ตอบคําถามและความคิดเห็นของสมาชิกทีได้ เสนอแนะมาพร้ อมกับการตอบรับเข้ าร่ วมประชุมใหญ่
เรี ยน สมาชิก สอ.ธก.ปตท. ทุกท่าน
ด้ วยมีสมาชิกหลายท่าน ได้ สง่ ความเห็นข้ อเสนอแนะและคําถาม มาพร้ อมกับการตอบรับเข้ าร่วมประชุมใหญ่
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านสําหรับทุกความเห็นทีเ* ป็ นประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ และขออนุญาตตอบคําถามดังกล่าวผ่านทาง
Website เพื*อกระชับเวลาในการประชุมใหญ่ ดังนี .ครับ
ความเห็นที 1
การกู้ซื .อรถ ถ้ าสมาชิกวางดาวน์ 12% ไม่ต้องมีคนคํ .าประกันได้ หรือไม่
ตอบข้ อเสนอแนะ
ไม่ได้ ถ้ าเงินกู้มากกว่าหุ้น ผู้ก้ ตู ้ องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึง* ได้ แก่ ผู้คํ .าประกัน, อสังหาริ มทรัพย์,
หลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรื อในสหกรณ์ เว้ นแต่สมาชิกมีห้ นุ มากกว่า
เงินกู้ทกุ ประเภท
ความเห็นที 2
ขอให้ คณะกรรมการพิจารณาการเพิ*มหุ้นของสมาชิกที*เกษี ยณอายุงวดสุดท้ าย ให้ เต็มจํานวน เช่น ปั จจุบนั ถือหุ้น
อยู่ :2;,<=: หุ้น ต้ องการเพิม* >2,=<= หุ้น จะได้ จํานวนเต็ม = :=2,222 หุ้น
ตอบข้ อเสนอแนะ
ปั จจุบนั สหกรณ์เปิ ดให้ สมาชิกทีเ* กษี ยณอายุงานแล้ วสามารถซื .อหุ้นต่อได้ โดยการส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ ไม่เกินค่า
หุ้นรายเดือนเดือนสุดท้ ายก่อนเกษี ยณ
ความเห็นที 3
อยากทราบเหตุผลของการดําเนินการ 1 ข้ อ
■ ปรับลดเพดานการถือหุ้นสูงสุดต่อเดือน จาก 12% เหลือ =2%
■ งดรับเงินปั นผลซื .อเป็ นหุ้น
■ การไม่สามารถเพิ*มค่าหุ้นรายเดือนมากกว่าปั จจุบน
ั แต่สามารถลดได้ (กรณีเกิน 20%)
ตอบข้ อเสนอแนะ
■ นายทะเบียนสหกรณ์ได้ กําหนดเกณฑ์กํากับใหม่เมื*อวันที* > มิถน
ุ ายน =AB2 สําหรับสหกรณ์ทมี* ีสนิ ทรัพย์ตงแต่
ั.
A,222 ล้ านบาท เกียวกับการจ่ ายเงินปั นผลหุ้นของสมาชิกที*ชําระแล้ ว ให้ จ่ายได้ ไม่ เกินร้ อยละสิบต่ อปี แต่
เมือคํานวนรวมเงินปั นผลทีจ่ ายทัง* หมดแล้ วต้ องไม่ เกินร้ อยละแปดสิบของกําไรสุทธิทีเหลือจากการ
จัดสรรเป็ นทุนสํารองและค่ าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย
ซึงอยู่ระหว่ างการออก
กฎกระทรวง ปี นีจ* งึ ยังบังคับใช้ ไม่ ทนั
หมายเหตุ ถ้ าบังคับใช้ ปีนี . เงินปั นผลจะเหลือประมาณ 4.8%
■ เพื*อให้ การบริ หารของสหกรณ์ในระยะยาวมีประสิทธิภาพมากขึ .น (สามารถทําให้ สหกรณ์มีกําไรมากขึ .น)
■ หากไม่มกี ารกําหนดนโยบายบริ หารค่าหุ้น ในอนาคตผลตอบแทนของเงินปั นผลจะลดลงใกล้ เคียงกับอัตรา
ดอกเบี .ยเงินฝาก
หมายเหตุ ก่อนปรับลดเพดานการถือหุ้น สหกรณ์มีคา่ หุ้นสะสมเพิ*มขึ .นปี ละ 500 ล้ านบาท (รวมเงินปั นผลซื .อหุ้น)

ความเห็นที 4
■ ควร CHALLENGE คณะกรรมการสหกรณ์ฯเพิ*มยอดดอกเบี .ยเงินฝาก
เป็ น D.22% เหมือนสหกรณ์ครูพจิ ิตรได้ D.>2% ต่อ >> เดือน เป็ นต้ น
■ รองรับ FINTECH, DIGITAL 4.0, มีการประกวดแข่งขัน INNOVATION CO-OP เป็ นต้ น
ตอบข้ อเสนอแนะ
■ ขอขอบคุณสําหรับคําแนะนํา ซึง* สหกรณ์ได้ มีการศึกษาข้ อมูลการบริ หารเพื*อให้ สมาชิกได้ รับผลตอบแทนสูง ๆ
ในขณะเดียวกันต้ องพิจารณาถึงความเสีย* ง เพื*อความปลอดภัยกับเงินของสมาชิกด้ วย (High Risk-High
Return)
■

■

อัตราดอกเงินกู้ของสหกรณ์ตํ*ากว่าธนาคาร และอัตราดอกเบี .ยเงินฝากของสหกรณ์สงู กว่าธนาคารอยูแ่ ล้ ว โดย
สหกรณ์จะดําเนินการปรับให้ สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจหรื อสถาบันการเงินภายนอก
เรื* อง Innovation สหกรณ์ฯน้ อมรับไว้ พิจารณา ซึง* ปั จจุบนั สหกรณ์ฯได้ พฒ
ั นานวัตกรรมในด้ านการสือ* สารกับ
สมาชิกให้ รับข่าวสารได้ รวดเร็วและหลากหลายช่องทางยิง* ขึ .น

ความเห็นที 5
ช่วยคัดกรองคําถามที*ซํ .าๆ, คําถามแค่อยากถาม, คําถามของคนเพิ*งเคยมาประชุมใหญ่ และนําเสนอคําถามที*
เคยถามไปแล้ วในหนังสือรายงานการประชุมครับ
ตอบข้ อเสนอแนะ
ขอบคุณครับ สหกรณ์ฯมีการดําเนินการแล้ วโดยลงในรายงานประจําปี นี . หน้ าที* 35-38
ความเห็นที 6
เสนอให้ เปลีย* นสถานที*ประชุมใหญ่บ้างครับ
ตอบข้ อเสนอแนะ
เนื*องจากสถานที*ตงของสหกรณ์
ั.
ที*จดทะเบียนไว้ กบั นายทะเบียนอยูท่ ี*จงั หวัดชลบุรี จึงไม่สามารถประชุมนอก
พื .นที*จงั หวัดชลบุรีได้ และสถานทีป* ระชุมที*รองรับคนจํานวนมากแบบนี .มีจํากัด
ความเห็นที 7
ขอให้ พิจารณาวันประชุมใหญ่ปี =AB2 (=> พ.ย.B2) ใหม่
เนื*องจากวันที* =>-== พ.ย.B2 มีงานสัมมนาสายงาน ผยก ประจําปี B2 รุ่นที* 1 กะC และ Day Time โดย กะD ต้ องมา
ปฏิบตั ิงานแทน กะC จึงทําให้ สมาชิกหลายๆท่านทีต* ้ องการเข้ าร่วมประชุมใหญ่ปี =AB2 ไม่สามารถไปเข้ าร่วมประชุมได้
ตอบข้ อเสนอแนะ
■ สหกรณ์ได้ แจ้ งกําหนดการประชุมใหญ่ให้ กบ
ั หน่วยงานที*เกี*ยวข้ องล่วงหน้ า 6 เดือน
■ สหกรณ์จะจัดประชุมใหญ่สป
ั ดาห์ที* 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็ นประจําทุกปี
ความเห็นที 8
การประชุมสัมมนาสหกรณ์ประจําปี ควร VOTE เลือกสถานที* ไม่ใช่สกั แต่จดั ๆให้ จบๆไป
พนักงาน ปตท.ไปน้ อยมาก
ตอบข้ อเสนอแนะ
■ จากการประเมินผลสมาชิกผู้เข้ าร่วมประชุมได้ รับผลตอบรับที*ดี
■ สัดส่วนสมาชิก พนักงาน ปตท. (รวมเกษี ยณ) มีเพียงประมาณ 30% ของสมาชิกทังหมด
.
จึงอาจเห็นว่าน้ อย

ความเห็นที 9
รางวัลใหญ่ไม่นา่ ให้ มือถือรุ่นใหม่ สมควรที*จะแจกเป็ นเงิน =,222.-บาท จะได้ แบ่งเป็ นรางวัลมากๆ ให้ แก่สมาชิก
จํานวนมากขึ .นหลายๆรางวัลเพื*อได้ ทวั* ถึงกัน
ตอบข้ อเสนอแนะ
การตังรางวั
. ลในการประชุม เป็ นเพียงเครื* องมือสร้ างแรงจูงใจให้ สมาชิกมีสว่ นร่วม โดยในแต่ละปี คณะกรรมการ
จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็ นปี ๆไป สําหรับข้ อเสนอแนะก็ยินดีรับเป็ นแนวทางในการพิจารณาต่อไป
ความเห็นที 10
สําเนาหน้ าสมุดบัญชีกรุงไทย ไม่ควรแนบทุกปี และถ้ าสมาชิกไม่ได้ เปลีย* นแปลง
ตอบข้ อเสนอแนะ
ยังมีความจําเป็ น เพื*อความถูกต้ องและรวดเร็ วแม่นยําในการดําเนินงาน และมีสมาชิกหลายท่านต้ องการให้ แยก
บัญชีรับเงินระหว่างเบี .ยประชุมกันเงินปั นผล
ความเห็นที 11
ใช้ เวลาลงทะเบียนนานมากๆ = ชัว* โมงก่อนการประชุม ควรศึกษาวิธีการลงทะเบียนที*ดีที*สดุ ใช้ เวลาน้ อยที*สดุ มี
ประสิทธิภาพมากที*สดุ
ตอบข้ อเสนอแนะ
ได้ ทําการปรับปรุงแล้ ว โดยสมาชิกสามารถใช้ app Line ค้ นหาจุดลงทะเบียนได้ แล้ ว

ความเห็นที 12
การประชุมควรสะดวก รวดเร็ว อย่ายืดเยื .อ จากทีช* อบประท้ วงต้ องมีผ้ คู อยตัดบทและควบคุม เพื*อไม่ให้ เสียเวลา
ถ้ าเป็ นไปได้ ขอแค่ >B.22 น. เพราะ ><.22 น. รถติด
ตอบข้ อเสนอแนะ
คณะกรรมการฯจะพยายามตอบอย่างกระชับและตรงประเด็น

ความเห็นที 13
■ แนวทางการหารายได้ เพื*อเพิม
* เงินปั นผล
■ แนวทางการปรับลดรายจ่ายของสหกรณ์
ตอบข้ อเสนอแนะ
■ คณะกรรมการดําเนินงานภายใต้ อด
ุ มการณ์ของสหกรณ์ คือ ให้ บริ การด้ านสวัสดิการสูงสุดแก่สมาชิก ไม่มงุ่ เน้ น
ผลกําไรสูงสุด
■ สหกรณ์มีรายจ่ายทีค
* อ่ นข้ างตํา* อยูแ่ ล้ ว
หมายเหตุ ณ วันที* 30 กันยายน 2560 สมาชิก 4,862 คน, เจ้ าหน้ าที* 6 คน (สมาชิก 810 คนต่อเจ้ าหน้ าที* 1 คน)
เกณฑ์มาตรฐาน สมาชิก 350 คนต่อเจ้ าหน้ าที* 1 คน
ความเห็นที 14
เอกสารสรุปการดําเนินงานของสหกรณ์ ควรพิมพ์แจกให้ สมาชิกอ่านก่อนการประชุม =-1 วัน จะได้ เข้ าใจดี และ
ตรวจสอบได้
ตอบข้ อเสนอแนะ
■ มีการส่งรายงานล่วงหน้ าในหลายช่องทาง ได้ แก่ Line /Facebook /website
■ Mail PTTNGBS LETTER ฉบับ พ.ย. B2 ส่งเมื*อ < พ.ย. B2
ขอบคุณครับ
ทองพูน กมเลศร์
กรรมการปฏิบตั ิหน้ าที*ผ้ จู ดั การ

