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ในศภุวาระข้ึนปีใหม่ ขออ านาจสิง่ศกัดิสิ์ทธิท์ัง้หลาย 
โปรดดลบนัดาลให้ท่านและครอบครวั ประสบแต่ความสขุ 
ความเจริญ ด้วยจตรุพิธพรชยัและสมัฤทธิผล 
ในสิง่อนัพึงปรารถนาทุกประการ

ชูชาต ิพนัสอัมพร
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากัด



กราบเรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั ท่ีเคารพรักทกุท่าน
ผมได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าท่ีผู้จดัการของสหกรณ์ต่อไปอีกหนึง่ปี เป็นโอกาสดีท่ีจะ

ได้สานงานต่อและก่องานใหม่ เร่ิมต้นปีทางบญัชีของสหกรณ์ คณะกรรมการชดุท่ี ๓๕ ได้พลงัของคน
รุ่นหนุ่มสาวท่ีก้าวเข้ามาร่วมบริหารจดัการ ให้เป็นไปตามทิศทางท่ีประชมุใหญ่มอบนโยบาย ในปีทาง
บญัชีท่ีผ่านมาผลการด าเนินงานของสหกรณ์จะสงูมากกว่าท่ีประมาณการ ท าให้มีรายได้สงูกว่า
รายจ่าย(ก าไรสงูกว่าประมาณการ) ก็ไม่ได้หมายความว่าผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาจะยืนยนัส่งผล  
ในปีทางบญัชี ๒๕๖๒ นีด้้วย  ขึน้อยู่กบัปัจจยัเส่ียงหลายประการ  ได้แก่ปัจจยัเส่ียงด้านสินเช่ือ ปัจจยั
เส่ียงด้านการลงทนุ ปัจจยัเส่ียงด้านสภาพคล่อง ปัจจยัเส่ียงด้านกฎหมาย ปัจจยัเส่ียงด้านปฏิบตัิการ 

การบริหารจดัการความเส่ียงด้านสินเช่ือสมาชิก ท่ีผู้ตรวจบญัชีได้รายงานผลการตรวจบญัชี   
ต่อท่ีประชมุใหญ่เพ่ือส่งสญัญาณให้สหกรณ์ ส ำรวจตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องสมาชิก 
ตอ้งพิจำรณำกำรใหสิ้นเช่ืออย่ำงระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัหนีเ้สียในอนาคต ดงันัน้เพ่ือให้การบริหารความ
เส่ียงด้านสินเช่ือมีประสิทธิภาพ สหกรณ์มีความจ าเป็นท่ีจะต้องทบทวนกฎเกณฑ์การพิจารณาสินเช่ือ
ให้สอดคล้องรองรับกบัสถานการณ์ปัจจบุนัและทนัต่อสภาพของ Fin Tech ในยคุไร้เงินสด จากข้อมลู
ในปีท่ีผ่านมาสหกรณ์มีปริมาณการให้สินเช่ือลดลงร้อยละ 1.19 ซึง่รายได้หลกัของสหกรณ์มาจาก
ดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีสมาชิกจ่าย ท าให้สหกรณ์มีความเส่ียงเพิม่ขึน้ในการหาแหล่งน าเงินไปลงทนุภายนอก 
เพ่ือให้มีรายได้มาจ่ายปันผลและเป็นเงินเฉล่ียคืน ซึง่คณะกรรมการจะน าเงินไปลงทนุเพ่ือก่อให้เกิด
รายได้ ภายใต้กฎหมายและข้อบงัคบัของสหกรณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยท่ีสมาชิกต้องไม่
เดือดร้อน สหกรณ์ต้องไม่เสียหาย

ปัจจยัเส่ียงด้านสภาพคล่อง ท่ีเพิม่สงูขึน้จากสมาชิกน าเงินมาฝาก และส่งเงินหุ้นรายเดือน
เข้ามาจ านวนมาก เพราะอตัราดอกเบีย้เงินฝากท่ีมากกว่าสถาบนัการเงินอ่ืน และอตัราผลตอบแทนการ
ถือหุ้น(ปันผล) ของสหกรณ์ท่ีสงูกว่าการลงทนุอย่างอ่ืน เป็นเร่ืองดีท่ีท าให้สมาชิกมัน่ใจและเลือก
สหกรณ์เป็นสถาบนัการเงินในการออมและลงทนุ  ปัจจยัเส่ียงด้านสภาพคล่องจงึเป็นแรงผลกัดนั
ขบัเคล่ือนให้ฝ่ายจดัการต้องตรวจตราติดตามความเคล่ือนไหวสภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

ความส าเร็จและความล้มเหลวของสหกรณ์ เกิดขึน้ได้จากสมาชิก  อยู่ท่ีว่าท่านจะชีน้ าไปใน
ทิศทางใด เพราะสหกรณ์เป็นของสมาชิก บริหารโดยสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสดุ 
โปรดใช้สหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดี
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ธีรพงศ์  กฤษฎาธีระ
กรรมการผู้จัดการ
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ประกาศท่ี 14/2561
ปรับลดอตัราดอกเบีย้เงนิฝากและเงนิกู้

1. ปรับลดอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก ลดลง 0.25% ต่อปี

ประเภทเงนิฝาก อตัราเดมิ อตัราใหม่
ออมทรัพย์ 0.75 % 0.75 %

ออมทรัพยพ์ิเศษ
*จ่ายดอกเบ้ีย31 มี.ค.และ 30 ก.ย.

2.75 % 2.50 %

สินมธัยะ  2  ปี   3.25 % 3.00 %
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2. ปรับลดอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ประเภททั่วไป ลดลง 0.50% ต่อปี 
และประเภทเคหะ 1.00% ต่อปี 

ประเภทเงนิกู้ อตัราเดมิ อตัราใหม่
ฉุกเฉิน 6.00 % 5.50 %

โครงการ 6.00 % 5.50 %

สามญั
- เพ่ือการทัว่ไป
- เพ่ือยานพาหนะ

6.00 %
6.00 %

5.50 %
5.50 %

พิเศษ
- เพ่ือการเคหะสงเคราะห์
- เพ่ือการอ่ืนใด

5.50 %
6.00 %

4.50 %
5.50 %

* มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
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ประกาศที ่ 15/2561
เร่ือง หลกัเกณฑ์การถือหุ้น

เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการเก่ียวกบัทุนเรือนหุน้ของสมาชิก มีประสิทธิภาพและไม่ใหเ้กิด  
ผลกระทบต่อการบริหารในระยะยาว คณะกรรมการด าเนินการคร้ังท่ี 12/2561 วนัท่ี 25 ตุลาคม 2561
ไดพิ้จารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบวา่ดว้ยหุน้ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี

ขอ้ 1. ก าหนดการถือหุน้รายเดือนขั้นต ่าและขั้นสูงส าหรับสมาชิก  
- สมาชิกตอ้งถือหุน้รายเดือนอยา่งนอ้ย 500.00 บาท  (หา้ร้อยบาทถว้น) หรือ 50 หุน้
- สมาชิกถือหุน้รายเดือนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินเดือน โดยสูงสุดไม่เกิน 
60,000.00 บาท (หกหม่ืนบาทถว้น) หรือ 6,000 หุน้

ขอ้ 2. สมาชิกจะมีค่าหุน้สะสมสูงสุดไดไ้ม่เกิน 10,000,000.00 บาท (สิบลา้นบาทถว้น) 
หรือ 1,000,000 หุน้ 

ขอ้ 3. สมาชิกจะขอเปล่ียนแปลงการถือหุน้รายเดือนไดไ้ม่เกินสองคร้ังต่อปีทางบญัชี 
โดยท าเป็นหนงัสือเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา

ขอ้ 4. การใชห้ลกัเกณฑก์ารถือหุน้ฉบบัใหม่น้ีมีผลส าหรับสมาชิกดงัน้ี
(1) สมาชิกใหม่
(2) สมาชิกท่ีมีความประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงการถือหุน้รายเดือนเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

จากเดิมท่ีถืออยูปั่จจุบนั
(3) สมาชิกท่ีมีค่าหุน้สะสมปัจจุบนัยงัไม่ถึง 10,000,000.00 บาท (สิบลา้นบาทถว้น) 

หรือ 1,000,000 หุน้ 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 เป็นตน้ไป
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“คณะกรรมการ ชุดที ่35”

คณะกรรมการด าเนินการไดป้ระชุมคร้ังท่ี 1/2562  เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 3 ธนัวาคม 2561 และได้
มอบหมายใหก้รรมการด ารงต าแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานชุดต่าง ๆ 
ดงัน้ี

1.นายชูชาติ                     พนสัอมัพร ประธานกรรมการ
2.นายพรชยั                     พลอยเพชรา               รองประธานกรรมการคนท่ี  1
3.นายประเสริฐ เส็งดอนไพร รองประธานกรรมการคนท่ี 2
4.นายมณฑล                   แพทอง                       เหรัญญิก
5.นางสาวพิมพพ์ร           ไชยจรัส เลขานุการ
6.นายธีรพงศ ์                  กฤษฎาธีระ                 กรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีผูจ้ดัการ
7.นายไพศาล                   สลกัฤทยั    กรรมการเขตชลบุรี
8.นายเอกวิทย ์                จิตรดา    กรรมการเขตชลบุรี
9.นางกรวรา                    โพธิพนัธ์ุ                     กรรมการเขตชลบุรี
10.นายเดชา บุญวรรณ์  กรรมการเขตกรุงเทพ        
11.นายชาญชยั มูลจนัทร์หอม  กรรมการเขตระยอง         
12.นายอรรณพ ดีเหลือ กรรมการเขตระยอง
13.นายพิชยั                     ชินะอมรรัตน์              กรรมการสงักดับริษทั PTTGC
14.นางศนัสิดา                พิมลรัตน์ กรรมการสงักดับริษทั THAPPLINE
15.นางสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ ์          กรรมการสงักดับริษทั SPRC
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““คณะกรรมการ ชุดที ่35”

1. คณะกรรมการอ านวยการ
1) นายชูชาติ        พนสัอมัพร ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
2) นายพรชยั       พลอยเพชรา คณะกรรมการอ านวยการ
3) นายประเสริฐ เส็งดอนไพร คณะกรรมการอ านวยการ
4) นายมณฑล     แพทอง คณะกรรมการอ านวยการ
5) นายไพศาล     สลกัฤทยั คณะกรรมการอ านวยการ
6) นายอรรณพ    ดีเหลือ คณะกรรมการอ านวยการ
7) นางสาวพิมพพ์ร ไชยจรัส เลขานุการคณะกรรมการอ านวยการ

2. คณะกรรมการเงินกู้สามัญเพือ่การทั่วไป และเงินกู้โครงการเพือ่การทั่วไป
1) นายไพศาล          สลกัฤทยั ประธานคณะกรรมการ
2) นายอรรณพ         ดีเหลือ คณะกรรมการ
3) นายมณฑล          แพทอง คณะกรรมการ
4) นายพิชยั              ชินะอมรรัตน์ คณะกรรมการ
5) นางสาวพิมพพ์ร  ไชยจรัส คณะกรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการเงินกู้พเิศษและเงินกู้สามัญเพือ่ยานพาหนะ  
1) นายเอกวิทย ์        จิตรดา ประธานคณะกรรมการ
2) นายชาญชยั          มูลจนัทร์หอม คณะกรรมการ
3) นางกรวรา           โพธิพนัธ์ุ คณะกรรมการ
4) นายประเสริฐ      เส็งดอน คณะกรรมการ
5) นางศนัสิดา         พิมลรัตน์ คณะกรรมการและเลขานุการ
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““คณะกรรมการ ชุดที ่35”

4. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์
1) นายเดชา               บุญวรรณ์ ประธานคณะกรรมการ
2) นางศนัสิดา           พิมลรัตน์ คณะกรรมการ
3) นายชาญชยั           มูลจนัทร์หอม คณะกรรมการ                             
4) นายพิชยั               ชินะอมรรัตน์ คณะกรรมการ
5) นางกรวรา            โพธิพนัธุ์ คณะกรรมการและเลขานุการ    

5.  คณะท างานวางแผนกลยุทธ์และบริหารความเส่ียง
1) นายเอกวิทย ์          จิตรดา                       ประธานคณะกรรมการ
2) นายมณฑล            แพทอง คณะกรรมการ
3) นายไพศาล            สลกัฤทยั คณะกรรมการ                             
4) นายอรรณพ           ดีเหลือ                  คณะกรรมการ
5) นางสาวพิมพพ์ร    ไชยจรัส คณะกรรมการและเลขานุการ 
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สมาชิกสามารถเข้าดูข้อมูลส่วนตัว และใบเสร็จประจ าเดือนผ่านเวปไซด์

User : ใหร้ะบุ e-mail ของท่าน
Password : ******
เม่ือเขา้ระบบแลว้ท่านสามารถเปล่ียน Password 

ไดต้ามท่ีท่านตอ้งการ

ผ่ำนระบบ Internet 
ภำยนอก บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)

ผ่ำนระบบ Intranet 
ภำยใน บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)

www.pttngbs.com เขา้ผา่นระบบ intranet ไดท่ี้
topic >> หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ

ในการนีส้หกรณ์ฯ ใคร่ขอความร่วมมือกบัสมาชิกทกุทา่น กรุณาตรวจสอบ
รายละเอียดตา่ง ๆ ของทา่นด้วย  หากมีข้อมลูสว่นใดท่ีไมถ่กูต้อง  กรุณาแจ้งกลบัมาท่ี
สหกรณ์ฯ เพ่ือจะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้กบัทกุทา่นให้ถกูต้องตอ่ไป           

โดยสมาชิกสามารถติดตอ่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ผ่านทาง email  ได้ดงันี ้ 
กรุณาติดตอ่ท่ี mail: pttngbs@gmail.com หรือ mail pttngbs@pttplc.com

สหกรณ์ฯ ใคร่ขออภยัหากมีข้อมลูสว่นใดของสมาชิกแสดงไมถ่กูต้อง  
มา ณ โอกาสนีด้้วยครับ 
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วธีิโอนเงนิผ่านธนาคารให้กับสหกรณ์

ดว้ยสหกรณ์ฯไดน้ าระบบโปรแกรมงานสหกรณ์มาใชอ้ยา่งเตม็รูปแบบ ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยง
ขอ้มูลระหวา่งระบบงานสมาชิก ระบบงานทะเบียนหุน้ ระบบงานเงินกู ้ระบบงานเงินฝาก ระบบงานการเงิน 
และระบบงานบญัชี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการใหบ้ริการสมาชิกไดดี้ข้ึน จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก
สมาชิกทุกท่าน ดงัน้ี

1.กรณทีีม่กีารโอนเงินทุกประเภทผ่านธนาคารให้กบัสหกรณ์
- กรณีท่ีท ารายการโอนเงินผา่นธนาคารระหวา่งเวลา 08.00 - 17.00 น. ของวนัท าการ กรุณาแจง้ให้

สหกรณ์ทราบทนัที
- กรณีท่ีท ารายการโอนเงินผา่นธนาคารหลงัเวลา 17.00 น. ของวนัท าการ และวนัหยดุท าการ กรุณา

แจง้ใหท้ราบในวนัท าการถดัไปก่อนเวลา 09.00 น.
- หากสมาชิกท่านใดแจ้งภายหลงัจากเวลาทีก่ าหนด สหกรณ์จะด าเนินการให้ท่านในวนัที่ได้รับ

ทราบ  หรือได้รับแจ้งจากสมาชิก   โดยไม่มกีารย้อนวนัท าการให้
2. กรณทีีส่มาชิกต้องการถอนเงินฝากจากบัญชีและมคีวามประสงค์จะให้ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชี

ให้ในวนัทีถ่อน  กรุณาส่งเอกสารให้กบัสหกรณ์ก่อนเวลา 9.00 น. 

• โทรสอบถามยอดเงินท่ีจะโอนกบัสหกรณ์
• สามารถเลือกโอนเงินเขา้ ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์

ช่ือบญัชี สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั มี 3 สาขาดงัน้ี
- ชลบุรี           207-1-06662-6
- มาบตาพุด    234-1-07512-6
- ปตท.            071-1-00302-5

• โอนเงินเสร็จแลว้ กรุณาโทรแจง้  092-7596998,092-7594018
หรือ038-274390-5 ต่อ 35027-8 หรือ 02-5372000 ต่อ 35027-8

• Fax. 02-5372000 ต่อ 35303 หรือ 038-274390-5 ต่อ 35303
• E-mail pttngbs@gmail.com หรือ pttngbs@pttplc.com
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