วารสารสื่อสัมพันธ์

สอ.กสท.

ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม การสมาคมกับคนดี เป็นความเจริญ

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เมษายน–มิถุนายน 2564

เรียน สมาชิกสหกรณ์ ทุกท่าน
วารสารฉบับนี้เป็นวารสาร ไตรมาสสอง ประจ�ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ทีก่ ำ� ลังแพร่ระบาดอย่างหนักติดต่อกันหลายรอบทัว่ ประเทศ ท�ำให้ยงั พบผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่ตลอด ซึง่ ในเดือนมิถนุ ายน
มีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย จ�ำนวน 225,365 คน โดยมีรายใหม่ 4,059 ราย เป็นอันดับที่ 80 ของโลก และ
มีย อดผู้เ สี ย ชี วิ ต ในประเทศไทย จ�ำนวน 1,693 ราย ถื อเป็ น การระบาดที่ รุ น แรงที่ สุด จากสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว จึ ง มี
“ราชกิจจานุเบกษา”เผยแพร่ขอ้ ก�ำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 24 ก�ำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
โดยก�ำหนดพื้นที่สถานการณ์ เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการออกเป็น 5 ระดับพื้นที่ และก�ำหนดเขตพื้นที่
จังหวัดจ�ำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนี้ (1.) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (2.) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (3.) พื้นที่ควบคุม
(4.) พื้นที่เฝ้าระวังสูง (5.) พื้นที่เฝ้าระวัง แม้ว่าการแพร่ระบาดจะเพิ่มขึ้นเพียงใด หากสมาชิกทุกท่านปฏิบัติตามหลักการ
ควบคุมโรค ไม่ว่าจะเป็น การเว้นระยะห่างทางสังคม, ลดการเดินทาง, การท�ำความสะอาดดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อรอวันฉีดวัคซีน Covid-19 ที่ภาครัฐก�ำลังด�ำเนินการจัดเตรียมให้ หากเราช่วย
กันดูแลตัวเอง เพียงเท่านี้ก็เท่ากับการลดความเสี่ยง และบรรเทาการแพร่ระบาดต่อเนื่องเป็นวงกว้างกับบุคคลอื่นได้อย่างดี
เนือ่ งจากเรือ่ งการเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ทีต่ อ้ งเลือ่ นออกไปก่อนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ดว้ ยข้อก�ำหนดการ
จัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 สอ.กสท.ได้จัดท�ำแผนการจัดงานและมาตรการควบคุม
โรคในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจ�ำปี 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อด�ำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ สอ.กสท.ประจ�ำปี
2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย
เซ็นทารา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไปยังส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เพื่อขออนุญาต ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 17 เมษายน
2564 ซึ่งทางส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวนมากและมาจากหลายพื้นที่ ประกอบกับข้อ 1.32 ปิดสถาน
ที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
เรือ่ ง สัง่ ปิดสถานทีเ่ ป็นการชัว่ คราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 เห็นควรพิจารณาเลือ่ นการจัดประชุมใหญ่วสิ ามัญฯ
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น และมีประกาศกรุงเทพมหานครเปิดสถานที่ให้บริการ ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง
สถานที่จัดเลี้ยง ต่อไป
การบริหารงานในช่วงเดือนเมษายน – มิถนุ ายน 2564 สมาชิกได้รบั ผลกระทบในหลายๆ ด้านจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สอ.กสท. จึงมีนโยบายช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้
1. โครงการให้สวัสดิการเฉพาะกิจในการจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกเป็นโรคติดต่ออันตราย Covid-19 ครั้งที่ 2
2. ส�ำหรับสมาชิกที่มีความจ�ำเป็นต้องการใช้เงินจึงได้เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อเหตุจ�ำเป็น พ.ศ. 2564 วงเงินสูงสุด
200,000 บาท ผ่อนได้ยาว 84 งวด (มีก�ำหนดระยะเวลา 6 เดือน เริ่ม 1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2564)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงที่สุด ท�ำให้สมาชิกหลายท่านขาดสภาพคล่องทางการ
เงิน คณะกรรมการพยายามช่วยเหลือออกโครงการต่างๆ เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้สมาชิกทุกท่าน
สุดท้ายนี้ คณะกรรมการมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงยั่งยืนของ สอ.กสท. และหวัง
เป็นอย่างยิ่งจะได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านเช่นที่ผ่านมา
คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
1

2

3

แจ้งเตือนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิก

เงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์

ตามประกาศ สอ.กสท. ระบุว่า เมื่อสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ถึงแก่กรรม ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ ยื่นขอรับเงิน
สงเคราะห์ตามแบบของสหกรณ์ฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด (เว้นแต่สมาชิกที่เกษียณอายุแล้วให้ยื่นโดยตรงต่อสหกรณ์) โดยแนบ
หลักฐานส�ำเนาใบมรณบัตร ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้ตายและผู้รับเงินสงเคราะห์ ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อของ
ผูถ้ งึ แก่กรรมทีม่ ปี ระทับตราตาย และส�ำเนาทะเบียนบ้านผูร้ บั เงินสงเคราะห์ ส�ำเนาทะเบียนสมรส ภายในก�ำหนด 120 วัน นับตัง้ แต่
วันที่ถึงแก่กรรม และส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยผู้รับเงินสงเคราะห์

การจ่ายเงินช่วยเหลือตรวจสุขภาพสมาชิกที่เกษียณอายุประจ�ำปี 2564

1. ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุ 61 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อน 1 ม.ค. 2503)
2. โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก สอ.กสท. ได้แก่ ประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจ�ำ
3. โอนเงินฝากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรณีสมาชิกเดิมเคยยืน่ ขอรับเงินค่าช่วยเหลือตรวจสุขภาพฯมาก่อน และมีขอ้ มูลบัญชีเงินฝากในระบบสหกรณ์ฯ แล้ว ไม่ตอ้ งเขียน
แบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าตรวจสุขภาพอีก สหกรณ์ฯจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับสมาชิกโดยใช้ฐานข้อมูลเดิมในปีที่ผ่านมา

ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ขอให้สมาชิกส่งค�ำขอและเอกสารมาถึง สอ.กสท. ทางไปรษณีย์
เท่านั้น เว้นแต่ สมาชิกสังกัดส่วนกลาง หรือมีภูมิล�ำเนาในบริเวณส่วนกลาง สามารถน�ำมายื่นด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

ตรวจสอบเอกสารแบบพิมพ์ก่อนยื่น

การเปลี่ยนแบบพิมพ์เงินกู้สามัญ

สอ.กสท. เปลี่ยนแบบพิมพ์เงินกู้สามัญจ�ำนวน 3 แบบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน โดยเปลี่ยนแบบพิมพ์ ดังนี้
ล�ำดับ
แบบพิมพ์เดิม (ยกเลิก)
แบบพิมพ์ใหม่
1
หนังสือสัญญาค�้ำประกันเงินกู้สามัญ สอ.58-201
หนังสือสัญญาค�้ำประกันเงินกู้สามัญ สอ.63-201
2
หนังสือยินยอมของผู้ค�้ำประกัน สอ.58-202
หนังสือยินยอมของผู้ค�้ำประกัน สอ.63-202
3
หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ สอ.58-203
หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ สอ.63-203

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) สอ.กสท. มีมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค กรณีใช้บริการเงินกูป้ ระเภทต่าง ๆ ของ สอ.กสท. ไม่มกี ารจ่ายเงินสดทุกกรณี
เพื่อลดการอยู่รวมกัน
4

สอ.กสท. ให้บริการ

*สอ.กสท. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินนอกสถานที่ดังนี้

ที่ท�ำการไปรษณีย์บางรัก ณ ปณ.บางรัก ชั้น 3 ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ณ ตึก กสทช. ชั้น 5 ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
เวลาการให้บริการ ระหว่าง 10.00 - 12.00 น.
กรณีวันให้บริการตรงกับวันหยุด สอ.กสท. จะเลื่อนการให้บริการเป็นวันท�ำการถัดขึ้นมา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19
สอ.กสท.จึงยกเลิกการให้บริการนอกสถานที่จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
“ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรมและยังมีบัญชีเงินฝากประจ�ำกับ สอ.กสท. ที่ยังไม่ครบก�ำหนดระยะการฝากค้างอยู่ทายาทจะต้องด�ำเนินการปิดบัญชี
เงินฝากประจ�ำดังกล่าวให้เสร็จสิน้ ทันที เนือ่ งจากข้อบังคับ สอ.กสท. พ.ศ. 2559 ข้อ 40 (1) ก�ำหนดว่าสมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมือ่ ตาย โดยสหกรณ์
จะจ่ายคืนเงินรับฝากและดอกเบี้ยให้ตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบและประกาศของสหกรณ์ ทั้งนี้ หากทายาทประสงค์จะคงยอดบัญชีเงินฝากประจ�ำไว้
จนกว่าจะครบก�ำหนดระยะเวลาการฝากนั้น เพื่อมิให้เสียประโยชน์ดอกเบี้ยรับ ก็ให้ทายาทท�ำบันทึกถึงคณะกรรมการด�ำเนินการเพื่อพิจารณาต่อไป”

ผลประกอบการ สอ.กสท. เดือนมิถุนายน 2564
1. สมาชิกมีจ�ำนวนทั้งสิ้น

2. เงินให้กู้ยืม
2.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
2.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM
2.3 เงินกู้สามัญ
2.4 เงินกู้พิเศษ
2.5 ด�ำเนินคดี
2.6 พิพากษา
รวมเงินให้กู้ยืม
3. เงินลงทุน
3.1 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
3.2 หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ�ำกัด
รวมเงินลงทุน
4. เงินรับฝาก
4.1 ประเภทออมทรัพย์
4.2 ประเภทออมทรัพย์พิเศษ
4.3 ประเภทประจ�ำ
4.4 ประจ�ำ – เงินรับฝากสหกรณ์อื่น
4.5 ประเภทประจ�ำสินเพิ่มพูน
รวมเงินรับฝาก
5. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
6. ทุนเรือนหุ้น
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ก�ำไรสุทธิ

ณ 30 มิถุนายน 2563
29,975

ณ 30 มิถุนายน 2564
31,008

%เพิ่ม / (ลด)
3.45

5,136,362,233.55
230,718,488.02
18,438,030,827.89
1,235,704,783.65
127,075,429.65
77,858,362.16
25,245,750,124.92

5,222,532,865.42
4,927,344.41
18,580,943,249.73
1,212,461,646.47
83,516,316.71
88,386,498.57
25,192,767,921.31

1.68
)97.86(
0.78
)1.88(
)34.28(
13.52
)0.21(

200,600,000.00
200,000.00
200,800,000.00

200,600,000.00
200,000.00
200,800,000.00

0.00
0.00
0.00

70,495,470.11
6,128,136,038.26
4,729,543,629.32
434,242,500.00
0.00
11,362,417,637.69
19,965,000.00
14,106,477,670.00
732,044,282.33
266,099,886.85
465,944,395.48

79,438,499.13
7,079,191,245.90
4,172,484,051.68
13,653,125.00
0.00
11,344,766,921.71
0.00
14,287,448,140.00
697,728,149.44
199,994,567.62
497,733,581.82

12.69
15.52
)11.78(
)96.86(
0.00
)0.16(
)100.00(
1.28
)4.69(
)24.84(
6.82

ข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน
เดือน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

ปี
2562
2563
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564

จ�ำนวนสมาชิก
30,239
31,166
30,111
31,151
30,102
31,171
30,077
31,137
30,042
31,084
30,010
31,035

ทุนเรือนหุ้น (บาท)
14,094,478,520.00
14,276,068,850.00
14,030,479,290.00
14,222,432,450.00
14,056,273,440.00
14,247,399,080.00
14,049,452,410.00
14,242,066,980.00
14,068,257,280.00
14,258,115,210.00
14,084,227,900.00
14,275,432,390.00
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เงินฝาก (บาท)
11,103,549,395.41
11,305,209,915.10
11,119,617,990.16
11,235,167,207.11
11,096,801,220.47
11,250,612,938.15
11,268,934,759.62
11,417,848,445.68
11,300,031,794.87
11,427,846,817.02
11,302,543,738.82
11,448,576,232.68

เงินกู้ (บาท)
25,014,211,319.78
24,867,148,556.45
24,966,580,048.67
24,734,676,016.88
25,097,078,558.12
25,002,032,596.37
25,167,064,064.55
25,167,675,011.38
25,310,428,433.12
25,233,473,926.64
25,266,430,917.58
25,236,829,013.52

ประชาสัมพั นธ์
การใช้งาน Application สอ.กสท.

สอ.กสท. ได้พัฒนาระบบการให้บริการสู่ Mobile Device (ส�ำหรับ Andriod 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
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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
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มสุขปี 2563 ระยะเวลา 12 เดือน ร้อยละ 2.25 ต่อปี (ไม่เสียภาษี)
มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 – วันที่ 14 สิงหาคม 2564
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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