101 คะแนน จากจ านวนผูอ้ยู่ในการประชุม จ านวน 1,289 คน และให้ด  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน

 4.9 พจิารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ปีบัญชี 2565 

           ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ยการสอบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 ขอ้ 6 คุณสมบตัิของผูส้อบ
บญัชี ประกอบกบัแนวทางการสรรหาผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ตามประกาศนายทะเบียน เร่ืองหลกัเกณฑก์าร

พิจารณาและวธีิการเสนอช่ือผูส้อบบญัชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 ไดก้  าหนด
คุณสมบตัิของผูส้อบบญัชีสหกรณ์และวธีิการพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีภาคเอกชน ดงัน้ี                     

       ส าหรับปี 2565 มีผู ้สอบบญัชีเสนอรับงานเข้ามาให้คณะกรรมการด าเนินงานไดพ้ิจารณา จ านวน 2 
ราย โดยมีรายนามดงัน้ีดงัน้ี 
     1. บริษทั ส านกับญัชีทองเอก จ ากดั 

          (1) รายช่ือผูส้อบบญัช ี
                 1. ดร.ศกัดิ์ ชาย จนัทร์เรือง   ผูส้อบบญัชีเลขที่ 6541 เป็นผูส้อบบญัชีหลกั 
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            2. นางสาวสุกญัญา พชัรีกร ผูส้อบบญัชีเลขที่ 7856 เป็นผูส้อบบญัชีส ารอง 
      (2) การเขา้ปฏิบตัิงาน  
                  ปีละ 3 ครั้ ง ครั้ งละไม่นอ้ยกวา่ 2 วนัท าการ 
                  1. ครั้ งที ่1 เดอืนมีนาคม 2565 
                  2. ครั้ งที ่2 เดอืนกรกฎาคม 2565 
                  3. ครั้ งที ่3 เมือ่สหกรณ์พร้อมให้เขา้ตรวจประจ าปี 
            (3) ผูเ้ขา้ปฏิบตัิงาน 
                 โดยผูส้อบบญัชีพร้อมผูช่้วยผูส้อบบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 4 คน ทุกครั้ง 
            (4) ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีเป็นเงินจ านวน 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถว้น)  
         2. บริษทั เอน็.เอส.เค สอบบญัชีและกฎหมาย จ ากดั 
                (1) รายช่ือผูส้อบบญัช ี
                     1. นายเอกชยั เตียววงศ์ไทย  ผูส้อบบญัชีเลขที่   5850   เป็นผูส้อบบญัชีหลกั 
                     2. นายสรวชิญ ์บุญขวญั       ผูส้อบบญัชีเลขที ่  10612 เป็นผูส้อบบญัชีส ารอง 
    (2) การเขา้ปฏิบตัิงาน  
                     ปีละ 2 ครั้ ง ครั้ งละ 3-5 วนัท าการ 
                   1. ครั้ งที ่1 เดอืนเมษายน 2565 
                   2. ครั้ งที ่2 เมือ่สหกรณ์พร้อมให้เขา้ตรวจประจ าปี 
                (3) ผูเ้ขา้ปฏิบตัิงาน 
                     โดยผูส้อบบญัชีหรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี 4-5 คน 
                (4) ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีเป็นเงินจ านวน 100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น)  
 คณะกรรมการด าเนินการ เสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีภาคเอกชนที่มีคุณสมบตัิตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด  

เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี2565ดงัน้ี 
 1. บริษทั เอน็.เอส.เค สอบบญัชีและกฎหมาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ออมทรพัยธุ์รกจิกา๊ซ 
ปตท.จ ากดั ประจ าปี 2565 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
              (1) นายเอกชยั เตียววงศ์ไทย  ผูส้อบบญัชีเลขที่   5850   เป็นผูส้อบบญัชีหลกั 
              (2) นายสรวชิญ ์บุญขวญั       ผูส้อบบญัชีเลขที่   10612 เป็นผูส้อบบญัชีส ารอง 
 2. บริษทั ส านกับญัชีทองเอก จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีส ารองของสหกรณ์ออมทรพัยธุ์รกจิกา๊ซ ปตท.
จ ากดั ประจ าปี 2565 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
               (1) ดร.ศกัดิ์ ชาย จนัทร์เรือง   ผูส้อบบญัชีเลขที่ 6541 เป็นผูส้อบบญัชีหลกั 
              (2) นางสาวสุกญัญา พชัรีกร ผูส้อบบญัชีเลขที ่7856 เป็นผูส้อบบญัชสี ารอง 
 3. ก  าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีในวงเงินไม่เกนิ 100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) ต่อปี   
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง บริษทั เอน็.เอส.เค สอบบญัชีและกฎหมาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจกา๊ซ ปตท. จ  ากดั ประจ าปี 2565 โดยมี นายเอกชยั เตียววงศ์ไทย  เป็นผู้สอบบญัชี

ประจ าปี 2565 และ นายสรวิชญ์ บุญขวญั เป็นผู้สอบบญัชีส ารอง โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี จ  านวน 
100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) และเลือก บริษทั ส านกับญัชีทองเอก จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีส ารองของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ  ากดั ประจ าปี 2565 โดยมี ดร.ศกัดิ์ ชาย จนัทร์เรือง เป็นผูส้อบบญัชีหลกั 

และ นางสาวสุกญัญา  พชัรีกร เป็นผูส้อบบญัชีส ารอง กรณีที่บริษทั เอน็.เอส.เค สอบบญัชีและกฎหมาย จ ากดั 
มีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะผูส้อบบญัชีได ้  ดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากจ านวน 1,073 คะแนน 
ไม่อนุมตัิจ  านวน 13 คะแนน และงดออกเสียงจ านวน 89 คะแนน จากจ านวนผู้อยู่ในการประชุมทั้งหมด 
1,175 คน 

 4.10 พจิารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ ปีบัญชี 2565 
 ตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ประกอบกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2559  ข้อ 12  และข้อบงัคบัสหกรณ์ ข้อ 70  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูม้ีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกจิ การเงิน หรือการบญัชี หรือการ
เศรษฐกจิ หรือกฎหมาย หรือการสหกรณ์คนหน่ึง หรือหลายคน ให้เป็นผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์เป็น
การประจ าปี  
 จ านวนผูต้รวจสอบกจิการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก  าหนด  

 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผูซ่ึ้งด  ารงต าแหน่งหนา้ที่ประจ าในสหกรณ์ เป็นผู้
ตรวจสอบกจิการไม่ได ้
       คณะกรรมการด าเนินการไดก้  าหนดให้มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565 แทนผูต้รวจ
สอบกจิการที่ครบวาระในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ก  าหนดการเปิดรับสมคัรสมาชิกที่ประสงคจ์ะเป็นผูต้รวจสอบกจิการ จ านวน 2 คน  
            1.1 ก  าหนดวนัรับสมคัร 
                    (1) เปิดรับสมคัรครั้ งแรกวนัที่ 15-30  กนัยายน 2564  

                    (2) ขยายเวลาเปิดรับสมคัรครั้ งที ่2 วนัที่ 7-12 ตุลาคม 2564  
              1.2 คุณสมบตัผิูส้มคัร 
                     (1) ไมม่ีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 
                     (2) ไมม่ีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎกระทรวงการด าเนินงานและการก  ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 ขอ้ 9 
        (3) ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ที่ 55 
                     (4)ไม่เป็นกรรมการด าเนินการ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ที่ 56 ซ่ึงพน้จากต าแหน่งยงัไม่ครบ 2 ปีทางบญัชี 
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        2. ก  าหนดวธีิการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการ โดยวิธีลงคะแนนในวนัประชุมใหญ่ 
        3. รายนามผูส้มคัรรับเลอืกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกจิการประจ าปี 2565 
 (1) นางสาวยุพาวดี บุญยรัตกลิน สมาชิกเลขที ่04115  สังกดั PTTGC     
                (2) นายพงศ์พฒัน ์รัตนสุวรรณ    สมาชิกเลขที่ 00746  สังกดั สมาชิกพิเศษ 
 4. คณะกรรมการด าเนินการขอน าเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการ ประจ าปี 
2565  จ  านวน 2 คน โดยก  าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) ต่อปี 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนางสาวยุพาวดี บุญยรัตกลิน และนายพงศ์พฒัน์ รัตนสุวรรณ เป็น             
ผูต้รวจสอบกจิการประจ าปี 2565 จ านวน 2 ท่าน โดยก  าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 100,000.00 บาท 

(หน่ึงแสนบาทถว้น) ต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงส่วนมาก ส าหรับการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นดงัน้ี 

ล าดบัที่ ช่ือ-สกุล เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออก
เสียง 

ผูท้ี่อยู่ในการประชุม 

1 นางสาวยุพาวดี  
บุญยรัตกลิน 

1,124 57 156 1,337 

2 นายพงศ์พฒัน ์ 
รัตนสุวรรณ 

750 193 252 1,195 

  

4.11 พจิารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 38 ประจ าปี 2565 

 ตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิกา๊ซ 
ปตท. จ  ากดั ขอ้ 54 ก  าหนดวา่ “การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการไม่
เกินสิบห้าคน ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ให้เลือกโดยวธีิ
เลือกประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกนิสิบส่ีคน ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง
ระหว่างกนัเองเป็น รองประธานกรรมการหน่ึงคนหรือหลายคน  เลขานุการหน่ึงคนและเหรัญญิกหน่ึงคน 
และจะให้มีผูช่้วยเลขานุการหรือผูช่้วยเหรัญญิกดว้ยกไ็ด ้นอกนั้นเป็นกรรมการ” 
 คณะกรรมการด าเนินการไดก้  าหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2565  แทน
คณะกรรมการด าเนินการที่ครบวาระในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1. ก  าหนดการเปิดรับสมคัรสมาชิกที่ประสงคจ์ะเป็นกรรมการด าเนินการ  
  1.1 เปิดรับสมคัรกรรมการ วนัที่ 15 - 30 กนัยายน 2564 
  1.2 ก  าหนดวนัตรวจสอบคุณสมบตัิและหลกัฐานผูส้มคัร วนัที่ 1 - 10 ตุลาคม 2564 
              1.3 ก  าหนดวนัประกาศหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัร วนัที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 
              1.4 คุณสมบตัผิูส้มคัร 
                     (1) ไมม่ีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 
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                     (2) ไมม่ีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎกระทรวงการด าเนินงานและการก  ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 ขอ้ 9 
        (3) ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ที่ 55 
  2. ก  าหนดการเลือกตั้งกรรมการ จ านวน 7 คน 
               2.1 ก  าหนดการเลือกตั้งกรรมการโดยการสรรหากอ่นและน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  
                      เลือกตั้งเป็นกรรมการ  
       (1) เขตเลอืกตั้งที ่1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ เลือกตั้งจ  านวน 2 คน  
 (2) เขตเลอืกตั้งที ่2 สายงานแยกกา๊ซธรรมชาติ เลือกตั้งจ  านวน 1 คน 
 (3) เขตเลอืกตั้งที ่4 บริษทั PTTGC เลือกตั้งจ  านวน 2 คน 
                      (4) เขตเลือกตั้งที่ 5 บริษทั PTTGROUP ยกเวน้เขต 4 บริษทั PTTGC เลือกตั้งจ  านวน 1 คน 
                      (5) เขตเลือกตั้งที่ 6 สมาชิกตามขอ้บงัคบั ขอ้ 44 เลือกตั้งจ  านวน 1 คน 
                2.2 กรรมการที่ครบวาระประจ าปี 2564 จ  านวน 7 คน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
                      1. นายธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ         กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ    
          2. นางอรวรรณ ศิริรัตนชยักูล    กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาต ิ

          3. นายยุทธนา อ  ่ากลิ่น      กรรมการเขต 2 สายงานแยกกา๊ซธรรมชาติ 
                       4. นายรัตนพงศ ์วงศพ์ิมพร์ัศม ี  กรรมการเขต 4 บริษทั PTTGC                            
                       5. นายพรหมณฐั ยุทธ์ธนโรจน ์ กรรมการเขต 4 บริษทั PTTGC  

                       6. นายนคร บุรีเทศน ์                 กรรมการเขต 5 บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต 4 PTTGC  
                       7. นายกฤษดา โกมลมิศร์           กรรมการเขต 6 สมาชิกตามขอ้บงัคบั ขอ้ 44 
  3. การเลือกกรรมการด าเนินการให้ใชว้ธีิการเลือกสรร เพื่อน าเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
  4. ก  าหนดวธีิการลงคะแนนเลือกสรรกรรมการ  
               (1) โดยวธีิลงคะแนนสรรหา ผ่านระบบโปรแกรมการสรรหาคณะกรรมการแบบออนไลน ์(Online) 

               (2) สมาชิกเขา้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งที่ www.pttngbsc.com/vote/ หรือ  การสแกนผ่าน QR CODE 
               (3) สมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ต้องยืนยนัตวัตนส าหรับการใช้สิทธิลงคะแนนด้วยเลข
ทะเบียนสมาชิก 6 หลกัและเลขบตัรประชาชน 13 หลกั เพื่อรับรหสั OTP ผ่านทางหมายเลขโทรศพัทท์ี่แจ้ง

ไวก้บัสหกรณ์ ส าหรับการเขา้ใชสิ้ทธิการลงคะแนน  
               (4) สมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนนจะใชสิ้ทธิการลงคะแนนสรรหาไดเ้พียง 1 ครั้ งเท่านั้น เมื่อสมาชิกได้
ท  าการยืนยนัการลงคะแนนสรรหาตามระบบส าเร็จ 

     5. ก  าหนดวนั เวลา ลงคะแนนสรรหา                
               5.1 วนัลงคะแนนสรรหา  ต ั้งแต่วนัที่  25 ตุลาคม ถึง วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2564  
                     (1) ก  าหนดเวลาการลงคะแนนสรรหา วนัที่ 25 ตุลาคม 2564 ต ั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นตน้ไป  

                     (2) ก  าหนดเวลาส้ินสุดการลงคะแนนสรรหา วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00 น.                

http://www.pttngbsc.com/vote/
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               5.2 ก  าหนดการนบัคะแนนเสียงสรรหา วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2564 หลงัเวลา 15:00 น.  
               5.2 การวนิิจฉยัการนบัคะแนนจากการลงคะแนนสรรหาทุก วธีิถือเป็นที่ส้ินสุดโดยคณะกรรมการ   
สรรหา 
     6. ก  าหนดวธีิการลงคะแนนสรรหากรรมการ ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ดงัน้ี 

               6.1 บุคคลที่ไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดในล าดบัที่ของจ านวนกรรมการที่ครบวาระ ในแต่ละเขตเป็นผู้ที่
ด  ารงต าแหน่งกรรมการประจ าปี 2565โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2  ปี กรณีคะแนนเท่ากนัให้ใชว้ธีิจบัสลาก 

               6.2 กรณีที่เขตเลือกตั้งใดมีผูส้มคัรเท่ากบัจ านวนกรรมการที่จะไดร้ับการเลือกตั้ง ให้ถือวา่ผูส้มคัร

นั้นไดร้ับการสรรหาโดยไม่ตอ้งมีการลงคะแนน และน าเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด าเนินการ 
               6.3 กรณีที่เขตเลือกตั้งใดมีผูส้มคัรไม่ครบตามจ านวนที่ก  าหนด ให้มีการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่

ให้ครบจ านวนที่ก  าหนดไวใ้นเขตนั้นๆ 
         7. ก  าหนดวธีิการรายงานผลการสรรหา 
 7.1 ประธานคณะท างานเตรียมการเลือกตั้ง รายงานผลการสรรหาให้ประธานคณะกรรมการ

ด าเนินการไดร้ับทราบ    
                7.2 ประธานคณะกรรมการด าเนินการ รายงานผลการสรรหาให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการด าเนินการชุดที่ 38    
 

         คณะกรรมการด าเนินการขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 เลือกตั้งผูท้ี่ได้รับการสรรหา 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 ประจ าปี 2565 จ านวน 7 คน มีรายนามดงัน้ี    

1. ผูไ้ดร้ับการสรรหาเป็นกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ มีจ  านวน   
2  คน                                               

                (1) นายกติติพงษ ์อนุรัตนานนท ์
                (2) นางปนดัดา รุจาคม   
          2. ผูไ้ดร้ับการสรรหาเป็นกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 2 สายงานแยกกา๊ซธรรมชาติ  มีจ  านวน 1 คน 
                (1) นายเมธี ภูศรี   
          3. ผูไ้ดร้ับการสรรหาเป็นกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 4 บริษทั PTTGC มีจ  านวน 2 คน 
 (1) นายพิชยั ชินะอมรรัตน ์
                (2) นายพรหมณฐั ยุทธ์ธนโรจน ์ 
        4. ผูไ้ดร้ับการสรรหาเป็นกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 5 บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต 4 มีจ  านวน 1 คน  
                (1) นางศนัสิดา พิมลรัตน ์สังกดับริษทั THAPPLINE 
          5. ผูไ้ดร้ับการสรรหาเป็นกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 6 สมาชิกตามขอ้บงัคบั ขอ้ 44 มีจ  านวน 1 คน  
                (1) พ.จ.อ. ณฐกร แกว้ดี  
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งผู ้ที่ได้รับการสรรหาทั้ง 7 คน เป็นกรรมการด าเนินการชุดที่ 38 
ประจ าปี 2565 โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่ง 2 ปี ต ั้งแต่ปี 2565-2566 ด้วยคะแนนเสียงส่วนมาก ส าหรับการ

ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นดงัน้ี 

ล าดบัที่ ช่ือ-สกุล เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออก
เสียง 

ผูท้ี่อยู่ในการประชุม 

1 นายกติติพงษ ์ 
อนุรัตนานนท์ 

688 69 206 963 

2 นางปนดัดา รุจาคม   732 79 223 1,034 
3 นายเมธี ภูศรี   663 35 153 851 
4 นายพิชยั ชินะอมรรัตน ์ 722 50 181 953 
5 นายพรหมณฐั  

ยุทธ์ธนโรจน ์
588 60 183 831 

6 นางศนัสิดา พิมลรัตน ์ 616 96 246 958 
7 พ.จ.อ. ณฐกร แกว้ดี 637 34 160 831 

 

         ส าหรับรายนามคณะกรรมการด าเนนิการชุดที่ 38 ประจ าปี 2564 มรีายนามดงันี้ 
                  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. นายกติติพงษ ์อนุรัตนานนท ์   กรรมการ                 
                 10. นางปนดัดา รุจาคม    กรรมการ                 
                 11. นายเมธี ภูศรี            กรรมการ                          
                 12. นายพิชยั ชินะอมรรัตน ์    กรรมการ               
                 13. นายพรหมณฐั ยุทธ์ธนโรจน ์  กรรมการ                            
                 14. นางศนัสิดา พิมลรัตน ์            กรรมการ           
                 15. พ.จ.อ. ณฐกร แกว้ดี             กรรมการ       
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วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ  
 นายอดุลย ์คนมัน่ สหกรณ์จงัหวดัชลบุรี ไดแ้จง้ให้ทราบวา่กฎกระทรวงไดอ้อกมาแล้ว 7 ขอ้ มีผลให้
สหกรณ์ที่ถูกจดัชั้นเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ตอ้งปฏิบติัตาม  
  1. การก  าหนดขอ้ห้ามของการเป็นกรรมการ และ ผูจ้ดัการ 
   2. การก  าหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่ตามกฎกระทรวง 
    3. การก  าหนดแผนการลงทุน นโยบาย การแกไ้ขขอ้บงัคบั  
  4. การลงทุนของสหกรณ์ฯ ที่คณะกรรมการพิจารณาเลือกลงในหุ้น PTT เหตุผลน่าจะมาจากเป็น
องคก์รของเรา และมีความเส่ียงค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากทราบความแนวโนม้ความเส่ียงอยู่แลว้ 
  5. คุณสมบตัิของกรรมการดา้นคุณวฒุิการเงิน การบญัชี และเศรษฐศาสตร์ ที่ตอ้งปฏิบตัิตามภายใน 2 ปี 
  6. การรายงานสถานะการเงิน 
  7. การรายงานตามหลกัธรรมาภิบาลและผลประโยชนข์องกรรมการ  

              นายชูชาติ พนสัอมัพร ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณสหกรณ์จงัหวดัชลบุรี ผู ้แทนจาก

ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ชลบุรี และสมาชิกทุกท่านที่เขา้ร่วมประชุมใหญ่ในวนัน้ี และจะน าข้อมูลที่
ได้รับจากการประเมินผลที่สมาชิกตอบเขา้มาไปปรับปรุงการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น 
ส าหรับค าถามที่สมาชิกส่งเขา้มาทั้งหมด จะน าไปตอบและน าขึ้นให้สมาชิกไดท้ราบผ่านทาง Web Site ของ
สหกรณ์ฯ และขอปิดการประชุม            

เลกิประชุม  เวลา  13.30 น. 

 

                                                        ลงช่ือ                                         ประธานในที่ประชุม 

(นายชูชาติ พนสัอมัพร) 
 

                                                  ลงช่ือ                                        เลขานุการ/ผูจ้ดบนัทึกรายงานประชุม 
(นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรสั) 
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ระเบียบวาระท่ี  3 

เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ 
3.1 การรบัสมาชิกเข้าใหม่ และการขาดจากสมาชิกภาพ ในรอบปี 2565 

ณ  วนัที่ 30 กนัยายน 2565   สหกรณ์ออมทรพัยธุ์รกจิกา๊ซ ปตท.  จ  ากดั    มสีมาชิกทั้งส้ิน 
จ านวน 5,592 คน  ในระหวา่งปีมีการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก ดงัน้ี 
 สมาชิกเมื่อวนัที่  1  ตุลาคม 2564     5,592   คน 
 สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งปี         173   คน 
 สมาชิกขาดสมาชิกภาพ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 40      144   คน 
  (1) ตาย – ขอ้ 40(1)       10 คน 
 (2) ลาออก – ขอ้ 40(2)     126 คน 
 (3) เป็นบุคคลลม้ละลาย – ขอ้ 40(4)      1 คน 
 (4) ถูกออกจากการเป็นพนกังาน – ขอ้บงัคบั 40(5)     2 คน 
 (5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ - ขอ้บงัคบั 40(6)     5 คน          
  รวมสมาชิก   5,621   คน 
  เพิ่มขึ้นจากปี 2564       29   คน 
  เพิ่มขึ้นร้อยละ     0.52  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

มติที่ประชุม……………………………… 
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3.2 รายงานการด าเนินกิจการ ปี 2565 

1.  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2565 

ระหวา่งปี  สหกรณ์ไดใ้ห้บริการเงินกูแ้กส่มาชิกในแต่ละประเภทเป็นเงินกวา่   804.99  ลา้นบาท  
ของจ านวนสัญญาเงินกู ้โดยรวม  874  สัญญา     ซ่ึงสามารถแยกเป็นสัญญาแต่ละประเภทไดด้งัน้ี 

 1.  เงินกูฉุ้กเฉิน                245 สัญญา   เป็นเงินทั้งส้ิน        21.21   ลา้นบาท 
 2.  เงินกูโ้ครงการลิสซ่ิง      5 สัญญา     เป็นเงินทั้งส้ิน          4.85   ลา้นบาท 
 3.  เงินกูส้ามญัเพือ่การทัว่ไป  554 สัญญา     เป็นเงินทั้งส้ิน      646.76   ลา้นบาท 

 4.  เงินกูส้ามญั 50-90% ของค่าหุ้น                34 สัญญา     เป็นเงินทั้งส้ิน        41.71   ลา้นบาท 
 5.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการอื่นใด                19 สัญญา     เป็นเงินทั้งส้ิน        50.48   ลา้นบาท 
 6.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์                17 สัญญา       เป็นเงินทั้งส้ิน        39.98  ลา้นบาท 

 

   

 

  

 

  

 

 

 
 

ตารางแสดงการใหบ้ริการเงินกูแ้ก่สมาชิกในรอบปี 2565 

รายการ ฉุกเฉิน 
โครงการ
ลิสซ่ิง 

สามญั 
สามญั 

หุน้ 50-90% 
เพือ่การอื่นใด เคหะสงเคราะห์ 

รวมเงินกู ้
ทั้งหมด 

หน่วย : ลา้นบาท 21.21 4.85 646.76 41.71 50.48 39.98 804.99 
สัญญา 245 5 554 34 19 17 874 

อตัราดอกเบี้ยต่อปี 
            อัตราเฉล่ียต่อปี 

5.50% 5.50% 5.50% 4.50% 5.50% 4.50% 5.17% 
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2.  การให้บริการรับฝากเงนิแก่สมาชิกระหว่างปี 2565 

 ระหวา่งปี  สมาชิกไดใ้ชบ้ริการเงินรับฝากหลากหลายประเภท โดยเป็นการฝากเปิดบญัชีใหม่ ฝาก

เพิ่ม และถอนคืนเงินฝากตามภาวะเศรษฐกจิ ส่งผลให้การเคลือ่นไหวของปริมาณเงินรับฝากและการถอนคืน
เงินฝากของสมาชิกอยู่ในระดบัที่ค่อนขา้งสูงส าหรับอตัราดอกเบี้ยเงินรับฝากที่สหกรณ์จ่ายให้กบัสมาชิกมี
อตัราที่สูงกวา่สถาบนัการเงินอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดต่าง  ๆดงัน้ี 
 

ประเภทเงินรับฝาก 
 

รายละเอียดเงินรับฝากระหวา่งปี 2565  (จ านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง  
ตน้ปี รับฝากเพิม่ ถอนคืน คงเหลือส้ินปี + เพิม่ - ลด 

ออมทรัพย ์   1.08 2.33 1.43 1.98 0.90 
ออมทรัพยพ์เิศษ   2,581.15 783.32 652.42 2,712.05 130.90 
สินมธัยะ   38.20 37.95 40.65 35.50 -2.70 

รวมทั้งส้ิน 2,620.43 823.60 694.50 2,749.53 129.10 

 

 

 

ประเภทเงินใหส้มาชิกกู ้ รายละเอียดเงินใหส้มาชิกกูร้ะหวา่งปี 2565 (จ านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง  
    ตน้ปี จ่ายเงินกู ้ รับช าระคืน คงเหลือส้ินปี + เพิม่ - ลด 
เงินกูฉุ้กเฉิน   7.89 21.21 17.88 11.22 3.33 
เงินกูโ้ครงการ   43.48 4.85 17.99 30.34 -13.14 
เงินกูส้ามญัปลดหน้ีภายนอกสหกรณ์   155.28 51.19 18.24 188.23 32.95 
เงินกูส้ามญัเพือ่การทัว่ไป   2,117.77 595.57 752.74 1,960.60 -157.17 
เงินกูส้ามญั 50-90% ของค่าหุน้   26.15 41.71 11.83 56.03 29.88 
เงินกูส้ามญัเพือ่ยานพาหนะ   6.57 0.00 2.13 4.44 -2.13 
เงินกูพ้เิศษเพือ่การอื่นใด 453.23 50.48 55.28 448.43 -4.80 
เงินกูพ้เิศษเพือ่การเคหะ 1,496.59 39.98 192.66 1,343.91 -152.68 

รวมทั้งส้ิน 4,306.96 804.99 1,068.75 4,043.20 -263.76 

ตารางแสดงเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือ ณ  30   กนัยายน 2565 
รายการ ฉุกเฉิน โครงการ สามญั สามญัหุน้ 50-90% เพือ่การอื่นใด เคหะสงเคราะห์ รวมเงินกูท้ ั้งหมด 

หน่วย : ลา้นบาท 11.22 30.34 2,153.27 56.03 448.43 1,343.91 4,043.20 
สัญญา 181 117 2,170 55 215 753 3,491 
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ตารางแสดงเงินรับฝากคงเหลือ ณ วนัที่  30  กนัยายน  2565 

ประเภทเงินรับฝาก ออมทรัพย ์ ออมทรัพยพ์เิศษ สินมธัยะ 

จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 1.98 2,712.05 35.50 

จ านวนบญัชีเงินฝาก (บญัชี) 38 1,029 212 

อัตราดอกเบ้ียต่อปี (ท่ีจ่ายในปี 2565) 0.50% 2.25% 2.75% - 3.00% 
 

3.  การน าเงนิหมุนเวยีนลงทุนกบัสถาบันการเงนิระหว่างปี 2565 

 ระหว่างปี  คณะกรรมการด าเนินการได้น าเงินหมุนเวียนไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อให้เกดิ

ผลประโยชนท์ี่สูงสุดโดยค านึงถึงความมัน่คง ปลอดภยั  และสะดวกต่อการถอนคืน บริหารจดัการอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รับประสิทธิผลมากที่สุดส าหรับอตัราผลตอบแทนจะแตกต่างกนัตามแต่ระยะเวลา  
ประเภทของการลงทุนนั้น 

 โดยภาพรวมเป็นลกัษณะการกระจายการลงทุน อยู่ในรูปของ เงินฝากประจ า  หุ้นกู ้  และหุ้นสามญั 
PTTGroup  ผลตอบแทนจะแตกต่างกนั โดยการลงทุนในแต่ละประเภทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และ
ให้เกิดความสะดวกต่อการถอนคืนผลตอบแทนที่ได้รับจะสูงกวา่อตัราดอกเบี้ ยเงินฝากของธนาคารและ

สถาบนัการเงินอื่น 
 ส าหรับการลงทุนในรูปของการถือหุ้นสามญั PTT, PTTGC และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากดัเป็นการลงทุนระยะยาว  ผลตอบแทนขึ้นอยู่กบัผลประกอบการของแต่ละแห่ง ซ่ึง

ผลตอบแทนโดยรวมอตัราสูงกวา่เงินฝากสถาบนัการเงิน 
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ประเภทเงินลงทุน รายละเอียดเงินลงทุนระหวา่งปี 2565  (จ านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง  ผลตอบแทน 
    ตน้ปี ลงทุนเพิม่ ถอนคืน คงเหลือส้ินปี + เพิม่ - ลด ที่ไดร้ับ (ลา้นบาท)  
เงินฝากประจ าชุมนุมสหกรณ์ฯ  1,468.49 581.33 761.43 1,288.39 -180.10 38.15 
หุน้กู ้GPSC   0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.11 
หุน้ PTT   1,403.18 243.66 0.00 1,646.84 243.66 75.20 
หุน้  PTTGC   0.00 594.88 0.00 594.88 594.88 14.09 
หุน้ชุมนุมสหกรณ์ฯ (ชสอ.) 731.15 0.00 0.00 731.15 0.00 40.21 
หุน้บริษทัสหประกนัชีวติ 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.01 
  รวมทั้งส้ิน 3,603.02 1,429.87 761.43 4,271.46 668.44 167.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  การเคล่ือนไหวของปริมาณทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 2565 

 ปริมาณเงินทุนที่เขา้สู่ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ โดยภาพรวมจะมาจากทุนเรือนหุ้นของ
สมาชิก ในแต่ละเดือนเป็นส่วนใหญ่  เป็นเงินทุนระยะยาวที่ช่วยเสริมสร้างฐานะความมัน่คงและการ

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพแบบยัง่ยืนต่อสหกรณ์ ส่วนผลตอบแทนส าหรับทุนเรือนหุ้นจะอยู่ในรูปของเงิน
ปันผลที่จะไดร้ับจาก การจดัสรรจากก  าไร  โดยไม่มีการก  าหนดอตัราผลตอบแทนที่แน่นอนไว ้  ซ่ึงแตกต่าง
จากเงินรับฝากของสมาชิกที่ จะไดร้ับผลตอบแทนตามระยะเวลาและอตัราดอกเบี้ยทีไ่ดต้กลงกนั 

ตารางแสดงปริมาณเงินทุนหมุนเวยีนคงเหลือ ณ วนัที่  30  กนัยายน  2565 
รายการ เงินฝากประจ า หุน้กู ้GPSC หุน้ PTT หุน้ PTTGC หุน้ชุมนุมสหกรณ์ หุน้สหประกนัชีวติ 

จ านวนเงิน 1,288.39 10.00 1,646.84 594.88 731.15 0.20 
อตัราผลตอบแทน 0.35 - 3.70% 3.56% (8 ปี) ขึ้นอยูก่บัผลการด าเนินงาน  (ปี 65 ชสอ.จ่ายปันผล 5.50%) 
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5.  สรุปสถานะการเงนิของสหกรณ์ในรอบปี 2565 

สมาชิกสามารถเทียบเคยีงการบริหารงานของสหกรณ์จากปริมาณเงินทุนต่าง ๆ ที่สหกรณ์มีอยูไ่ด ้ 
โดยพิจารณาจาก ทุนสะสมต่าง ๆ  ทุนเรือนหุ้น  เงินรับฝาก เงินทุนหมุนเวยีน เงินลงทุนระยะยาว และเงินให้
สมาชิกกู ้  โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

            ตารางแสดงสถานะการเงินของสหกรณ์ ปี 2565 

รายการ  ทุนส ารองและทุนสะสม ทุนเรือนหุน้ เงินรับฝาก เงินฝากประจ า ชสอ. เงินลงทุนระยะยาว เงินใหส้มาชิกกู ้

จ านวนเงิน 304.70 5,173.85 2,749.53 1,288.39 2,983.07 4,043.20 

ทุนเรือนหุน้ คงเหลือ ณ 30 กนัยายน 2565   (หน่วย:ลา้นบาท) 

ตน้ปี เพิม่ ลด คงเหลือ 

4,861.91 422.23 110.29 5,173.85 
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6.  ผลการด าเนนิงาน  เปรียบเทียบประมาณการ รายได้ รายจ่าย  ปี 2565 

การด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการด าเนินการไดป้รับเปลี่ยนแนวทางการสร้างรายได้

และการให้บริการเงินกูใ้นหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกดิความสะดวกต่อสมาชิกที่ตอ้งการใชบ้ริการ  มีการ
บริหารจดัการค่าใชจ่้ายให้อยู่ในกรอบ  เพื่อให้ไดผ้ลประกอบการใกลเ้คียงกบัเป้าหมายที่วางไว ้ โดยการ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องสมาชิกทุกคนเป็นหลกัซ่ึงสมาชิกสามารถพิจารณาไดจ้ากรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

การด าเนินงานปีน้ีไดม้ีการปรับแผนการบริหาร โดยกระจายการลงทุนและการเพิม่รูปแบบการ
ให้บริการเงินกูแ้กส่มาชิก เพือ่สร้างรายไดเ้พิม่โดยการบริหารจดัการให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในสภาวะ
เศรษฐกจิที่ถดถอย เพื่อให้สามารถด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคจ์ากภาวะเศรษฐกจิที่มีการเปลี่ยนแปลง 

และการแข่งขนัอตัราดอกเบี้ยเงินกูข้องสถาบนัการเงิน ท าให้สมาชิกใชบ้ริการเงินกูล้ดลง โดยภาพรวม
รายไดท้ี่สูงกวา่ประมาณการ มาจากผลตอบแทนเงินฝากประจ าและเงินลงทุนระยะยาว ส าหรับปีน้ีมีก  าไรสูง
กวา่ประมาณการ 38.92 ลา้นบาท 

 
 
 

รายการ รายละเอียด  (จ  านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง 

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

รายไดท้ ั้งหมด   385.41 354.04 31.37 

รายจ่ายทั้งหมด   83.37 90.92 -7.55 

ก  าไรสุทธิ   302.04 263.12 38.92 
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รายละเอียดการเปรียบเทียบรายได้กบัประมาณการ  ปี 2565 

     
รายการ รายละเอียด  (จ านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง 

รายได ้ ผลการด าเนินงาน ประมาณการ + เพิ่ม - ลด 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้แ้กส่มาชิก 217.40 221.80 -4.40 

ผลตอบแทนจากเงินฝากประจ า ชสอ. 38.15 39.61 -1.46 
ผลตอบแทนจากการถือหุ้น และ หุ้นกู ้ 129.63 92.46 37.17 
หุ้นกู ้GSC, หุ้น ชสอ, สหประกนั, PTT และ PTTGC       
รายไดอ้ื่น   0.23 0.17 0.06 

รวมรายไดท้ั้งหมด 385.41 354.04 31.37 



 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 
 

90 

 
 

รายละเอียดการเปรียบเทียบรายจ่ายกบัประมาณการ  ปี 2565 

     
รายการ รายละเอียด  (จ านวนเงิน : ลา้นบาท) ผลต่าง 

รายจ่าย ผลการด าเนินงาน ประมาณการ + เพิม่ - ลด 

หมวดดอกเบี้ยจ่าย   61.48 63.41 -1.93 

หมวดเกี่ยวกบัเจา้หนา้ที่   7.48 8.92 -1.44 

หมวดเกี่ยวกบักรรมการ/ผูส้อบบญัชี 1.13 1.38 -0.25 

หมวดเคร่ืองเขียนแบบพมิพ/์วสัดุส านกังาน 0.06 0.10 -0.04 

หมวดค่าใชจ่้ายตามโครงการ 5.30 7.50 -2.20 

หมวดค่าใชส้อย   7.92 9.61 -1.69 

รวมรายจ่ายทั้งหมด 83.37 90.92 -7.55 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

มติที่ประชุม………………………………. 
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3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565 

รายงานผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี 2565 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ธุรกจิก๊าซ ปตท. จ ากดั 

ส าหรับปีส้ินสุดทางบัญชีวนัที่ 30 กนัยายน 2565 

 

เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ ธุรกจิก๊าซ ปตท. จ ากดั 

 

         ตามมติที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564  เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ไดแ้ต่งตั้งคณะผูต้รวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดทางบญัชีวนัที่ 30 กนัยายน 2565 ซ่ึง
ประกอบดว้ยขา้พเจา้นายพงศ์พฒัน ์ รัตนสุวรรณ และนางสาวยุพาวดี  บุญยรัตกลิน เป็นผูต้รวจสอบกจิการ 
โดยไดท้  าการตรวจสอบตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตที่สามารถด าเนินการได ้ มีรายละเอียดโดยสรุปเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 ดงัน้ี 

 

1. วตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อเสนอผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี และด้านอื่นๆ ให้

คณะกรรมการสหกรณ์ทราบขอ้เทจ็จริง ที่ตรวจพบ 
      1.2 เพื่อเสนอให้ทราบถึงข้อสังเกต  ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางแกไ้ข 
การปรับปรุงการปฏิบตัิงานดา้นการเงิน และการบญัชี ไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง เพิ่มประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล โดยมิให้เกดิความเสียหาย 

2. รายละเอยีดที่ได้ด าเนนิการตรวจสอบกจิการ 
2.1 ตรวจสอบเอกสาร สมุดบญัชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน ที่สมาชิกน ามาเป็น

หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูไ้วก้บัสหกรณ์ (อสังหาริมทรัพย์) และหน้ีสินของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและ

ขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
2.2 ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ

ประเมินผล และให้ขอ้แนะน าแกก่รรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการ และพนกังานของสหกรณ์   

2.3 ตรวจสอบการจดัจา้ง และแต่งตั้งพนกังานและลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือสัญญาจ้าง
และหลกัประกนั 

2.4 ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงิน ตามประมาณการรายจ่าย ตลอดจน

การจ่ายเงินให้กบัสมาชิกที่กูเ้งินตามสัญญาเงินกูป้ระเภทต่างๆ และการจ่ายคืนค่าหุ้นของสหกรณ์ 
     2.5 ตรวจสอบการรับสมาชิก, การส้ินสุดสมาชิกภาพ และการลาออกจากการเป็นสมาชิก 
     2.6 ตรวจสอบสถานะกิจการและงบเปรียบเทียบก  าไรขาดทุนโดยประมาณการประจ าเดือน,         
การติดตามหน้ีคา้งช าระ/หน้ีสงสัยจะสูญ NPLหรือหน้ีสูญ, การติดตามความคืบหนา้คดีความที่คงคา้ง 
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     2.7 ตรวจสอบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการที่ได้รับมอบหมายเกีย่วกบัการปฏิบตัิ
หนา้ที่และการลงนามตามขอ้บงัคบัที่ไดก้  าหนดไว ้
    2.8 ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2565 
    2.9 ตรวจสอบโดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน, การเข้าร่วมการ
ปรับปรุงขอ้บงัคบัสหกรณ์ และการเขา้ร่วมการสัมมนา 
    2.10 ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ รวมถึง
กฎหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้น เช่น การดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกจิ ของสมาชิกถือเป็นความลบั 
การเผยแพร่โดยไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย  

 

3. ผลการตรวจสอบ 
     คณะผู้ตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ  ากดั  ณ 
ส านกังานสหกรณ์ จงัหวดั ชลบุรี และไดเ้ขา้ร่วมการประชุมประจ าเดือนกบัคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ ง
ที่มีการเรียกประชุม ซ่ึงผลการตรวจสอบมีดงัน้ี 
     3.1 การตรวจสอบตามวาระการประชุม และเอกสารประกอบ จ านวน 13 ครั้ง  ในรายการดงัน้ี 

 การด าเนินการด้านบญัชีและการเงิน ข้อมูลการสรุปยอดรวมบญัชีลูกหน้ีในแต่ละประเภท มี
ระบบการรับ-จ่ายเงิน การค านวณยอดเงินรับ-จ่ายระหวา่งเดือนจากบญัชีเงินสด การรับ-จ่ายหุ้น ทุน
เรือนหุ้น การรับฝาก-การถอนคืนเงินฝากของสมาชิก มีการบนัทึกรายการในสมุดบญัชี และ
ทะเบียน ถูกตอ้ง เรียบร้อย และเป็นปัจจุบนั ตรงตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
 การรายงานขอ้มูลและการจ่ายเงินกูใ้ห้สมาชิกเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ 
 ข้อมูลเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝากและใบแจ้งยอดของธนาคาร มีรายละเอียดและยอด
คงเหลือถูกตอ้งตรงตามบญัชีของสหกรณ์ทุกบญัชี 
 การรับเขา้เป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการด าเนินการไดม้ีการ
อนุมตัิถูกตอ้งตรงตามที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 การปฏิบ ัติงานด้านการให้กู ้ยืมเ งิน เอกสารหลักฐานแสดงการเป็นหน้ี การค ้ าประกนั  
หลกัประกนั และเอกสารประกอบ ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์  
 การลงทุนเป็นไปตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2563 เร่ือง ขอ้ก  าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ 
 การรับฝากเงิน เอกสารหลกัฐานประกอบการรับฝากเงินและการถอนเงิน ถูกต้อง ครบถว้น 
และมีการหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จ่าย ถูกตอ้ง เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
 อตัราการถือหุ้น การส่งเงินค่าหุ้น และการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบ
ของสหกรณ์ 
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 การแกไ้ขข้อบงัคบัและระเบียบสหกรณ์ให้สอดคล้องกบักฎกระทรวง รวมทั้งการปรับปรุง
ระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ให้เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจดัการสหกรณ์ และเป็นประโยชนต่์อ
สมาชิกโดยรวม 
 สหกรณ์ได้ด  ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่ก  าหนดใน
กฎกระทรวง 
 การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์และกฎกระทรวง 

ผลการตรวจสอบ  ไม่พบความผิดปกติใดๆ โดยพบวา่ 
จากการที่สมาชิกเป็นลูกหน้ีที่เขา้ข่ายเป็นหน้ีคา้งช าระและสงสัยวา่จะสูญยงัมีปริมาณสูง  สมาชิกที่มี

ปัญหาและไม่สามารถช าระหน้ีคืนได้  เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 และสถานการณ์

เศรษฐกิจที่ผนัผวน  ท าให้สมาชิกผู้กูถู้กส านกังานบงัคบัคดีอายดัสิทธิเรียกร้อง จนน ามาซ่ึงเกิดการฟ้อง
บงัคบัคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ในขณะที่คณะกรรมการ ได้ด  าเนินการพิจารณาบริหารงานและ
ติดตาม ดงัน้ี 

1) มีการพิจารณาสมาชิกที่เป็นลูกหน้ีเป็นรายๆ ไป ตามกลุ่มลูกหน้ีรอด าเนินคดีและลูกหน้ีระหวา่ง

ด าเนินคดีที่มีโอกาสเกิดหน้ีสงสัยจะสูญ โดยน ามาเป็นเร่ืองพิจารณาเร่งด่วน หาแนวทาง

แกปั้ญหาที่จะเกดิขึ้นในอนาคต  และมีการติดตามทุกเดือนต่อเน่ือง 

2) มีการจดัท ารายละเอียดเกี่ยวกบัหลกัทรัพยท์ี่ถูกบงัคบัคดี ภาระหน้ีสินที่มีต่อสหกรณ์ ยอดหน้ี

คงเหลือ สถานะของคดี และสถานะความคืบหน้าในแต่ละกรณีชดัเจน  และไดม้ีแนวทางการ

ป้องกนัและการวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาที่อาจเกดิขึ้น รวมถึงทบทวนแนวทางปฏิบติัต่างๆ ที่จะ

ช่วยลดปัญหาและปริมาณหน้ีค้างช าระของสมาชิก เพื่อป้องกนัการน าไปสู่การด าเนินการทาง

กฎหมาย การบงัคบัคดี หน้ีสงสัยว่าจะสูญ ของสมาชิก เพื่อน ามาซ่ึงผลประโยชน์ต่อสมาชิก 

และสร้างความเช่ือม ัน่ของสหกรณ์ ในอนาคตต่อไป 

3) มีการประณีประนอม และเขา้ใจในสถานการณ์ของสมาชิกทุกๆ ราย ในการต่อรองร่วมกนั เพื่อ

ป้องกนัความสูญเสีย และความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นของทั้งสมาชิกและสหกรณ์ โดยตระหนกัถึง

การอยู่ร่วมกนั และจรรยาบรรณที่ดี 

3.2 การตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจและสัมภาษณ์ 
ผลการตรวจสอบ  ไม่พบความผิดปกติใดๆ  โดยพบวา่ 
ในการเขา้ตรวจสอบเอกสาร โดยการสุ่มตรวจเอกสาร และการสัมภาษณ์  จะพิจารณากระบวนการ

เรียกใชเ้อกสาร  การเกบ็รักษาเอกสารส าคญั  ผูม้ีหนา้ที่รับผิดชอบ การก  าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูล และการ
ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัสหกรณ์ และจรรยาบรรณที่ดี โดยทางสหกรณ์ฯ มีการด าเนินการ อย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามขั้นตอน มีระบบการจดัเกบ็ไวเ้ป็นระบบ ค้นหาได้ง่าย และ
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เช่ือม ัน่ไดว้า่ปลอดภัยจากการเกดิขอ้มูลรั่วไหล เน่ืองจากมีระบบป้องกนัการเข้าถึงขอ้มูลไวแ้ล้ว เอกสารที่
สุ่มตรวจ ไดแ้ก ่

- ตรวจเอกสารการกูย้ืมเงินของสมาชิกทุกประเภท เอกสารการค ้าประกนัเงินกูเ้ทียบกบัสมุดคุม
โฉนดที่ดิน สมุดคุมทะเบียนรถยนต ์เอกสารการรับเขา้เป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็น
สมาชิก เอกสารการบนัทึกรายการในสมุดบญัชี และทะเบียน เช่น เอกสารการรับ - จ่าย และ
การเกบ็รักษาเงินสด และเงินฝากธนาคาร เอกสารและหลกัฐานประกอบการรับฝากเงิน การ
ถอนเงิน และการหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จ่าย และเอกสารการส่งเงินค่าหุ้น และการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น 
เป็นตน้ 

3.3 การให้ค าเสนอแนะในการจัดท าระเบียบเกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการด าเนนิการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้การท างานเกดิความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ถูกตอ้งและไม่เอื้อ
ประโยชนต่์อผูห้น่ึงผูใ้ด  รวมทั้งหาช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน แนวทางด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสามารถ
เข้าถึงช่องทางและเช่ือม ัน่ในกระบวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ได้อย่างม ัน่ใจ เพื่อป้องกนัความเส่ียงที่อาจ
เกดิขึ้นไดเ้สมอ 

สรุปผลการตรวจสอบ 
       จากการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. 
จ  ากดั ประจ าปี 2565 ไม่พบส่ิงผิดปกติ หรือการทุจริตแต่อย่างใดและสามารถบริหารจดัการในกจิการทุก
อย่างของสหกรณ์ฯได้ตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และระเบียบ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ส าคญัมีการ
ด าเนินการที่รวดเร็ว เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ทั้งดา้นเวลา และค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ท าให้ผล
การด าเนินงานเป็นไปในทางที่ดีขึ้นต่อสหกรณ์  ในการเขา้ตรวจสอบคณะผู้ตรวจสอบกิจการไดร้ับความ
ร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการด าเนินการและเจา้หนา้ที่ทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย  
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
   
  

(นายพงศ์พฒัน ์รัตนสุวรรณ)                 (นางสาวยุพาวดี  บุญยรัตกลิน) 
                                

คณะผูต้รวจสอบกจิการ 
 

 

 

 

มติที่ประชุม………………………………. 
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3.4 นโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียง ปี 2565 
        1. การจดัการความเส่ียง หรือ การบริหารความเส่ียง (Risk Management)  

                   การวเิคราะห์ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเส่ียงที่มีความสมัพนัธ์กบัการ
ด าเนินงาน  เพื่อให้สหกรณ์ลดความเสียหาย ที่อาจเกดิขึ้นจากความเส่ียงโดยตรง หรือโดยออ้ม 

        2. ความเส่ียงการบริหารงานของสหกรณ์ 

            (1) ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
            (2) ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิการ (Operational Risk) เช่น 
                 - การปฏิบตัิตามกฎหมาย/กฎระเบยีบ (Compliance Risk)  
                 - การปฏิบตัิดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)  
            (3) ความเส่ียงดา้นการเงิน/สินเช่ือ (Financial Risk)           
        3. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) และการก าหนดเกณฑ์การประเมนิมาตรฐาน 

                   การประเมินความเส่ียงอย่างละเอียดตอ้งอาศยัขอ้มูลจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกเป็นส าคญั     

      โดยก  าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินที่เป็นมาตรฐาน ดงัน้ี 
            (1) ระดบัโอกาสที่จะเกดิความเส่ียง (Likelihood) 
            (2) ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

            (3) ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) มี 2 ระดบั ไดแ้ก ่ระดบัสูง และ ระดบัต ่า 

        4. การประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 

            (1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกดิเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ 
            (2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียงทีม่ีผลต่อสหกรณ์ 
            (3) วเิคราะห์ระดบัความเส่ียง 

            (4) การจดัล  าดบัความเส่ียง 

        5. แนวทางการบริหารความเส่ียง 

                   ก  าหนดแนวทางมาตรการควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมความเส่ียง และ 
            รายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือนรับทราบ  

        6. การติดตามประเมนิผลการบริหารความเส่ียง 

       สามารถด าเนินการตามมาตรการควบคุมความเส่ียงที่ไดก้  าหนดไว ้และความเส่ียงทีม่ีไมส่่งผล 
            กระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ 

        7. การจดัท ารายงานสรุปผลการบริหารความเส่ียงประจ าปี  

                   คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงสรุปผลการจดัท าขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล ที่ไดด้  าเนินงาน 
             ในระหวา่งปีน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการและที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีให้รับทราบ 

มติที่ประชุม………………………………. 
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3.5 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนท่ีกรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอ านาจในการจดัการ  
      และท่ีปรึกษา ได้รบัจากสหกรณ์ในรอบปี 2565 

       การรายงานตามกฎกระทรวงการด าเนินงานและการก  ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรพัยแ์ละสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน พ.ศ.2564   ขอ้ 14 (2) การรายงานขอ้มูลตามหลกัธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 

       ในรอบปีบญัชี 2565 ไดม้ีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการด าเนินการ และ ผูต้รวจสอบกจิการ
ตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ฯ เพื่อใชใ้นการบริหารและด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นจ านวนเงิน
รวมทั้งส้ิน 3,454,600.00 บาท โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 
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3.6 การด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย ในรอบปี 2565 

         ในระหว่างปี คณะกรรมการด าเนินการได้บริหารจดัการสมาชิกและลูกหน้ีที่ผิดนดัช าระห น้ี  
ที่ปฏิบติัไม่สอดคล้องกบัระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ และไม่สามารถช าระหน้ีคืนให้กบัสหกรณ์ฯได ้ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

         (1) การด าเนินคดตีามกระบวนการทางกฎหมายกบัสมาชิก 

การด าเนนิการ  ลูกหนี ้(ราย) จ านวนสัญญา หนีค้งเหลือ (บาท) 

   1. ฟ้องคดี/อยู่ระหวา่งบงัคบัคด ี
   2. ไกลเ่กลี่ยกอ่นฟ้อง/ศาลมคี  าพิพากษา 
   3.  อยู่ระหวา่งพิจารณาคดีในชั้นศาล 

3 
8 
1 

3 
10 
1 

8,092,207.22 
14,129,341.16 

237,958.38 
รวมจ านวนทั้งส้ิน 12 14 22,459,506.76 

         (2) สมาชิกถูกเจ้าหนีอ่ื้นฟ้องล้มละลาย 

การด าเนนิการ  ลูกหนี ้(ราย) จ านวนสัญญา หนีค้งเหลือ (บาท) 

1. รอด าเนินคดี  
อยู่ระหวา่งการประชุมเจา้หน้ี   

2 
 

3 
 

2,989,353.63 

รวมจ านวนทั้งส้ิน 2 3 2,989,353.63 

(3) สมาชิกถูกเจ้าหนีภ้ายนอกฟ้องยึดทรัพย์  

การด าเนนิการ  ลูกหนี ้(ราย) จ านวนสัญญา หนีค้งเหลือ (บาท) 

1. อยู่ระหวา่งรอขายทอดตลาด 3 9 11,194,603.89 

รวมจ านวนทั้งส้ิน 3 9 11,194,603.89 
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3.7 การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ และทุนสวสัดิการสมาชิก ในรอบปี 2565 

        1. สหกรณ์ฯ จ่ายเงนิทุนสวสัดกิาร ตามขอ้ 7 ทุนสงเคราะห์เกีย่วกบัการศพของสมาชิก  

            เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,390,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

        (1)  จ่ายเงนิทุนสวสัดิการให้กบัทายาทสมาชิกที่เสียชีวติ จ านวน 10 ราย เป็นจ านวนเงิน 1,680,000.00 บาท 

               1. พ.จ.อ. สมเกยีรต ิสัตตานุสรณ์ เลขที่สมาชิก 00017  อายุสมาชิก 37 ปี 1 เดอืน     
                   สังกดั สมาชิกพิเศษ  จ  านวน 200,000.00 บาท   
               2. นายสุทธิ ผริตโภค ีเลขทีส่มาชิก 000051  อายุสมาชิก 37 ปี 6 เดือน 

                    สงักดั สมาชิกพิเศษ จ านวน 200,000.00 บาท   
               3. นายอุดม งามข า เลขที่สมาชิก 00312 อายุสมาชิก 35 ปี 6 เดอืน 
                   สังกดั สมาชิกพิเศษ จ านวน 200,000.00 บาท   

               4. นายสุรชยั ยิ่งชล เลขที่สมาชิก 000379 อายุสมาชิก 35 ปี  
                   สังกดั สมาชิกพิเศษ จ านวน 200,000.00 บาท   
               5. นายปริญญา บุญส่ง  เลขที่สมาชิก 001520  อายุสมาชิก 23 ปี 5 เดือน   

                   สังกดั บริษทั PTTNGD จ  านวน 200,000.00 บาท   
               6. นายศกัดิ์ ชยั สุรกวนิวงศ์  เลขทีส่มาชิก 001677  อายุสมาชิก 23 ปี    
                   สังกดั บริษทั SPRC จ  านวน 200,000.00 บาท   
               7. นายศรีเวยีง ตนัค  ามูล  เลขที่สมาชิก 002098  อายุสมาชิก 21 ปี 3 เดือน 

                   สังกดั บริษทั PTTGC จ  านวน 200,000.00 บาท   
               8. นายจกัรพงษ ์แนวชาลี เลขที่สมาชิก 004027 อายุสมาชิก 13 ปี 5 เดือน   
                   สังกดั GPSC จ  านวน 120,000.00 บาท   

               9. นายวรีะวฒัน ์ปานพรหม เลขทีส่มาชิก 004215 อายุสมาชิก 13 ปี    
                   สังกดั บริษทั PTTGC จ านวน 120,000.00  บาท   
              10.นายจิรายุ สุทธิอึก เลขที่สมาชิก 007694 อายุสมาชิก 2 ปี 1 เดือน    

                   สังกดั บริษทั PTTGC จ านวน 40,000.00  บาท   

            (2)  จ่ายเงนิเพื่อร่วมท าบุญงานศพบุคคลในครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวติ จ านวน  139 ราย  เป็น

จ านวนเงนิ 695,000.00 บาท 

            (3)  จ่ายเงนิเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภธิรรมงานศพบุคคลในครอบครัวกรรมการที่เสียชีวติ 

 จ านวน  1 ราย  เป็นจ านวนเงนิ 15,000.00 บาท 
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         2. สหกรณ์จ่ายเงนิสวสัดกิาร ตามข้อ 8 ทุนสวสัดกิารสมาชิก เป็นจ านวนเงนิทั้งส้ิน 581,000.00 บาท      

โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

            สหกรณ์ไดจ่้ายเงินเกีย่วกบัสวสัดิการใหก้บัสมาชิก จ านวน 208 ราย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
            (1)  สมาชิกเกษียณอายุ จ  านวน 30 รายๆละ 10,000.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 
                   300,000.00 บาท (เกษียณอาย ุ60 ปี และเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป) 
            (2)  สมาชิกเจบ็ป่วยเขา้รับการรักษาพยาบาลเป็นคนไขใ้น จ านวน 103 รายๆ ละ  
                   2,000.00 บาท  เป็นจ านวนเงิน 206,000.00 บาท  
                   (กรณีพกัรักษาตวัตั้งแต่ 2 คืน 3 วนัขึ้นไป ให้ไดร้ับเงินช่วยเหลอืไม่เกนิ 2 ครั้ ง ต่อปี)  
            (3)  สมาชิกสมรสและจดทะเบียนตามกฎหมาย จ านวน 13 รายๆ ละ 1,000.00 บาท   
                   เป็นจ านวนเงิน 13,000.00 บาท   
            (4)  สมาชิกมีบุตรจ่ายเงินรับขวญัทายาทใหม่ จ  านวน 62 รายๆ ละ 1,000.00 บาท เป็น 
                   จ  านวนเงิน 62,000.00 บาท   

         3. การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ สนบัสนุนกจิกรรมของสหกรณ์อ่ืน องค์กรต่าง ๆ กรมส่งเสริม

สหกรณ์ กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการอ่ืน 

            สหกรณ์ฯไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชนใ์นรูปของสาธารณกุศล สนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ให้กบั
หน่วยราชการสหกรณ์ และชมรมสหกรณ์ต่างๆในรูปของการเช่ือมโยงเครือข่ายระหวา่งสหกรณ์ดว้ยกนั 

เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  39,440.00  บาท 
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3.8 การประกนัอุบติัเหตุกลุ่มให้สมาชิก ในรอบปี 2565 

        (1) สหกรณ์ฯ ท าประกนัชีวติกลุ่ม ให้สมาชิกทุกคน กบับริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  
        (2) สหกรณ์ฯช าระเบี้ยประกนัในปี 2565 เป็นเงินจ านวน 2,083,454.00 บาท  
        (3) สมาชิกประสบอุบตัิเหตสูุญเสียชีวติ จ  านวน 2 ราย  

        (4) บริษทัฯ จ่ายเงินสินไหมทดแทนจากประกนัอุบตัิเหตุกลุ่ม  จ  านวน 700,000.00 บาท  
        (5) สหกรณ์ฯไดน้ าส่งมอบใหก้บัทายาทสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแลว้  
 

 
 
 

มติที่ประชุม………………………………. 

 
 

3.9 การส่งผู้แทนสหกรณ์เข้าประชุม อบรม สมัมนา 
 

         สหกรณ์ฯ มกีารส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุม สัมมนากบัสหกรณ์อ่ืน องค์กรต่าง ๆ กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกีย่วข้อง  

         (1) เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
         (2) เขา้ร่วมประชุมและสัมมนากบัสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
         (3) เขา้ร่วมสัมมนากบัหน่วยงานภาคราชการและหน่วยงานภาคเอกชน 

         (4) เขา้ร่วมสัมมนากบัเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวนัออก และสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัชลบุรี 
       (5)  เป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู้การเตรียมตวัเกีย่วกบัการบริหารจดัการดา้นการเงิน หลกัสูตร ปัจฉิม
นิเทศพนกังานเกษียณอายุ ประจ าปี 2565 บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน), บริษทั PTTOR และ PTTGC 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

4.1 พิจารณาประมาณการรายรบั – รายจ่าย และงบประมาณการพฒันาระบบงานสหกรณ์ 

      ปี 2566  
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4.2 พิจารณานโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

        คณะกรรมด าเนินงาน ไดพ้ิจารณาก  าหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปี 2566  โดย
พิจารณาจากปัจจยัภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบทางตรงหรือทางออ้ม ต่อการบริหารงานดว้ย
ภาพรวมทั้งหมด 
         1. ความสามารถในการท าก าไรของสหกรณ์ฯ รวมทั้งปริมาณธุรกจิมแีนวโน้มลดลง  
         2. ต้นทุนทางการเงนิสูงเม่ือเทียบกบัสถาบันการเงนิอ่ืน 
         3. แนวโน้มหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) สูงขึ้น 
         4. ทศิทางการด าเนินงานในปี 2565-2566 
             (1) ปรับปรุงผลิตภณัฑห์รือออกผลิตภณัฑใ์หม่ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิกในยุคปัจจุบนั 
             (2) บริหารความเส่ียงในการลงทุน 
             (3) บริหารตน้ทุนทางการเงิน 
             (4) บริหารจดัการหน้ีที่ไม่กอ่ให้เกดิรายได ้(NPL) 
 (5) พฒันาระบบ IT (Application) 
 

กลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน (Strategic action plan) 
 

วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objective) 

ดชันชีี้วัดผลงาน (KPI) 
(Key Performance Indicator) 

เป้าหมาย 
(Target) 

แผนการด าเนนิงาน 
(Action Plan) 

สร้างเสถียรภาพและเพิม่ผลตอบแทนทางการเงนิ  - การบริหารเงนิทุน (Financial)  

ลดความเส่ียงดา้นการ  
ลงทุน 

 กระจายการลงทุนเพื่อลดความ
เส่ียง (Portfolio diversification)       

60:40 1.กระจายการลงทุน 
(diversification) 
2.ต ั้งทุนรักษาเสถยีร              
ภาพเงินลงทุน 
3.ก  าหนดวงเงินการ
ลงทุน 

ลดตน้ทุนทางการเงิน   ตน้ทุนเงินลงทุนเฉลี่ย (WACC)   
Weighted Average Cost Capital 

4% 1.จ  ากดัการเพิ่มหุ้น/
เพดานการถือหุ้น 
2.ทบทวนอตัรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก 
3.ทบทวนอตัรา
ดอกเบี้ยเงินกู ้
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พฒันาและเพิ่มผลิตภณัฑ์
ใหม่ 

 จ านวนผลิตภณัฑใ์หม่ 
 รายไดจ้ากดอกเบี้ยรับ 
 อตัราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู ้

 1.ผลิตภณัฑใ์หม ่เช่น 
  (1) สินเช่ือ SME loan 
  (2) สินเช่ือเพือ่รวมหน้ี
และ Refinance 
   (3) สินเช่ือกูซ้ื้อ
รถยนต ์
2.ให้กูร้ะหวา่งสหกรณ์ 
3.ทบทวนเง่ือนไขการ
ค ้าประกนั 
 

สร้างคุณภาพชีวติที่ดแีละสร้างความพงึพอใจให้กบัสมาชิก – (Member)  

สร้างคุณภาพชีวติที่ดีแก่
สมาชิก 

 Customer Satisfaction Index 
(CSI) 

 ผูค้  ้าประกนัที่ตอ้งรับภาระแทนผู้
กู ้

 1.ก  าหนดอตัราดอกเบี้ย
ส าหรับผูค้  ้าประกนั 
2.กองทุนช่วยเหลอืผูค้  ้า
ประกนั 
3.ประกนัชีวติสมาชิก 
 

สร้างความพึงพอใจแก่
สมาชิก 

 Customer Satisfaction Index 
(CSI) 

 อตัราการเติบโตสมาชิก 

 1.ส ารวจความพงึพอใจ
ลูกค้า (เพื่อน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงาน
และออกผลิตภณัฑ์
ใหม่) 
2.วเิคราะห์ขอ้มูล
สมาชิก เพือ่หาโอกาส/
จดัสวสัดิการ 
3.โครงการสหกรณ์
สัญจรเพือ่ให้บริการ
สมาชิก 
 

เพิ่มสมาชิก  จ านวนสมาชิกจากบริษทัใหม่  รับสมาชิกเพิ่มจาก
บริษทัในกลุ่ม ปตท.  
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น านวตักรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกและการปรับปรุงกระบวนการ - Internal Process   

พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  การพฒันาระบบงาน
คอมพิวเตอร์มุ่งสู่
ธุรกรรมออนไลน ์

บริหารความเส่ียง  % NPL < 1% 1.ต ั้งคณะท างานเพื่อ
จดัการหน้ี NPL และ
ก  าหนดมาตรการ
ป้องกนัการเกดิ NPL 
ในอนาคต 
2.ต ั้งคณะท างาน
ปรับปรุงระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
และ พ.ร.บ.สหกรณ์
ฉบบัใหม่ 
3.ระบุอตัราดอกเบี้ย
กรณีผิดนดัช าระใน
สัญญา 

ปรับปรุงโครงสร้างและ
ระบบบริหาร 

  1.จดัโครงสร้างองคก์ร
ให้ชดัเจน 
2.สรรหามืออาชีพใน
การบริหารงาน 

พฒันาความรู้สมาชิกและพฒันาทักษะเจ้าหน้าที่ – Learning & Growth   

ความรู้สมาชิก   โครงการให้ความรู้
ทางการเงินกบัสมาชิก 

พฒันาทกัษะบุคลากร   พฒันาทกัษะเจา้หนา้ที่
รองรับการเกษียณอาย ุ

 

 

 

มติที่ประชุม .............................................. 
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4.3 พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ปี 2565 

 

หนงัสือรับรองของสหกรณ์ 

        
       วนัที่  21  ตุลาคม  2565 

เรียน   นายเอกชัย   เตียววงศ์ไทย 

 หนงัสือรับรองฉบบัน้ีให้ไวเ้พื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ  ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565  เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 30  กนัยายน  2565  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัของสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ  ากดั  โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก  าหนดหรือไม่ 

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจดัให้มีการจดัการที่มีประสิทธิผล  เพื่อให้การด าเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้ง  

 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดที่เกีย่วกบังบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ขา้พเจา้ทราบ และคิดวา่

ควรจะเป็นดงัต่อไปน้ี 

               1. งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั  ซ่ึงรวมถึงการละเวน้การ
แสดงรายการและขอ้มูลต่างๆ 

                2. ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปน้ีให้ท่านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ 

                     2.1 บนัทึกทางการบญัชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี และขอ้มูลอื่นที่เกีย่วขอ้งทั้งหมด 

                  2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

                3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกีย่วขอ้งกบัการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ผู ้ซ่ึงมีหน้าที่ส าคญัเกี่ยวกบัระบบบญัชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 

                4. สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมด  ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่องบการเงิน  นอกจากน้ีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้ก  าหนดของหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานที่ก  ากบัดูแล ซ่ึงหากไม่ปฏิบตัิตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

                5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนงัสือแจ้งจากหน่วยราชการอนัมีผลต่องบการเงิน เพราะมิไดป้ฏิบตัิตาม

กฎหมายหรือขอ้บงัคบั  ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น
ในภายหนา้ ซ่ึงควรจะไดน้ ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ใน
การตั้งส ารองค่าเสียหายที่อาจเกดิขึ้น 
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               6. รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 

                     6.1 รายการธุรกจิที่มีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น 

                     6.2 ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเกีย่วกบัภาระผูกพนัเงินฝาก หรือขอ้จ ากดัการใชเ้งินกู ้ 
                     6.3 สินทรัพยท์ี่ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

               7. สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ ั้งหมดอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพนั หรือ
ขอ้ผูกมดัใดๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์  เวน้แต่ที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

               8. สหกรณ์ได้บนัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจ
เกิดขึ้นในภายหน้าไวอ้ย่างเหมาะสม  รวมทั้งไดม้ีการเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่วกบั

หลกัประกนัทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แกบุ่คคลที่สาม  นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาด
วา่จะเกดิขึ้น 

               9. นอกจากเร่ืองที่อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้  ไม่มีเหตุการณ์ใดเกดิขึ้นหรือไม่

ปรากฏขอ้เทจ็จริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคญั  ซ่ึงตอ้งน ามาปรับปรุงงบการเงินหรือ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

      

 

       (นายชูชาติ   พนสัอมัพร) 
            ประธานกรรมการ 

 

 

       (นายทองพูน   กมเลศร์) 
                      รองประธานกรรมการ 
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4.5 พิจารณานโยบาย แผนงานเก่ียวกบัการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืน 
      และสถาบนัการเงิน และการค า้ประกนั ปีบญัชี 2566 

         คณะกรรมด าเนินงาน ไดพ้ิจารณาก  าหนดนโยบายและแผนเกีย่วกบัการฝาก การลงทุน ตาม
กฎกระทรวงการด าเนินงานการก  ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 ขอ้ 5 (7) 
ก  าหนดนโยบายและแผนเกีย่วกบัการฝาก การลงทุน การกูย้ืม จากสหกรณ์อื่นและสถาบนัการเงิน และการ
ค ้าประกนั 
               1. กรอบวงเงนิลงทุนและแผนการลงทุน ปี 2566         
                    1.1 กรอบวงเงินการลงทุนในปี 2566 จ านวน 1,400 ลา้นบาท (เท่ากบัปี 2565) 
                    1.2 แผนการลงทุน 
                          (1) ลงทุนในหุ้นสามญัที่ไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แลว้ ไดแ้ก่ 
                                บริษทั PTT, PTTGC, PTTEP, TOP, SPRC, GPSC และ PTTOR 
                          (2) ลงทุนในหุ้นกู ้ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ และประกาศ คพช. 
                          (3) ขายหุ้นสามญัที่ถืออยู่เพื่อท าก  าไร    
                2. นโยบายการลงทุนของสหกรณ์ ปี 2566         
                    2.1 ลงทุนในหุ้นสามญับริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
                          สหกรณ์ มุ่งเนน้การลงทุนระยะยาว 
                    2.2 ลงทุนในหุ้นกูแ้บบมีหลกัประกนัหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ที่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
                          ไม่ต  ่ากวา่ A- ระยะเวลาไม่เกนิ 10 ปี และมุ่งเนน้การลงทุนกบับริษทัที่มีการด าเนินงาน 
                           เป็นไปตามหลกั ESG (Environment, Social and Governance) 
                    2.3 ลงทุนในหุ้นสามญัและหรือหุ้นกูใ้น 1 บริษทั ตอ้งไม่เกนิร้อยละ 35 ของสินทรพัยส์หกรณ์ 
                    2.4 ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล ระยะเวลาไม่เกนิ 10 ปี 
                    2.5 ลงทุนอื่นตามที่ระบุใน พ.ร.บ. สหกรณ์ และประกาศ คพช. 
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4.6 พิจารณาก าหนดวงเงินการกู้ยืมและการค า้ประกนั ปีบญัชี 2566  

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการ
กูย้ืมหรือการค ้าประกนัของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ประกอบดว้ยประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เร่ือง ค  านิยาม
วงเงินการกูย้ืมหรือการค ้าประกนัของสหกรณ์ ประกาศ ณ วนัที่ 30 เมษายน 2561 

                   ข้อมูลสนบัสนุนประกอบการพจิารณา 

                   ณ  วนัที่ 31 ตุลาคม 2565 

                   สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท.จ ากดั  

                   มทุีนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว เป็นจ านวนเงิน 5,199.05 ล้านบาท 

                   มทุีนส ารอง เป็นจ านวนเงนิ 284.21 ล้านบาท 

                   1. เป็นวงเงินที่ก  ำหนดเท่ำกบัปี  2565   
                   2. เป็นวงเงินเมื่อเทียบกบัทุนส ำรองของสหกรณ์ฯคิดเป็น 1.58 เท่ำ (450 ลำ้น/284.21 ลำ้น)  
                   3. เป็นวงเงินเมื่อเทียบกบัทุนเรือนหุ้นสมำชิกคิดเป็น 0.09 เท่ำ  (450 ลำ้น/5,199.05 ลำ้น) 

                   4. เป็นวงเงินเมื่อเทียบกบัเงินรับฝำกของสมำชิกคิดเป็น 0.16 เท่ำ (450 ลำ้น/2,774.83 ลำ้น) 

                   5. เป็นวงเงินเมื่อเทียบกบัทุนเรือนหุ้นรวมกบัเงนิส ารองของสหกรณ์ฯคดิเป็น 0.08 เท่า 

                       (450 ลำ้น/5,483.26 ลำ้น)  ซ่ึงนายทะเบยีนก าหนดไว้ไม่เกิน 1.5 เท่า 

                   6. ส ำหรับวงเงินกูย้ืมที่สหกรณ์ฯมีอยู่ปัจจุบนั O/D ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั สำขำชลบุรี   
                       จ  ำนวน 20 ลำ้นบำท (อตัราดอกเบี้ย MOR+2%) (ณ วนัที่ 2 พ.ย.65  MOR = 6.07%) 
                   7. เป็นกำรตั้งวงเงินส ำรองไวส้ ำหรับภำวะฉุกเฉินที่จ  ำเป็นตอ้งใชว้งเงินกู ้โดยไม่ตอ้งเรียก
ประชุม วสิำมญั           
 

      คณะกรรมการด าเนินการ ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ก าหนดวงเงินการกู้ยืมและการค ้าประกันประจ าปี 2566 ซ่ึงสหกรณ์ฯอาจกู้ยืมได้ในวงเงินไม่เกิน 

450,000,000.00 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ส าหรับการด าเนนิกจิการสหกรณ์ 
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4.7 พิจารณาก าหนดการลงทุนของสหกรณ์ ปีบญัชี 2566 
การลงทุนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศ

คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ  เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่าง

อ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2563                                                      
                  เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกบัการลงทุนของสหกรณ์ฯส าหรับปี 2566 สามารถด าเนินการได้
หลากหลายรูปแบบ โดยได้รับผลประโยชน์และผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก  าหนด เร่ือง
ขอ้ก  าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  
                  จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565  พิจารณาก  าหนดการลงทุนส าหรับปี 2566  
วงเงินไม่เกนิ 1,400 ลา้นบาท ส าหรับกรอบการลงทุน แผนการลงทุน และนโยบายการลงทุน มีรายละเอียด
ดงัน้ี            
                 1. กรอบการลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.  2542 มาตรา 62 สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ 
ดงัต่อไปนี ้
                   1. ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
                   2. ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบนัการเงินที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแกส่หกรณ์ 
                   3. ซ้ือหลกัทรพัยข์องรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกจิ 
                   4. ซ้ือหุ้นของธนาคารที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแกส่หกรณ์ 
                   5. ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
                   6. ซ้ือหุ้นของสถาบนัที่ประกอบธุรกจิอนัท าให้เกดิความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่
กจิการของสหกรณ์ โดยไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
                   7. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก  าหนด 
            2. กรอบการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2563 
                     1. บตัรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผูอ้อก 
                      2. ต ัว๋แลกเงินที่ธนาคารเป็นผูร้ับรอง สลกัหลงัหรือรับอาวลั หรือตัว๋สัญญาใชเ้งินที่ธนาคาร 
                          เป็นผูส้ลกัหลงัหรือรับอาวลั โดยไม่มีขอ้จ ากดัความรับผิด 
                      3. ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่ธนาคารซ่ึงมิใช่รัฐวสิาหกจิเป็นผูอ้อก 
                      4. บตัรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์       
                          ซ่ึงสถาบนัคุม้ครองเงินฝากประกนัการช าระคืนตน้เงินและดอกเบี้ย 
                      5. ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นิติบุคคลเฉพาะกจิเป็นผูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสินทรัพย ์
                          เป็นหลกัทรัพย ์ที่ไดร้ับอนุญาตตามพระราชก  าหนดนิติบุคคลเฉพาะกจิ เพื่อการแปลง   
                          สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนั้นไดร้ับการจดัอนัดบั 



 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 
 

137 

                          ความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั A- ขึ้นไป จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความ 
                          เห็นชอบจากคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
                      6. หุ้นกู ้ที่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั A- ขึ้นไป จากบริษทัจดัอนัดบัความ 
                          น่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
                      7. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวสิาหกจิจดัตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
                          และอยู่ในการก  ากบัดูแลของคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                      8. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนตาม มาตรา 62 แห่ง  
                          พระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ.2542 
                      การน าเงินฝากหรือลงทุนตาม ขอ้ 7 รวมกนัตอ้งไม่เกนิทุนส ารองของสหกรณ์และตอ้งผ่านการ
ขออนุมตัิจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์กอ่นจึงจะด าเนินการได้ 
              3. กรอบการลงทุนตามข้อบังคบัสหกรณ์ฯ   
 
 
 
 

                     เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตัิให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ 
ปตท. จ ากดั ลงทุนตามกรอบของ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ตามที่คณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ก าหนด และข้อบังคบัของสหกรณ์ฯ ส าหรับปี 2566 ในวงเงนิไม่เกิน 1,400 ล้าน
บาท โดยมแีนวทางการลงทุน ดงันี้ 
                     1.การลงทุนโดยสหกรณ์ฯเป็นผู้ด าเนนิการ 
                     2.การลงทุนโดยผ่านกองทุนส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม .............................................. 
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4.8  พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบั พ.ศ. 2565 

   คณะกรรมการด าเนินการขอน าเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 พิจารณาแก้ไข
ขอ้บงัคบั พ.ศ. 2565  เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ.2542 
และให้สอดคลอ้งกบักฎกระทรวงการด าเนินงานและการก  ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต  
ยูเน่ียน พ.ศ. 2564  

 ส าหรับการแกไ้ขขอ้บงัคบัในครั้ งน้ีเป็นการแกไ้ขทั้งฉบบั จ านวน 117 ขอ้ เพื่อให้เป็นไปตามร่าง
ขอ้บงัคบัของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดที่มีการแกไ้ขขอ้ที่ส าคญั ดงัน้ี  

หวัข้อในการแก้ไข ข้อที่ เร่ือง 

1.พิจารณาแกไ้ขตามร่างของกรมส่งเสริม
สหกรณ์และขอ้บงัคบัฉบบัเดิมบางส่วน 
 

6 
22 
34 
40 

- การถือหุ้น 
- การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ 
- คุณสมบตัิของสมาชิก 
- การขาดจากสมาชิกภาพ  

2.พิจารณาแกไ้ขตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารก  าหนด
รายการในขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการจ่ายคืน
หุ้นบางส่วนระหวา่งเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย ์พ.ศ.2565 

10 
11 

- การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน 
   ระหวา่งเป็นสมาชิก 
- คุณสมบตัิของสมาชิกที่สามารถ 
  รับคืนค่าหุ้นบางส่วนได ้

3.พิจารณาแกไ้ขตามกฎกระทรวงการ
ด าเนินงานและการก  ากบัดูแลสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
พ.ศ. 2564 

67 - อ  านาจหนา้ที่ของที่ประชุมใหญ่ 

4. พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบั เพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งกบัการบริหารงานของสหกรณ์ 

95 - การพน้จากต าแหน่งของ 
   ผูจ้ดัการ 

5. พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัใหเ้ป็นไปตาม
ร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ขอ้ที่ 1-117 หมวดที่ 1 ถงึ บทเฉพาะกาล 

 

 

 

 

มติที่ประชุม………………………………   

เอกสารประกอบการพจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบั พ.ศ. 2565 การเปรียบเทียบขอ้บงัคบัฉบบัปัจจุบนัที่ถือใชอ้ยู ่
กบัขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขใหม่ พ.ศ. 2565   Link ส ำหรบักำร Download เอกสำรขอ้บงัคบั  

https://drive.google.com/file/d/165aXkd1oDpMCruZOwqV4LPmFNVIdV6hu/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/165aXkd1oDpMCruZOwqV4LPmFNVIdV6hu/view?usp=sharing
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4.9 การพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของสหกรณ์ ปี  2566 

            ตามระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์วา่ดว้ยการแต่งตั้งสอบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ.2565 ขอ้ 5 ให้แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตามระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ วา่ดว้ยการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหรือบุคคล
อื่นเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ.2562 “ให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีสหกรณ์จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที่มีรายช่ือ

ในทะเบียนกรมตรวจบญัชีสหกรณ์” 

        ส าหรับปี 2566 มผู้ีสอบบัญชีรับอนุญาตเสนอรับงานเข้ามาให้คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณา 
จ านวน 2 บริษัท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

รายละเอยีด 
การเสนอบริการสอบบัญชี 

บริษัท ส านกับัญชีทองเอก จ ากดั บริษัท เอน็.เอส.เค.สอบบัญช ี
และกฎหมาย จ ากัด 

ผูส้อบบญัชี   
ใบอนุญำตเลขที่ 

ดร.ศกัดิ์ ชำย จนัทร์เรือง 
เลขที่ 6541 

นำยเอกชยั เตียววงคไ์ทย 
เลขที่ 5850 

ผูส้อบบญัชีล  ำดบั2 (ส ำรอง) 
ใบอนุญำตเลขที่ 

นำงสำวสุกญัญำ พชัรีกร 
เลขที่ 7856 

นำยสรวชิญ ์บุญขวญั   
เลขที่ 10612 

กำรเขำ้ปฏิบตัิงำน 
(1) จ  ำนวนครั้ งที่เขำ้ตรวจสอบ 
 
(2) จ  ำนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

 
ปีละไม่นอ้ยกวำ่ 2  ครั้ง  
(ครั้ งละไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนัท ำกำร) 
โดยผูส้อบพร้อมผูช่้วยไม่นอ้ยกวำ่  
4 คน ทุกครั้ ง 

 
ปีละ 2 ครั้ ง   
(ครั้ งละ 3 วนัท ำกำร)  
โดยผูช่้วยผูส้อบบญัชีผูส้อบบญัชี 3 
คน 

ขอบเขตปฏิบตัิงำน ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีและ
ระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ที่
ก  ำหนด 

ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีและ
ระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ที่
ก  ำหนด 

รำยงำนผลกำรตรวจบญัชี 
 

- รำยงำนระหวำ่งปีให้สหกรณ์ทรำบ 
- รำยงำนกำรสอบบญัชีประจ ำปี ตำม
ระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ก  ำหนด 

- รำยงำนระหวำ่งปีให้สหกรณ์ทรำบ 
- รำยงำนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 
ตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์
ก  ำหนด  

บริกำรอื่นๆ - ให้ค  ำแนะน ำด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน
กำรบญัชีตำมที่เห็นสมควร โดยไมถ่ือ
เป็นค่ำบริกำรพิเศษ 
- วเิครำะห์งบกำรเงินประจ ำปี 
- เขำ้ร่วมประชุมใหญ ่หรือประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ตำมที่
สหกรณ์ฯ ร้องขอ 

- ให้ค  ำแนะน ำในกำรบริหำรกำรเงิน
กำรบญัชีตำมที่เห็นสมควร โดยไม่
ถือเป็นค่ำบริกำรพิเศษ 
-  วเิครำะห์งบกำรเงินประจ ำปี กรณี
ที่สหกรณ์มีควำมประสงค ์ โดย
ภำยใตเ้ง่ือนไขที่บริษทัก  ำหนด 
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- เขำ้ร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมกำรตำมที่สหกรณ์ฯ ร้อง
ขอ  

ค่ำธรรมเนียมกำรสอบบญัชี 100,000.- บำท 100,000.- บำท 
 

คณะกรรมการด าเนินการขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 พจิารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชี

ภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด      เพื่อน าเสนออธิบดีกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ปี 2566 โดยก าหนดค่าธรรมเนยีมการสอบบัญชี ในวงเงิน

ไม่เกนิ 100,000.00 บาท (หนึง่แสนบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม………………………………………… 
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4.10 พิจารณาเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ปี 2566  

ตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ประกอบกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่
ดว้ยการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ พ.ศ.2563  ขอ้12  และขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 70  ก  าหนดวา่ “ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และเป็นผูท้ี่มีคุณวุฒิความรู้

ความสามารถในดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง
กบัสหกรณ์  และมีคุณสมบตัิเป็นผูผ้่านการอบรมการตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ รวมทั้ งไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นคณะผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ โดยมีจ  านวน 3 คน  
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต  ่ากว่าปริญญาตรีดา้น

การเงิน การบญัชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ให้มีประธานคณะหน่ึงคน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการ

ปฏิบตัิงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศช่ือประธานคณะผู้ตรวจสอบ
กจิการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบดว้ย” 

      คณะกรรมการด าเนินการไดก้  าหนดให้มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการ ปี 2566 แทนผู้ตรวจ
สอบกจิการที่ครบวาระในปี 2565  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

      1. ก าหนดการเปิดรับสมคัรสมาชิกที่ประสงค์จะเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ จ านวน 3 คน  
          1.1 ก  าหนดวนัรับสมคัร 

               - เปิดรับสมคัรครั้งที่ 1 วนัที่ 1 กนัยายน 2565 ถึง วนัที่ 10 ตุลาคม 2565 
               - เปิดรับสมคัรครั้งที่ 2 วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
                        1.2 ก  าหนดคุณสมบตัิของผูส้มคัรผูต้รวจสอบกจิการ 
                              (1) เป็นผูท้ี่มีคุณวฒุิความรู้ ความสามารถในดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารธุรกจิ  
                                    เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัสหกรณ์ 

                              (2) เป็นผูผ้่านการอบรมการตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือ  
                                    หน่วยงานอื่นที่ไดร้ับการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
                              (3) ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 
                              (4) ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎกระทรวงการด าเนินงานและการก  ากบัดูแลสหกรณ์ออม
ทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 ขอ้ 9 
                 (5) ไมม่ีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ 55 และ ขอ้ที ่70/7 

      2. ก  าหนดวธีิการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการ และการด ารงอยู่ในต าแหน่ง 
           2.1  ก าหนดการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการโดยวธีิลงคะแนนในวันประชุมใหญ่  

                         2.2  วาระการด ารงอยู่ในต าแหน่งผูต้รวจสอบกจิการ 2 ปี (ปี 2566 – ปี 2567)  
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3. รายนามผู้สมคัรรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี 2566 
         (1) นายประมวล จ าปาทอง              สมาชิกเลขที่ 001479  สงักดั SPRC 
                        (2) นายพพิฒัน ์ทรงอกัษร                สมาชิกเลขที่ 000773  สังกดั PTT  
                        (3) นายบวรกฤษฎ์ิ ฉากพิมายทวกีลุ สมาชิกเลขที่ 002969  สังกดั PTT 
 

     คณะกรรมการด าเนินการขอน าเสนอที่ประชุมใหญ่พจิารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2566 
จ านวน 3 คน โดยมวีาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ถึง ปี 2567 ก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงนิจ านวน 
144,000.00 บาท (หนึง่แสนส่ีหม่ืนส่ีพนับาทถ้วน) ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มติที่ประชุม .............................................. 
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4.11 พิจารณาเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 39  ปี 2566 

 

ตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกจิกา๊ซ 
ปตท. จ  ากดั ข้อ 54 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง ก  าหนดว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ     
สิบห้าคน ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ที่ไดร้ับการสรรหาจากสมาชิกในเขตเลือกตั้งต่างๆ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการด ารงต าแหน่ง ให้เลือกโดยวธีิเลือกประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอื่นอีก
สิบส่ีคน ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งระหวา่งกนัเองเป็น รองประธานกรรมการหน่ึงคนหรือหลายคน  
เลขานุการหน่ึงคนและเหรัญญิกหน่ึงคน และจะให้มีผูช่้วยเลขานุการ หรือผูช่้วยเหรัญญิกดว้ยกไ็ด ้ นอกนั้น
เป็นกรรมการ” 

คณะกรรมการด าเนินการไดก้  าหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ปี 2566  แทน
คณะกรรมการด าเนินการที่ครบวาระในปี 2565 โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี 

 1. ก าหนดการเปิดรับสมคัรสมาชิกที่ประสงค์จะเป็นกรรมการด าเนนิการ  
   1.1 เปิดรับสมคัรกรรมการ วนัที่ 1 กนัยายน 2565 ถึง วนัที่ 10 ตุลาคม 2565 
   1.2 ก  าหนดวนัตรวจสอบคุณสมบตัิและหลกัฐานผูส้มคัร วนัที่ 11-14 ตุลาคม 2565 
               1.3 ประชาสัมพนัธ์แนะน าตวัผูส้มคัร ระหวา่งวนัที่ 15-24 ตุลาคม 2565   
                  1.4 คุณสมบตัิผูส้มคัร 
                    (1) ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 52 แห่ง พระราชบญัญตัิสหกรณ์    พ.ศ. 2542   
                     (2) ไมม่ีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎกระทรวงการด าเนินงานและการก  ากบัดูแลสหกรณ์ 
                             ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 ขอ้ 9 
        (3) ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ที่ 55 
  2. ก าหนดการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการ จ านวน 8 คน 
           2.1 ก  าหนดการเลือกตั้งประธานกรรมการ เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
                    2.2 ก  าหนดการเลือกตั้งกรรมการโดยการสรรหากอ่นและน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  
                          เลือกตั้งเป็นกรรมการ  
           (1) เขตเลือกตั้งที่ 1 พนกังานสังกดัสายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ เลือกตั้งจ  านวน 4 คน  
     (2) เขตเลือกตั้งที่ 2 พนกังานสังกดัสายงานแยกกา๊ซธรรมชาติ เลอืกตั้งจ  านวน 1 คน 
     (3) เขตเลือกตั้งที่ 3 พนกังานสังกดับริษทั PTT ที่ไม่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หรือเขตเลือกตั้ง 
           ที่ 2  เลอืกตั้งจ  านวน 1 คน 
                          (4) เขตเลือกตั้งที่ 5 พนกังานสังกดับริษทั PTTGROUP ยกเวน้เขตเลือกตั้งที่ 4 บริษทั 
                                PTTGC เลือกตั้งจ  านวน 1 คน 
           2.3 กรรมการที่ครบวาระประจ าปี 2565 จ านวน 8 คน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
                          1. นายชูชาติ พนสัอมัพร           ประธานกรรมการ    
                          2. นายทองพูน กมเลศร์             กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ    



 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน-ธุรกิจถือเป็นความลบั การเผยแพร่โดยไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย 
 

144 

            3. นายเอกวทิย ์จิตรดา                กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาต ิ
                         4. นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรัส      กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ              
                         5. นางอรทยั ใจหงษ ์                  กรรมการเขต 1 สายงานระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ 
             6. นายเทิด ล  าภา             กรรมการเขต 2 สายงานแยกกา๊ซธรรมชาติธรรมชาต ิ

                          7. นางปณิตา สาครเสถยีร          กรรมการเขต 5 บริษทัในเครือ นอกเหนือเขต 4 PTTGC  
 3. การเลือกกรรมการด าเนนิการให้ใช้วธีิการสรรหา เพื่อน าเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 4. ก าหนดวิธีการลงคะแนนสรรหากรรมการ  

                   (1) โดยวธีิลงคะแนนสรรหา ผ่านระบบโปรแกรมการสรรหาคณะกรรมการแบบออนไลน ์  
                          ผ่าน Application 
                   (2) สมาชิกเขา้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งที ่www.pttngbsc.com/vote/ หรือ  การสแกนผ่าน QR CODE 

                   (3) สมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ตอ้งยืนยนัตวัตนส าหรับการใชสิ้ทธิลงคะแนนด้วย              
                         เลขทะเบียนสมาชิก 6 หลกัและเลขบตัรประชาชน 13 หลกั เพือ่รับรหสั OTP ผ่านทาง 
                         หมายเลขโทรศพัทท์ี่แจง้ไวก้บัสหกรณ์ ส าหรับการเขา้ใชสิ้ทธิการลงคะแนน  

                   (4) สมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนนจะใชสิ้ทธิการลงคะแนนสรรหาไดเ้พียง 1 ครั้ งเท่านั้น เมื่อสมาชิก 
                        ไดท้  าการยืนยนัการลงคะแนนสรรหาตามระบบส าเร็จ 

               5. ก าหนดวนั เวลา ลงคะแนนสรรหา                

                   5.1 วนัลงคะแนนสรรหา  ต ั้งแต่วนัที่  25 ตุลาคม 2565 ถึง วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2565  
                          (1) ก  าหนดเวลาการลงคะแนนสรรหา วนัที่ 25 ตุลาคม 2565 ต ั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป  

                          (2) ก  าหนดเวลาส้ินสุดการลงคะแนนสรรหา วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.                
                    5.2 ก  าหนดการนบัคะแนนเสียงสรรหา วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2565 หลงัเวลา 15.00 น. 
                    5.2 การวนิิจฉยัการนบัคะแนนจากการลงคะแนนสรรหาทุกวธีิ ถือเป็นที่ส้ินสุดโดย                         

                          คณะกรรมการสรรหา 

                6. ก าหนดวธีิการลงคะแนนสรรหากรรมการ ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ดงันี ้

                     6.1 บุคคลที่ไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดในล าดบัที่ของจ านวนกรรมการที่ครบวาระ ในแต่ละเขต 
                            เป็นผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ ปี 2566โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2  ปี  
                            กรณีคะแนนเท่ากนัให้ใชว้ธีิจบัสลาก 

                      6.2 กรณีที่เขตเลือกตั้งใดมีผูส้มคัรเท่ากบัจ านวนกรรมการที่จะไดร้ับการเลือกตั้ง ให้ถือวา่ 
                            ผูส้มคัรท่านนั้นไดร้ับการสรรหาโดยไม่ตอ้งมีการลงคะแนน และน าเสนอที่ประชุมใหญ่ 
                            พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 

 
 

http://www.pttngbsc.com/vote/
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                      6.3 กรณีที่เขตเลือกตั้งใดมีผูส้มคัรไม่ครบตามจ านวนที่ก  าหนด ให้มีการเลือกตั้งในที่ประชุม 
                            ใหญเ่ฉพาะจ านวนที่ขาดอยู่ให้ครบตามจ านวนที่ก  าหนดไวใ้นเขตนั้นๆ 

                     7. ก าหนดวิธีการรายงานผลการสรรหา            

                        7.1 ประธานคณะกรรมการสรรหา  รายงานผลการสรรหาให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
                                ไดร้ับทราบ    

                         7.2 ประธานคณะกรรมการด าเนินการ รายงานผลการสรรหาให้ที่ประชุมใหญ ่พิจารณา  
                               เลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการชุดที่ 39 ปี 2566    
 

               ส าหรับรายนามผู้สมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ปี 2566  
               1. ผู้สมคัรประธานกรรมการ มีจ  านวน  1  คน                                               
                   (1) นายประกอบ เบญจศิริลกัษณ์ สมาชิกเลขที่ 002403 
               2. ผู้สมคัรกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีจ  านวน  7  คน                                               
                   (1) นายปญณต พงษก์  าเนิด               สมาชิกเลขที ่005346 
                   (2) นางกรวรา โพธิพนัธ์ุ                   สมาชิกเลขที ่000866  
                   (3) นายอิสรัฐ เวยีงอ  าพล                  สมาชิกเลขที่ 001203 
                   (4) นายเอษณะ จริยาจิรวฒันา          สมาชิกเลขที ่004556  
                   (5) นางอรทยั ใจหงษ ์                      สมาชิกเลขที่ 002511 
                   (6) นางสาวดวงรัตน ์สันติยานนท ์  สมาชิกเลขที ่005722  
                   (7) นายทองพูน กมเลศร์                  สมาชิกเลขที ่000523   
               2. ผู้สมคัรกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ  มีจ  านวน 1 คน 
                   (1) นายเทิด ล  าภา สมาชิกเลขที ่000753   
               3. ผู้สมคัรกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 3 บริษัท PTT ที่ไม่อยู่เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 
                   มีจ  านวน 1 คน 
    (1) วา่ที่ ร.ต.คมกฤช มิสเกตุ สมาชิกเลขที่ 000648 
               4. ผู้สมคัรกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 5 บริษัทในเครือ PTTGroup นอกเหนือเขต 4 PTTGC  
                    มีจ  านวน 1 คน  
                   (1) นางสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ ์สมาชิกเลขที ่002713 สังกดับริษทั SPRC 

                คณะกรรมการด าเนนิขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 พจิารณาให้ผู้ที่ได้รับการสรรหา 

เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการด าเนนิการ ชุดที่ 39 ปี 2566 

 

 

มติที่ประชุม .............................................. 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  

                  เร่ืองอ่ืนๆตามแต่จะมีสมาชิกเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


