วารสารสื่อสัมพันธ์

สอ.กสท.

ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม การสมาคมกับคนดี เป็นความเจริญ

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

กรกฎาคม – กันยายน 2564
เรียน สมาชิกสหกรณ์ ทุกท่าน

วารสารฉบับนี้เป็นวารสาร ไตรมาสสาม ประจ�ำเดือกรกฎาคม – กันยายน 2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ประกาศปรับมาตรการข้อก�ำหนด เนือ่ งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ถึงแม้จำ� นวนของผู้ป่วยอาการรุนแรงจะยังคงมีระดับสูงอันเป็นผล
จากการสะสมของผู้ติดเชื้อในช่วงที่ผ่านมา แต่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันมีจ�ำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้ที่ได้รับการรักษา
พยาบาลจนหายป่วยมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งมีการเร่งฉีดวัคซีนแก่กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการติดโรค การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิง
รุก การให้ค�ำแนะน�ำติดตามดูแลผู้ติดเชื้อ พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการประเมินผลและความเหมาะสมของ
การบังคับใช้มาตรการตามข้อก�ำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้าเสนอต่อศูนย์บริหารสถานกรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) (ศบค.) เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานกากรณ์ แต่อย่างไรก็ตามในการประกาศปรับมาตรการข้อก�ำหนด
ใหม่ยงั คงบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการออกเป็น 5 ระดับพืน้ ที่ และก�ำหนดเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดจ�ำแนกตามเขตพืน้ ทีส่ ถานการณ์ ดังนี้
(1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (3) พื้นที่ควบคุม (4) พื้นที่เฝ้าระวังสูง (5) พื้นที่เฝ้าระวัง เพื่อควบคุมความเสี่ยง
ต่อการแพร่โรค ดังนัน้ ขอให้สมาชิกทุกท่านปฏิบตั ติ ามหลักการควบคุมโรคไม่วา่ จะเป็น การเว้นระยะห่างทางสังคม, ใส่แมส, ลดการเดินทาง
รวมถึงดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อรอวันฉีดวัคซีนที่ภาครัฐก�ำลังด�ำเนินการจัดเตรียมให้ หากเราช่วยกันดูแลตัวเอง
เพียงเท่านี้ก็เท่ากับเป็นการลดความเสี่ยง และบรรเทาการแพร่ระบาดต่อเนื่องเป็นวงกว้างกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันได้มีการปรับมาตรการข้อก�ำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 32) และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อก�ำหนด
และข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามค�ำแนะน�ำของ ศบค. นั้น จากข้อก�ำหนดและข้อปฏิบัติ ในข้อที่ 2 ว่าด้วย ห้ามจัดกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยมีปรับมาตรการเฉพาะในเรื่องจ�ำนวนบุคคลที่เข้ารวมกลุ่มเพื่อท�ำกิจกรรม ซึ่งในข้อที่ 2 (1) พื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด ได้ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ�ำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์การ
สือ่ สารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงท�ำให้ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่เพือ่ เลือกตัง้ ได้อนั เป็นเหตุสดุ วิสยั
ดังนั้น แนวทางการจัดประชุมใหญ่เพื่อจัดการเลือกตั้งหากมีความคืบหน้า สหกรณ์จะแจ้งให้สมาชิกทราบในโอกาสต่อไป
						
คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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สอ.กสท. ให้บริการ

*สอ.กสท. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินนอกสถานที่ดังนี้
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19
สอ.กสท. จึงยกเลิกการให้บริการรับฝาก-ถอนเงินนอกสถานที่ เช่น
ที่ท�ำการไปรษณีย์บางรัก ณ ปณ.บางรัก
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี บริษทั กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

“ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ถึ ง แก่ ก รรมและยั ง มี บั ญ ชี เ งิ น ฝากประจ� ำ กั บ สอ.กสท. ที่ ยั ง ไม่
ครบก�ำหนดระยะการฝากค้างอยู่ทายาทจะต้องด�ำเนินการปิดบัญชีเงินฝากประจ�ำ
ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นทันที เนื่องจากข้อบังคับ สอ.กสท. พ.ศ. 2559 ข้อ 40 (1) ก�ำหนดว่า
สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมือ่ ตาย โดยสหกรณ์จะจ่ายคืนเงินรับฝากและดอกเบีย้ ให้
ตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบและประกาศของสหกรณ์ ทั้งนี้ หากทายาทประสงค์จะคงยอด
บัญชีเงินฝากประจ�ำไว้จนกว่าจะครบก�ำหนดระยะเวลาการฝากนั้น เพือ่ มิให้เสียประโยชน์
ดอกเบี้ยรับ ก็ให้ทายาทท�ำบันทึกถึงคณะกรรมการด�ำเนินการเพื่อพิจารณาต่อไป”

ปัจจุบัน สอ.กสท.ให้สมาชิกท�ำธุรกรรมโอนเงินให้กับ สอ.กสท. ด้วยระบบใบแจ้งการช�ำระเงิน (Bill Payment) ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน), ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
แต่เนื่องจากได้มีการรวมกิจการของธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) กับธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) และให้ยกเลิกการใช้ Bill Payment ของธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกช�ำระเงินให้กับ
สอ.กสท. ผ่าน Bill Payment ของธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ตามสะดวกดังนี้
1. ใช้ระบบ Bill Payment ของธนาคารทหารไทยธนชาต Com Code : 2326
2. ใช้ระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย Com Code : 7177
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการช�ำระเงินและค�ำแนะน�ำการใช้งานได้จากทางเว็บไซต์ สอ.กสท. www.postcatsavings.com
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
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แจ้งเตือนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิก

เงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัยหรือภัยพิบัติ

ตามประกาศ สอ.กสท. ระบุว่า เมื่อสมาชิกประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ตามแบบของ
สหกรณ์ฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด (เว้นแต่สมาชิกที่เกษียณอายุแล้ว ให้ยื่นโดยตรงต่อสหกรณ์) โดยแนบหลักฐานส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวพนักงานพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง, หนังสือรับรองผู้ประสบภัยของทางราชการ(ฉบับจริง), ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
สมาชิกทีม่ ชี อื่ เกีย่ วข้องปรากฏอยู,่ รูปถ่ายความเสียหาย (ถ้ามี) และส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของ สอ.กสท.
พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง กรณีฐานะเจ้าบ้านแนบส�ำเนาเอกสารสิทธิห์ รือสิทธิครองทีด่ นิ หรือส�ำเนาหนังสืออนุญาตปลูกสร้าง หรือส�ำเนาสัญญา
ซื้อขาย หรือส�ำเนาสัญญาเช่าซื้อ หรือส�ำเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือส�ำเนาหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านในที่ดิน หรือส�ำเนาสัญญาโอนสิ่งปลูก
สร้าง หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ โดยยื่นแบบค�ำร้องภายในก�ำหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ

ลดความเสีย่ งในการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid-19 ขอให้สมาชิกส่งค�ำขอและเอกสารมาถึง สอ.กสท.ทาง
ไปรษณียเ์ ท่านัน้ เว้นแต่ สมาชิกสังกัดส่วนกลาง หรือมีภมู ลิ ำ� เนาในบริเวณส่วนกลาง สามารถน�ำมายืน่ ด้วยตนเอง หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

ตรวจสอบเอกสารแบบพิมพ์ก่อนยื่น

การเปลี่ยนแบบพิมพ์เงินกู้สามัญ

สอ.กสท.เปลี่ยนแบบพิมพ์เงินกู้จ�ำนวน 3 แบบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบันโดยเปลี่ยนแบบพิมพ์ ดังนี้
ล�ำดับ		
แบบพิมพ์เดิม (ยกเลิก)		
แบบพิมพ์ใหม่
1
1.1 หนังสือสัญญาค�้ำประกันเงินกู้สามัญ (สอ.63-201)
1.1 หนังสือสัญญาค�้ำประกันเงินกู้สามัญ (สอ.64-201)
		 1.2 หนังสือยินยอมของผู้ค�้ำประกัน (สอ.63-202)
1.2 หนังสือยินยอมของผู้ค�้ำประกัน (สอ.64-202)
2
หนังสือยินยอม (ผู้กู้)		
หนังสือยินยอมให้หักเงินช�ำระหนี้หรือภาระผูกพันแก่สหกรณ์
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3
3.1 ค�ำขอและหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สอ58.-301)
3.1 ค�ำขอและหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สอ.64-301)
		 3.2 หนังสือยินยอมผู้กู้ให้หักเงินช�ำระหนี้แก่สหกรณ์ฯ (สอ.62-302) 3.2 หนังสือยินยอมผู้กู้ให้หักเงินช�ำระหนี้แก่สหกรณ์ฯ (สอ.64-302)
พร้อมยกเลิกแบบพิมพ์เดิม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ส�ำหรับเอกสารอื่นให้ใช้ตามเดิม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สอ.กสท. มีมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค กรณีใช้บริการเงินกู้ประเภทต่าง ๆ ของ สอ.กสท. ไม่มีการจ่ายเงินสดทุกกรณี
เพื่อลดการอยู่รวมกัน
ข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน
ณ 31 สิงหาคม 2563 ณ 31 สิงหาคม 2564 เพิ่ม/(ลด)%
จ�ำนวน ทุนเรือนหุ้น
เงินฝาก
เงินกู้
เดือน ปี สมาชิก
)บาท(
)บาท(
)บาท(
30,243
30,975
2.42
2563 30,102 14,056,273,440.00 11,096,801,220.47 25,097,078,558.12
5,139,989,129.68
5,225,259,973.96
1.66
กุ
ม
ภาพั
น
ธ์
63,649,420.15
4,545,984.53
(92.86)
2564 31,171 14,247,399,080.00 11,250,612,938.15 25,002,032,596.37
18,541,008,226.39 18,686,744,313.36
0.79

ผลประกอบการ สอ.กสท. เดือนสิงหาคม 2564
1. สมาชิกมีจ�ำนวนทั้งสิ้น
2. เงินให้กู้ยืม
2.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
    2.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM
    2.3 เงินกู้สามัญ
    2.4 เงินกู้พิเศษ
1,232,967,249.38
1,220,321,551.92
    2.5 ด�ำเนินคดี
124,078,432.82
83,153,675.64
    2.6 พิพากษา
91,625,955.23
86,585,402.40
รวมเงินให้กู้ยืม
25,193,318,413.65 25,306,610,901.81
3. เงินลงทุน
3.1 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
0.00
200,600,000.00
3.2 หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ�ำกัด
0.00
200,000.00
รวมเงินลงทุน
0.00
200,800,000.00
4. เงินรับฝาก
4.1 ประเภทออมทรัพย์
64,309,311.33
106,417,767.30
4.2 ประเภทออมทรัพย์พิเศษ
6,290,543,584.00
7,053,509,940.88
4.3 ประเภทประจ�ำ
4,660,578,890.06
4,128,289,958.01
4.4 ประจ�ำ–เงินรับฝากสหกรณ์อื่น
431,242,500.00
12,577,187.50
รวมเงินรับฝาก
11,446,674,285.39 11,300,794,853.69
5. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
13,165,000.00
0.00
6. ทุนเรือนหุ้น
14,159,451,090.00 14,335,204,380.00
รายได้
981,656,369.83
948,296,670.81
ค่าใช้จ่าย
428,635,493.56
249,856,370.57
ก�ำไรสุทธิ
553,020,876.27
698,440,300.24

(1.03)
(32.98)
(5.50)
0.45
0.00
0.00
0.00

65.48
12.13
(11.42)
(97.08)
(1.27)
(100.00)
1.24
(3.40)
(41.71)
26.30
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มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม

2563 30,077 14,049,452,410.00 11,268,934,759.62 25,167,064,064.55
2564 31,137 14,242,066,980.00 11,417,848,445.68 25,167,675,011.38
2563 30,042 14,068,257,280.00 11,300,031,794.87 25,310,428,433.12
2564 31,084 14,258,115,210.00 11,427,846,817.02 25,233,473,926.64
2563 30,010 14,084,227,900.00 11,302,543,738.82 25,266,430,917.58
2564 31,035 14,275,432,390.00 11,448,576,232.68 25,236,829,013.52
2563 29,975 14,106,477,670.00 11,362,417,637.69 25,245,750,124.92
2564 31,008 14,287,448,140.00 11,344,766,921.71 25,192,767,921.31
2563 29,997 14,132,499,130.00 11,445,681,103.15 25,214,004,943.75
2564 30,992 14,313,380,870.00 11,340,532,264.64 25,290,035,907.23

ประชาสัมพั นธ์
การใช้งาน Application สอ.กสท.

สอ.กสท. ได้พัฒนาระบบการให้บริการสู่ Mobile Device (ส�ำหรับ Android 4.3 ขึ้นไป)
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดและสมัครใช้งานได้
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน www.postcatsaving.com
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ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT รูปแบบใหม่ สอ.กสท. จึงจัดท�ำ
ขั้นตอนการโอนเงิน ผ่านแอปกรุงไทยรูปแบบใหม่ เพื่อให้สมาชิกท�ำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

6

ธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นแอปพลิเคชัน ttb touch รูปแบบใหม่ สอ.กสท. จึงจัดท�ำ
ขั้นตอนการโอนเงิน เพื่อให้สมาชิกท�ำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
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ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.25 ต่อปี (ไม่เสียภาษี) ฝากถอนได้ตลอดไม่จ�ำกัด
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.00 ต่อปี (ไม่เสียภาษี) ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง เคลื่อนไหวไม่ต�่ำกว่า 1,000 บาท
ออมทรัพย์พิเศษปันผลทวีคูณ ร้อยละ 2.50 ต่อปี (ไม่เสียภาษี)
มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน ร้อยละ 2.00 ต่อปี (เสียภาษี 15%)
(ยอดฝากตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป ขอรับดอกเบี้ยรายเดือนได้)
เงินฝากประจ�ำ 24 เดือน ร้อยละ 2.25 ต่อปี (เสียภาษี 15%)
(ยอดฝากตั้งแต่ 3 แสนบาทขึ้นไป ขอรับดอกเบี้ยรายเดือนได้)
ถอนเงิน 300,000 บาทขึ้นไป แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ถอนเงิน 500,000 บาทขึ้นไป แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
หากไม่แจ้งล่วงหน้า สอ.กสท.จะออกเป็นเช็คให้
การยื่นกู้เงินหรือติดต่อธุรกรรมใดๆ กับ สอ.กสท.สมาชิกใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หากพบเห็นพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ ในการด�ำเนินการ โปรดแจ้งให้ สอ.กสท.ทราบโดยทันที
1. คุณสมรัก สัมพันธ์เวชกุล
(ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ)
โทร. 063-2046009
2. คุณนลินพร อิ่มเอม
(ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอ�ำนวยการ)
โทร. 063-2046010
3. คุณกนกพร มังคละภาณุพงศ์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี) โทร. 063-2046008

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สอ.กสท. วันนี้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ

ร้อยละ 5.50 ต่อปี
ร้อยละ 5.25 ต่อปี

สอ.กสท. ให้บริการเงินกู้
ตั้งแต่เวลา 08.30–15.30 น.
ทุกวันท�ำการ
สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียด

ได้ที่แผนกเงินฝากในวันท�ำการระหว่าง
เวลา 08.30–16.30 น.
โทรศัพท์ 0-2104-4344 ต่อ 1161, 1162 /
063-2046026 , 063-2046027
โทรสาร 0-2104-4344 ต่อ 1333 หรือ
www.postcatsavings.com
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ
กรุณากรอกใบรายการฝาก – ถอน
ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
สอ.กสท. ให้บริการรับฝาก–ถอนเงิน
ตั้งแต่เวลา 08.30–15.30 น. ทุกวันท�ำการ

“วารสารสื่อสัมพันธ์ สอ.กสท.” เป็นข่าวสารเผยแพร่ราย 3 เดือน เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะกรรมการด�ำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก สอ.กสท.
ตลอดจนน� ำ เสนอเรื่ อ งน่ า รู ้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สมาชิ ก สอ.กสท. หากสมาชิ ก ท่ า นใดมี ข ่ า วสาร บทความ ข้ อ คิ ด เห็ น
ค�ำถามที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินการและสมาชิกโปรดส่งมาลง ข่าวสื่อสัมพันธ์ สอ.กสท. ได้
จัดท�ำโดย : คณะกรรมการศึกษา และประชาสัมพันธ์ ร่วมกับฝ่ายจัดการ สอ.กสท. โทร. 0-2104-4344 ต่อ 1100, 1151 www.Postcatsavings.com
พิมพ์ที่ : บริษัท โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ�ำกัด โทร. 0-2424-6944 โทรสาร 0-2434-3802
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