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สารจากผู�ก�อตั้ง

เลือกตั้งกันไป 9 เดือนแลว รัฐบาลตั้งกันไป 7 เดือนแลว แลวเราก็ได เหลาเกา ใน ขวดเกา 

เหลาเกา ก็คือได อดีต ส.ส. มามากมาย จากที่หลายคนเคยถูกเรียกวา ส.ส.นํ้าเนา และที่อยูใน ขวดเกา 

ก็คือ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Parliamentarian Democracy) ซึ่งเปดโอกาสให ส.ส. ที่เคยถูกเรียกวา 

ส.ส. นํ้าเนา เขามาใชอํานาจบริหาร หรือเขามาเปน คณะรัฐมนตรี ได

เพียงไมกีเ่ดือน เรากจ็ะเห็นวา รัฐสภา และ ส.ส. มีความวุนวายเพียงใด นานับถอืเพียงใด และเสถียรภาพ

หรือความมั่นคง ก็มีไดยากยิ่ง จากรัฐบาลปริ่มนํ้า

คําขวัญของผม ตอเพื่อนสมาชิก สหกรณออมทรัพย กสท. ก็คือ ขอใหชวยตนเอง “ตนเองเปนที่พ่ึง

แหงตน” อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ อันเปนคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

จงอยาหวังพึ่งคนอื่น จงอยาหวังพึ่งรัฐบาลปริ่มนํ้า จงอยาพึ่ง ส.ส. หรือระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 

ขอใหทานประหยัด ทานมีเงินเก็บออม ทานมีงานพิเศษเพื่อมีรายไดเพิ่มขึ้น ขอใหทานมี passive income 

ที่จะชวยทานไดเมื่อเกษียณอายุ

ขอความสวัสดีจงมีแดเพื่อนสมาชิกทุกทาน
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นายชาลี  บุญเรือง
ประธานกรรมการด�าเนินการ
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Vision

Mission

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นแนวหน้า
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อสมาชิกและสังคม”

  1. บรหิารจดัการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล เพือ่ให้การก�ากับ
ดูแล การควบคุมคุณภาพ การให้บริการ การให้สินเชื่อ 
การควบคมุภายใน การบรหิารความเส่ียง การตรวจสอบ 
กิจการ และการสอบบัญชีสามารถบรรลุประสิทธิผล
อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมการออม การบริหารสินเชื่อ และจัดสวัสดิการ 
ให้เหมาะสม อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้สมาชิก

3. จัดทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและ 
รับผิดชอบต่อสังคม



5

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัดสารบัญ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562  ........................................................................................ 6
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ....................................................................  25
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2563  .............................................26
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561  .....................  30
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องติดตามผลการด�าเนินการจากการประชุมใหญ่ครั้งก่อน  ..................................79
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  .................................................................83
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องพิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2562 .......................................................119
ระเบียบวาระที่  7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�าปี 2563 ....................................................122
ระเบียบวาระที่  8 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กสท.  .....................................................133
ระเบียบวาระที่  9  เรื่องพิจารณาระเบียบ สอ.กสท. ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ
  พ.ศ. 2563 .............................................................................................................137
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องรับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์/รายงานผลการด�าเนินงาน .  
  ประจ�าปี 2562  ...................................................................................................  155
ระเบียบวาระที่ 11  เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2562  ................................  163
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2563 ....................................  172
ระเบียบวาระที่ 13  เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
  ประจ�าปี 2563  ...................................................................................................  175
ระเบียบวาระที่ 14  เรื่องพิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันประจ�าปี 2563   ........................  178
ระเบียบวาระที่ 15  เรื่องพิจารณาก�าหนดวงเงินฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์  ........................  180
ระเบียบวาระที่ 16  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)  .................................................................................................  183

ภาคผนวก
 - การคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  ........................................................................................  184
 - ข้อควรทราบเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ  .........................................................................................  188
 - ค�าแนะน�าในการยื่นกู้สามัญ  .................................................................................................  191
 - ข้อควรทราบเกี่ยวกับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ............................................................................  192
 - ค�าแนะน�าในการยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ..............................................................................  194
 - ข้อควรทราบเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ   .........................................................................................  195 
 - ข้อควรทราบเกี่ยวกับการฝาก  - ถอนเงิน  ............................................................................  198
 - ค�าแนะน�าการใช้ใบแจ้งการรับช�าระเงิน (Bill Payment)  ....................................................  203
 - ขั้นตอนการช�าระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย  ...............................................................  204
 - ขั้นตอนการช�าระเงิน Bill Payment ทาง Internet banking  ............................................  205
 - ข้อแนะน�าในการใช้โทรศัพท์ระบบข้อมูลอัตโนมัติ  ................................................................  206
 - หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สอ.กสท.  .....................................................................................  207
 - หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่ สอ.กสท.  .............................................................  208
 - รายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  ..................................................................................................  210
 - การติดตั้งแอปพลิเคชัน สอ.กสท. ............................................................................................215



6

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ที่ปรึกษา



สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

7

ดร.ศรีภูมิ  ศุขเนตร
ผู้ก่อตั้ง
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นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม

ที่ปรึกษา
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นายชาลี  บุญเรือง
ประธานกรรมการด�าเนินการ

นายประพันธ์ ณ สงขลา
รองประธานกรรมการด�าเนินการคนที่ 1            

นายวิเลิศ  การสะสม
รองประธานกรรมการด�าเนินการคนที่ 2           

นายขจิต  การเดช
รองประธานกรรมการด�าเนินการคนที่ 3

นายธมิตรชัย  บุรีเลิศ
กรรมการด�าเนินการและเลขานุการ

นายอนุชิต  รักชีพ
กรรมการด�าเนินการและเหรัญญิก

คณะกรรมการดำาเนินการ
คณะกรรมการดำาเนินการ
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นายไชยา  มณี
กรรมการด�าเนินการ            

นายวิษณุ วีรชาติ
กรรมการด�าเนินการ           

นายค�านึง ตู้ทวีทรัพย์
กรรมการด�าเนินการ

นายบรรลือ  อิ้งจะนิล
กรรมการด�าเนินการ

นายพิภพ  ปฐมพรวิวัฒน์
กรรมการด�าเนินการ

นายณัฐชนนท์  ก้อนทอง
กรรมการด�าเนินการ

นายบรรพต  พาณิชย์นววิธ
กรรมการด�าเนินการ

นายสนัน  จารุไพบูลย์
กรรมการด�าเนินการ

น.ส.บุษรา นาวกรด
กรรมการด�าเนินการ

คณะกรรมการดำาเนินการ
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นายสมบัติ  มีเวช
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางเนตรนภางค์ น�าจิตรไทย
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายวิโรจน์  นริศวรานนท์
ผู้สอบบัญชี

นายชัชวาล  เงินนาค

น.ส.พันปี  ประทุมชาติ

น.ส.กัลยา เวฬุวรรณราช

นายแสงประทีป  น�าจิตรไทย

น.ส.กมลพรรณ สิงหชัย

น.ส.รัชกมล น�าจิตรไทย          

น.ส.สิริมา พรานเจริญ

ผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบกิจการ
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นายมรุต  หมุดเพ็ชร์
ผู้จัดการ

นางสมรัก  สัมพันธ์เวชกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

น.ส.นลินพร  อิ่มเอม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอ�านวยการ

น.ส.กนกพร  มังคละภาณุพงศ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่
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1. นายมนตรี     อาภาผล
2. นายพรรษ์นรา   แสงสุริยา
3. นายอรรถพร     มากศิริ (หัวหน้าแผนก)
4. นายมงคล    สะมันยี
5. นายกฤษฎา     ทองค�าพันธุ์
6. นายมัตติกร     นาคกล่อม
7. น.ส.ราตรี     พินชัยศรี
8. นางนันทพร     โชติกะสุภา 
9. น.ส.ศรินทร     สุขขี

แถว 1

แถว 2

1. นายด�ารงศักดิ ์ นิธิเศรษฐทรัพย์
2. นายอมรศักดิ์  วงษ์วิลาศ (หัวหน้าแผนก)
3. นายศรชัย   ผากา

1. น.ส.รัชนี  ชินทองค�า
2. น.ส.ขวัญทิชา  สายสุมาลย์
3. น.ส.พันธ์ธิดา  พฤกษุโช (หัวหน้าแผนก)
4. นางปิยะธิดา  มานะปิยะ 

1. น.ส.วิชชุดา  หมุดเพ็ชร์
2. น.ส.โกลัญญา  เตวิชทักดนัย (หัวหน้าแผนก)
3. น.ส.อภิญญา   ด้วงเพ็งรักษ์

แผนกธุรการ

แผนกเลขานุการ

แผนกกฎหมาย

6

7 8 9

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม 
และการสัมมนา
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แถว 1

แถว 1

แถว 2

แถว 2

1. น.ส.กฤศ์ภิมณฑ์   อดิศวงษ์สกุล
2. น.ส.ธิดารัตน์       ณ สงขลา (หัวหน้าแผนก)
3. น.ส.จิตรารจิส      ควรคิด

1. นายพันศักดิ์   กะลัมพะวณิช
2. นางสุภารัตน์   ภูเจริญ
3. นางวิรัตน์   ด้วงเพ็งรักษ์ (หัวหน้าแผนก)
4. นางกานดา   อุสาหะ
5. น.ส.ดาริกา   ทองสุข

1. น.ส.ดลยา   สะมันยี
2. น.ส.ภัทรียา   เอื้อวงศ์อารีย์
3. นางอัจฉรา   จิตรอ�าไพ
4. น.ส.รุ่งอรุณ   รักวีรธรรม

1. นางขวัญหทัย แสงเงินอ่อน (หัวหน้าแผนก)
2. นายศรนรินทร์ บุญญานิตย์
3. น.ส.อนัญพร   วรยศ
4. น.ส.นภัทร   โพธิบุตร

แผนกสวัสดิการสมาชิก

แผนกการเงินและการลงทุน

แผนกบัญชี

แผนกเงินฝาก

5. น.ส.กุลนันท์ พินชัยศรี
6. นางขวัญเงิน   ปานเอม (หัวหน้าแผนก)
7. น.ส.ชลธิชา     ศุภโชครังสรรค์

1 2 3

1 2 3 4 5

6 7

1

1

2

2

3

3

4

4

5
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1. นายสมมาตร แซ่จู
2. นางจิรัชยา แสงเสนาะ
3. น.ส.นวลจันทร์ ปรุงสุคนธ์ (หัวหน้าแผนก)
4. นายสุชน กรกระโทก
5. ว่าที่ร.ต.ชัยวัฒน์ ทวีผล

1. น.ส.จันตนา        ปุ่นปฐม
2. น.ส.สมวลี          เนียมณรงค์
3. น.ส.นิติญาภรณ์    ขุนสุนทร
4. นางจิรปรียา   หุนกระโทก
5. นางวิลาวรรณ      ชินสมบูรณ์ (หัวหน้าแผนก)
6. นางสุรทิน อิ้งจะนิล

1. นายอนุรักษ์   สุยส�าอางค์
2. นายชัชวาล   ขาวขุนชิต
3. น.ส.วรรณิศา โคตรภูธร
4. นางหนึ่งฤทัย  บุญสุภา
5. น.ส.นรมน      การสะสม
6. น.ส.กฤษณา   อู่ทอง
7. นางนิรมาน   เปี่ยมปิ่นวงศ์
8. น.ส.ภาวิน ทองแย้ม
9. น.ส.สุคนธรส บุญยัง (หัวหน้าแผนก)
10. น.ส.จีรณา สุขเกษม

1. นายศิวกร สุทธิคีรี
2. นางพรรณราย ธารธรรมวงศ์ (หัวหน้าแผนก)
3. นายณัฐวัฒน์ ยุทธประเสริฐ

6 7
8 9 10

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3

4 5 6

แผนกประมวลผล

แผนกเงินกู้พิเศษ

แผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

แผนกเงินกู้สามัญ

แถว 1

แถว 1

แถว 2

แถว 2
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1. น.ส.ประภาวัลย์   อยู่รุ่งเรือง
2. น.ส.อภิศรา ศรีวรรณ
3. น.ส.พนิตตา โสหา
4. น.ส.ญานิสา สุวรรณกษาปณ์ (หัวหน้าแผนก)
5. น.ส.ปุณยนุช เกษรา

1. น.ส.กมลวรรณ วงษ์วิลาศ
2. นายรณยศ เกียรติวานิชกุล
3. น.ส.สุริษา แต่งตั้ง (หัวหน้าแผนก)
4. น.ส.วิภา สิงห์เถื่อน

1. น.ส.กชมล   นัญประกรณ์
2. นางมณฑาทิพย์   งามกาละ (หัวหน้าแผนก)
3. น.ส.กรรณิกา      ธ�ารงทอง

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4 5

แผนกทะเบียนหุ้น-หนี้

แผนกตรวจสอบ

แผนกติดตามและเร่งรัดหนี้

แถว 1

แถว 2
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การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561  และเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการประจำาปี 2562
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
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17

คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี สอ.กสท. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กสท. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่บุคคลสำาคัญ
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18

พิธีถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข  
เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ

ศึกษาดูงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารออมสิน จำากัด
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19

เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมงานประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี
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20

ศึกษาดูงานกับชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำากัด

ร่วมงานทำาบุญสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำากัด

ร่วมงานวันออมแห่งชาติ

ร่วมงานสหประกันชีวิต
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21

มอบทุนสงเคราะห์สมาชิกกรณี บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ถึงแก่กรรมประจำาปี 2562

ประชุมสัมมนาสมาชิกส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำาปี 2562
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22

อบรมวิชาชีพแก่สมาชิกและคู่สมรส ประจำาปี 2562



สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

23

พิธีทำาบุญ สอ.กสท. ครบรอบ 50 ปี ประจำาปี 2562
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24

ทำาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จำากัด และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
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25

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1
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26

เรื่องการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ
ประจำาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 2
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2563
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด (สอ.กสท.)  พ.ศ. 2559 
ข้อ 56 วรรคแรก ก�าหนดให้กรรมการด�าเนินการมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกต้ัง  
ซึ่งในปี 2563 จะมีกรรมการด�าเนินการ จ�านวน 8 คน  พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ คือ
 1. นายประพันธ์  ณ สงขลา รองประธานกรรมการด�าเนินการคนที่ 1
 2. นายณัฐชนนท์  ก้อนทอง กรรมการด�าเนินการ
 3. นายค�านึง  ตู้ทวีทรัพย์ กรรมการด�าเนินการ
 4. นายบรรลือ  อิ้งจะนิล  กรรมการด�าเนินการ
 5. นายไชยา  มณี  กรรมการด�าเนินการ
 6. นายอนุชิต  รักชีพ  กรรมการด�าเนินการ
 7. นายวิษณุ  วีรชาติ  กรรมการด�าเนินการ
 8. นายธมิตรชัย  บุรีเลิศ  กรรมการด�าเนินการและเลขานุการ
 สอ.กสท. จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการทดแทน ตามวิธีการที่ก�าหนด 
ในข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง ตามมาตรา 50 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อ 54 
แห่งข้อบังคับ สอ.กสท. พ.ศ. 2559 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบ สอ.กสท. ว่าด้วย วิธีการ
เลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการด�าเนนิการจงึได้มคี�าส่ัง สอ.กสท. ที ่52/2562 
สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 
2563 จ�านวน 7 คน ดังรายนามต่อไปนี้
  1. นายธนู   พงษ์ศรีสว่าง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
  2. นายชาญชัย  นุตวงษ์  รองประธานกรรมการการเลือกตั้ง
  3. นายพรชัย  ธนะศิริวงษ์ กรรมการการเลือกตั้ง
  4. นายจ�าเนียน  สุขสมานพันธ์ กรรมการการเลือกตั้ง
  5. นางบัวหลัน  พุ่มบุญฤทธิ์ กรรมการการเลือกตั้ง
  6. นายศักดิ์ชัย  ด้วงเพ็งรักษ์ กรรมการการเลือกตั้ง
  7. นายสมชาย  อินทร์ศรี กรรมการการเลือกตั้ง

 โดยให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ข้างต้น  มอี�านาจหน้าทีต่ามข้อบงัคบัข้อ 54 และระเบยีบ 
สอ.กสท. ว่าด้วย วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ. 2557 และระเบียบ สอ.กสท. ว่าด้วย  
วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยให้ผู้จัดการ 
สอ.กสท. ท�าหน้าทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการการเลอืกตัง้  โดยไม่มสีทิธอิอกเสยีงใด ๆ  ซึง่มรีายละเอยีดการ
เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ โดยสังเขป ดังนี้
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  การเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ
  การประกาศรับสมัคร 
  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้ประสงค์จะสมัครเป็น
กรรมการด�าเนินการซึ่งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ สอ.กสท. ข้อ 54 วรรคหก รวมถึง 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553) (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)  
ข้อ 52 และต้องไม่เป็นบุคคลท่ีกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ต้องห้ามไม่ให้เป็นหรอืท�าหน้าท่ีกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์  โดยยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดตั้งแต่วันที่ 13 – 28 พฤศจิกายน 
2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. และเมื่อสิ้นสุดการรับสมัครปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้นจ�านวน 
32 คน

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ สอ.กสท. ประจ�าปี 2563

หมายเลข  

ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล สังกัด

1 นายประยุทธ   พวงทองทิพย์ (ก48) เกษียณอายุ

2 นายสุเทพ       ศรีไตรภพ ปณ.คลองจั่น

3 นายสืบสกุล     ค่อยประเสริฐ ปณ.ดุสิต

4 นายเสน่ห์       ดอกไม้เทศวิบูล ปณ. ยานนาวา

5 นายโกษิต       ดิฐภักดีเดช ฝ่ายพัฒนาบุคลากร พบปณท

6 นายวสุพัชร์     ภาษี สพ.11 ราษฎร์บูรณะ ปณท.

7 นายวิษณุ       วีรชาติ (ก62) เกษียณอายุ

8 นายธมิตรชัย   บุรีเลิศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (ปต.กสท)

9 นายประพันธ์   ณ สงขลา (ก50) เกษียณอายุ

10 นายสกล        ไม้เกตุ สพ.3 นนทบุรี ปณท.

11 น.ส.หทยักาญจน์  จิตรพรสวรรค์ (ค/ก56) เกษียณอายุ

12 นายค�านึง       ตู้ทวีทรัพย์ (ค/ก59) เกษียณอายุ

13 ดร.เกษมวงศ์    พิศาลธนวงศ์ ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลบางรัก (ศน.กสท)

14 นายเปี่ยมศักดิ์   สุขบาง ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าบริการไปรษณีย์ 

(ปป.ปณท)

15 นายกิตติเชษฐ์    โตเทศาภาค ฝ่ายบริการสินค้าไปรษณีย์ บป ปณท

16 นายสงวน      สายสุมาลย์ (ก52) เกษียณอายุ
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    การเลือกตั้ง / การลงคะแนน
   ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 เมื่อ
ประธานที่ประชุมใหญ่ได้เปิดการประชุมแล้วประธานกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้า
รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการด�าเนนิการประจ�าปี 2563 ให้ท่ีประชมุใหญ่รับทราบเพ่ือให้สมาชกิในท่ีประชมุ
ใหญ่เลือกตั้งโดยเข้าคูหาเลือกตั้งและท�าเครื่องหมายกากบาท  (X)  ด้วยปากกาเลือกตั้งกรรมการด�าเนิน
การไม่เกินจ�านวน 8 หมายเลขแล้วหย่อนบัตรเลือกต้ังลงในหีบบัตรเลือกต้ังโดยเร่ิมการเลือกต้ังในเวลา 
07.30 น. ถึงเวลา 14.00 น.
   การนับคะแนน
  ใช้วิธีการขานนับคะแนน

หมายเลข  

ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล สังกัด

17 นายจารุวัฒน์   เรียบร้อย ปณ.ประตูน�้า

18 น.ส.จันธิภา     วัฒนกุล ฝ่ายกฎหมาย (มอ.กสท)

19 น.ส.นิไลมล     มนตรีกานนท์ ส่วนปฏิบัติการเงินเดือน/ค่าจ้างและกองทุน

สวัสดิการ (สบ.กสท)

20 นายเด่นชัย      สุภาสัย ปณ.พระโขนง

21 นายธนกฤต     พรหมเสนา ปจ.แพร่

22 นายวิชัย        ฝ่ายจ�าปา ศป.นครราชสีมา

23 นายกิตติ        ภูอนุรักติ ส่วนปฏบิตักิารManage Service และSI (ขป.กสท)

24 นายศักดิ์ชัย     บัวจันทร์ ปณ.จรเข้บัว

25 นายศุภฤกษ์     โรจน์วิศิษฐ์กุล ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปท.ปณท

26 นายเอกรักษ์    ด�าก�าเนิด ปณ.งามวงศ์วาน

27 นายศักดิ์        พักเพียรดี ปณ.อ้อมใหญ่

28 นายสามาศ     ประเสริฐปั้น (ก59) เกษียณอายุ

29 นายชัชวาล     บุญแต่ง ฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ผน.กสท)

30 นายเกษม       มุขแจ้ง ส่วนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ปต.กสท)

31 น.ส.อุมารัตน์   โพธิ์ชัย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ผน.กสท)

32 นายยืนยง      นิลละออ ส่วนส�ารวจปรับปรุงและควบคุมงาน (ธอ.กสท)
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เรื่องพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
   ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย (ห้องแสตมป์ทอง) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

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

ผู้มาประชุม
1. นายพายัพ ไตรยวงค์ ประธานกรรมการด�าเนินการ ประธานที่ประชุม
2. นายประพันธ์ ณ สงขลา รองประธานกรรมการด�าเนินการ คนที่ 1
3. นายวิเลิศ การสะสม รองประธานกรรมการด�าเนินการ คนที่ 2
4. นายธมิตรชัย บุรีเลิศ รองประธานกรรมการด�าเนินการ คนที่ 3
5. นายสุเทพ ศรีไตรภพ กรรมการด�าเนินการและเหรัญญิก
6. นายสนัน จารุไพบูลย์ กรรมการด�าเนินการ

   7. นายพิภพ ปฐมพรวิวัฒน์ กรรมการด�าเนินการ 
 8. นายบรรลือ อิ้งจะนิล กรรมการด�าเนินการ 
 9. นายณัฐชนนท์ ก้อนทอง กรรมการด�าเนินการ

10. นายวสุพัชร์ ภาษี กรรมการด�าเนินการ  
 11. นายอนุชิต รักชีพ กรรมการด�าเนินการ 

12. นายไชยา มณี กรรมการด�าเนินการ                          
 13. นายค�านึง ตู้ทวีทรัพย์ กรรมการด�าเนินการ   
 14. นายวิษณุ วีรชาติ กรรมการด�าเนินการ
 15. นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์ กรรมการด�าเนินการและเลขานุการ  

16. นายณรงค์เวทย์ ชมทรัพย์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
 17. นายมรุต หมุดเพ็ชร์ ผู้จัดการ 
 18. สมาชิก สอ.กสท. จ�านวน  22,623  คน (จ�านวนสมาชิกทั้งสิ้น  29,360  คน)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธนรัฐ โคจรานนท์        ผูแ้ทนส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่2 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 2. นายอิทธิพล โตรส ผูแ้ทนส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่2

กรมส่งเสริมสหกรณ์
3. นายชัชวาล เงินนาค ผู้แทนผู้สอบบัญชี
4. นายแสงประทีป น�าจิตรไทย ผู้แทนผู้ตรวจสอบกิจการ
5. นายกิตติพงศ์ วิเวกานนท์ ผู้แทนบริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด
6. นายเผ่าพันธุ์ ศรีวัธนทรัพย์       ผู้แทนบริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด
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เริ่มประชุมเวลา 07.20 น.
               เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด (สอ.กสท.) ข้อ 51 แล้ว นายพายัพ  ไตรยวงค์ ประธานกรรมการด�าเนินการ ประธานที่ประชุม  
ได้กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรบัสมาชิกท่ีมาเข้าร่วมประชมุ  จากนัน้ได้แนะน�านายณรงค์เวทย์ ชมทรัพย์ 
ประธานกรรมการการเลอืกต้ัง นายธนรฐั โคจรานนท์ และนายอทิธพิล โตรส ผู้แทนส�านกังานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  กรมส่งเสริมสหกรณ์  นายชัชวาล เงินนาค  ผู้แทนผู้สอบบัญชี นายแสงประทีป  
น�าจติรไทย ผูแ้ทนผูต้รวจสอบกจิการ นายกติตพิงศ์ วเิวกานนท์ และนายเผ่าพนัธุ ์ศรวีธันทรพัย์ ผูแ้ทนบรษิทั 
เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ต่อที่ประชุม แล้วด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องการพ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการด�าเนินการตามวาระ

ประธาน แจ้งว่า ได้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การ
สื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด  ครบ 2 วาระแล้ว โดยปีนี้เป็นปีสุดท้ายในการท�าหน้าที่ ซึ่งกฎหมาย
ก�าหนดให้กรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 2 ปี และต้องไม่เกิน 2 วาระ
ติดต่อกัน ดังน้ัน แม้จะมีผู ้สนับสนุนแต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อในปีนี้ได้อีก 

1.2 เรื่องพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่
ประธาน แจ้งว่า ปีนี้เป็นปีที่รัฐบาลได้ท�าการปฏิรูปสหกรณ์ โดยได้แก้ไขพระราช

บัญญัติ สหกรณ์ให้มีการด�าเนินการก�ากับควบคุมสหกรณ์อย่างใกล้ชิดขึ้น ในส่วนวิธีการด�าเนินงาน 
ของคณะกรรมการด�าเนินการ ก็จะก�าหนดหน้าที่ไว้ให้ชัดเจน ส่วนของสมาชิกก็จะก�าหนดในเรื่อง
เก่ียวกับการด�าเนินธุรกรรมกับสหกรณ์  ซึ่งเมื่อมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ก็จะออกกฎ
กระทรวง โดยมีข้อก�าหนดในการปล่อยสินเชื่อชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจะปล่อยอย่างไร ผู้กู ้ต้องมีเงินเดือน
คงเหลือเท่าไร ทั้งนี้ จะมีบทลงโทษกรณีที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติ

สหกรณ์ของเราจึงต้องพัฒนาไปให้ไกล ต้องส�ารวจตัวเอง เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์
ของกฎหมาย กรณีท่ีผู้กู้มีเงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 30% ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดนั้น  ทางฝ่าย    
นายทะเบียนสหกรณ์ก็รับที่จะน�าเข้าหารือกันต่อไป ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะล้มกัน เชื่อว่าการเปลี่ยนผ่าน  
พระราชบัญญัติสหกรณ์ในครั้งนี้จะไม่ท�าให้สมาชิกกระทบกระเทือนมากนัก แต่อย่างไรแล้วก็ขอ
ฝากไว้ว่าสมาชิกทุกท่านต้องเตรียมใจในการท่ีจะมาใช้บริการเงินกู ้ของสหกรณ์ต่อไปในอนาคต
ด้วย 

1.3 เรื่องการขอหารือข้อกฎหมายในการจัดท�าโครงการลดทุนจ�านวน 500 ล้านบาท
ประธาน แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 

2561 ได้มมีตเิหน็ชอบให้ สอ.กสท. ลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชกิผูเ้กษียณอายลุงในวงเงนิ 500 ล้านบาทนัน้  
คณะกรรมการด�าเนนิการได้ก�าหนดวธิกีารในรปูแบบของโครงการลดทุน ซึ่งจะน�าเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ 
พิจารณาอนุมัติการด�าเนินโครงการในระเบียบวาระการประชุมท่ี 7 ต่อไป
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                 ท้ังนี้ เนื่องจากข้อบังคับของ สอ.กสท. ไม่ให้มีการถอนหุ ้น และกฎหมายสหกรณ์ก็ไม่
ได้บัญญัติไว้  ดังนั้น ก่อนที่จะด�าเนินการในเรื่องนี้  สอ.กสท. จึงได้มีหนังสือลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562   
ไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อขอหารือข้อกฎหมายว่า สอ.กสท. จะจัดท�าโครงการลดทุนจ�านวน 
500 ล้านบาท โดยวิธีการให้ผู้เกษียณอายุถอนหุ้นได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งตามมาตรา 1224 ประกอบมาตรา 4 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้หรือไม่อย่างไร

     
1.4 เรื่องการจัดท�าตัวชี้วัดผลการท�างาน (KPI)
     ประธาน แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ได้

อนุมัติงบประมาณค่าจ้างวิเคราะห์งานและอัตราก�าลัง เป็นเงิน 500,000.00 บาท นั้น  
     สอ.กสท. ได้ว่าจ้างบริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด เป็นที่ปรึกษาด�าเนินโครงการ

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร หน้าท่ีความรับผิดชอบและตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางองค์กรให้แก่ สอ.กสท.  ในวาระนี้จึงขอมอบให้นายกิตติพงศ์ วิเวกานนท์ 
จากบริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด  ในฐานะผู้อ�านวยการโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ฯ  
รายงานผลการด�าเนินการให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบต่อไป
      นายกิตติพงศ์ วิเวกานนท ์ ผู้อ�านวยการโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ฯ รายงานว่า   
ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ ให้เข้ามาด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  ในเรื่อง
การจัดท�าการเพิ่มประสิทธิภาพของสหกรณ์ การจัดท�า KPI การปรับรูปแบบโครงสร้างภายในองค์กรให้
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในช่วงแรกท่ีเข้ามา เห็นว่าการด�าเนินงานของสหกรณ์เป็นการให้บริการสมาชิก
ด้วยกันเอง เงินฝากท่ีเข้ามาและหุ้นท่ีสมาชิกซื้อ ก็จะถูกน�าไปใช้ในบริการหลักคือการให้เงินกู้กับสมาชิก
ทุกท่าน  ในช่วงที่ผ่านมาปริมาณการใช้สิทธิ์ในการกู้ค่อนข้างเต็ม ยอดการกู้ต่างๆ ของสหกรณ์ก็เพิ่มขึ้น
ค่อนข้างมาก  เมื่อสหกรณ์เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น สิ่งที่ต้องมาดูเพิ่มเติมก็คือความมั่นคงเสถียรภาพ คุณภาพ
ของการบรหิารงานข้างใน การดใูนเรือ่งของเสถยีรภาพกจ็ะมกีารเน้นดใูนเรือ่งการปล่อยกูว่้าอยูใ่นปรมิาณ
ที่เหมาะสมหรือไม่  มีการรองรับสภาพคล่อง และเงินหมุนเวียนต่างๆ มากขึ้นหรือไม่  โดยเฉพาะประเด็น
หลักคือเรื่องการบริหาร เรื่องคุณภาพเงินกู้  พบว่าอยู่ในปริมาณและคุณภาพที่ดี  มีการคืนเงินต้น คืนหนี้
ต่างๆ ที่เหมาะสมตามเวลาที่ก�าหนด  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดูระยะยาว โดยจะช่วยเน้นในเร่ืองเสถียรภาพ
ของสหกรณ์  บริษัทขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานครั้งที่ 1 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุป ดังนี้
                 1. ประชุมเพื่อเตรียมแผนงานการให้ค�าปรึกษาแนะน�าโครงการ

  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
     - ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์องค์กร (ปี 2561 – 2565)
     - โครงสร้างการด�าเนินงานขององค์กร
     - กระบวนการสร้างมูลค่า
     - ผลการด�าเนินงาน 
  3. การประชุมร่วมกับหน่วยงานรอบที่ 1 เพื่อวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และ

หน้าที่งานของแผนกจ�านวน 15 แผนก
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  4. การน�าเสนอความก้าวหน้าโครงการแก่คณะกรรมการฯ
                  จากการด�าเนินงานข้างต้น บริษัทได้วิเคราะห์ข้อมูลองค์กรในด้านต่างๆ สรุปประเด็นที่
ส�าคัญได้ดังนี้

 การวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน
     - เงินฝาก
 : เงินรับฝากกลุ่มหลักได้แก่ เงินรับฝากประจ�า และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
 : เงินฝากมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  

 ที่มีอัตราเติบโต 17% ในปีล่าสุด 
     - การลงทุนและเงินกู้
 : อตัรารายได้ดอกเบีย้มแีนวโน้มลดลงจากอตัรารายได้ดอกเบีย้ของกลุม่เงนิให้สนิเชือ่ 

 ลดลงและอัตรารายได้จากเงินลงทุนมีแนวโน้มลดลง
 : สนิเชือ่กลุม่หลกัได้แก่ ลกูหนีเ้งนิกูส้ามญั สนิเชือ่มแีนวโน้มเตบิโตต่อเนือ่งโดยเฉพาะ 

 กลุ่มลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน และลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
   : สัดส่วนเงินให้กู้ยืมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPLs) มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้  

 ยังมียอด NPLs บางส่วนที่ยังไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 144 ล้านบาท  
 ซึ่งอาจท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายในอนาคต

 - ผลตอบแทนและก�าไร
   : ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ มีแนวโน้มสูงขึ้นจากต้นทุนเงินฝากที่ลดลง ในขณะที่อัตรา 

 รายได้ดอกเบี้ยลดลง
   : สดัส่วนสนิเช่ือต่อเงนิฝากและส่วนทนุ มแีนวโน้มลดลง เนือ่งจากสนิเชือ่เริม่ชะลอตัว 

 ลงในขณะที่เงินฝากยังมีแนวโน้มสูงขึ้น
 - การบริหารค่าใช้จ่าย
 : สัดส่วนค่าใช้จ่ายด�าเนินงานต่อรายได้รวม มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยค่าใช้จ่าย    

 ด�าเนินงานหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก (50%) และค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที ่
 สหกรณ์ (33%)  

    : ในช่วงปี 2557 – 2560 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี และ
มีสัดส่วนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้  ในขณะที่ปี 2561 ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่และสมาชิก 
มีแนวโน้มลดลง

การวิเคราะห์เชิงมูลค่า 
 - ความสามารถในการท�าก�าไร
 : จ�านวนเจ้าหน้าท่ีรวม 84 อัตรา ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าทีต่่อราย มแีนวโน้มลดลงประมาณ  

 12% และมีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้เฉลี่ยต่อราย ประมาณ 20.9 เท่า สูงขึ้น 
 จากปี 2560 ประมาณ 16%
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 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิกต่อราย มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยค่าใช้จ่ายหลักได้แก่  
 เงนิสงเคราะห์สมาชกิ เงนิสงเคราะห์คูส่มรส บดิา มารดา บตุร และค่าพาหนะสมาชกิ 
 วันประชุมใหญ่

 - ประมาณการทางการเงิน
 : ประมาณการอัตราก�าไรปี 2562 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากประมาณการค่าใช้จ่าย 

 สูงขึ้นมากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น
 : ประมาณการรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเป็นหลัก และรายได้ 

 จากการลงทุนและรายได้อื่น
   : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รายการหลักมาจากค่าใช้จ่ายด�าเนินงานที่สูงขึ้น ใน 

 ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและหนี้สงสัยจะสูญมีสัดส่วนต่อรายได้ลดลง
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคลากร 
    - จ�านวนพนักงานแบ่งตามอายุ ปี 2562
    - จ�านวนพนักงานแบ่งตามอายุงาน ปี 2562
    - จ�านวนพนักงานแบ่งตามระดับต�าแหน่ง ปี 2562
    - จ�านวนพนักงานแบ่งตาม Core & Support ปี 2562
    - จ�านวนพนักงานแบ่งตามระดับแผนก ปี 2562
    - จ�านวนพนักงานเกษียณตามระดับต�าแหน่ง ปี 2562-2571
3. การก�าหนดตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานระดับองค์กร 
    - ความท้าทายองค์กร สอ.กสท.  
      1. พ.ร.บ.สหกรณ์ใหม่
      2. การชะลอการเติบโตของเงินกู้
      3. คุณภาพหนี้เงินกู้
      4. ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น

- การก�าหนดตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงานจากตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และ
งานประจ�า

      - ร่าง Strategy Map สอ.กสท. ปี 2562 
      - ร่างตัวชี้วัดระดับองค์กรของ สอ.กสท. ปี 2562 
      - การถ่ายทอด KPI สู่กระบวนการท�างานของสหกรณ์
  4. ข้อเสนอการปรับโครงสร้างองค์กร 
     - ข้อเสนอการปรับโครงสร้างและอัตราก�าลังองค์กร
     - การจัดท�าแผนอัตราก�าลัง

                สรุปเรื่องส�าคัญที่ต้องเข้ามาด�าเนินการปีนี้
 1. เรื่อง KPI
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                 2. เรือ่งโครงสร้างองค์กร ปัจจบัุนมแีผนกมากไป อาจเสนอให้มกีารปรบัให้เหมาะสมในอนาคต  
การปรับปรุงประสิทธิภาพ อาจดูจ�านวนหน่วยงานให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม  ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่จะท�าให้
สามารถควบคุมอัตราก�าลังของสหกรณ์ไม่ให้มากเกินความจ�าเป็น แต่ส่วนหนึ่งที่เป็นตัวช่วยในระยะเวลา 
3-4 ปีข้างหน้า คือการที่สหกรณ์จะมีพนักงานเกษียณบางส่วน แล้วไม่รับคนเพิ่ม หรือรับทดแทนผู้เกษียณ
ในจ�านวนทีไ่ม่มากเกนิไป  แต่เกลีย่อัตราก�าลงัให้เหมาะสม  ในการลงมาวเิคราะห์นัน้ได้พบว่า ผลกระทบต่อ
อตัราก�าลงัมทีัง้สองกรณ ี คอืกรณทีีบ่างจดุมปีระเดน็ในเรือ่งของงานใหม่ทีจ่ะต้องรองรบัพระราชบัญญัติใหม่ 
ของสหกรณ์  และดใูนเรือ่งเสถยีรภาพความมัน่คงของสหกรณ์ให้มมีากขึน้ ตรงจดุนีต้้องเพิม่อตัราก�าลงัขึน้ 
แต่บางจุดมีทั้งลดและเพิ่ม เช่น เรื่องเงินกู้ที่คนอาจกู้ไม่มากเท่าเก่า ในส่วนของการติดตามหนี้ ในส่วนของ
การลงทุน  ถ้าเรามีนโยบายที่จะขยับใช้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ในอนาคต ก็อาจใช้คนเพิ่มเติมได้  
                จุดประสงค์ที่เข้ามาด�าเนินการในปีนี้ จะเน้นดูเรื่องประสิทธิภาพ หาจุดเชื่อมโยงที่เป็นจุดที่
ยอมรบัได้ระหว่างสมาชกิกับสหกรณ์  ซึง่เป็นท่ีตกลงร่วมกนัว่าอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมทัง้ในเรือ่งโครงสร้าง
และผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้น  ซึ่งเป็นภาพโดยรวมของการด�าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย
        
          1.5 เรื่องการฟ้องร้องด�าเนินคดี
                ประธาน แจ้งว่า ขณะนี้ สอ.กสท. ได้อนุมัติให้ทนายความภายนอกไปด�าเนินการการฟ้อง
คดีเกือบ 300 คดี ประมาณ 1,000 สัญญา  คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในคณะกรรมการด�าเนินการชุด
ใหม่ ซึ่งในระหว่างการด�าเนินคดี  สอ.กสท. ก็จะพักการช�าระหนี้ในส่วนของผู้ค�้าประกันไว้ก่อน  เพราะจะ
เน้นไปเรียกเก็บหนี้กับผู้กู้ก่อน  

1.6 เรื่องการส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
     ประธาน แจ้งว่า ในช่วงที่เข้ามาเป็นประธานกรรมการด�าเนินการ ได้ให้ สอ.กสท. ตั้งส�ารอง

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหนีท่ี้ผดินดัช�าระหนีท้ั้งหมด เพือ่ให้สมาชิกรบัทราบด้วยกนัทัง้หมดอย่างตรงไป
ตรงมา  แต่ในความเป็นจริงแล้วการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่ได้หมายความว่า สอ.กสท.จะเกิดความสั่น
คลอนเสียหายอย่างมาก  แต่จะเป็นสัญญาณบ่งชี้การบริหารของคณะกรรมการด�าเนินการว่ายังมีช่องโหว ่
ในการด�าเนินงาน มีความเสี่ยงท่ีสูงข้ึน คณะกรรมการจึงต้องไปดูว่าจะแก้ไขปัญหาตรงไหน อย่างไร   
หน้ีสงสยัจะสญูคอืหนีท่ี้ไปค�า้ประกนัการบรหิารของคณะกรรมการ  ซ่ึงคณะกรรมการด�าเนนิการชดุนีบ้รหิาร 
ได้ก�าไรมากถึง  950 ล้านบาทเศษ  เมื่อหักประกันการบริหารดังกล่าวข้างต้น 96 ล้านบาท จึงท�าให้คง
เหลือก�าไร  860 ล้านบาท  แต่ทั้งนี้ เงินประกันไม่ได้หายไปไหน  คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องไปด�าเนินการ
ไล่เบี้ยเอากับผู้ที่ผิดนัดช�าระหนี้ สอ.กสท. ทั้งผู้กู้และผู้ค�้าประกัน  ถ้าได้เงินกลับคืนมา  ก็จะท�าให้ก�าไรใน
ปีต่อๆ ไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  สมาชิกก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไร เหมือนเอาเงินไปฝากไว้  เมื่อทวงได้เมื่อไรก็จะได้
เงินกลับคืนมา  เช่น นาย ก. กู้เงินไป 3 ล้าน แต่ไม่มาใช้  เราก็ท�าการฟ้องบังคับคดี และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญไว้  3 ล้านบาท  เมื่อฟ้องคดียึดทรัพย์นาย ก. ขายทอดตลาด หรือเรียกเก็บหนี้จากผู้ค�้าประกันได้
เงินคืนมา 3 ล้านบาทแล้ว  ก�าไรก็จะกลับคืนมา หนี้ที่ตั้งส�ารองไว้ก็จะหายไป คณะกรรมการด�าเนินการ
บริหารงานด้วยความเสี่ยง สมาชิกต้องช่วยกันตรวจสอบด้วยว่าสมาชิกที่ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีมีภรรยา  
มีบุตรหรือไม่  มีทรัพย์สินอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง เพื่อ สอ.กสท. จะได้ไปยึดทรัพย์ขายทอดตลาด  เมื่อขาย 
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ได้เงนิมาหนีส้งสยัจะสญูกจ็ะหายไป เงินทีส่�ารองเป็นค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูกจ็ะลดลง แต่ถ้าไปทวงแล้วไม่ได้  
ก็ต้องเสนอขอตัดเป็นหนี้สูญต่อไป  

มติท่ีประชุม
           ที่ประชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2562   
ประธาน ได้มอบหมายให้ นายณรงค์เวทย์ ชมทรัพย์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2562 เป็นผู้น�าเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายณรงค์เวทย์  ชมทรัพย ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง แถลงว่า คณะกรรมการด�าเนินการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด (สอ.กสท.) ได้มีค�าสั่ง สอ.กสท.ที่ 42/2561  
สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 
2562 ประกอบด้วย
  1. นายณรงค์เวทย์         ชมทรัพย์  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
  2. นายธนู พงษ์ศรีสว่าง  รองประธานกรรมการการเลือกตั้ง

3. นายวันชนะ กล้าหาญ กรรมการการเลือกตั้ง
4. นางกองแก้ว เทศวงศา กรรมการการเลือกตั้ง
5. นายปัญญาทิพย์ ศิริตระกูล กรรมการการเลือกตั้ง
6. นายศักดิ์สิทธิ์ ส�าเนียงเสนาะ กรรมการการเลือกตั้ง
7. นายนัทธี มากเขียว กรรมการการเลือกตั้ง

  โดยมีผู้จัดการ สอ.กสท. ท�าหน้าที่เลขานุการโดยต�าแหน่ง  
  มีอ�านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ สอ.กสท. ข้อ 54 และระเบียบ สอ.กสท. ว่าด้วย วิธีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 และระเบียบฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
  ตามข้อบังคบั สอ.กสท. ข้อ 56 ก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนนิการมวีาระอยูใ่นต�าแหน่ง
คราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง  ซึ่งในปี 2562 จะมีประธานกรรมการด�าเนินการ 1 คน และกรรมการอื่น 
6 คน รวม 7 คน พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ คือ 
  1. นายพายัพ ไตรยวงค์ ประธานกรรมการด�าเนินการ
  2. นายวิเลิศ การสะสม รองประธานกรรมการด�าเนนิการคนท่ี 1
  3. นายสุเทพ ศรีไตรภพ กรรมการด�าเนินการและเหรัญญิก 
 4. นายสนัน จารุไพบูลย์ กรรมการด�าเนินการ  
 5. นายพิภพ ปฐมพรวิวัฒน์ กรรมการด�าเนินการ
 6. นายวสุพัชร์ ภาษี  กรรมการด�าเนินการ
 7. นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์ กรรมการด�าเนินการและเลขานุการ
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 ในการด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ ลงวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2561 เรือ่งการรบัสมคัรสมาชกิเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการด�าเนนิการประจ�าปี 2562 
โดยแจ้งรายละเอียดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการด�าเนินการจัดการเลือกตั้งให้สมาชิก สอ.กสท.รับทราบ 
ทั่วกันแล้ว และขอด�าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2562 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1 การเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ
                 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศเรื่องการรับสมัครสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2562 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2562  เพื่อทดแทนกรรมการอื่นจ�านวน  6 คน ที่จะ
พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ก�าหนดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 
2561  เมือ่สิน้สดุระยะเวลารบัสมคัรแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมคัรทัง้ส้ินจ�านวน 16 คน แยกเป็นพนกังาน ปณท 
จ�านวน 8 คน พนักงาน บมจ.กสท จ�านวน 4 คน และเป็นอดีตพนักงานผู้เกษียณอายุแล้วจ�านวน 4 คน 
ซึ่งมีหมายเลขและรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2562 ดังนี้

หมายเลข ชื่อ – สกุล สังกัด

1 นายพิภพ       ปฐมพรวิวัฒน์ อดีตพนักงาน ปณท -

2 นางสาวบุษรา      นาวกรด ฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ.กสท

3 นางสาวหทัยกาญจน์  จิตรพรสวรรค์ อดีตพนักงาน บมจ.กสท -

4 นายวิเลิศ       การสะสม ฝ่ายจัดระบบบริการ ปณท

5 นายบรรพต    พาณิชย์นววิธ ปณ.ภาษีเจริญ ปณท

6 นายสนัน       จารุไพบูลย์ ฝ่ายจัดระบบบริการ ปณท

7 นายวสุพัชร์     ภาษี สนง.ปน.4(สพ.11) ปณท

8 นายสุเทพ       ศรีไตรภพ ปณ.คลองจั่น ปณท

9 นายขจิต        การเดช ฝ่ายระบบการก�ากับดูแลกิจการ ปณท

10 นายศักดิ์        พักเพียรดี ปณ.อ้อมใหญ่ ปณท

11 นายประวิทย์   พัฒนกิจ อดีตพนักงาน ปณท -

12 นายอภิพัธน์    น้อยเสงี่ยม ฝ่ายคดี บมจ.กสท

13 นางสาวจันธิภา     วัฒนกุล ฝ่ายคดี บมจ.กสท

14 นายฉัตรมงคล  พรยศไกร ฝ่ายคดี บมจ.กสท

15 นายเด่นชัย      สุภาสัย ปณ.พระโขนง ปณท

16 นายสามาศ      ประเสริฐปั้น อดีตพนักงาน ปณท -
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การเลอืกตัง้กรรมการด�าเนนิการจ�านวน  6 คนดังกล่าว ขอน�าเสนอให้ทีป่ระชมุใหญ่เลือกต้ัง  

ลงคะแนนลับ โดยให้สมาชิกเข้าคูหาเลือกตั้งและท�าเครื่องหมายกากบาท (X) ด้วยปากกาทับหมายเลข
ผู้สมัครในช่องที่ก�าหนดไว้ในบัตรเลือกตั้งไม่เกิน 6 หมายเลข  แล้วน�าบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบัตร
เลือกตั้ง ก�าหนดเวลาเลือกตั้งในเวลาประมาณ 07.30 น. ถึงเวลา 14.00 น.  

เมือ่หมดเวลาการเลือกตัง้ คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะท�าการเปิดหบีบตัรเลอืกตัง้และนบั
คะแนนจากบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีการขานนับคะแนน  ณ สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง บริเวณหน้าหอประชุม
ไปรษณีย์ไทย และด้านข้างที่ท�าการไปรษณีย์หลักสี่  ซึ่งจัดไว้จ�านวน 22 คูหา โดยจะแบ่งการนับคะแนน
เป็นรอบๆ รอบละ 200 บัตร เว้นรอบสุดท้าย เมื่อการนับคะแนนและการรวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะประกาศผลผูไ้ด้รบัเลอืกต้ังเป็นกรรมการทีมี่คะแนนสงูสดุตามล�าดับที ่1  
ลงมาจนถึงล�าดับที่ 6 ให้ที่ประชุมใหญ่รับรองผลและประกาศให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ขอฉันทานุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ปิดการประชุมไปก่อน
กระบวนการเลอืกตัง้กรรมการอืน่จะเสรจ็สิน้ อนญุาตให้คณะกรรมการการเลอืกต้ังด�าเนนิการจัดการเลือก
ตั้งต่อไปให้แล้วเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อย และขอให้มีมติรับรอง สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุด
ตามล�าดับ จากล�าดับที่ 1 ถึงล�าดับที่ 6 รวมทั้ง รับรอง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 
2562 ตามที่น�าเสนอข้างต้น

คณะกรรมการการเลือกตั้งขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุญาตให้เริ่มการเลือกตั้งกรรมการ
ด�าเนินการอื่นบริเวณด้านนอกห้องประชุม พร้อมๆ กับสมาชิกในห้องประชุมท�าการเลือกต้ังประธาน
กรรมการด�าเนินการ 
  

 ที่ประชุมใหญ่มอบฉันทานุมัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินการจัดการเลือก
ตั้งตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

     เมื่อที่ประชุมใหญ่มอบฉันทานุมัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินการตามที่น�าเสนอ
แล้ว ประธานกรรมการการเลือกตั้งได้เชิญสมาชิกในห้องประชุมไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการอื่น 
ณ คูหาเลือกตั้ง

2.2 การเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ
        คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศเรื่องการรับสมัครสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2562 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 แจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
แล้วว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ก�าหนดให้มีการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการด�าเนินการ 1 คน เพื่อทดแทนประธานกรรมการคนเดิมคือนายพายัพ ไตรยวงค์ ที่จะ
พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ซึ่งตามข้อบังคับ ข้อ 54 วรรคสอง ก�าหนดให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่
เสนอช่ือสมาชิกที่สมควรเป็นประธานกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีการยกมือนับคะแนน 
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โดยสมาชิกที่ถูกเสนอชื่อต้องอยู่ในท่ีประชุมใหญ่และไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังในต�าแหน่งกรรมการอื่น  
ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ให้เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการด�าเนินการ กรณีมีผู้สมัครหลายคน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งขอก�าหนดหมายเลขผู้ที่ถูกเสนอชื่อเรียงตามล�าดับจาก  1 , 2 , 3 เป็นต้นไป  
เพื่อความสะดวกเรียบร้อยในการลงมติ   

ในปีน้ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศเรื่อง วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งประธาน
กรรมการด�าเนนิการ สอ.กสท. ประจ�าปี 2562  ประกาศ ณ วนัท่ี 28 มกราคม 2562 แจ้งให้สมาชกิรับทราบ 
โดยทัว่กันถงึวธิกีารเลอืกตัง้ประธานกรรมการด�าเนนิการว่า สมาชกิจะต้องลงช่ือในทะเบยีนหน้าห้องประชมุ
พร้อมรบับตัรสเีหลอืงทีค่ณะกรรมการการเลอืกต้ังจดัท�าข้ึนจากเจ้าหน้าท่ี เพ่ือใช้ในการแสดงสิทธปิระกอบ
การลงมตเิฉพาะวาระเลอืกตัง้ประธานกรรมการด�าเนนิการ โดยวธิกีารยกมอืพร้อมแสดงบตัรสเีหลืองทีไ่ด้
รับ ซึ่งเจ้าหน้าที่นับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ยกมือพร้อมแสดงบัตรสีเหลืองเท่านั้น พร้อมเก็บบัตร
จากสมาชิกเป็นรายบุคคลเพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และบริสุทธิ์ยุติธรรม  นอกจากนี้ ก็จะให้ผู้ถูกเสนอชื่อ
เป็นประธานกรรมการด�าเนินการส่งตัวแทนมาช่วยนับบัตรด้วย   

จากนั้น ได้ขอให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสนอช่ือสมาชิกที่สมควรเป็นประธานกรรมการ
ด�าเนินการ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งต่อไป

นายเสน่ห์  ดอกไม้เทศวิบูล  สมาชิกเลขที่ 30705 สังกัด  ปณ.ยานนาวา เสนอนายชาลี 
บุญเรือง  สมาชิกเลขที่ 24871 สังกัด ปจ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานกรรมการด�าเนินการ 

นางจิตต์พิสุทธิ์ ยอดวิเศษ  สมาชิกเลขที่ 7436 สังกัด เกษียณอายุ เสนอนายบุญดี  
โพธิลักษณ์ สมาชิกเลขที่ 30283 สังกัด เกษียณอายุ เป็นประธานกรรมการด�าเนินการ

นายสามาศ  ประเสริฐปั้น  สมาชิกเลขที่ 18789 สังกัด เกษียณอายุ ให้ความเห็นว่า   
เหน็ควรให้ สอ.กสท. แก้ไขข้อบังคบัเกีย่วกบัการเลอืกต้ังประธานกรรมการด�าเนนิการใหม่  โดยจัดท�าบตัร
เลือกตั้งเพิ่มเป็น 2 ใบ เพื่อให้สมาชิกใช้เลือกตั้งประธานกรรมการ 1 ใบ 

นายเสมา ฐิตะฐาน สมาชิกเลขที่ 9068 สังกัด เกษียณอายุ เสนอให้ผู้ถูกเสนอชื่อ
เป็นประธานกรรมการด�าเนนิการขึน้มาแนะน�าตวัและแสดงวสัิยทศัน์ในเวลา 5 นาทต่ีอทีป่ระชมุใหญ่ เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ  

นายณรงค์เวทย์  ชมทรัพย ์ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า คณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้พิจารณาในประเด็นนี้มาก่อนแล้ว โดยเห็นควรให้ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการด�าเนิน
การกล่าวแนะน�าตัวคนละ 5 นาที โดยห้ามหาเสียงอย่างเด็ดขาด  และแจ้งว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
ประธานกรรมการด�าเนินการ จ�านวน  2 คน ซึ่งอยู่ในที่ประชุมใหญ่ และไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังใน
ต�าแหน่งกรรมการอื่น ดังนี้

    หมายเลข 1  นายชาลี   บุญเรือง     สมาชิกเลขที่ 24871  สังกัด  ปจ.กาฬสินธุ์
    หมายเลข 2  นายบุญดี  โพธิลักษณ์  สมาชิกเลขที่ 30283  สังกัด  เกษียณอายุ
    ขอเชิญทั้ง 2 ท่าน แนะน�าตัวต่อที่ประชุมใหญ่เรียงตามหมายเลข คนละ 5 นาที 
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นายชาลี บุญเรือง  หมายเลข 1 ได้แนะน�าตัวต่อที่ประชุมใหญ่ โดยสรุปดังนี้
- เป็นผู้ช่วยหัวหน้าที่ท�าการไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านบริหาร เป็นประธานที่ปรึกษา

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด  วิสัยทัศน์คือ “คนกู้ยิ้มออก คนกินดอกยิ้มได ้
ผูเ้กษยีณต้องสขุสบาย”  ขอเสนอแนวคดิว่าสหกรณ์จะเจรญิเตบิโตมัน่คงได้ กต้็องหารายได้ ถามว่าหารายได้ 
มาจากไหน  ก็จากดอกเบี้ยที่คนหนุ่มหามาให้  ตามกฎหมายก็บอกว่าต้องดูแลให้สวัสดิการแก่สมาชิก 
คนท�าเงินคือคนกู้ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลจากสหกรณ์  ถ้าคนกู้คนค�้าประกันตายก็ว่ากันตามกฎหมาย 
แต่หากมีการสะดุดก็ต้องมีที่ปรึกษา มีคลินิกลูกหนี้ เอาปัญหามาคุยกัน เพื่อให้คนกู้ยืนได้อย่างแข็งแรง 
สามารถท�างานต่อไปได้ เพื่อจะได้มีรายได้เข้ามาสู่องค์กรของเรา และจะต้องให้ค�าปรึกษาหรือช่วยเหลือ
ด้านกฎหมายแก่ผู้ค�้าประกัน เพื่อให้ผู้ค�้าประกันอยู่รอดด้วย

นายบุญดี  โพธิลักษณ ์ หมายเลข 2 ได้แนะน�าตัวต่อที่ประชุมใหญ่ โดยสรุปดังนี้
- เป็นอดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด  และอดีตผู้จัดการฝ่าย

บริหารความเสี่ยง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด คนแรก  วันนี้มาด้วยจิตอาสาเกินร้อย เป็นผู้เกษียณแล้ว  
มีรายได้จากสหกรณ์  จากเงนิทีฝ่ากออมมาตลอดชวีติ  จึงต้องการให้สหกรณ์มคีวามม่ันคง  สมาชกิต้องมัง่คัง่ 
ต้องอยู่ได้  สมาชิกไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่ง ทุกคนคือสมาชิก มีส่วนได้ส่วนเสียกับสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม  
ผู้เกษียณอายุ  กลุ่มผู้ท�างาน  หรือกลุ่มชั้นผู้น้อยที่ต้องก่อร่างสร้างตัวด้วยการกู้เงินมาก่อนเหมือนผมตอน
เป็นหนุ่ม  ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องใช้เวลาออมถึง 40 ปี ตั้งแต่ปี 2512 สมัยยังเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลข
จนเป็นบริษัท ไปรษณีย์ไทย ฯ  เป็น CAT และเป็น กสทช. ในปัจจุบัน  แนวความคิดของผมคือ ทุกคน
ต้องอยู่สุขสบาย  ผู้สูงอายุตอนนี้เดือดร้อน  เพราะเมื่ออายุ 70 ปีขึ้นไป ก็จะเริ่มป่วยเริ่มต้องใช้เงินออม   
ท�าอย่างไรจะให้เขาน�าเงนิค่าหุน้ก้อนนีท้ีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบั ปี 2559 ออกมาใช้ได้  ตามทีไ่ด้เสนอไปเมือ่
การประชุมใหญ่วิสามัญปี 2561 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561  ให้ สอ.กสท. ลดทุนลง 500 ล้านบาท  
โดยสมาชกิสามารถออมได้เป็น 2 ข้าง ข้างหนึง่เอาไปใช้  อกีข้างหนึง่ออมตามจ�านวนท่ีจะไม่ท�าให้เงินค่าหุน้ 
มีมากเกินไปจนไปตดัค่าเฉลีย่ของอตัราเงนิปันผล  ส่วนคนกูน้ัน้  กม็คีนค�า้ประกนัทีต้่องรับภาระแทนผูกู้อ้ยู่
เป็นจ�านวนมาก ปีทีแ่ล้วมจี�านวน  1,710 ราย คนกลุม่นีเ้ดอืดร้อนมาก เพราะฉะนัน้กลุม่นีส้หกรณ์กต้็องช่วย 
กลุม่สงูอายกุต้็องช่วย กลุม่ทีย่งัท�างานอยูก่ต้็องช่วย  และกลุ่มของผู้กูผู้้ค�า้ประกนักต้็องช่วยเช่นกนั  เพราะ
หลักการสหกรณ์คือ ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และขอยืนยันวิสัยทัศน์ของ สอ.กสท. ที่ได้เสนอไว้เมื่อ 
5 ปีที่แล้วว่า เราจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นแนวหน้า มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสมาชิกและสังคม 

นายณรงค์เวทย์  ชมทรัพย ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ขอให้สมาชิกในที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการโดยการยกมือพร้อมชูบัตรสีเหลือง  ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน
แล้วรับบัตรสีเหลืองจากสมาชิกไปใส่ในถุงพลาสติกใสตามหมายเลขท่ีสมาชิกยกมือลงคะแนนเลือกต้ังแต่
ละหมายเลข จากนั้นได้ขอให้นายชาลี บุญเรือง และนายบุญดี โพธิลักษณ์  ส่งตัวแทนฝ่ายละ 4 คนมา 
สลับกันนับบัตรสีเหลือง เพื่อสอบยันความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง  ปรากฏผลการนับคะแนน ดังนี้

  หมายเลข 1  นายชาลี     บุญเรือง     ได้   697  คะแนน
    หมายเลข 2  นายบุญดี    โพธิลักษณ์  ได้   598  คะแนน    
  ดังนั้น  ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2562  ได้แก่       

นายชาลี  บุญเรือง  หมายเลข 1    
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มติท่ีประชุม
1. เลือกตั้งนายชาลี บุญเรือง  เป็นประธานกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2562 ด้วย

คะแนนเสียงข้างมาก โดยมีวาระอยู ่ในต�าแหน่ง 2 ปี ในปี 2562 – 2563  
                  2. รับรองผลการเลือกต้ังกรรมการอื่นประจ�าปี 2562  ของคณะกรรมการการเลือก
ตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ตามรายละเอียดดังนี้                   
     -  สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งท้ังหมด 29,356 คน
     -  สมาชิกที่ไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกต้ัง 6,996    คน
     -  สมาชิกที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง         22,360 คน
   แยกเป็น  : บัตรดี  21,336  บัตร   : บัตรเสีย  1,024  บัตร

 การตรวจนับคะแนน ปรากฏผลผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามล�าดับ ดังนี้

ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล คะแนน หมายเลข

1 นายวิเลิศ                  การสะสม 11,011 4

2 นางสาวบุษรา             นาวกรด 9,530 2

3 นายพิภพ                  ปฐมพรวิวัฒน์ 9,505 1

4 นายขจิต                   การเดช 9,332 9

5 นายสนัน                   จารุไพบูลย์ 9,293 6

6 นายบรรพต                พาณิชย์นววิธ 8,121 5

7 นายสุเทพ                  ศรีไตรภพ 8,052 8

8 นายวสุพัชร์                ภาษี 7,606 7

9 นางสาวหทัยกาญจน์      จิตรพรสวรรค์ 5,586 3

10 นางสาวจันธิภา            วัฒนกุล 5,511 13

11 นายฉัตรมงคล             พรยศไกร 4,065 14

12 นายอภิพัธน์               น้อยเสงี่ยม 3,788 12

13 นายสามาศ                ประเสริฐปั้น 2,790 16

14 นายเด่นชัย                สุภาสัย 2,347 15

15 นายศักดิ์                   พักเพียรดี 1,715 10

16 นายประวิทย์              พัฒนกิจ 1,150 11

2. เลือกตั้งผู้ที่ได้คะแนนในล�าดับที่ 1 – 6  เป็นกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2562 แทน
กรรมการผู้ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ โดยมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง 2 ปี ในปี 2562 – 2563
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560  
 ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์  กรรมการด�าเนนิการและเลขานุการ 
เป็นผู้น�าเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม
 นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์ กรรมการด�าเนนิการและเลขานุการ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ตามที่ปรากฏใน
หนังสือรายงานประจ�าปี 2561 หน้า 31 - 95   

นายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ สมาชิกเลขที่ 16652 สังกัด เกษียณอายุ  อภิปรายว่า สอ.กสท. ได้
จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้สมาชิกล่วงหน้าหรือไม่ เพราะสมาชิกควรจะได้รับเอกสารล่วงหน้าไม่ต�่ากว่า 
7 วัน เพื่อจะได้อ่านและรับรองได้  แต่เพิ่งได้รับเอกสารเมื่อ 2 วันที่แล้ว โดย สอ.กสท. เสียค่าใช้จ่ายเป็น
เงนิ 67.00 บาท เป็นค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึนจากการบรหิารงาน เราต้องมองเรือ่งของต้นทนุ ยดึหลกัในเรือ่งของ  
ธรรมาภิบาล จึงขอตั้งข้อสังเกตให้ปรับปรุงในส่วนนี้ต่อไปด้วย  

นายจารุวัฒน์  เรียบร้อย สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.วังเทวะเวสม ์  กล่าวว่า ไม่รับรอง
รายงานการประชุมในครั้งนี้ 

นายสามาศ ประเสริฐปั ้น สมาชิกเลขที่ 18789 สังกัด เกษียณอายุ  เสนอขอให้เพิ่มเติม
ข้อความหน้า 50 บรรทัดที่ 14 - 15  ว่านายสามาศ ประเสริฐปั้น ประท้วงประธานใช้อ�านาจเผด็จการใน
การขอมติผิดประเพณีปฏิบัติ 

มติที่ประชุม
 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากจ�านวน 168 เสียง และไม่รับรองจ�านวน 3 เสียง โดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- หน้า 50 บรรทัดที่ 14 - 15 แก้ข้อความจากเดิม “นายสามาศ  ประเสริฐปั้น  สมาชิกเลขที่ 
18789 สังกัด เกษียณอายุ ประท้วงว่า ค�าถามที่ขอให้ลงมตินั้นไม่ชัดเจน” เป็น  “นายสามาศ ประเสริฐ
ปั้น  สมาชิกเลขที่ 18789  สังกัด เกษียณอายุ ประท้วงประธานใช้อ�านาจเผด็จการในการขอมติผิด
ประเพณีปฏิบัต ิค�าถามที่ขอให้ลงมตินั้นไม่ชัดเจน”

- หน้า 51 บรรทัดที่ 8 แก้ตัวเลข “...2560” เป็น “...2561”

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2561 ครั้งที่ 1
ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์  กรรมการด�าเนนิการและเลขานุการ 

เป็นผู้น�าเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม
 นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์ กรรมการด�าเนนิการและเลขานุการ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ตามที่
ปรากฏในหนังสือรายงานประจ�าปี 2561 หน้า 97 – 127

นายเสมา ฐิตะฐาน สมาชิกเลขที่ 9068 สังกัด เกษียณอายุ เสนอขอแก้ไขหมายเลขสมาชิกที่
ปรากฏในรายงานการประชุมครั้งนี้จาก “9062” เป็น “9068” 



44

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.วังเทวะเวสม์ กล่าวว่า ไม่รับรอง
รายงานการประชุมในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม
 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561   
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจ�านวน 167 เสียง และไม่รับรองจ�านวน 1 เสียง โดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- หน้า 101 บรรทัดที่ 29  แก้ตัวเลข “...9062...” เป็น “...9068...”
- หน้า 122 บรรทัดที่ 20  แก้ตัวเลข “...9062...” เป็น “...9068...”
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองติดตามผลการด�าเนินการจากการประชุมใหญ่ครั้งก่อน
ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้จัดการเป็นผู้น�าเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม
ผู้จัดการ รายงานการติดตามผลการด�าเนินการจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560  

เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 4 มีนาคม 2561 และการประชุมใหญ่วิสามัญปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 
18 พฤศจิกายน 2561 จ�านวน 5 เรื่องดังนี้

1. เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  
ตามที่ทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ได้มีมติ

เห็น ชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด (สอ.
กสท.) ข้อ 28 ข้อ 53 ข้อ 83 ข้อ 84 ข้อ 85 และข้อ 86 นั้น 

สอ.กสท. ได้น�าข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณารับ
จดทะเบียนข้อบังคับ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร      
แห่งประเทศไทย จ�ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ให้แก่ สอ.กสท. แล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
2561 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในภาคผนวก

2. เรื่องการน�าส่งเอกสารในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
     ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ได้มีสมาชิก
เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากให้ สอ.กสท. ส�าหรับใช้ในการโอนเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก โดยให้สมาชิกถ่ายส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากส่งให้ สอ.กสท. เพียงครั้งเดียว 
 คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว เห็นชอบให้ สอ.กสท. แจ้งยอด
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจ�าปี 2561 เป็นแบบปกปิด และก�าหนดให้สมาชิกรับเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนดังกล่าวได้ 2 ช่องทางคือ ผ่านบัญชีเงินฝาก สอ.กสท. 4 ประเภท และบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  โดย สอ.กสท.จะจัดเก็บช่องทางการรับ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน รวมถึงส�าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากท่ีสมาชิกจัดส่งมาในคร้ังน้ีไว้ เพื่อ
ด�าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้ หากสมาชกิไม่ได้แจ้งเปลีย่นแปลงกจ็ะจดัเก็บไว้เป็นช่องทางการจ่ายเงนิ
ในปีต่อๆ ไป
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           3. เร่ืองการน�ารายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในรอบปีจัดพิมพ์ลงในหนังสือรายงานประจ�าป ี 
               ในการประชุมใหญ่วิสามัญปี 2561 คร้ังที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 
ได้มีสมาชิกเสนอแนะให้ สอ.กสท. น�ารายชือ่สมาชกิทีถ่งึแก่กรรมในรอบปีจดัพมิพ์ไว้ท้ายหนงัสอืรายงาน
ประจ�าปี
               คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว เห็นชอบให้ สอ.กสท.ด�าเนินการ
ตามข้อเสนอของสมาชิก ซ่ึง สอ.กสท.ได้จัดพิมพ์รายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในระหว่างปี 2561 ไว้ใน
ภาคผนวกของหนังสือรายงานประจ�าปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. เรื่องการจัดท�า KPI การวิเคราะห์งานและอัตราก�าลัง 
    ตามที่ทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ได้มีมติ

อนุมัติงบประมาณประจ�าปี 2561 หมวดที่ 1 ประเภท 1.14 ค่าจ้างวิเคราะห์งานและอัตราก�าลัง เป็นเงิน  
500,000.00 บาท  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการว่าจ้างบริษทัรับวเิคราะห์งานให้มาท�าการวเิคราะห์
งานภายในของ สอ.กสท.  นั้น 
                คณะกรรมการด�าเนินการได้รายงานผลการด�าเนินงานต่อทีป่ระชุมใหญ่วิสามัญปี 2561 
ครั้งที่ 1 เม่ือวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ว่า สอ.กสท. ได้จัดหาบริษทัทีป่รึกษาให้มาด�าเนนิการ
ตามที่ได้รับงบประมาณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคารับด�าเนินการให้ สอ.กสท.เพียงบริษัท
เดียวคือ บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด  โดยเสนอราคาเป็นเงิน 800,000.00 บาท สูงเกินกว่า 
งบประมาณที ่สอ.กสท. ได้รบัอนมุตั ิ ซึง่ทีป่ระชมุใหญ่วิสามัญปี 2561 ครั้งที่ 1 รบัทราบการจดัหาบรษิทั
มาท�า KPI ให้ สอ.กสท.  และให้ด�าเนินการในเรื่องนี้ต่อไป โดยให้เสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจาก
ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2561 ดงันัน้ คณะกรรมการด�าเนนิการจะน�าเสนอให้ทีป่ระชมุใหญ่พิจารณา
อนุมัตงิบประมาณค่าจ้างวิเคราะห์งานและอัตราก�าลัง เพิม่เติมอีก 300,000.00 บาท ในระเบียบวาระการ
ประชุมที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�าปี 2562 ต่อไป 

5. เรื่องการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ
 ตามที่ทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ได้จัดสรร

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560 จ�านวน 2,500,000.00 บาท เป็นเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู ้ค�้า
ประกันเงินกู้ น้ัน 

    คณะกรรมการด�าเนินการได้จัดท�าระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยประธานกรรมการด�าเนินการได้
น�าระเบียบดังกล่าวไปหารือกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ก่อนที่จะถือใช้ต่อไปแล้ว

  ประธาน ชีแ้จงว่า จากการทีไ่ด้น�าระเบียบในส่วนของกองทนุช่วยเหลือสมาชิกผู ้ค�้าประกัน
เงินกู้ ไปหารือกับ คปภ. นั้น พบว่ามีบางส่วนที่ยังขัดกับพระราชบัญญัติประกันชีวิต ซึ่งขณะนี้ สอ.กสท. 
อยูร่ะหว่างแก้ไขปรบัปรงุระเบียบให้สามารถด�าเนนิการได้ โดยคาดว่าจะแล้วเสรจ็ถอืใช้ได้ในคณะกรรมการ
ด�าเนินการชุดต่อไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
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              นายจารุวัฒน์  เรียบร้อย  สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.วังเทวะเวสม ์อภิปรายว่า ในการ 
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เม่ือวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ได้เสนอให้ปรับเพิ่มค่าพาหนะ
ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่จาก 2,000.00 บาท เป็น 2,500.00 บาท จึงขอทราบเหตุผลในการไม่
พิจารณาด้วย

ประธาน ชีแ้จงว่า เรือ่งนีไ้ด้พจิารณาแล้วโดยเห็นว่า ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ที ่สอ.กสท. 
จ่ายให้แก่สมาชิกคนละ 2,000.00 บาท นั้น เป็นจ�านวนเงินที่มากแล้ว และหากเทียบกับสหกรณ์ต่างๆ ก็
พบว่าสหกรณ์อื่นจะจ่ายให้ในจ�านวน 300.00 บาท หรืออย่างมากไม่เกิน 1,000.00 บาท  หากต้องปรับ
เพิ่มขึ้นแล้ว ก็จะท�าให้มีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นอีกมากและอาจมีผลกระทบกับอัตราเงินปันผล จึงไม่เห็นควร
ปรับเพิ่มในเวลานี้

นายบัณฑิต บุญกลั่น สมาชิกเลขที่ 19571 สังกัด ปร.กสท อภิปรายว่า ในการประชุม
ใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 4 มีนาคม 2561 ได้อภิปรายไว้ในหน้า 84 - 85 ว่าทาง
บริษัทผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการได้ตรวจบัญชีสหกรณ์ผิดพลาดเกือบ 2,000,000.00 บาท ซึ่งจะ
ผิดพลาดไม่ได้เลย และท่านผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์บอกว่าจะหาข้อมูลเรื่องการใช้จ่ายของสหกรณ์มา
ให้นั้น ขอสอบถามว่าหาให้ได้หรือไม่

นายธนรัฐ  โคจรานนท์  ผู้แทนส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีคราวที่แล้ว สมาชิกได้ติดใจในเร่ืองของ
การด�าเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งก็น�าเรียนว่าให้ท่านร้องต่อผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบ แล้วเมื่อได้ผลเป็นประการใด หากท่านยังไม่พอใจก็ส่งไปให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คือส�านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ดูอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็ได้ไปติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าทีส่�านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แล้ว รับทราบว่าท่านสมาชิกได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ของส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ผลเป็นประการใดท่านน่าจะทราบแล้ว เราเป็น
หน่วยงานราชการ เวลามผีูร้้องเรากต็อบผูร้้อง  เมือ่ผูร้้องได้รบัค�าตอบจากหน่วยงานราชการแล้วเหน็ความ
ไม่ชอบมาพากลในการตอบ ผู้ร้องก็มีสิทธิ์ไปด�าเนินการต่อในส่วนของสมาชิกตามขั้นตอนทางกฎหมายได้  

นายบัณฑิต บุญกลั่น สมาชิกเลขที่ 19571 สังกัด ปร.กสท  อภิ ป ร าย เ พ่ิ ม เ ติ ม ว ่ า  
มีหนงัสอืกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์สามฉบบั ซ่ึงมค่ีาใช้จ่ายของสหกรณ์ไม่เท่ากนัเลย  
ผดิพลาดเกือบ 2,000,000.00 บาท และสามารถแสดงหลักฐานในห้องประชมุนีไ้ด้ว่าเงินเหลือ 71,300.00 บาท  
จริงหรือไม่

ประธาน ให้ความเห็นว่า เรื่องนี้มีการร้องเรียนไปแล้ว และเป็นการซ�้าซ้อนอยู่ ซึ่ง สอ.กสท. 
ก็ได้ไปชี้แจงกับหน่วยงานราชการต่างๆ หลายแห่งแล้ว แต่สมาชิกก็ไม่ได้ไป ถือว่า สอ.กสท. ได้ด�าเนินการ
เพียงพอแล้ว หากมีหลักฐานอย่างไรก็ให้ด�าเนินการไปตามหลักฐานนั้นจริงๆ 

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ประธาน ได้มอบให้ นายชัชวาล เงินนาค ผู้แทนผู้สอบบัญชี เป็นผู้น�าเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชัชวาล เงินนาค  ผู้แทนผู้สอบบัญชี แถลงว่า ในฐานะตัวแทนจากผู ้สอบบัญชี ซึ่งได้
รับ ความไว้วางใจจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ให้ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์การ
สื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในระหว่างปีและตอนสิ้นปีได้
ส่งทีมงานเข้ามาท�าการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานต่างๆ ท่ีฝ่ายจัดการส่งมอบมาให้ตรวจสอบบัญชี โดย  
ผูส้อบบญัชมีหีน้าทีต่รวจสอบการบนัทกึบญัชต่ีางๆ ในแต่ละข้ันตอนว่าเป็นไปตามมาตรฐานบญัช ีมยีอดคง
เหลอืครบถ้วนถกูต้องตามหลกัฐานเอกสารประกอบหรือไม่ เช่น มกีารสุ่มตรวจนบัเงินสด ตรวจนบัทรัพย์สิน 
ตรวจสอบยอดคงเหลือต่างๆ  โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้ส่งหนังสือยืนยันยอดให้สมาชิกส่งกลับมา
ที่ส�านักงาน ปรากฏผลจากการตรวจยืนยันยอดเป็นที่น่าพอใจว่าส่วนใหญ่แล้วตอบกลับมาถูกต้อง เป็นสิ่ง
ที่แสดงว่าฝ่ายจัดการได้มีการบันทึกยอดคงเหลือต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน ส่วนกระบวนการตรวจสอบ
กมี็การยนืยนัยอดทางธนาคารสถาบนัการเงนิต่างๆ ด้วย ซ่ึงกไ็ด้รับผลตอบกลับมาเป็นทีน่่าพอใจ ท�าให้งบ
แสดงฐานะการเงนิของสหกรณ์และผลการด�าเนนิงาน สรุปรายงานเสนอนายทะเบยีนสหกรณ์ถกูต้องตาม
รายละเอียดในรายงานกิจการประจ�าปี 2561 หน้า 134 - 137  โดยเป็นรายงานการสอบบัญชีแบบไม่มี
เงือ่นไขซ่ึงเป็นรายงานการสอบบญัชแีบบใหม่ แสดงว่างบการเงินของสหกรณ์ถกูต้องครบถ้วน จึงขอเสนอ
ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561  ตามที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2561 ตั้งแต่หน้า 138 – 156 สรุปได้ดังนี้ 

นายชัชวาล เงินนาค  ผู๎แทนผู๎สอบบัญชี แถลงวํา ในฐานะตัวแทนจากผู๎สอบบัญชี ซึ่งได๎รับ 
ความไว๎วางใจจากที ่ประชุมใหญํสามัญประจําปี 2560 ให๎ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแหํงประเทศไทย จํากัด  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในระหวํางปีและตอนสิ้นปีได๎
สํงทีมงานเข๎ามาทําการตรวจสอบข๎อมูลหลักฐานตํางๆ ที่ฝุายจัดการสํงมอบมาให๎ตรวจสอบบัญชี โดย      
ผู๎สอบบัญชีมีหน๎าที่ตรวจสอบการบันทึกบัญชีตํางๆ ในแตํละขั้นตอนวําเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี มียอด
คงเหลือครบถ๎วนถูกต๎องตามหลักฐานเอกสารประกอบหรือไมํ เชํน มีการสุํมตรวจนับเงินสด ตรวจนับ
ทรัพย์สิน ตรวจสอบยอดคงเหลือตํางๆ  โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได๎สํงหนังสือยืนยันยอดให๎สมาชิก
สํงกลับมาที่สํานักงาน ปรากฏผลจากการตรวจยืนยันยอดเป็นที่นําพอใจวําสํวนใหญํแล๎วตอบกลับมาถูกต๎อง  
เป็นสิ่งที่แสดงวําฝุายจัดการได๎มีการบันทึกยอดคงเหลือตํางๆ  อยํางถูกต๎องครบถ๎วน สํวนกระบวนการ
ตรวจสอบก็มีการยืนยันยอดทางธนาคารสถาบันการเงินตํางๆ ด๎วย ซึ่งก็ได๎รับผลตอบกลับมาเป็นที่นําพอใจ 
ทําให๎งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์และผลการดําเนินงาน  สรุปรายงานเสนอนายทะเบียนสหกรณ์
ถูกต๎องตามรายละเอียดในรายงานกิจการประจําปี 2561 หน๎า 134 - 137  โดยเป็นรายงานการสอบบัญชี
แบบไมํมีเงื่อนไขซึ่งเป็นรายงานการสอบบัญชีแบบใหมํ แสดงวํางบการเงินของสหกรณ์ถูกต๎องครบถ๎วน จึง
ขอเสนอที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561  ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ตั้งแตํหน๎า 138 – 156 สรุปได๎ดังนี้           

                              งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561   สรุปได๎ดังนี้ 
            สินทรัพย์ 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                         7,160,155,600.16   บาท  
รวมสินทรัพย์ไมํหมุนเวียน                       19,782,434,121.12   บาท  
รวมสินทรัพย์                       26,942,589,721.28   บาท  
           หนี้สินและทุนของสหกรณ์ฯ  
รวมหนี้สินหมุนเวียน                 10,513,362,702.84   บาท 
รวมหนี้สินไมํหมุนเวียน                             176,714,801.42    บาท 
รวมหนี้สิน   10,690,077,504.26   บาท 
รวมทุนของสหกรณ์ฯ                          16,252,512,217.02   บาท 
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ฯ  26,942,589,721.28    บาท 

 

                               งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561   สรุปได๎ดังนี้ 
 

รวมรายได๎ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน  1,469,895,316.09   บาท 
รวมคําใช๎จํายดอกเบี้ยและเงินลงทุน  322,373,069.37   บาท 
รวมหนี้สงสัยจะสูญ 
รายได๎ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ  

33,029,978.85    
1,114,492,267.87  

 บาท   

 บาท 
รวมรายได๎อ่ืน  3,918,306.50   บาท 
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นายชัชวาล เงินนาค  ผู๎แทนผู๎สอบบัญชี แถลงวํา ในฐานะตัวแทนจากผู๎สอบบัญชี ซึ่งได๎รับ 
ความไว๎วางใจจากที ่ประชุมใหญํสามัญประจําปี 2560 ให๎ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแหํงประเทศไทย จํากัด  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในระหวํางปีและตอนสิ้นปีได๎
สํงทีมงานเข๎ามาทําการตรวจสอบข๎อมูลหลักฐานตํางๆ ที่ฝุายจัดการสํงมอบมาให๎ตรวจสอบบัญชี โดย      
ผู๎สอบบัญชีมีหน๎าที่ตรวจสอบการบันทึกบัญชีตํางๆ ในแตํละขั้นตอนวําเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี มียอด
คงเหลือครบถ๎วนถูกต๎องตามหลักฐานเอกสารประกอบหรือไมํ เชํน มีการสุํมตรวจนับเงินสด ตรวจนับ
ทรัพย์สิน ตรวจสอบยอดคงเหลือตํางๆ  โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได๎สํงหนังสือยืนยันยอดให๎สมาชิก
สํงกลับมาที่สํานักงาน ปรากฏผลจากการตรวจยืนยันยอดเป็นที่นําพอใจวําสํวนใหญํแล๎วตอบกลับมาถูกต๎อง  
เป็นสิ่งที่แสดงวําฝุายจัดการได๎มีการบันทึกยอดคงเหลือตํางๆ  อยํางถูกต๎องครบถ๎วน สํวนกระบวนการ
ตรวจสอบก็มีการยืนยันยอดทางธนาคารสถาบันการเงินตํางๆ ด๎วย ซึ่งก็ได๎รับผลตอบกลับมาเป็นที่นําพอใจ 
ทําให๎งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์และผลการดําเนินงาน  สรุปรายงานเสนอนายทะเบียนสหกรณ์
ถูกต๎องตามรายละเอียดในรายงานกิจการประจําปี 2561 หน๎า 134 - 137  โดยเป็นรายงานการสอบบัญชี
แบบไมํมีเงื่อนไขซึ่งเป็นรายงานการสอบบัญชีแบบใหมํ แสดงวํางบการเงินของสหกรณ์ถูกต๎องครบถ๎วน จึง
ขอเสนอที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561  ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ตั้งแตํหน๎า 138 – 156 สรุปได๎ดังนี้           

                              งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561   สรุปได๎ดังนี้ 
            สินทรัพย์ 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                         7,160,155,600.16   บาท  
รวมสินทรัพย์ไมํหมุนเวียน                       19,782,434,121.12   บาท  
รวมสินทรัพย์                       26,942,589,721.28   บาท  
           หนี้สินและทุนของสหกรณ์ฯ  
รวมหนี้สินหมุนเวียน                 10,513,362,702.84   บาท 
รวมหนี้สินไมํหมุนเวียน                             176,714,801.42    บาท 
รวมหนี้สิน   10,690,077,504.26   บาท 
รวมทุนของสหกรณ์ฯ                          16,252,512,217.02   บาท 
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ฯ  26,942,589,721.28    บาท 

 

                               งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561   สรุปได๎ดังนี้ 
 

รวมรายได๎ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน  1,469,895,316.09   บาท 
รวมคําใช๎จํายดอกเบี้ยและเงินลงทุน  322,373,069.37   บาท 
รวมหนี้สงสัยจะสูญ 
รายได๎ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ  

33,029,978.85    
1,114,492,267.87  

 บาท   

 บาท 
รวมรายได๎อ่ืน  3,918,306.50   บาท 
   รวมคําใช๎จํายในการดําเนินงาน 257,790,587.57  บาท 

 

กําไรสุทธิ 860,619,986.80    บาท 

                            งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  สรุปได๎ดังนี้ 
 

กําไรสุทธิ 860,619,986.80    บาท 
กําไรจากการดําเนินงานกํอนการเปลี่ยนแปลง 
  ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 

1,029,429,818.66     บาท 

เงินสดสุทธิได๎มา (ใช๎ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 
เงินสดสุทธิได๎มา (ใช๎ไป) จากกิจกรรมลงทุน 

849,277,609.78 
(445,478.51) 

 บาท 
 บาท 

เงินสดสุทธิ ได๎มา (ใช๎ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (456,876,589.49)  บาท 
เงินสดสุทธิ เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 391,955,541.78  บาท 
เงินสด ณ วันต๎นปี 1,507,817,965.85  บาท 
เงินสด ณ วันสิ้นปี 1,899,773,507.63  บาท 

 
การพิจารณาของที่ประชุม 

ที่ประชุมได๎พิจารณาโดยมีสมาชิกอภิปรายให๎ความเห็น สรุปสาระสําคัญได๎ดังนี้  
นายณรงค์  ฤทธิวาจา สมาชิกเลขที่ 9609 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายวํา ตามที่ได๎เสนอแนะให๎

ผู๎สอบบัญชีและผู๎ตรวจสอบกิจการเปลี่ยนแบบฟอร์มใหมํ เนื่องจากมีข๎อความวิเคราะห์เหมือนกันทุกปี นั้น 
ก็ขอขอบคุณที่จะเปลี่ยนแบบฟอร์มให๎ และขอขอบคุณที่ให๎รายละเอียดเพิ่มเรื่องหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะ
สูญในหน๎า 143  ซึ่งหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ  เมื่อนําตัวเลขของปี 2561 กับ ปี 2560 มา
หักลบกันแล๎ว ปรากฏวํามียอดสะสมประมาณ 48 ล๎านบาท เฉพาะในปี 2561 มีหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 
31 ล๎านบาท และเมื่อไปเทียบเคียงกับข๎อมูลที่สหกรณ์ลงไว๎ในหนังสือพบวํามีสมาชิกถูกไลํออก ปลดออก
และให๎ออกจากหนํวยงาน 187 คน สหกรณ์จึงต๎องตัดออกจากการเป็นสมาชิกภาพ โดยมีหนี้เฉลี่ยคนละ
ประมาณ 1 ล๎านบาท  ดังนั้น จึงขอย๎อนถามไปวําเมื่อปีที่แล๎วในรายงานกิจการของผู๎สอบบัญชีและ        
ผู๎ตรวจสอบกิจการนั้นได๎ให๎เหตุผล ให๎ข๎อเสนอแนะตํอคณะกรรมการวําการกู๎เงินให๎ระมัดระวังผู๎กู๎ที่มีสถานะ
การเงินไมํอยูํในระเบียบ แตํในกรณีเชํนนี้ ผู๎สอบบัญชีหรือผู๎ตรวจสอบกิจการไมํได๎ให๎ข๎อมูลเพิ่ม เติมวําในปี 
2561 ตั้งแตํต๎นปีไปถึงปลายปี มีสมาชิกที่กู๎ไมํถึงหนึ่งปีขาดสมาชิกภาพกี่คน  ตรงนี้จะทําให๎สามารถไปดูได๎
เลยวําการที่คณะกรรมการอนุมัติเงินกู๎ประเภทศูนย์ก็กู๎ได๎ ไมํถึง 30% ก็กู๎ได๎ เป็นจุดที่เสี่ยงมาก แตํทาง
ผู๎สอบบัญชีหรือผู๎ตรวจสอบกิจการก็ไมํได๎ให๎ข๎อมูลตรงนี้วําควรจะทําอยํางไร   ดังนั้น จึงขอสอบถามผู๎แทน
นายทะเบียนสหกรณ์วํา เมื่อปีที ่แล๎วนายทะเบียนสหกรณ์ได๎มาตรวจสอบปัญหาที่มีคนร๎องเรียนไปวํา
สหกรณ์ให๎กู๎เงินไมํชอบด๎วยระเบียบ  ซึ่งทํานก็ได๎ตอบหนังสือมาวําได๎แนะนําสหกรณ์แล๎ว  แตํปรากฏวํา
มาถึงปีนี้ ทําไมหนี้สงสัยจะสูญจึงได๎สูงขึ้น เมื่อสูงขึ้นอยํางนี้แล๎วนายทะเบียนสหกรณ์เคยดูไหมวํามาตรา 22 
ให๎อํานาจทํานแล๎ววําเมื่อแนะนําชี้แนะแล๎วสหกรณ์ไมํปฏิบัติตาม ทํานมีอํานาจลงโทษตามกฎหมายมาตรา  
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การพิจารณาของที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีสมาชิกอภิปรายให้ความเห็น สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
นายณรงค์  ฤทธิวาจา สมาชิกเลขที่ 9609 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า ตามที่ได้เสนอแนะ

ให้ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ เนื่องจากมีข้อความวิเคราะห์เหมือนกันทุกปี  
นัน้ ก็ขอขอบคณุท่ีจะเปลีย่นแบบฟอร์มให้ และขอขอบคณุทีใ่ห้รายละเอยีดเพิม่เรือ่งหนีส้ญู และหนีส้งสยัจะ
สญูในหน้า 143  ซ่ึงหนีส้งสัยจะสญู – ลกูหนีข้าดสมาชกิภาพ  เมือ่น�าตัวเลขของปี 2561 กับ ปี 2560 มาหกั
ลบกันแล้ว ปรากฏว่ามียอดสะสมประมาณ 48 ล้านบาท เฉพาะในปี 2561 มีหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 31 
ล้านบาท และเมือ่ไปเทียบเคยีงกบัข้อมลูทีส่หกรณ์ลงไว้ในหนงัสือพบว่ามสีมาชกิถกูไล่ออก ปลดออกและให้
ออกจากหน่วยงาน 187 คน สหกรณ์จงึต้องตดัออกจากการเป็นสมาชกิภาพ โดยมหีนีเ้ฉลีย่คนละประมาณ 
1 ล้านบาท  ดังนั้น จึงขอย้อนถามไปว่าเมื่อปีท่ีแล้วในรายงานกิจการของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ 
กิจการนั้นได้ให้เหตุผล ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการว่าการกู้เงินให้ระมัดระวังผู้กู้ที่มีสถานะการ
เงินไม่อยู่ในระเบียบ แต่ในกรณีเช่นน้ี ผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในปี 
2561 ตั้งแต่ต้นปีไปถึงปลายปี มีสมาชิกท่ีกู้ไม่ถึงหน่ึงปีขาดสมาชิกภาพกี่คน  ตรงนี้จะท�าให้สามารถไป
ดูได้เลยว่าการที่คณะกรรมการอนุมัติเงินกู้ประเภทศูนย์ก็กู้ได้ ไม่ถึง 30% ก็กู้ได้ เป็นจุดท่ีเสี่ยงมาก แต่
ทางผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบกิจการก็ไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้ว่าควรจะท�าอย่างไร  ดังนั้น จึงขอสอบถาม 
ผูแ้ทนนายทะเบยีนสหกรณ์ว่า เมือ่ปีท่ีแล้วนายทะเบยีนสหกรณ์ได้มาตรวจสอบปัญหาทีม่คีนร้องเรยีนไปว่า
สหกรณ์ให้กู้เงินไม่ชอบด้วยระเบียบ  ซึ่งท่านก็ได้ตอบหนังสือมาว่าได้แนะน�าสหกรณ์แล้ว แต่ปรากฏว่ามา
ถึงปีนี้ ท�าไมหนี้สงสัยจะสูญจึงได้สูงขึ้น เมื่อสูงขึ้นอย่างนี้แล้วนายทะเบียนสหกรณ์เคยดูไหมว่ามาตรา 22 
ให้อ�านาจท่านแล้วว่าเมือ่แนะน�าชีแ้นะแล้วสหกรณ์ไม่ปฏบิตัติาม ท่านมอี�านาจลงโทษตามกฎหมายมาตรา 
22 แต่ท่านไม่ได้ลงโทษอะไร เพียงแค่ก�าชับตักเตือนเท่านั้น  ซึ่งก็จะติดตามในปีหน้าต่อไปว่าถ้ามีหนี้สูญ
อกี กค็งจะต้องร้องเรยีนนายทะเบยีนสหกรณ์ และหากนายทะเบยีนสหกรณ์ตอบว่าได้ด�าเนนิการไม่ลงโทษ
อะไร เป็นแต่ค�าสั่งของเจ้าหน้าที่แล้ว  ก็จะฟ้องต่อศาลปกครองเพราะว่าฟ้องสหกรณ์โดยตรงไม่ได้ ฟ้อง
พวกท่านไม่ได้ ต้องอาศัยนายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ฉะนั้น จึงอยากฝากนายทะเบียน
สหกรณ์และผู้สอบบัญชีให้เสนอแนะตามที่ให้รายละเอียดไว้แล้วด้วย  นายทะเบียนสหกรณ์ต้องใช้อ�านาจ
ลงโทษอย่างเด็ดขาด ไม่ใช่ปล่อยจากปีที่แล้วจนปีนี้เพิ่มขึ้นมาอีก 

นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.วังเทวะเวสม์ ให้ความเห็นว่า  
ในปี 2561 สหกรณ์มเีงนิสดอยู ่700 กว่าล้านบาท แต่มเีงนิหมนุเวยีนอยู ่3 ล้านบาท เท่านัน้ และมทีนุส�ารอง
จ�านวน 1,400 ล้านบาทเศษ  ซึง่ทรพัย์สนิเท่ากบัหนีส้นิและทนุ แต่ประเดน็อยูท่ีว่่าทนุส�ารองใช้ไปหมดแล้ว 
จึงขอสอบถามว่าท�าไมทุนส�ารองถึงมาอยู่ทางฝั่งขวา ไม่อยู่ในฝั่งของลูกหนี้

นายชชัวาล เงนินาค  ผูแ้ทนผูส้อบบญัช ีชีแ้จงว่า เงนิสดในหน้า 138 จ�านวน 738,240,166.24 
บาท นั้น ระบุไว้ว่าเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร และขอให้ดูในหน้า 149 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ที่ 2  ได้เขียนอธิบายชัดเจนว่าเงินสดและเงินฝากธนาคาร 738,240,166.24 บาท ประกอบไปด้วย เงินสด 
จ�านวน 3,149,918.56 บาท  เงินฝากธนาคาร แบ่งเป็นออมทรัพย์ จ�านวน 734,851,734.45 บาท กระแส 
รายวัน จ�านวน 12,000.00 บาท และ ประจ�า จ�านวน 226,513.23 บาท  
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ส่วนประเด็นที่สองที่ว่าท�าไมทุนส�ารองจึงไปอยู่ทางหน้าขวานั้น เนื่องจากตามหลักบัญชี งบดุล
เดิมเรียกว่างบดุล ต่อมาเปล่ียนเป็นงบแสดงฐานะการเงิน สูตรสมการก็คือ สินทรัพย์ = หนี้สินและทุน   
ทุนต้องอยู่ด้านขวา เหตุผลเพราะว่าทุนเป็นของสหกรณ์ เพราะฉะนั้น สินทรัพย์อะไรก็ตามที่เกิดมีขึ้น ก็
จะเป็นได้สองประเด็นคือ ไม่เกิดจากทุนก็เกิดจากหนี้สิน เช่น สมาชิกมาซื้อหุ้น 1,000.00 บาท เอาเงินสด
มา 1,000.00 บาท สินทรัพย์ที่เราบันทึกก็ต้องอยู่ด้านซ้าย คือสินทรัพย์ 1,000.00 บาท ในขณะเดียวกัน
ด้านขวาคือส่วนของทุน 1,000.00 บาท ดังนั้น ก็จะสมดุลกัน อันนี้คือในเรื่องของบัญชีที่อธิบายให้ฟังว่า
ท�าไมทุนส�ารองจึงไปอยู่ด้านขวา คือก็จะแบ่งเป็นสินทรัพย์ = หนี้สินและทุน เพราะฉะนั้น ทรัพย์สินที่เรา
ได้มา ได้มาสองอย่างคือหนึ่งไปกู้ยืมเขามา ก็ไปอยู่ด้านหนี้สิน คืออยู่ประเภทหนี้สิน กับสมาชิกมาลงทุน 
ไม่ใช่การให้กู้ยืมเงินแต่เป็นการลงทุนของสมาชิกที่มาลงทุนกับสหกรณ์ ก็ต้องอยู่ด้านขวา เรียกได้ว่าส่วน
ของทุน  ส่วนทุนส�ารองคือเงินที่สหกรณ์เก็บเข้าไปทุกๆ ปี ตั้งแต่ตั้งสหกรณ์จนถึงปัจจุบัน สหกรณ์ไหนมี
เงินเก็บมากก็แสดงถึงความมั่นคงมาก  สอ.กสท. เรามีเงินที่เก็บมาตั้งแต่ต้นในรูปของทุนส�ารองอยู่จ�านวน 
1,411,315,777.77 บาท 

นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.วังเทวะเวสม์ ได้สอบถามถึง
ดอกเบี้ยที่ไม่รับรู้เป็นรายได้จ�านวน 18,025,864.27 บาท ในหน้า 148 

นายชัชวาล เงินนาค  ผู้แทนผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัด
ชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า ในกรณีที่ลูกหนี้ที่เป็น 
NPL คือลกูหน้ีทีค้่างเกนิ 4 งวดขึน้ไป จะต้องมกีารพจิารณาตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู และเมือ่มกีารตัง้ค่าเผือ่
หนีส้งสยัจะสญูแล้ว กจ็ะต้องมกีารระงบัการรบัรูด้อกเบีย้ดงักล่าว หมายถงึว่าทางบญัชเีราจะระงบัไว้ก่อน
เพราะเมือ่เงนิต้นยงัเกบ็ไม่ได้แล้ว ดอกเบีย้ท่ีเกดิขึน้ในบญัชี ระเบยีบจึงบอกให้ระงับไว้ก่อน แต่ระบบบญัชี
ระบบคอมพวิเตอร์ ดอกเบีย้เดนิไหม เพือ่ความเป็นธรรมของสมาชกิทีเ่ป็นปกต ิดอกเบีย้กจ็ะเดนิไปจนกว่า
ลูกหนี้ NPL นี้จะกลับมาเป็นลูกหนี้ปกติ เราก็จะมีการเรียกเก็บย้อนหลัง ส�าหรับค�าถามซึ่งอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ 1.3 นัน้เป็นการบอกให้ผูอ่้านงบรบัทราบว่า ถ้าเรามกีารบริหารลกูหน้ีทีม่ปีระสทิธภิาพ 
สามารถเก็บหนี้ได้เป็นปกติแล้ว สหกรณ์จะมีเม็ดเงินเข้ามาประมาณ 18 ล้านบาท ในรูปของดอกเบี้ยคือ
ดอกเบ้ียปกติ  ภาษาบัญชีเรียกว่า Memo คือการบันทึกข้อมูลอ่านงบการเงินให้เห็นว่า ถ้าเราสามารถ
บริหารงานมีประสิทธิภาพหรือว่าลูกหนี้มีความสามารถในการช�าระหนี้ได้ ดอกเบี้ยตัวนี้จะเป็นดอกเบี้ย
ที่เกิดเป็นรายได้ในปี 2561 แต่บังเอิญเป็นดอกเบี้ยที่ไปเกิดกับลูกหนี้ที่เป็น NPL ฉะนั้น เราจ�าเป็นต้องมี
การระงับไว้ก่อน ส่วนเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญก็จะอธิบายว่าในลูกหนี้ที่เป็น NPL การค้างตาม
ระเบยีบของนายทะเบียนสหกรณ์ หมายถึงว่าเอายอดลกูหนีค้งเหลอืหกัด้วยหลกัประกนัทีเ่กดิขึน้แล้ว และ
มาค�านวณว่าอยู่ในชั้นไหน ลูกหนี้ที่ค้างเกิน 4 งวดถึง 6 งวด จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 20% ลูกหนี้ที่ 
ค้าง 7 - 12 งวด ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 50% ค้างเกินหนึ่งปีขึ้นไปตั้ง 100% ลูกหนี้เงินให้กู้ที่ตั้ง NPL ไว้ 
33 ล้านบาทเศษ จะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น 3.38 ล้านบาท ดอกเบี้ยของลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค�านวณแล้วอยู่
ที่ประมาณ 4.81 ล้านบาท ลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดีประมาณ 4.14 ล้านบาท ส่วนลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
ดอกเบี้ยประมาณ 5.69 ล้านบาท เบ็ดเสร็จแล้วลูกหนี้ NPL ที่ตั้งไว้ 4 ประเภท ในระบบนี้บวกกันแล้วรวม
เป็นเงิน 18,025,864.27 บาท 
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นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย สมาชิกเลขที่ 29787 สังกัด ปณ.วังเทวะเวสม์ ได้สอบถาม 
เกี่ยวกับเงินให้กู้ยืม-ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 150 เป็นของลูกหน้ีเงิน
กู้ฉุกเฉิน จ�านวน 7,510,954.74 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนประมาณ 4.4 ล้านบาท ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 
ปีที่แล้ว 155,450,336.40 บาท ปีนี้ 185,624,430.71 บาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาทเศษ ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
ปีที่แล้ว 28,125,793.43 บาท ปีนี้ 47,542,355.41 บาท รวมเงินให้กู้ยืม-ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปีที่แล้ว   
186,679,658.95 บาท ปีนี้ 240,677,740.86 บาท เพิ่มขึ้นทั้งหมด 53 ล้านบาทเศษ แล้วก็มาตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ในส่วนของเงินกู้ฉุกเฉิน 4.3 ล้านบาท ท�าไมจึงตั้งเพิ่มถึง 42% ในส่วนของลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

นายชัชวาล เงินนาค  ผู้แทนผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ ทั้ง 3 
ประเภท รวมเป็นเงิน 96,568,771.29 บาท ในหน้า 150 นั้น เป็น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้
ฉุกเฉิน จ�านวน 4,342,222.74 บาท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้สามัญ จ�านวน 81,602,535.62 
บาท ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีเ้งนิกูพ้เิศษ จ�านวน 10,624,012.93 บาท ตัวนีเ้ป็นตัวสะสม หมายถงึว่า
ในอดีตเรามีการตั้งไว้เท่าไรแล้วเราบวกเพิ่มเข้าไป  ส่วนท่ีเราบวกเพ่ิมเข้าไปก็จะเป็นหนี้สงสัยจะสูญ-ลูก
หนี้เงินให้กู ้ซึ่งอยู่ในงบก�าไรขาดทุน จ�านวน 33,029,978.85 บาท  ในปี 2561 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ       
3 ประเภท จ�านวน 96,568,771.29 บาท ลบของปี 2560 ที่ตั้งไว้ 63,538,792.44 บาท เพราะฉะนั้นจึง
เหลือ 33,029,978.85 บาท ซึ่งไปแสดงอยู่ในหน้า 140  การที่เราตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้
กู้จ�านวน 440 กว่าราย เพิ่มขึ้น 33 ล้านบาทเศษ นั้น ตั้งเพิ่มโดยน�าเอาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ 
ทั้ง 3 ประเภท ทีต่ั้งไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จ�านวน 96,568,771.29 บาท ไปหักลบกับยอดที่ตั้งเพิ่มไว้
เมื่อปี 2560 จ�านวน 63,538,792.44 บาท เหตุที่ตั้งไว้สูง เนื่องจากเงินให้กู้ยืม-ไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นปีนี้
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ นั้น ได้น�ายอดของทุกคนมารวมกันและมีการข้าม
ขั้น คือปีก่อนอาจจะตั้งไว้ 50% แล้วปีนี้ข้ามขึ้นมาเป็น 100% 

นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์  กรรมการด�าเนินการและเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ตามที่น�าเสนอ

มติท่ีประชุม
 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจ�านวน 283 เสียง ไม่อนุมัติ 0 เสียง และงดออก
เสียงจ�านวน 2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาโครงการลดทุนตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญปี 2561 ครั้งที่ 1 (เมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561)

ประธาน แถลงว่า สืบเนื่องจากการท่ีท่ีประชุมใหญ่วิสามัญปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ สอ.กสท. ลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุลงในวงเงิน 
ไม่เกนิ 500 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการด�าเนนิการเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมในการด�าเนนิการ นัน้ 
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          คณะกรรมการด�าเนินการในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ สอ.กสท. ด�าเนินการเร่ืองดังกล่าวในรูปแบบของโครงการลดทุน และขอมอบหมายให ้  
นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์ กรรมการด�าเนนิการและเลขานุการ น�าเสนอรายละเอยีดเพือ่ให้ทีป่ระชมุ
ใหญ่พิจารณาอนุมัติต่อไป
          นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์ กรรมการด�าเนินการและเลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณารายละเอียดโครงการลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์
1.1  เพื่อให้ สอ.กสท. มีสภาพคล่องที่มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น
1.2 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้เกษียณอายุและมีอายุ 60 ปีขึ้นไป

2. หลักการ
2.1 เป็นความสมัครใจและความประสงค์ร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการลดทุน และ 

สอ.กสท.
2.2 ลดทุนด�าเนินการในส่วนของหุน้เฉพาะของผูเ้กษยีณอายทุีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไป ก�าหนด

วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
   3. คุณสมบัติของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการลดทุน
      3.1 เป็นสมาชิก สอ.กสท. ที่เกษียณจากหน่วยงานต้นสังกัดและมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  3.2 ไม่ติดภาระค�้าประกันเงินกู้ทุกประเภท

 3.3 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินและหรือภาระผูกพันกับ สอ.กสท.  เว้นแต่จะได้ปลดเปลื้องภาระ
ผูกพัน หรือยินยอมให้หักเงินที่พึงจะได้รับจากโครงการลดทุนนี้เพื่อช�าระหนี้สิน 
และหรือภาระผูกพันที่จะต้องช�าระให้กับ สอ.กสท. 

      4. วิธีด�าเนินการ
4.1 ให้ยื่นความจ�านงตามแบบฟอร์มที่ก�าหนดแนบท้ายประกาศ เมื่อ สอ.กสท. ได้รับ

แบบ แสดงความจ�านงไว้แล้วจะขอถอนคืนไม่ได้
 4.2 ขอลดทุนได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของหุ้นสะสม  

 4.3 สอ.กสท. มสีทิธิท์ีจ่ะไม่อนมุติัได้ตามท่ีเหน็สมควรและสงวนสิทธิพิ์จารณาอนมุติัตาม
ความเหมาะสม

5. ระยะเวลาด�าเนินโครงการฯ  
 5.1 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการลดทุนต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 31 

พฤษภาคม 2562
 5.2 เริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
     ทั้งนี้ การด�าเนินการต่างๆ จะเป็นไปตามประกาศของ สอ.กสท. ต่อไป
    พร้อมกันนี้ได้จัดท�าแบบแสดงความจ�านงขอเข้าร่วมโครงการลดทุนเสนอมาด้วยแล้ว 
การพิจารณาของที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีสมาชิกอภิปรายให้ความเห็น สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
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นายบัณฑิต บุญกลั่น สมาชิกเลขที่ 19571 สังกัด ปร.กสท  สอบถามว่า ในข้อ 4.3 เมื่อ 
ผูเ้กษียณมีสิทธ์ิทกุอย่างและเสนอมาแล้ว ท�าไมจงึต้องให้คณะกรรมการตดัสนิอกีครัง้หนึง่ และหากสมาชกิ
ขอเข้าร่วมโครงการมาเกินกว่าวงเงิน 500 ล้านบาท แล้ว จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 

ประธาน ช้ีแจงว่า ในการด�าเนินโครงการนั้น จ�าเป็นต้องเขียนหลักการไว้เพ่ือให้สมาชิก 
รบัทราบ แต่ในการท�างานของสหกรณ์ คณะกรรมการด�าเนนิการไม่สามารถท�าตามอ�าเภอใจได้ ต้องท�าตาม 
หลักเกณฑ์ ซึ่งเรื่องนี้มีกฎหมายที่ครอบคลุมหลายตัว เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งสมาชิก
เป็นตัวกลาง ส่วนคณะกรรมการคือตัวแทน  ถ้าตัวแทนท�าให้ตัวกลางเสียหายก็ต้องรับผิดชอบ ส�าหรับ
ประเดน็ของจ�านวนเงนิทีส่มาชกิจะขอลดทนุ นัน้ กค็าดว่าไม่น่าจะเกินกว่า 500 ล้านบาท เพราะ สอ.กสท. 
ได้ส�ารวจข้อมูลเบือ้งต้นจากสมาชกิแล้ว ปรากฏว่ามผีูแ้จ้งความประสงค์ขอลดทนุมาจ�านวน 300 ล้านบาท
เศษเท่านั้น แต่ถ้าหากมีสมาชิกให้ความสนใจยื่นขอลดทุนมาเกินกว่าวงเงินดังกล่าวแล้ว ก็จะต้องเฉลี่ยให้
อยู่ภายในวงเงินนี้ และในปีหน้า หากคณะกรรมการด�าเนินการเห็นว่า สอ.กสท. มีสภาพคล่องดี มีสมาชิก
ต้องการถอนหุ้น และเมื่อถอนหุ้นออกไปแล้วไม่ท�าให้ สอ.กสท. สั่นคลอน ก็อาจมีการพิจารณาด�าเนิน
โครงการนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ 

นายณฐพล แสนสร้อย  สมาชิกเลขที่ 37870 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า การลดหุ้น
ของสหกรณ์ลงนั้น เป็นความจ�าเป็น การมีเงินเหลือกองไว้เยอะๆ คือภาระต้นทุนในการด�าเนินการ เป็น
ภาระในการจ่ายเป็นดอกเบีย้ ค่าจดัการต่างๆ  จงึต้องบริหารเงินก้อนทีม่อียูใ่ห้เกดิความเหมาะสมและเกดิ 
ประโยชน์สุงสุด เมื่อลดทุนลงแล้ว ตัวหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปันผล การจัดการต่างๆ ก็จะเกิดความ
สมดุล เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก จึงเห็นด้วยกับวิธีการที่คณะกรรมการน�าเสนอโครงการนี้ ซึ่งเห็นว่า
เป็นโครงการที่ดี

นายภาสพงศ์ บุรีภักดี  สมาชิกเลขที่ 21808 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า โครงการนี้ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่เหน็ว่าควรด�าเนนิการวธิกีารอย่างอืน่ดีกว่า อย่าไปกระท�าผิดกฎหมาย  หากดูตาม
กฎหมายสหกรณ์แล้ว สหกรณ์ในประเทศไทยมีอยู่ 7 ประเภท มีจ�านวน 6,877 สหกรณ์ มีสหกรณ์ใดบ้าง
ที่กระท�าการถอนหุ้นแล้วยังคงเป็นสมาชิกอยู่ได้  ซึ่งคิดว่าไม่มี  ขอตั้งข้อสังเกตว่าคณะกรรมการด�าเนิน
การชุดนี้ที่เป็นผู้มีความเสียสละ ควรท�าอย่างอื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย หากท่านจะขออนุมัติกระท�าในสิ่งที่
ไม่ชอบ จึงไม่เห็นด้วย

นายบุญดี โพธิลักษณ ์ สมาชิกเลขที่ 30283 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า ที่ประชุมใหญ่
วิสามัญ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้  สอ.กสท. ลดทุนไปแล้ว คณะกรรมการก็รับ
ไปด�าเนินการ เขยีนโครงการ เขียนแผนการเพ่ือน�าเสนอนายทะเบยีนสหกรณ์พจิารณาต่อไป การทีไ่ด้เสนอ
ญัตติขอถอนหุ้น 500 ล้านบาท นั้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นความจ�าเป็น เพื่อให้กลุ่มสมาชิกผู้เกษียณอายุที่
อายุมาก มโีอกาสน�าเงนิของท่านทีเ่กบ็ออมมาตลอดชวีติกว่า 40 ปี ออกมาใช้จ่ายในช่วงบัน้ปลายของชวีติ 
เมื่อเวลาเจ็บป่วย หรือน�าไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ท�าสิ่งต่างๆ  การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเมื่อปี 2559  ที่ไม่
ให้ถอนหุน้ก่ึงหน่ึง ท�าให้สมาชกิตดิขดัท�าอะไรไม่ได้  และนอกจากนัน้ เมือ่ลดทนุลงมาได้แล้ว เงนิปันผลเรา
กจ็ะสงูขึน้ ผูเ้กษียณกจ็ะได้เงนิไปใช้ ในส่วนของผูอ้อมกไ็ด้ออมเงิน จึงเหน็ด้วยกบัข้ันตอนทีค่ณะกรรมการ
ท�ามาแล้ว และขอให้น�าเสนอไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ให้พิจารณาต่อไป
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นายเกรียงศักดิ์  ภูษิตชัยสกุล สมาชิกเลขที่ 20014 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า เห็น
ด้วยกับการที่จะจ่ายเงินให้ผู้เกษียณ แต่เห็นว่ามีวิธีการอื่นอีกที่จะน�ามาใช้ในการลดทุน ถ้าท�าโครงการ
ลดทุน 500 ล้านบาท อย่างเดียวคงไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร แต่หากปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง
ประมาณ 0.25% ควบคู่กับเปิดโครงการนี้แล้ว ก็เห็นว่าน่าจะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนตามที่ต้องการได้  
โดยจะเป็นการลดภาระเงินดอกเบี้ยที่เราจะต้องมาจ่ายประจ�าปีทุกปี และอีกเร่ืองหน่ึงคือการท่ี 
คณะกรรมการจ�ากัดให้ลดทุนได้ไม่เกินกึ่งหน่ึงน้ัน เป็นการก�าหนดที่ไม่แน่นอนตายตัว ใครจะลดเท่าไร 
มากน้อยแค่ไหนก็ได้  ถ้าหากท่านก�าหนดให้สมาชิกคนหนึ่งๆ ลดทุนลง 100,000.00 บาท โดยที่ไม่เกิน
กึ่งหนึ่งของหุ้นที่สะสมแล้ว ก็จะลดได้จ�านวน 500 คน  ท่านจะก�าหนดวงเงินมากน้อย จ�านวนคนที่จะลด
ได้อย่างเพียงพอตามท่ีต้องการ โครงการท่ีท่านท�านี้เป็นการเปิดกว้าง ๆ ไว้เพ่ือให้พิจารณา ซึ่งไม่เชื่อว่า
จะไม่มีพรรค ไม่มีพวก ไม่มีการอุปถัมภ์กัน  เชื่อว่ามีแน่นอน แล้วสิ่งที่จะตามมาคือการว่ากล่าวกันอย่าง
ไม่จบไม่สิ้น แต่หากท่านวางหลักเกณฑ์และกติกาไว้อย่างชัดเจนแน่นอน ก็จะส่งผลให้การด�าเนินงานของ
ท่านถูกควบคุมโดยกฎกติกา 

นายณฐพล แสนสร้อย สมาชิกเลขที่ 37870 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า เมื่อพระราช
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2553 ไม่ได้เขียนเรื่องการถอนหุ้น เรื่องของหุ้นก็ต้อง
ไปใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 4 ทีบ่อกไว้ว่า หากแม้ไม่ได้มกีฎหมายเขยีนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร กไ็ปใช้ประเพณีใช้วฒันธรรม หรอืหากไม่มวีฒันธรรม กใ็ช้กฎหมายทีใ่กล้เคยีงอย่างยิง่ ซึง่เหน็ว่าเร่ือง
น้ีเป็นเร่ืองที่น่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด หากสามารถลดทุนลงมาได้ 500 ล้านบาท ก็จะท�าให้การบริหาร
งานการเงินการคลังของสหกรณ์ดีขึ้น และเชื่อว่าจะไม่ท�าให้เกิดปัญหาวิกฤติกับสหกรณ์ 

ประธาน ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า เรือ่งท่ีสมาชิกกงัวลต่าง ๆ  นัน้ กไ็ด้หารอืกบัหน่วยงานราชการในเบือ้งต้น  
รวมทัง้ ได้ท�าเรือ่งหารอืไปยงัอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์แล้ว และขอเรยีนว่าประธานไม่ได้ท�าตามอ�าเภอใจ 
แต่มีหลักกฎหมายอยู่ ซึ่งในการว่าความที่ผ่านๆ มา ก็ใช้มาตรา 4 ประกอบมาตราอื่น ในเรื่องนี้ก็จะปรับ
ใช้มาตรา 4 ประกอบมาตรา 1224 และมาตรา 1226 ประกอบด้วย คือดูแล้วเห็นว่า สอ.กสท. มีสภาพ
คล่อง และผูเ้กษียณเองกเ็ตม็ใจทีจ่ะถอนหุน้ เรากอ็ยากช่วยเขาให้ได้ถอนหุน้ออกไป ส่วนการก�าหนดว่าจะ
ต้องเท่าไรอย่างไร นั้น  ตรงนี้เป็นเรื่องที่ท�าเป็นการเฉพาะ เพราะเมื่อก่อนเราถอนหุ้นได้ แต่ตอนนี้ถอนไม่
ได้  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์จะถอนหุ้นไม่ได้ แต่ไม่ได้พูดเรื่องการลดทุน  เราจึงให้เป็นการลดทุนโดย
มีโครงการเพื่อไปด�าเนินการต่อไป  

นายธนรัฐ โคจรานนท ์ผู้แทนส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กล่าวว่า เรือ่งนีก้เ็ข้าใจถึงความจ�าเป็นและเหตุผล สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ แต่มองว่าสหกรณ์มีข้อบงัคบั
ที่ถือใช้อยู่ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ในข้อ 6 วรรคสี่ว่า สมาชิกจะขายหรือโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ ส่วน
ในประเด็นเรื่องข้อกฎหมายอื่นก็คงจะเป็นในประเด็นท่ีท่านอภิปรายท่ีนี่  ซ่ึงก็มีค�าแนะน�าว่ากรณีท่ีท่าน
คิดว่าท�าได้น้ัน ท�าไมจึงไม่แก้ไขข้อบังคับเสียก่อน ถ้าท่านแก้ไขข้อบังคับและส่งให้นายทะเบียนสหกรณ์ 
แล้วนายทะเบียนสหกรณ์ไม่รับจดทะเบียน ท่านก็สามารถด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้ทั้งหมด  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่ขัดต่อตัวท่านเอง นายทะเบียนสหกรณ์ไม่รับจดทะเบียน ท่านก็อ้างเหตุในประเด็นนี้
ในเรื่องของกฎหมายที่ท่านกล่าวถึง แต่ถ้าวันนี้ท่านท�าโครงการนี้ออกไปโดยที่ข้อบังคับของท่านปิดเอง   
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จึงมองว่าเป็นการขัดขาตัวเองหรือไม่ หากท่านเห็นว่าท�าแล้วจะเป็นประโยชน์และสามารถท�าได้ หากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ดูแล้วไม่เห็นสอดคล้องกันกับตัวท่าน และไม่รับจดทะเบียน ท่านก็สามารถขออุทธรณ์ได้  
แต่หากนายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าในวันนี้มีมติอันฝ่าฝืน ไม่เห็นชอบด้วยตามท่ีท่านน�าเสนอแล้ว ก็อาจ
จะเพิกถอนมตินี้ได้

ประธาน  กล่าวว่า ได้ศกึษาข้อบงัคบัและข้อกฎหมายมาแล้ว ทราบดว่ีาสหกรณ์จะแก้ไขข้อบงัคบั
ให้สมาชกิถอนหุน้ออกไปนัน้ ท�าไม่ได้ จึงต้องใช้วิธกีารขอลดทุนในโครงการแบบนี ้ ซึง่ทนุของสหกรณ์คอืหุน้  
และได้ท�าเรื่องหารือการจัดท�าโครงการดังกล่าวไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว

นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์ กรรมการด�าเนินการและเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนมุติัการจดัท�าโครงการลดทุนในส่วนหุน้ของสมาชกิผู้เกษยีณอายใุนวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท  
ตามรายละเอียดที่น�าเสนอข้างต้น

มติท่ีประชุม
 อนุมัติให้ สอ.กสท. จัดท�าโครงการลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุในวงเงินไม่เกิน  
500 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจ�านวน 347 เสียง ไม่อนุมัติ 4 เสียง และงดออกเสียงจ�านวน  
2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2561
ประธาน  ได้มอบหมายให้ นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์  กรรมการด�าเนนิการและเลขานุการ 

เป็นผู้น�าเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

 นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์ กรรมการด�าเนินการและเลขานุการ แถลงว่า ในปี 2561 
สอ.กสท. มีก�าไรสุทธิเป็นเงิน 860,619,986.80 บาท คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาจัดสรรก�าไร
สุทธิประจ�าปี 2561 ตามข้อบังคับ สอ.กสท. ข้อ 28 และขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
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 นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์ กรรมการดําเนินการและเลขานุการ แถลงวํา ในปี 2561 
สอ.กสท. มีกําไรสุทธิเป็นเงิน 860,619,986.80 บาท คณะกรรมการดาํเนินการได๎พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี 2561 ตามข๎อบังคับ สอ.กสท. ข๎อ 28 และขอเสนอที่ประชุมใหญํพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
 

  
รายการที่จัดสรร 

  

ปี 2561 
(ปันผล 5.00% เฉล่ียคืน 5.25%) 

(บาท) ร้อยละ 
กําไรสุทธิประจําปี 860,619,986.80  100 
  1. เป็นทุนสํารองไมํน๎อยกวําร๎อยละสิบของกาํไรสุทธิ 86,062,000.00  10.00 
  2. เป็นคําบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แหํงประเทศไทย     
  

 
ไมํเกินร๎อยละหนึ่งของกาํไรสุทธิและไมํเกินสามหมื่นบาท 30,000.00  0.00 

กําไรสุทธิท่ีเหลือจากการจัดสรรตามข๎อ 1 และข๎อ 2 ข๎างบนนี้     
อาจจัดสรรดังตํอไปนี้     
  3. เป็นเงินปันผลตามหุ๎นท่ีชําระแล๎ว 

    
 

ในอัตราร๎อยละ  5.00 686,741,274.00   79.80 
  4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนให๎แกํสมาชิกตามสํวนดอกเบี้ย 

    
 

ท่ีชําระระหวํางปี 2561 ในอัตราร๎อยละ  5.25 73,643,333.00   8.56 
  5. เป็นโบนัสแกํกรรมการและเจ๎าหน๎าท่ีไมํเกิน     
  

 
ร๎อยละสิบของกาํไรสุทธิ 10,525,730.00  1.22 

  6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไมํเกิน     
  

 
ร๎อยละสองของทุนเรือนหุ๎น 16,649.80  0.00 

  7. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไมํเกินร๎อยละสิบของกาํไรสุทธิ 1,100,000.00   0.13 

  
8. เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แกํสมาชิกและ

ครอบครัวไมํเกินร๎อยละสิบของกาํไรสุทธิ 1,000.00   0.00 
      9.    เงินกองทุนชํวยเหลือสมาชิกผู๎ค้าํประกันเงินกู๎ 2,500,000.00 0.29 
หากจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปีตามท่ีเสนอมาข๎างต๎น จะมีผลดังนี้   
1. กลับคืนเป็นของสมาชิก 760,384,607.00           88.36  
2. เป็นทุนสํารองเพ่ือประโยชน์แกํสมาชิก 89,679,649.80           10.42  
3. เป็นของกรรมการและเจ๎าหน๎าที่ 10,525,730.00            1.22  
4. เป็นคําบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แหํงประเทศไทย   30,000.00  0.00 
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การพิจารณาของที่ประชุม
ทีป่ระชมุได้พจิารณาโดยมีสมาชิกอภปิรายให้ความเหน็อย่างกว้างขวาง สรุปสาระส�าคญัได้ดังนี้
นายเกรียงศักดิ์  ภูษิตชัยสกุล สมาชิกเลขที่ 20014 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า ไม่อยาก

ตัดโบนัส เพราะเห็นว่าปีนี้ท่านประธานก็ท�างานหนัก แต่ขอวางกฎให้คือ นอกจากก�าไรแล้วสหกรณ์เรามี
การพัฒนาอะไรบ้าง  และโครงการที่เกิดขึ้นในขณะที่คณะกรรมการด�ารงต�าแหน่งนั้นมีอะไรบ้าง มีผลงาน 
อะไร ทีเ่ป็นประโยชน์กบัสมาชกิบ้าง  และขอเสนอให้กรรมการได้โบนสัคนละ 100,000.00 บาท เจ้าหน้าที่ 
สอ.กสท. ได้โบนัส 2 เดือน 
 นายภาสพงศ์ บุรีภักดี  สมาชิกเลขท่ี 21808 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า คณะกรรมการ 
ทั้ง 15 คน รวมถึงผู้จัดการ ต้องรับผิดชอบเม็ดเงินของสหกรณ์ทั้งหมด  คณะกรรมการมีความเสี่ยงสูง และ
ต้องรับผดิชอบเมด็เงนิก้อนใหญ่มาก  จงึขอเสนอให้อนมุติัโบนสัแก่กรรมการคนละ 250,000.00 บาท และ
ให้โบนัสเจ้าหน้าที่คนละ 2.5 เดือน 

นายสามาศ ประเสริฐปั้น สมาชิกเลขที่ 18789  สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า การท่ี 
สอ.กสท. ต้องจัดตั้งก�าไรเป็นเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้ทุกปี ปีที่แล้ว 2,500,000.00 บาท  
ปีนีต้ัง้อกี 2,500,000.00 บาท น้ัน เห็นว่าการบรหิารงานเรือ่งนีเ้ป็นความผดิพลาดของคณะกรรมการส่วนหนึง่   
ไม่เห็นด้วยที่จะให้สมาชิก 20,000 กว่าคนมารับผิดชอบด้วย ปีที่ผ่านมาคิดว่า สอ.กสท. น�าเงินไปตั้งเป็น 
กองทุนเริ่มต้นไว้แล้วก็ไม่ต้องตั้งในปีต่อไปอีก เพราะหากเป็นเช่นนี้แล้ว อีก 10 ปีข้างหน้า ไม่รู้ว่าจะต้อง
รับผิดชอบเป็นเงินกี่สิบล้านบาท  จึงเห็นด้วยกับข้อเสนอให้โบนัสกรรมการคนละ 100,000.00 บาท และ
เจ้าหน้าที่ 2 เดือน 
  นายจารุวัฒน์  เรียบร้อย  สมาชิกเลขที่ 29787  สังกัด ปณ.วังเทวะเวสม์ อภิปรายว่า ท่าน
จัดสรรโบนสัมาถกูต้องตามกฎหมายคอืไม่เกิน 10% ของก�าไรสุทธ ิแต่ทัง้นีก้ต้็องมเีหตุผล ถ้าอ้างกฎหมาย
ทุกอย่าง  เรื่องของทุนส�ารองก็ต้องท�าตามกฎหมายด้วย ก่อนท่ีจะจัดสรรโบนัสให้กับกรรมการและ 
เจ้าหน้าที่ก็ต้องดูที่ผลงาน โดยผลงานตั้งแต่เข้ามาเม่ือปี 2559  คือ การแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการถอน
หุ้น ซึ่งท�าให้เกิดปัญหาผู้เกษียณถอนหุ้นไม่ได้ แล้วมาใช้วิธีขอลดทุน ประเด็นต่อมาคือท่านใช้ในส่วนของ
เงื่อนไขการช�าระหนี้ อาศัยกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติ ครม.  ก�าหนดให้สมาชิกช�าระหนี้แล้วต้องมี
เงินเหลือไม่น้อยกว่า 30%  ซึ่งท�าให้เกิดผลตามมาคือเกิดหนี้ NPL หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์  ท่านบอก
ว่าเป็นหนี้ที่สะสมมาก่อนแล้ว  4-5 ปี แต่ท�าไมท่านไม่แก้ไข และเมื่อก่อนสมาชิกเคยกู้ได้ทุก 2 – 3 เดือน 
ประเดน็สดุท้ายคอืคณะกรรมการชดุนีไ้ปลดิรอนสทิธใินการลงสมคัรรับเลือกต้ังเป็นกรรมการกองทนุส�ารอง
เลี้ยงชีพ  ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิทธิของประชาธิปไตย ผู้จัดการเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพสามารถสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถจะใช้มาตรการในการควบคุมดูแลผู้จัดการ
ได้ แต่ท่านใช้สิทธิในการห้ามเขา  
 การเสนอจัดสรรโบนัสไม่เกิน 10%  จ�านวนเงิน 10 ล้านบาทเศษนั้นท่านท�าถูกแล้ว ซึ่งจะไป
แบ่งปันกันอย่างไรก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการ  แต่ประเพณีที่ปฏิบัติกันมาทุกปีเป็นเวลา 46 ปีแล้ว คือ
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จะต้องบอกว่ากรรมการได้กี่แสน เจ้าหน้าที่ได้กี่เดือน แต่ท่านเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเพณีปฏิบัติ 
 นายสมบัติ  ทมถา  สมาชิกเลขที่ 21592 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า  ส�าหรับการท�างาน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวพันกับเงินตอบแทนโบนัส นั้น ในเรื่องการช�าระหนี้ของสมาชิกที่ช�าระช้าไป 1 – 2 
วัน ตอนสิ้นเดือน แต่ สอ.กสท. กลับแจ้งว่ายังไม่ได้ช�าระหนี้  เจ้าหน้าที่ควรจะตรวจสอบในเครื่องด้วยว่า
มีเงินช�าระเข้ามาแล้วหรือยัง  และอีกเรื่องหนึ่งคือการที่ สอ.กสท. แจ้งว่าตนเป็นผู้ไม่ได้รับเงินปันผลเฉลี่ย
คนื ทัง้ๆ ทีไ่ม่ได้ผดินดัช�าระหนี ้หรอืค้างช�าระหนีแ้ต่อย่างใด ซ่ึงเมือ่แจ้งผู้จัดการให้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น
ความผดิพลาดของเจ้าหน้าท่ี จงึขอให้ท�างานด้วยความระมดัระวงัมากกว่านี ้ การให้โบนสัถ้าแบ่งได้ กอ็ยาก
แยกคนที่ท�างานไม่ดีให้ได้โบนัสครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือน คนท�างานดีให้ 2 - 3 เดือน  และเรื่องที่สมาชิกไม่
ได้รบัเอกสารใบแจ้งเงนิปันผล สมาชกิเกษียณได้รบัเอกสารต่อเมือ่เลยก�าหนดเวลาแล้ว ซึง่ประธานได้ออก
หนังสือขยายเวลาไปให้อีกนั้น ขอให้ สอ.กสท.พิจารณาการว่าจ้างบริษัทผู้รับด�าเนินการให้ดีด้วย  
 นายบุญด ี โพธลิกัษณ์  สมาชกิเลขที ่30283 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า การจดัสรรก�าไร
สุทธิ 860 ล้านบาท  ท่านจัดสรรถูกต้องตามหลักนิติธรรม ตามหลักกฎหมายและข้อบังคับ โดยเสนอมาไม่
เกิน 10%  ซึ่งจะไม่ตัด แต่ขอให้ท่านใช้ดุลยพินิจในฐานะที่ท่านเป็นประธานว่า สิ่งที่สหกรณ์ด�าเนินการมา
ในปัจจุบันนี้ ผลงานเป็นอย่างไร ยังมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อีก 240 ล้านบาท ที่ต้องด�าเนินการ ซึ่งเพิ่ม
จากปีที่แล้ว 186 ล้านบาท เป็น 240 ล้านบาท  มีสมาชิกสัญญา R ผู้ค�้าประกันที่รับภาระแทนผู้กู้เพิ่มขึ้น
จากปีที่แล้ว แม้ว่าท่านจะพยายามให้สมาชิกได้รับเงินปันผล 5% แต่เมื่อท่านขอ 10% เพื่อไปจัดสรรให้
คณะกรรมการคนละ 250,000.00 บาท เจ้าหน้าที่ 2.5 เดือน  จึงขอเสนอใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม
พิจารณา  โดยให้คณะกรรมการได้รับ 200,000.00 บาท เจ้าหน้าที่ 2 เดือน 

ประธาน ขอให้ท่ีประชมุลงมตอินมัุตกิารจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี 2561  คือ เหน็ชอบให้จดัสรร
ก�าไรสทุธิประจ�าปีตามทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการเสนอ  หรอืให้คณะกรรมการด�าเนนิการไปพจิารณาใหม่ 

มติที่ประชุม
อนุมัติให้จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2561 จ�านวน 860,619,986.80 บาท ตามที่คณะกรรมการ

ด�าเนินการเสนอ (เห็นชอบการจัดสรรตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ จ�านวน 365 เสียง  ไม่เห็น
ชอบจ�านวน 90 เสียง และงดออกเสียงจ�านวน 3 เสียง)     
 จากนั้นประธาน ได้มอบหมายให้นายประพันธ์  ณ สงขลา รองประธานกรรมการด�าเนินการ   
คนที่ 1 ท�าหน้าที่ประธานที่ประชุมในระเบียบวาระการประชุมที่ 9

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�าปี 2562 
 นายประพันธ์ ณ สงขลา รองประธานกรรมการด�าเนินการ คนที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2562  ทั้ง 8 หมวด โดยให้พิจารณาสอบถามเป็นรายข้อตามล�าดับใน
แต่ละหมวด  ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือรายงานประจ�าปี 2561 หน้า 174 – 182  สรุปได้ดังนี้
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1) หมวดที่ 1 ค่าตอบแทนแรงงาน

หมวด/ประเภท
งบประมาณขอตั้งปี 2562 

 (บาท) 

 หมวดที่ 1 ค่าตอบแทนแรงงาน
 1.1   เงินเดือน/ค่าจ้าง 
 1.2   กองทุนสงเคราะห์/กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 1.3   ค่าใช้จ่ายส�าหรับการจัดประชุม
 1.4   ค่าตอบแทนที่ปรึกษา สอ.กสท.
 1.5   ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้าน IT 
 1.6   ค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก 
 1.7   ค่าสมนาคุณ 
 1.8   ค่าล่วงเวลา 
 1.9   ค่าปฏิบัติงานในวันหยุด
 1.10 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
 1.11 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
 1.12 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 1.13 เงินชดเชยกรณีเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ
 1.14 ค่าจ้างวิเคราะห์งานและอัตราก�าลัง

 

      45,000,000.00 
      24,000,000.00 
       3,000,000.00 
          250,000.00 
          200,000.00 
       4,800,000.00 
          270,000.00 
          860,000.00 

       800,000.00 
          360,000.00 
          180,000.00 
          870,000.00 
       5,500,000.00 
          300,000.00 

รวม     86,390,000.00 

การพิจารณาของที่ประชุม
 ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีสมาชิกอภิปรายให้ความเห็น สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
 นายสามาศ ประเสริฐป้ัน สมาชกิเลขที ่18789 สังกัด เกษียณอายุ เสนอขอตดังบประมาณ

ข้อ 1.1 เงินเดือน/ค่าจ้าง ในส่วนของการเพิ่มอัตราก�าลัง 
 นายณฐพล แสนสร้อย สมาชิกเลขที่ 37870 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า ตามที่ 

สอ.กสท. ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้มาศึกษาวิเคราะห์อัตราก�าลังของ สอ.กสท. ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
อย่างไรนั้น เห็นว่าอัตราก�าลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ได้ เพราะเป็นภาระผูกพันด้าน
ต้นทุนค่าตอบแทนแรงงาน และต้องพิจารณาค่าของงานว่าเหมาะสมกับจ�านวนคนท่ีมีอยู่หรือไม่อย่างไร
ด้วย อกีประเดน็หนึง่คอื ในวาระทีผ่่านมาได้มกีารขอมติทีป่ระชมุในลักษณะทีใ่ห้สมาชกิเสนอแล้วไม่มกีาร
ลงมติ การกระท�าเช่นนี้ชอบด้วยการลงมติในประเด็นปัญหาของที่ประชุมหรือไม่อย่างไร 
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 นายประพันธ์ ณ สงขลา รองประธานกรรมการด�าเนินการ คนที่ 1 ขอให้ที่ประชุมลงมติให้
ความเห็นชอบงบประมาณที่คณะกรรมการด�าเนินการและสมาชิกเสนอ ปรากฏผลการลงมติดังนี้

 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ                             จ�านวน  231 เสียง
เห็นชอบตามที่นายสามาศ ประเสริฐปั้น เสนอ                             จ�านวน     8 เสียง
งดออกเสียง                                                                    จ�านวน     0 เสียง

มติที่ประชุม
  1. เห็นชอบงบประมาณหมวดท่ี 1 ค่าตอบแทนแรงงาน ตามทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการเสนอ 
  2. อนุมัติงบประมาณหมวดที่ 1 ค่าตอบแทนแรงงาน เป็นเงิน  86,390,000.00 บาท

2) หมวดที่ 2 สวัสดิการเจ้าหน้าที่

หมวด/ประเภท
งบประมาณขอตั้งปี 2562 

 (บาท) 

หมวดที่ 2 สวัสดิการเจ้าหน้าที่
2.1 ค่าสงเคราะห์บุตร
2.2 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
2.3 ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร
2.4 ค่ารักษาพยาบาล
2.5 ค่าช่วยเหลือชุดท�างาน
2.6 ค่าช่วยเหลือค่าพาหนะเจ้าหน้าที่
2.7 ค่าเบี้ยประกันสังคม
2.8 ค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
2.9 ค่าช่วยเหลือประสบภัยธรรมชาติเจ้าหน้าที่
2.10 ค่าช่วยเหลือจัดงานศพเจ้าหน้าที่
2.11 ค่าช่วยเหลือจัดงานศพกรรมการและครอบครัว

 
           30,000.00 
         500,000.00 
             5,000.00 
       2,000,000.00 
         150,000.00 
         800,000.00 
         800,000.00 
           40,000.00 
         100,000.00 
         100,000.00

100,000.00

รวม    4,625,000.00 

 นายประพันธ์ ณ สงขลา รองประธานกรรมการด�าเนินการ คนที่ 1 ขอให้ที่ประชุมลงมติให้
ความเห็นชอบงบประมาณที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ ปรากฏผลการลงมติ ดังนี้

 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ จ�านวน  232 เสียง
ไม่เห็นชอบตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ จ�านวน     0 เสียง
งดออกเสียง จ�านวน     0 เสียง
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มติที่ประชุม
  1. เห็นชอบงบประมาณหมวดที ่2 สวสัดกิารเจ้าหน้าที ่ตามทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการเสนอ 
  2. อนุมัติงบประมาณหมวดที่ 2 สวัสดิการเจ้าหน้าที ่ เป็นเงิน  4,625,000.00 บาท

3) หมวดที่ 3 ค่าใช้สอยด�าเนินการ

หมวด/ประเภท
งบประมาณขอตั้งปี 2562 

 (บาท) 

หมวดที่ 3 ค่าใช้สอยด�าเนินการ
 3.1  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
 3.2  ค่าวัสดุเครื่องใช้ส�านักงาน 
 3.3  ค่าพิมพ์หนังสือรายงานประจ�าปี /ข้อบังคับ และ 

ระเบียบ
 3.4  ค่าประชาสัมพันธ์ 
 3.5  ค่าอากรแสตมป์ 
 3.6  ค่าเบี้ยประกันภัย 
 3.7  ค่าธรรมเนียมการส่งเงิน 
 3.8  ค่าบริการไปรษณีย์
 3.9  ค่ารับรองสมาชิกและผู้มาเยี่ยมชมกิจการ
 3.10 ค่ารางวัลเงินฝากประจ�าสินเพิ่มพูน
 3.11 ค่าสาธารณูปโภค
 3.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 3.13 ค่าน้�ามันเชื้อเพลิง
 3.14 ค่าถ่ายเอกสาร
 3.15 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 3.16 ค่าใช้จ่ายด�าเนินคดี
 3.17 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับธนาคาร
 3.18 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Web Site และระบบเครือข่าย
 3.19 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 3.20 ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ
 3.21 ค่าจัดเก็บเอกสาร

 
       3,200,000.00 
         220,000.00 
         600,000.00

       
500,000.00 

           10,000.00 
         300,000.00 
       1,500,000.00 
       3,300,000.00 
         400,000.00 
           10,000.00 
       2,200,000.00 
       3,000,000.00 
         200,000.00 
         500,000.00 
         200,000.00 

      15,000,000.00 
         800,000.00 
         500,000.00 
         200,000.00         

300,000.00 
3,000,000.00

รวม   35,940,000.00 

 



62

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

 นายสามาศ ประเสริฐปั้น สมาชิกเลขที่ 18789 สังกัด เกษียณอายุ เสนอให้ปรับลดงบ
ประมาณข้อ 3.3  ค่าพิมพ์หนังสือรายงานประจ�าปี /ข้อบังคับ และระเบียบ ลงเหลือ 400,000.00 บาท

 นายภาสพงศ์ บุรีภักดี  สมาชิกเลขที่ 21808 สังกัด เกษียณอายุ เสนอว่า สอ.กสท. 
ควรเปิดอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการ” ให้กับสมาชิก ซึ่งจะท�าให ้การพิจารณาใน
ระเบียบวาระนี้ คณะกรรมการไม่ต้องอ่านงบประมาณในแต่ละหมวดทุกตัวอักษร เพียงแต่ถาม
ว่างบประมาณในแต่ละหมวดนั้น ที่ประชุมเห็นชอบด้วยหรือไม่ ถ้าไม่เห็นชอบก็พิจารณาแต่ตรง
จุดน้ัน เพื่อจะได้เร็วขึ้น 

 นายประพันธ์ ณ สงขลา รองประธานกรรมการด�าเนินการ คนที่ 1 ขอให้ที่ประชุมลงมติให้
ความเห็นชอบงบประมาณที่คณะกรรมการด�าเนินการและสมาชิกเสนอ ปรากฏผลการลงมติดังนี้

 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ จ�านวน  216 เสียง
เห็นชอบตามที่นายสามาศ ประเสริฐปั้น เสนอ  จ�านวน     8 เสียง
งดออกเสียง จ�านวน     0 เสียง

มติที่ประชุม
  1. เหน็ชอบงบประมาณหมวดที ่3 ค่าใช้สอยด�าเนนิการ ตามท่ีคณะกรรมการด�าเนินการเสนอ 
  2. อนุมัติงบประมาณหมวดที่ 3 ค่าใช้สอยด�าเนินการ เป็นเงิน  35,940,000.00 บาท

4) หมวดที่ 4 ค่าประชุม สัมมนาและสวัสดิการ

หมวด/ประเภท
งบประมาณขอตั้งปี 2562 

 (บาท) 

 หมวดที่ 4 ค่าประชุม สัมมนาและสวัสดิการ
 4.1 ค่าประชุมใหญ่
 4.2 ค่าประชุมสัมมนาระหว่างที่ปรึกษา/คณะ
  กรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่
 4.3 ค่าประชุมสัมมนาสมาชิกที่เป็นตัวแทน/
  สมาชิก/ผู้เกษียณส่วนภูมิภาค 10 เขต 
 4.4 ค่าประชุมสัมมนาสมาชิกที่เป็นตัวแทน/
  สมาชิก/ผู้เกษียณส่วนกลาง
 4.5 ค่าประชุมสัมมนาร่วมกับองค์กรต่างๆ
 4.6 ค่าศึกษาอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
 4.7 ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม(ตามที่จ่ายจริง)
 4.8 ค่าเงินสงเคราะห์คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม

 
50,000,000.00

300,000.00
 

3,000,000.00
 

700,000.00
200,000.00
300,000.00

32,000,000.00
7,000,000.00

  (ตามที่จ่ายจริง)  
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หมวด/ประเภท
งบประมาณขอตั้งปี 2562 

(บาท)

 4.9 ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิกกรณีทุพพลภาพจาก 300,000.00

  อุบัติเหตุ/เจ็บป่วย (ตามที่จ่ายจริง)  

 4.10 ค่าเงินสงเคราะห์บุตร หรือบิดา มารดาของ 10,000,000.00

  สมาชิกถึงแก่กรรม (ตามที่จ่ายจริง)  

 4.11 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางของสมาชิกเข้า 
  ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีและเข้าร่วมประชุมสัมมนา

600,000.00

 4.12 ค่าส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพให้แก่สมาชิก 500,000.00

 4.13 ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ       
(ตามที่จ่ายจริง) 

 4.14 ค่าช่วยเหลือตรวจสุขภาพสมาชิกสูงอายุ

10,000,000.00

7,500,000.00

รวม   122,400,000.00 

 นายสามาศ  ประเสริฐปั้น สมาชิกเลขที่ 18789 สังกัด เกษียณอายุ เสนอให้ปรับเพิ่มและ
ปรับลดงบประมาณประเภทต่างๆ ดังนี้

 - ให้ปรบัเพิม่งบประมาณ ข้อ 4.1 ค่าประชมุใหญ่ จาก 50 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท  โดยให้ 
สอ.กสท. จ่ายค่าพาหนะในการเดนิทางเข้าร่วมประชุมใหญ่ให้สมาชกิเพิม่ขึน้ จากเดมิคนละ 2,000.00 บาท  
เป็น  2,500.00 บาท โดยเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป

 - ให้ปรับลดงบประมาณ ข้อ 4.13 ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ จาก  
10 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท        

 - ให้ปรบัเพิม่งบประมาณ ข้อ 4.14 ค่าช่วยเหลอืตรวจสขุภาพสมาชกิสงูอาย ุจาก 7.5 ล้านบาท  
เป็น 8.5 ล้านบาท โดยให้ สอ.กสท. จ่ายเงินช่วยเหลือตรวจสุขภาพสมาชิกสูงอายุเพ่ิมข้ึนเป็นรายละ 
2,000.00 บาท 

 นายภาสพงศ์ บุรีภักดี  สมาชิกเลขที่ 21808 สังกัด เกษียณอายุ อภิปรายว่า ไม่
เห็นด้วยกับการจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่ให้สมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 2,500.00 บาท  
เนื่องจากจะท�าให้มีผลกระทบกับเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนและการจัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์ต่างๆ  
การมาเข้าร่วมประชุมใหญ่ไม่ใช่การมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ แต่จะต้องหลอมละลายความคิดเห็นให้
องค์กรขับเคลื่อนไปได้โดยไม่กระทบกระเทือน ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 นายประพันธ์ ณ สงขลา รองประธานกรรมการด�าเนินการ คนที่ 1 ขอให้ที่ประชุมลงมติให้
ความเห็นชอบงบประมาณที่คณะกรรมการด�าเนินการและสมาชิกเสนอ ปรากฏผลการลงมติ ดังนี้
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 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ จ�านวน  210 เสียง
เห็นชอบตามที่นายสามาศ ประเสริฐปั้น เสนอ  จ�านวน     7 เสียง
งดออกเสียง จ�านวน     1 เสียง

มติที่ประชุม
 1. เห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 4 ค่าประชุม สัมมนาและสวัสดิการ ตามที่คณะกรรมการ
ด�าเนินการเสนอ 
 2. อนมุตังิบประมาณหมวดท่ี 4 ค่าประชมุ สมัมนาและสวสัดิการ เป็นเงิน 122,400,000.00 บาท

5) หมวดที่ 5 ค่าบ�ารุงรักษา

หมวด/ประเภท
งบประมาณขอตั้งปี 2562 

 (บาท) 

 หมวดที่ 5 ค่าบ�ารุงรักษา
 5.1 ค่าบ�ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 5.2 ค่าบ�ารุงรักษาและซ่อมเครื่องปรับอากาศ
 5.3 ค่าบ�ารุงรักษาและซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์
 5.4 ค่าบ�ารุงรักษาและซ่อมอาคารส�านักงาน
 5.5 ค่าบ�ารุงรักษาและซ่อมยานพาหนะ

 
       1,000,000.00 
          260,000.00 
          50,000.00 

       1,000,000.00 
          120,000.00 

รวม      2,430,000.00 

 นายประพันธ์ ณ สงขลา รองประธานกรรมการด�าเนินการ คนที่ 1 ขอให้ที่ประชุมลงมติให้
ความเห็นชอบงบประมาณที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ ปรากฏผลการลงมติ ดังนี้

 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ จ�านวน  207 เสียง
ไม่เห็นชอบตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ จ�านวน     0 เสียง
งดออกเสียง จ�านวน     1 เสียง

มติที่ประชุม
 1. เห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 5 ค่าบ�ารุงรักษา ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ 
 2. อนุมัติงบประมาณหมวดที่ 5 ค่าบ�ารุงรักษา เป็นเงิน 2,430,000.00 บาท



65

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

6) หมวดที่ 6 ค่าพัฒนาระบบ IT

หมวด/ประเภท
งบประมาณขอตั้งปี 2562 

 (บาท) 

 6.1  ค่าพัฒนาโปรแกรมและพัฒนา IT
 6.2  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ SMS
 6.3 ค่าเช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูลส�ารอง (DRC)
 6.4 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Antivirus
 6.5 ค่าพัฒนาปรับปรุงและส�ารองข้อมูลระบบ  ATM ,
  ระบบการจัดการผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ สอ.กสท.

       500,000.00 
          250,000.00 
       3,200,000.00 
          150,000.00 
       2,600,000.00 

รวม      6,700,000.00 

 นายประพันธ์ ณ สงขลา รองประธานกรรมการด�าเนินการ คนที่ 1 ขอให้ที่ประชุมลงมติให้
ความเห็นชอบงบประมาณที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ ปรากฏผลการลงมติ ดังนี้

 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ  จ�านวน  210 เสียง
ไม่เห็นชอบตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ จ�านวน     0 เสียง
งดออกเสียง จ�านวน     0 เสียง

มติที่ประชุม
 1. เห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 6 ค่าพัฒนาระบบ IT ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ
 2. อนุมัติงบประมาณหมวดที่ 6 ค่าพัฒนาระบบ IT เป็นเงิน 6,700,000.00 บาท



66

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

  7) หมวดที่ 7 ค่าครุภัณฑ์

หมวด/ประเภท
งบประมาณขอตั้งปี 2562 

 (บาท) 

 หมวดที่ 7 ค่าครุภัณฑ์
 7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 7.2 เครื่องค�านวณเลข
 7.3 เครื่องนับธนบัตร
 7.4 ตู้เก็บเอกสาร 
 7.5 ตู้เซฟ
 7.6 PASSBOOK
 7.7 ค่ากล้องบันทึกวิดีโอพร้อมอุปกรณ์เสริม
 7.8 รถตู้
 7.9 เครื่องโทรสาร
 7.10 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เข้า-ออกประตู
 7.11 เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น
  ส�าหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 7.12 นาฬิกายาม
 7.13 เครื่องพิมพ์ Dot Metrix

 
          700,000.00

-
          120,000.00 
           50,000.00 

50,000.00
           50,000.00

           -
       -

50,000.00
145,000.00
950,000.00

20,000.00
15,000.00

รวม      2,150,000.00 

 
 นายประพันธ์ ณ สงขลา รองประธานกรรมการด�าเนินการ คนที่ 1 ขอให้ที่ประชุมลงมติให้

ความเห็นชอบงบประมาณที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ ปรากฏผลการลงมติ ดังนี้
 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ  จ�านวน  218 เสียง

ไม่เห็นชอบตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ จ�านวน     0 เสียง
งดออกเสียง จ�านวน     0 เสียง

มติที่ประชุม
 1. เห็นชอบงบประมาณหมวดที่ 7 ค่าครุภัณฑ ์ ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ 
  2. อนุมัติงบประมาณหมวดที่ 7 ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 2,150,000.00 บาท
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 8) หมวดที่ 8 เงินส�ารองกรณีเร่งด่วน

หมวด/ประเภท
งบประมาณขอตั้งปี 2562 

 (บาท) 

 8.1 เงินส�ารองกรณีเร่งด่วน        3,000,000.00 

รวม      3,000,000.00 

 นายประพันธ์ ณ สงขลา รองประธานกรรมการด�าเนินการ คนที่ 1 ขอให้ที่ประชุมลงมติให้
ความเห็นชอบงบประมาณที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ ปรากฏผลการลงมติ ดังนี้

 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ  จ�านวน  215 เสียง
ไม่เห็นชอบตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ จ�านวน     0 เสียง
งดออกเสียง จ�านวน     1 เสียง

มติที่ประชุม
 1. เหน็ชอบงบประมาณหมวดที ่8 เงนิส�ารองกรณเีร่งด่วน  ตามทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการเสนอ 
 2. อนุมัติงบประมาณหมวดที่ 8 เงินส�ารองกรณีเร่งด่วน  เป็นเงิน  3,000,000.00 บาทก
  3. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2562  จ�านวน 8 หมวด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
263,635,000.00 บาท  โดยให้ถัวจ่ายในหมวดเดียวกันได้และให้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ยกเว้นหมวด
ครุภัณฑ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องรับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ / รายงานผลการ
ด�าเนินงานประจ�าปี 2561

 ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้จัดการเป็นผู ้น�าเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม 
 10.1 เรื่องสมาชิกเข้าใหม่และออกจาก สอ.กสท. 
                 ผู้จัดการ รายงานการรับสมาชิกเข้าใหม่และการออกจาก สอ.กสท. ในระหว่างปี 2561 
ให้ที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจ�าปี 2561 หน้า 185 สรุปได้ดังนี้

        สมาชิกเมื่อวันที่  31 ธันวาคม  2560 จ�านวน  28,883 คน
บวก   สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี    1,224  คน
หัก    สมาชิกออกจาก สอ.กสท. ในระหว่างปี โดยสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

                -ลาออกจาก สอ.กสท.    353 คน
                -ถูกปลดออก  ให้ออก  และไล่ออกจากงาน   187   คน
                -ถึงแก่กรรม     151 คน

 สมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม  2561      มีจ�านวนทั้งสิ้น    29,416 คน
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 10.2 เรื่องผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561
           ผู้จัดการ รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 ของ สอ.กสท. ให้ที่ประชุมรับทราบ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจ�าปี 2561  ตั้งแต่หน้า 185 - 189  สรุปได้ดังนี้
ผลประกอบการระหว่างปี 2561

รายการ

(บาท)

ปี 2561

(บาท)

ปี 2560

(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท)

1. ทุนเรือนหุ้น

2. เงินรับฝาก ณ สิ้นปี

3. เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี

4. รับช�าระคืนเงินกู้ระหว่างปี

5. เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ

6. ทุนด�าเนินการ

7. ทุนส�ารองและทุนอื่นๆ

8. ก�าไรสุทธิ

13,977,033,700.00

10,332,435,231.35

20,930,829,076.14

20,720,750,149.66

24,859,655,520.05

26,942,589,721.28

1,414,858,530.22

860,619,986.80

13,912,225,890.00

10,090,244,463.34

23,914,139,506.95

23,103,183,805.90

24,661,522,641.72

26,526,512,352.97

1,327,359,276.57

847,353,528.15

64,807,810.00

242,190,768.01

(2,983,310,430.81)

(2,382,433,656.24)

198,132,878.33

416,077,368.31

87,499,253.65

13,266,458.65

                                                 
           

ผลการด�าเนินงาน
การจ่ายเงินสงเคราะห ์
             ในปี 2561 สอ.กสท. ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกกรณีต่างๆ ดังนี้
 1. สมาชิกถึงแก่กรรม  จ�านวน    136   ราย เป็นเงิน  26,450,000.00    บาท
 2. คู่สมรสถึงแก่กรรม  จ�านวน      72 ราย เป็นเงิน    7,125,000.00    บาท
 3. บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม จ�านวน    640   ราย เป็นเงิน    6,400,000.00    บาท
 4. สมาชิกทุพพลภาพ  จ�านวน       1 ราย เป็นเงิน        15,000.00    บาท
 5. สมาชิกประสบภัยพิบัติ จ�านวน    252   ราย เป็นเงิน    1,920,270.00    บาท
  ประกอบด้วย
  5.1  ประสบอุทกภัย  จ�านวน     238 ราย เป็นเงิน    1,760,200.00    บาท
  5.2  ประสบวาตภัย  จ�านวน        9 ราย เป็นเงิน         68,870.00   บาท
  5.3  ประสบอัคคีภัย  จ�านวน        5 ราย เป็นเงิน         91,200.00   บาท
      6.  ช่วยเหลอืค่าตรวจสขุภาพสมาชิกสงูอาย ุ จ�านวน  4,134  ราย  เป็นเงนิ      6,201,000.00   บาท



69

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน ์
            ในปี 2561 สอ.กสท. ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิก 
และจ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,860,470.00 บาท ประกอบด้วย

 1. จ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก  จ�านวน 790 ทุน  เป็นเงิน  1,575,000.00  บาท 
            2. จ่ายเงินบริจาคร่วมการกุศลและเพื่อสาธารณประโยชน์
                ให้แก่หน่วยงานต่างๆ จ�านวน 30 รายการ                    เป็นเงิน     285,470.00  บาท 
การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพแก่สมาชิก
            ในปี 2561 สอ.กสท. จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิก จ�านวน 6 หลักสูตร รวม 11 ครั้ง  

  นายบัณฑิต บุญกลั่น สมาชิกเลขที่ 19571 สังกัด ปร.กสท ให้ความเห็นว่า  ขอติติงการ
ด�าเนินงานของ สอ.กสท. ในปีนีว้่า สมาชิกได้รับแบบฟอร์มใบแจ้งปันผลเฉลี่ยคืนจาก สอ.กสท. ล่าช้ามาก 
จึงขอเสนอให้ปีต่อไปจัดส่งให้เร็วขึ้นด้วย
            ผู้จัดการ ชี้แจงว่า สอ.กสท. ได้จ้างบริษัทเอกชนให้เป็นผู้จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งปันผลเฉลี่ยคืน  
ซึ่งบริษัทแจ้งว่าได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  ซึ่งเมื่อได้รับการร้องเรียน
จากสมาชิกว่ายงัไม่ได้รบัเอกสาร  สอ.กสท. จงึตรวจสอบกบับรษิทัและได้รบัการชีแ้จงว่าเกดิความผดิพลาด
ในการประสานงานระหว่างบริษัทผู้จัดพิมพ์กับบริษัทที่ส่งเอกสาร  ซึ่งในปีต่อไป สอ.กสท. จะก�าชับบริษัท
ผู้รับจ้างให้ด�าเนินการด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

นายอารยะ บุณยากร สมาชิกเลขที่ 21317 สังกัด วร.กสท ให้ความเห็นว่า  ตามที่ สอ.กสท. 
ได้แจกกระเป๋าครบรอบ 48 ปี สอ.กสท. ให้สมาชิกทุกคนนั้น ไม่เห็นด้วย  อยากให้พิจารณาเป็นหุ้นโดย
โอนเข้าบัญชีของสมาชิกแต่ละคนจ�านวน 10 หุ้น หรือ 20 หุ้น แล้วแต่จะพิจารณา เหมือนครั้งๆ ก่อนที่
เคยกระท�ามา

ประธาน ชี้แจงว่า  การจัดท�ากระเป๋าแจกให้แก่สมาชิก นั้น เป็นเรื่องที่ สอ.กสท. ได้ขออนุมัต ิ
งบประมาณจากที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวาระที่ สอ.กสท. ครบรอบ 48 ปี โดยเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนนิงานเพือ่สร้างความกลมเกลยีว ความสามัคคใีนหมูส่มาชกิ และเพ่ือให้สมาชกิได้เกบ็เป็นทีร่ะลึก   
ซ่ึงไม่ใช่ว่าจะจดัท�าทกุปี แล้วแต่คณะกรรมการจะเหน็ชอบแล้วน�าเสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่ เม่ือทีป่ระชมุใหญ่
เหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการเสนอแล้ว คณะกรรมการกไ็ปจดัท�าและน�ามาแจกให้สมาชกิในวนันีแ้ทนการ
จัดส่งไปให้  ส�าหรับกระเป๋าส่วนที่เหลือที่สมาชิกยังไม่ได้มารับ สอ.กสท. จะจัดส่งไปให้ที่บ้านต่อไป

มติท่ีประชุม
          ที่ประชุมรับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2561
 ประธาน ได้มอบหมายให้นายแสงประทีป น�าจิตรไทย ผู้แทนผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นผู้น�าเสนอ
ระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม       
 นายแสงประทีป น�าจิตรไทย ผู้แทนผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
ประจ�าปี 2561 ให้ท่ีประชุมรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจ�าปี 2561  
หน้า 193 - 197  ประกอบด้วยรายการต่างๆ สรุปได้ดังนี้        

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
3. ตรวจสอบด้านการบริหารงาน

3.1 การบริหารงานทั่วไป                          
                3.2  การจัดการด้านการเงินและการบัญชี                          

4.  การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการควบคุมภายใน     
5.  ผลการด�าเนินงาน

     ปี 2561 สหกรณ์มีผลการด�าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยผลการด�าเนินงานในรอบปี 
ทางบัญชีและฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

 5.1  สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี  28,883 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มข้ึน 1,224 คน 
ออกจากสหกรณ์  691 คน  สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 29,416 คน  ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนด�าเนินงาน 
ทั้งสิ้น 26,942,589,721.28 บาท สูงกว่าปีก่อน  416,077,368.31 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.57 และ
ในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 1,473,813,622.59 บาท ค่าใช้จ่าย  613,193,635.79 บาท มีก�าไรสุทธิ  
860,619,986.80 บาท หรือ เป็นร้อยละ 58.39 ของรายได้ทั้งสิ้น หรือร้อยละ 58.55 ของรายได้ดอกเบี้ย
และผลตอบแทนจากการลงทุน (รายได้หลัก) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13,266,458.65 บาท หรือ เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 1.57    

 5.2  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จ�านวน 3,149,918.56 บาท ถูกต้องตรงตาม
บัญชี การรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินสด ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด มีบางครั้งเก็บเงินไว้เกิน
กว่าทีก่�าหนด เน่ืองจากสมาชกิน�าเงนิฝากช่วงใกล้เวลา 15.30 น. จงึน�าเงนิฝากธนาคารไม่ทนั แต่ได้น�าฝาก
ในวนัรุ่งขึน้ ไม่มีการเกบ็รกัษาเกนิกว่าระเบยีบเป็นเวลานานหลายวนัตดิต่อกันแต่อย่างใด ซึง่แต่ละคราวได้
แจ้งให้คณะกรรมการทราบและให้ความเห็นชอบ

 อนึ่ง รายจ่ายของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ ควรแก่เหตุผล และเป็นไปตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ
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 5.3 สหกรณ์รับฝากเงิน  4 ประเภท  ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือ คือ
( 1 )  ออมทรัพย์   จ�านวนเงิน                 58,521,936.55  บาท
( 2 )  ออมทรัพย์พิเศษ  จ�านวนเงิน             4,098,467,692.71  บาท
( 3 )  ประจ�าสินเพิ่มพูน  จ�านวนเงิน              169,000.00  บาท
( 4 )  ประจ�า      จ�านวนเงิน      5,598,676,602.09  บาท
รวมเงินรับฝากสมาชิก    จ�านวนเงิน      9,755,835,231.35  บาท
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น (ประจ�า)   จ�านวนเงิน        576,600,000.00  บาท
      รวมเงินรับฝาก  จ�านวนเงิน      10,332,435,231.35 บาท 

 เทยีบกบัวนัสิน้ปีก่อนเพิม่ขึน้จ�านวน  242,190,768.01 บาท หรือเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 2.40
        การปฏิบัติในการรับฝากและถอนเงิน รัดกุม ปลอดภัยและถูกต้อง  การค�านวณดอกเบี้ยเงิน
รับฝากเป็นไปตามประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 5.4  ทุนเรือนหุ้น  วันต้นปี มีจ�านวนเงิน 13,912,225,890.00 บาท มียอดคงเหลือ  
ณ วันสิ้นปี จ�านวนเงิน 13,977,033,700.00 บาท สูงกว่าปีก่อนเป็นเงิน  64,807,810.00 บาท หรือสูงขึ้น 
เป็นร้อยละ 0.47

 5.5 ด้านสินเชื่อ  
 5.5.1  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกในระหว่างปี ดังนี้

( 1 ) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จ�านวน  35,918  สัญญา จ�านวนเงิน  9,288,253,163.91 บาท หรือ 44.38 %
( 2 ) เงินกู้สามัญ            จ�านวน  17,395  สัญญา จ�านวนเงิน 11,274,372,568.03 บาท หรือ 53.86 %                      
( 3 ) เงินกู้พิเศษ           จ�านวน      238  สัญญา จ�านวนเงิน     368,203,344.20 บาท หรือ  1.76 %                                                                          

          รวม    53,551  สัญญา จ�านวนเงิน 20,930,829,076.14 บาท หรือ  100 %
ณ วันสิ้นปี  มีลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือประกอบด้วย

( 1 )  ลูกหนี้ระยะสั้น จ�านวนเงิน   5,054,966,784.11 บาท หรือ 20.33 %
( 2 )  ลูกหนี้ระยะยาว  จ�านวนเงิน  19,574,940,587.29 บาท หรือ 78.75 %
                      รวมเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ทั้งสิ้น                  24,629,907,371.40 บาท หรือ 99.08 % 

 5.5.2  วันสิ้นปี 2561 สหกรณ์มีลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 52,818,500.00 บาท  
ลูกหน้ีระหว่างด�าเนินคดี 60,708,314.13 บาท ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 116,221,334.52 บาท รวม 
229,748,148.65 บาท หรอืเป็นร้อยละ 0.92 ของลกูหน้ีเงนิให้กูค้งเหลอืสิน้ปีทัง้สิน้ 24,859,655,520.05 บาท 

 ในวนัสิน้ปี ด้านการจดัหาเงนิทนุ  สหกรณ์มเีงินรับฝากเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 329,945,768.01 บาท  
ทนุเรอืนหุ้นเพ่ิมขึน้จากปีก่อน  64,807,810.00 บาท ท�าก�าไร  860,619,986.80 บาท จงึเหน็ได้ว่าสหกรณ์
เติบโตขึ้นโดยทุนด�าเนินงานของสหกรณ์  ณ วันสิ้นปีมีถึง  26,942,589,721.28 บาท สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 
1.57 ซึ่งแหล่งเงินทุนภายในของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.22 
ของทุนด�าเนินการ
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6. ข้อสังเกตและเสนอแนะที่ส�าคัญซึ่งสหกรณ์ได้แก้ไขเพื่อการควบคุมภายในที่ดี
        ได้เสนอแนะฝ่ายจัดการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานการ

เป็นหนี้ทั้งผู้กู้ และผู้ค�้าประกัน ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนดไว้  หากรายใดยังไม่ครบถ้วนแล้ว  
ให้รีบด�าเนินการจัดท�าให้ครบถ้วนเรียบร้อยต่อไป

       ตามข้อสังเกตข้างต้น  ทั้งฝ่ายจัดการและฝ่ายคณะกรรมการได้จัดการแก้ไขไปแล้ว
 อนึ่ง สหกรณ์ได้รายงานเรื่องการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินรับฝากประจ�าเดือนให ้

นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2550 ด้วยแล้ว

นายสามาศ ประเสริฐปั้น  สมาชิกเลขที่ 18789  สังกัด เกษียณอายุ สอบถามว่า ตามที่  
นายแสงประทีป น�าจติรไทย ผูแ้ทนผู้ตรวจสอบกจิการ ได้เคยกล่าวในทีป่ระชมุใหญ่ ตามทีป่รากฏในหนงัสอื
รายงานกิจการประจ�าปี 2561 หน้า 39 ว่า เงินที่ไม่มีต้นทุนคือเงินทุนส�ารอง  จึงขอสอบถามว่าการน�าเงิน
ทนุส�ารองมาปล่อยกูน้ัน้ เป็นการกระท�าทีถ่กูต้องตามกฎหมายหรอืไม่ เพราะพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 
2542 มาตรา 61 บอกว่าเงนิตวันี ้จะถอนได้ใน 2 กรณเีท่านัน้คอื เพือ่ชดเชยการขาดทนุหรือเพือ่จดัสรรเข้า
บญัชทีนุส�ารองให้แก่สหกรณ์ทีจ่ดัตัง้ใหม่ และข้อบงัคบั สอ.กสท. ข้อ 30 กก็�าหนดในเรือ่งนีไ้ว้เช่นเดยีวกนัว่า 
ทนุส�ารองนีจ้ะถอนจากบญัชไีด้เพือ่ชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกดิขึน้ หรือเพ่ือจัดสรรเข้าบญัชทุีนส�ารอง
ให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม ฉะนั้น การที่น�าทุนส�ารองไปปล่อยกู้แล้วบอก
ว่าเป็นเงินทีไ่ม่มีต้นทนุ จึงถกูต้องตามข้อบงัคบัหรอืถูกต้องตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 หรอืไม่
 นายแสงประทีป น�าจิตรไทย ผู้แทนผู้ตรวจสอบกิจการ  ตอบชี้แจงว่า ตามกฎหมายหรือ
ตามข้อบังคับได้ก�าหนดให้สหกรณ์จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนส�ารองอันดับแรก ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละสบิของก�าไรสทุธ ิเพือ่ความมัน่คงของสหกรณ์และเพือ่ชดเชยการขาดทนุ สหกรณ์จะไม่จดัสรรไม่ได้  
ทุนส�ารองนี้มีไว้เพื่อชดเชยการขาดทุนเท่านั้น ถ้ามีก�าไรก็เพิ่มทุนส�ารอง หากขาดทุนจึงจะไปลดทุนส�ารอง  
ทุนส�ารองจะลดได้กต่็อเมือ่น�าไปชดเชยการขาดทุน คอืเมือ่สหกรณ์มกี�าไร กน็�าไปแจกให้กบัสมาชกิ แต่เมือ่
สหกรณ์ขาดทนุ แทนท่ีจะเรยีกจากสมาชกิให้มาช่วยกัน กเ็อาทนุส�ารองนีม้าชดเชยการขาดทนุ ส�าหรบัการ
ลดทุนส�ารองนั้น ตามกฎหมายบอกว่าจะลดได้ก็ต่อเมื่อชดเชยการขาดทุนเท่านั้น ทุนส�ารองของเราจึงไม่
ลด มีแต่เพิ่มขึ้นทุกปีๆ  
 ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทุนส�ารองก็ดี หนี้สงสัยจะสูญก็ดีไม่ได้เป็นเงินสด แต่เป็นทางระบบ
บญัช ีอย่างเช่นเราน�าเงนิก�าไรมาส�ารอง แทนท่ีจะน�าไปจ่ายปันผลเฉลีย่คนื กน็�ามาตดัเข้าอยูใ่นระบบบัญชี
ของสหกรณ์ แต่ต่อไปหากสหกรณ์ขาดทนุหุ้นแล้ว กน็�าทนุส�ารองนีม้าชดเชย ส่วนประเดน็ของหนีส้งสัยจะ
สญูทีไ่ด้ตัง้ไว้นัน้ หากต่อไปเราเรยีกเกบ็หนีไ้ด้ กโ็ยกเงนินีไ้ปเป็นก�าไรของปีหน้าต่อไป ระบบพวกนีเ้ป็นเรือ่ง
ทางระบบบัญชีเท่านั้น  สหกรณ์น�าไปปล่อยกู้ได้

มติท่ีประชุม
            ที่ประชุมรับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2562   
ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้จัดการเป็นผู้น�าเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

     ผู้จัดการ  แถลงว่า  ข้อบังคับ สอ.กสท. ข้อ  83 ผู้ตรวจสอบกิจการ ก�าหนดว่า “ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี      
การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการ
ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นท่ีได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จ�านวน
หนึ่งคน หรือหนึ่งนิติบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์” 

   ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ที่ประชุมใหญ่ได้มี
มติเลือกตั้งนางเนตรนภางค์ น�าจิตรไทย เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ สอ.กสท. ประจ�าปี 2561 อัตราค่า
บริการตรวจสอบเป็นเงิน 360,000.00 บาท  

 ส�าหรับการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2562  มีผู้ตรวจสอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนกับ   
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และผู ้ตรวจสอบกิจการที่ผ ่านการอบรมจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย จ�ากัด เสนอบริการตรวจสอบกิจการมายัง สอ.กสท. จ�านวน 3 ราย  ดังนี้
 1. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง โดยนายสมบัติ  มีเวช เสนอราคา  360,000.00  บาท  
 2. นางนภัสสร สุดลาภา และนางสาวสุกัญญา มงคลวรกิจชัย  เสนอราคา  390,000.00  บาท  
 3. ส�านักงานบัณฑูร และเพื่อน โดยนายบัณฑูร ชุนสิทธิ์     เสนอราคา  420,000.00   บาท  

คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาแล้วขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งห้างหุ้นส่วน
จ�ากัด แสง.พ.ีท.ีเทรดดิง้ โดยนายสมบัต ิ มเีวช เป็นผู้ตรวจสอบกจิการประจ�าปี 2562  ค่าบรกิารตรวจสอบ  
เป็นเงิน 360,000.00 บาท โดยให้นางนภัสสร สุดลาภา และนางสาวสุกัญญา มงคลวรกิจชัย เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการส�ารอง  ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือรายงานประจ�าปี 2561 หน้า 204 - 205  
            
มติที่ประชุม

 เลือกตั้งห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง โดยนายสมบัติ  มีเวช  ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของ สอ.กสท. ประจ�าปี 2562  อตัราค่าบรกิารตรวจสอบ จ�านวน 360,000.00 บาท  และเลอืกนางนภสัสร 
สุดลาภา และนางสาวสุกัญญา มงคลวรกิจชัย ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส�ารอง อัตราค่าบริการตรวจสอบ 
จ�านวน 390,000.00 บาท  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระท่ี 13 เร่ืองพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี   
ประจ�าปี 2562 

 ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้จัดการเป็นผู ้น�าเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม 
ผูจ้ดัการ แถลงว่า ข้อบงัคบั สอ.กสท. ข้อ 25 การตรวจสอบบญัช ีก�าหนดว่า “บญัชขีองสหกรณ์

น้ันต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง”



74

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

 ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ที่ประชุมใหญ่ได้มี
มติเลือกบริษัท ส�านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ากัด โดยนายวิโรจน์ นริศวรานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียนที่ 3748 เป็นผู้สอบบัญชี สอ.กสท. ประจ�าปี 2561 และก�าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
เป็นเงิน 190,000.00 บาท
            ส�าหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562  มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอบริการตรวจสอบบัญชีมายัง สอ.กสท. จ�านวน 3 ราย ดังนี้ 
 1.  บริษัท ส�านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ากัด           เสนอราคา  180,000.00 บาท 
 2. บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ�ากัด         เสนอราคา   200,000.00 บาท
 3. ส�านักงานสอบบัญชี เอส.พี.  เสนอราคา   201,000.00 บาท

คณะกรรมการด�าเนนิการพจิารณาแล้วขอเสนอให้ทีป่ระชมุใหญ่พจิารณาเลอืกบรษิทั ส�านกังาน
สามสบิสี ่ออดติ จ�ากดั โดยนายวโิรจน์ นรศิวรานนท์ ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขทะเบยีนท่ี 3748 หรือ นางสาว
กมลทิพย์ สุทธิพินิจธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 2903 เป็นผู้สอบบัญชี สอ.กสท.ประจ�าปี 
2562 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงิน 180,000.00 บาท  และให้บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี  
จ�ากัด โดย ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 5889 เป็นผู้สอบบัญชี
ส�ารอง ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบการเสนอบริการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ดังนี้ 

ข้อก�าหนดการเสนอราคา
บริษัท ส�านักงานสามสิบ

สี่ ออดิต จ�ากัด
บริษัท เอ็น.เอส.เค.      
สอบบัญชี จ�ากัด

ส�านักงาน              
สอบบัญชี เอส.พี.

1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจ
สอบบัญชี
    - จ�านวนครั้งที่เข้าตรวจ
สอบ

    - จ�านวนผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชี

- เข้าตรวจสอบในวัน
ท�าการปกติ และเต็มเวลา
ประมาณปีละ 6 ครั้ง ครั้ง
ละ 3 – 5 วัน

- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ระหว่าง   3 - 5 คน และ
ผู้ตรวจสอบอาวุโส 
ที่มีความช�านาญงาน

- เข้าตรวจสอบ
ประมาณปีละ 6 ครั้ง 
ครั้งละ 3– 5 วันท�าการ 
และปฏิบัติงานอื่น   2 
ครั้ง
- ผู้สอบบัญชี และ
หัวหน้าสายงานสอบ
บัญชีสหกรณ์  ที่
มีคุณสมบัติตามที่        
นายทะเบียนสหกรณ์
ก�าหนด พร้อมทีมงาน
ในระดับปริญญาตรี
ประมาณ  4– 6 คน

- เข้าตรวจสอบ
ประมาณปีละ 4 ครั้ง 
ครั้งละ 2 – 4 วัน
ท�าการ

- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่
น้อยกว่า 3 คน
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ข้อก�าหนดการเสนอราคา
บริษัท ส�านักงานสามสิบ

สี่ ออดิต จ�ากัด
บริษัท เอ็น.เอส.เค.      
สอบบัญชี จ�ากัด

ส�านักงาน              
สอบบัญชี เอส.พี.

2. การจัดท�ารายงานผล  
การตรวจสอบ
    - รายงานระหว่างปี

    - รายงานประจ�าปี

- รายงานการสอบบัญชี
ระหว่างปี 4 ครั้ง (ทุก 3 
เดือน)  และรายงานให้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบด้วย

- รายงานการสอบบัญชี
ประจ�าปี ตามระเบียบ      
นายทะเบียนสหกรณ์
ก�าหนด และคาดว่าจะ
ให้รายงานของผู้สอบ
บัญชี เสร็จสิ้นภายใน
เดือนมกราคม 2563 
หรือประมาณ 5 วัน นับ
จากวันที่ สอ.กสท.จัด
ท�างบเสร็จ เพื่อให้การ
จัดประชุมใหญ่ได้เร็วขึ้น 
เพราะงานตรวจสอบส่วน
ใหญ่จะทยอยท�าการตรวจ
สอบ และเสร็จสิ้นในช่วง
เวลาใกล้จะสิ้นปี ทั้งนี้ ขึ้น
อยู่กับความรวดเร็วของ 
สอ.กสท. ที่จะท�าการปิด
บัญชีและจัดท�างบการเงิน
อีกปัจจัยหนึ่งด้วย  
- ยินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่ 
หรือประชุมคณะกรรมการ
ด�าเนินการตามที่สหกรณ์
ร้องขออย่างเหมาะสม

- รายงานการสอบบัญชี
ระหว่างปี  4 ครั้ง (ทุก 
3 เดือน) และรายงานให้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบด้วย

- รายงานการสอบบัญชี
ประจ�าปี ตามระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์
ก�าหนด และจะจัดส่ง
รายงานของผู้สอบบัญชี 
และรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชี เพื่อ
น�าเสนอไว้ในรายงาน
ประจ�า ปี ให้สมาชิก
สหกรณ์ทราบในวัน
ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี
- ยินดีเข้าร่วมประชุม
ใหญ่ หรือประชุมคณะ
กรรมการด�าเนินการ
ตามที่สหกรณ์นัดหมาย
ล่วงหน้า เฉพาะกรณีที่
เกี่ยวข้องอัน 
ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง
ปฏิบัติ เพื่อประโยชน์
ต่องบการเงินหรือ
การตรวจสอบ  อนึ่ง 
สหกรณ์พึงเข้าใจว่าการ
น�าเสนองบการเงินไม่ว่า
ต่อผู้ใดเป็นหน้าที่ของ
คณะ กรรมการด�าเนิน
การตามกฎหมาย

- รายงานการสอบ
บัญชีระหว่างปี 4 ครั้ง 
(ทุก 3 เดือน)  และ
รายงานให้กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบ
ด้วย
- รายงานการสอบ
บัญชีประจ�าปี ตาม
ระเบียบ นายทะเบียน 
สหกรณ์ก�าหนด และ
จะจัดส่งรายงานของ
ผู้สอบบัญชี และ
รายงานผลการ 
ตรวจสอบบัญชี เพื่อ
น�าเสนอไว้ในรายงาน
ประจ�าปีให้สมาชิก
สหกรณ์  ทราบในวัน
ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี
- ยินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่  
หรือประชุมคณะ
กรรมการด�าเนินการ
ตามที่สหกรณ์ร้องขอ
อย่างเหมาะสม
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ข้อก�าหนดการเสนอราคา
บริษัท ส�านักงานสามสิบ

สี่ ออดิต จ�ากัด
บริษัท เอ็น.เอส.เค.      
สอบบัญชี จ�ากัด

ส�านักงาน              
สอบบัญชี เอส.พี.

3. บริการอื่น ๆ 1. ให้ค�าแนะน�าด้าน
กฎหมาย ภาษีอากร การ
บริหารการเงินการบัญชี 
ตามแนวทางของ COSO 
และ CAMEL โดยไม่คิดค่า
บริการพิเศษแต่อย่างใด
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่ 
หรือประชุมคณะกรรมการ
ด้วยตนเองทุกครั้งตามที่
สหกรณ์ร้องขอ
3. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
แนะน�าวิธีแก้ไขปัญหา
ที่ตรวจสอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่สหกรณ์

1. ยินดีวิเคราะห์งบการ
เงินโดยใช้อัตราส่วน 
(CAMELS Analysis) ที่
ก�าหนดโดยกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ 
สอ.กสท. ทราบถึงฐานะ
การเงินของสหกรณ์ ให้
ดียิ่งขึ้น 
2. ยินดีให้ค�าแนะน�าใน
การบริหารการเงินตาม
ที่เห็น สมควร โดยไม่คิด
ค่าบริการพิเศษ  กรณี
มีข้อสังเกต ระหว่าง
การตรวจสอบ  บริษัท
จะแจ้งให้ทราบเป็น   
ลายลักษณ์อักษร

1. ให้ค�าแนะน�าใน
เรื่องกฎหมายสหกรณ์ 
กฎหมายการเงิน ภาษี
อากร การบริหารการ
เงิน การบัญชี ตามที่
เห็นสมควร 
2. ระบุและประเมิน
ความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญในงบการ
เงิน ออกแบบและ
ปฏิบัติตามวิธีการ
ตรวจสอบ  เพื่อตอบ
สนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น

4. ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี

180,000.00 บาท 200,000.00 บาท 201,000.00 บาท

มติที่ประชุม
 สหกรณ์ออมทรัพย ์การสื่อสารแห ่งประเทศไทย จ�ากัด มี สินทรัพย ์ทั้ ง ส้ินจ�านวน 
26,942,589,721.28 บาท และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ดีมาก” ที่ประชุม
ใหญ่มีมติเลือก บริษัท ส�านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ากัด โดยนายวิโรจน์  นริศวรานนท์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียนที่ 3748 ให้เป็นผู้สอบบัญชี สอ.กสท.  ส�าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�านวน 180,000.00 บาท  และเลือกบริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี 
จ�ากัด โดย ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�านวน  200,000.00 บาท  ส�ารอง
ไว้ กรณีที่ผู้สอบบัญชีล�าดับแรกไม่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องพิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันประจ�าปี 2562 
ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้จัดการเป็นผู ้น�าเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม
ผู้จัดการ  แถลงว่า   ข้อบังคับ สอ.กสท. ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน ก�าหนดว่า  

“ที่ประชุมใหญ่อาจก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จ�าเป็นและสมควรแก่ 
การด�าเนินงาน  วงเงินซึ่งก�าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
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ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�าหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
หรือการค�้าประกันส�าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีก่อนไปพลาง”  

ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ที่ประชุมใหญ่ได้มี
มติอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันประจ�าปี 2561 เป็นเงิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน) ส�าหรับ
ปี 6252 คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาเห็นควรก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกัน เพื่อเสริมสภาพ
คล่องทางการเงินตามความจ�าเป็นไว้ในวงเงิน 5000, ล้านบาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน)  เท่ากับปีก่อน   
จงึขอเสนอทีป่ระชมุใหญ่พจิารณาอนุมตัวิงเงนิกูย้มืหรอืค�า้ประกันประจ�าปี 2562 ในวงเงนิ 5000, ล้านบาท  
(ห้าพันล้านบาทถ้วน)         

มติที่ประชุม 
อนมุตัวิงเงนิกูย้มืหรอืค�า้ประกนัประจ�าปี 2562 ในวงเงนิ 5,000 ล้านบาท (ห้าพนัล้านบาทถ้วน)  

ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องพิจารณาก�าหนดวงเงินฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์
ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้จัดการเป็นผู ้น�าเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม
ผู้จัดการ แถลงว่า   คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ออกประกาศลงวันที่ 3 

กรกฎาคม 2558 ก�าหนดการน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ซึ่งมีสาระส�าคัญอยู่ในข้อ 3 
และ ข้อ 4  ดังนี้

ข้อ 3  เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
 (1)  บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
 (2)  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญา
ใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ�ากัดความรับผิด
 (3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
 (4)  บัตรเงินฝาก หรือใบรับเงินฝากที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการช�าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
 (5)  ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตตามพระราชก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540  และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไปจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 (6)  หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ท่ีได้รับการจัดอันดับความ 
น่าเชือ่ถอืตัง้แต่ระดบั A- ขึน้ไปจากบรษัิทจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 (7)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี และอยู่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ข้อ 4  การน�าเงนิไปฝากหรอืลงทุนตามข้อ 3(7) รวมกนัต้องไม่เกนิทุนส�ารองของสหกรณ์
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�าเนินการได้

คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาเห็นควรก�าหนดวงเงินฝากหรือเงินลงทุนอย่างอื่น
ของ สอ.กสท. ในปี 2562 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศ 
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาต ิ(คพช.) เรือ่งข้อก�าหนดการฝากหรอืลงทนุอย่างอืน่ของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2558  

เพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและเกิดผลตอบแทน
จากการลงทุนที่เหมาะสม คณะกรรมการด�าเนินการจึงขอเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการ 
ด�าเนินการสามารถน�าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3(1) – (7)  ส�าหรับการลงทุนตาม 
ข้อ 3(7) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีรัฐวิสาหกจิจดัตัง้ขึน้โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีและอยูใ่น
การก�ากับดแูลของคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องไม่เกินทนุส�ารองของสหกรณ์ 
คอื จ�านวนไม่เกิน 1,400  ล้านบาท (ณ สิน้ปี 2561 สอ.กสท. มทีนุส�ารองจ�านวน 1,411,315,777.77 บาท)  
  
มติที่ประชุม 
 อนุมัติให้คณะกรรมการด�าเนินการน�าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการ
ด�าเนินการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระท่ี 16 เรื่องอื่นๆ 
           นายสมพงษ์  มรรคนันท ์ สมาชิกเลขที่ 19797  สังกัด  เกษียณอายุ  ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
สอ.กสท. ควรให้สมาชิกสามารถน�าเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนมาซ้ือหุ้นได้เหมือนเช่นทุกปีท่ีผ่านมา เพ่ือ
ให้สมาชิกมีค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
          เม่ือไม่มีผู ้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 14.50  น.

                                                                           ประธานที่ประชุม
                                               (นายพายัพ  ไตรยวงค์)

      ประธานกรรมการด�าเนินการ 

                                                            
         (นางสาวนิไลมล  มนตรีกานนท์)                                                           

กรรมการด�าเนินการและเลขานุการ      

                                                                                               ผู้จดรายงานการประชุม              
                                                         (นางสาวพันธ์ธิดา  พฤกษุโช)
                                                             หัวหน้าแผนกเลขานุการ  
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เรื่องติดตามผลการดำาเนินการ
จากการประชุมใหญ่ครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ 4
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องติดตามผลการด�าเนินการจากการประชุมใหญ่ครั้งก่อน 

  สอ.กสท. ขอเสนอรายงานการติดตามผลการด�าเนนิการจากการประชมุใหญ่สามญั
ประจ�าปี 2561  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562  จ�านวน 1 เรื่อง  ดังนี้

1. เรื่องโครงการลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุ
 - ทีป่ระชุมใหญ่วิสามัญปี 2561 คร้ังที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 

2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ สอ.กสท. ลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุลงในวงเงิน 500 ล้านบาท 
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้เกษียณอายุที่ถอนหุ้นไม่ได้ตามข้อบังคับ 

 - คณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2561 ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ สอ.กสท. 
จัดท�าโครงการลดทุนเพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่ดังกล่าว แตเ่น่ืองจากข้อบังคับของ 
สอ.กสท. ไม่ให้มีการถอนหุ ้น และกฎหมายสหกรณ์ก็ไม่ได้บัญญัติไว้ ดังนั้น ก่อนที่จะด�าเนินการใน
เรือ่งนี ้สอ.กสท. จงึได้มหีนงัสอืลงวนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2562 ไปยงัอธบิดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือขอหารือ
ข้อกฎหมายว่า สอ.กสท. จะจัดท�าโครงการลดทุนจ�านวน 500 ล้านบาท โดยวิธีการให้ผู้เกษียณอายุถอน
หุ้นได้ไม่เกนิกึง่หนึง่ตามมาตรา 1224 ประกอบมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ได้หรือไม่ 
อย่างไร

 - คณะกรรมการด�าเนินการได้น�าเสนอโครงการลดทุนด�าเนินการของ สอ.กสท. 
ใหท้ี่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 เม่ือวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 พิจารณาอนุมัติ  ซึ่งที่
ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติให้ สอ.กสท. จัดท�าโครงการลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุในวงเงิน 
ไม่เกิน 500 ล้านบาท

 - ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้มีหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กษ 1110/2273 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562  ถึง สอ.กสท. แจ้งเรื่องขอหารือการจัดท�าโครงการ
ลดทุน จ�านวน 500 ล้านบาท โดยวิธีการให้ผู้เกษียณอายุถอนหุ้นได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ให้ทราบว่า ส�านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้หารือเรื่องดังกล่าวไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ และได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณาของกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ความโดยสรุปว่า “การลดทุนจ�านวน 500 ล้านบาท 
โดยวิธีการให้ผู้เกษียณอายุถอนหุ้นได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง เป็นการกระท�าที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
และกรณีนี้ไม่อาจน�าบทบัญญัติเกี่ยวกับการลดทุนของบริษัทตามมาตรา 1224 ประกอบกับมาตรา 4 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาปรับใช้กับการลดทุนของสหกรณ์ได้ เนื่องจากทุนเรือนหุ้น
ของสหกรณ์มีลักษณะที่แตกต่างจากทุนเรือนหุ้นของบริษัท” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยคือ ส�าเนา
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ด่วนที่สุด ที่ กษ 1115/6363 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 

 - ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่2 รองนายทะเบยีน
สหกรณ์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1110/2272 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562  ถึง สอ.กสท. แจ้งให้รับ
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ทราบการเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ สอ.กสท. ว่า “รองนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า การ
ลงมติให้ลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เป็นการลงมติอัน
เป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 จึงได้ออกค�าสั่ง
เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด ทั้งสองคร้ังดังกล่าว 
เฉพาะระเบียบวาระที่ลงมติอนุมัติให้ลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุในวงเงินไม่เกิน 500 
ล้านบาท” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คือ

 1. ค�าสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 2/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 
2562 เรือ่ง เพกิถอนมตทิีป่ระชมุใหญ่สหกรณ์ออมทรพัย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ�ากดั  โดยให้เพิกถอน 
มติที่ประชุมใหญ่วิสามัญปี 2561 ครั้งท่ี 1 ของสหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เฉพาะระเบียบวาระที่ 2 ที่ลงมติเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย ์
การสื่อสารแห่ง ประเทศไทย จ�ากัด ลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุลงในวงเงิน 500 ล้านบาท

 2. ค�าสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 3/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 
2562 เรื่อง เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด โดยให้เพิก
ถอนมตทิีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ�าปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรพัย์การสือ่สารแห่งประเทศไทย จ�ากดั เมือ่ 
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เฉพาะระเบียบวาระที่ 7 ที่ลงมติอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร 
แห่งประเทศไทย จ�ากดั จดัท�าโครงการลดทุนในส่วนหุน้ของสมาชกิผูเ้กษยีณอายใุนวงเงนิไม่เกนิ 500 ล้านบาท

 ทัง้นี ้ในค�าสัง่ท้ัง 2 ฉบบัดงักล่าวได้ระบไุว้ว่า ผูม้ส่ีวนได้เสยีกบัค�าสัง่นี ้มสีทิธอิทุธรณ์
ค�าสั่งนี้ได้ ตามสิทธิที่ให้ไว้ตามมาตรา 128/4 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และหากประสงค์
จะยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง  
และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งค�าสั่งนี้ ให้ท�าค�าฟ้องเป็นหนังสือยื่นโดยตรงต่อศาลปกครองหรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองกลาง โดยต้องยื่นฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ครบก�าหนดระยะ
เวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ หรือวันที่รับแจ้ง หรือทราบค�าวินิจฉัยอุทธรณ์

  - สอ.กสท. ได ้มีหนังสือลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562  ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งรอง 
นายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 2/2562 และค�าส่ังรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 3/2562  
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

 - คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ ได้มหีนังสอืที ่กษ 1115/24 ลงวนัที ่10 ตุลาคม 
2562 ถงึ สอ.กสท. แจ้งผลการพจิารณาอทุธรณ์ค�าส่ังรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที ่(สสพ.2) 2/2562 และ
ค�าสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 3/2562 ให้ทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ประชุม
พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า การที่รองนายทะเบียนสหกรณ์ใช้อ�านาจตามมาตรา 
20 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ออกค�าสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 2/2562  
เพกิถอนมตทิีป่ระชมุใหญ่วสิามญัปี 2561 ครัง้ที ่1 ของสหกรณ์ออมทรพัย์การสือ่สารแห่งประเทศไทย จ�ากดั  
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เมือ่วนัอาทติย์ที ่18 พฤศจกิายน 2561 เฉพาะระเบยีบวาระที ่2 ทีล่งมตเิหน็ชอบให้สหกรณ์ออมทรพัย์การ
สื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด ลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุลงในวงเงิน 500 ล้านบาท และ
ออกค�าสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 3/2562 เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด  เม่ือวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เฉพาะ
ระเบียบวาระที่ 7 ที่ลงมติอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด จัดท�าโครงการ
ลดทุนในส่วนหุ้นของสมาชิกผู้เกษียณอายุลงในวงเงิน 500 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่า มาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ มีเจตนารมณ์มุ่งท่ีจะคุ้มครองทุนของสหกรณ์ท่ีได้มาจากค่าหุ้นของสมาชิกมิให้
ลดน้อยถอยลง หากสหกรณ์จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกโดยให้สมาชิกถอนหุ้นได้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน
ในระหว่างสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ภายนอกของ
สมาชิก และย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อฐานะการเงินและเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ จึงเป็นการ
ใช้ดุลพินิจออกค�าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อโต้แย้งตามค�าอุทธรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร
แห่งประเทศไทย จ�ากัด  ไม่มีน�้าหนักเพียงพอให้รับฟังได้ จึงมีมติยกอุทธรณ ์
  - คณะกรรมการด�าเนินการ สอ.กสท. ประจ�าปี 2562  ในการประชุมคร้ังที่ 
11/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  8 สิงหาคม 2562  ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก
ผู้เกษียณอายุท่ีไม่สามารถถอนค่าหุ้นได้กึ่งหนึ่งตามข้อบังคับเดิมที่เคยถือปฏิบัติกันมา โดยเห็นชอบ
ให้ สอ.กสท. เปิดโครงการให้เงินกู้สามัญไม่เกินเงินทุนเรือนหุ้นส�าหรับผู้เกษียณอายุ ระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้เกษียณอายุที่มีสิทธิได้รับ
เงนิปันผลประจ�าปี 2562 ซึง่มคีวามเดอืดร้อนต้องน�าเงนิไปใช้จ่ายในครอบครวัและใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนั 
ตามความจ�าเป็น และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกที่สูงอายุ โดยให้สมาชิกผู้เกษียณอายุมีสิทธิ 
กูเ้งนิตามโครงการนีไ้ด้ไม่เกนิร้อยละ 50 ของจ�านวนเงินทนุเรือนหุน้ทีม่อียูใ่น สอ.กสท. ซ่ึงปลอดจากภาระ
ค�้าประกันใด ๆ  ณ วันที่ขอกู้เงิน และเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกผู้เกษียณอายุขอกู้เงินตาม
โครงการนี้ จ�านวน 171 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,592,740.00 บาท

  ทั้งนี้ ในปี 2563 สอ.กสท. โดยคณะกรรมการด�าเนินการ สอ.กสท. ประจ�าปี 2562 
ก็ได้พิจารณาเปิดโครงการให้เงินกู้สามัญไม่เกินเงินทุนเรือนหุ้นส�าหรับผู้เกษียณอายุ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 
2 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

มตทิีป่ระชมุ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
งบกำาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 5
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หนังสือรับรองของสหกรณ์

       วันที่ 23 มกราคม 2563

เรียน ผู้สอบบัญชี ของ สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของ สหกรณ ์

ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2562เพื่อแสดงความเห็น
ว่างบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562และผลการด�าเนนิงานและกระแสเงินสด 
ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั ของ สหกรณ์ออมทรพัย์การสื่อสารแห่งประเทศไทยจ�ากัดโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดหรือไม่

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้การด�าเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอรบัรองรายละเอยีดเกีย่วกบังบการเงินทีท่่านตรวจสอบตามทีข้่าพเจ้าทราบ และคดิว่า
ควรจะเป็น ดังต่อไปนี้

1. งบการเงิน
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบใน

การจัดท�างบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดและ
มีหน้าที่น�าเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

1.2 งบการเงนิไม่มกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ซ่ึงรวมถงึการ
ละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่างๆ

1.3 ข้อสมมติที่ส�าคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล
1.4 รายการหรอืข้อมลูดงัต่อไปนีม้กีารบนัทกึหรอืเปิดเผยไว้อย่างเพยีงพอและเหมาะสมใน

งบการเงนิ เช่น รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับ
ภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ากัดการใช้เงินกู้ สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดให้
ปรับปรุงหรือเปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว

1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเทจ็จรงิไม่มสีาระส�าคญั ข้อสงัเกต ทัง้ต่อเฉพาะ
รายการหรอืโดยรวมต่องบการเงนิ รายการของข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิทีไ่ม่แก้ไขได้จดัท�าเป็นเอกสารแนบ
ของหนังสือรับรองนี้
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1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าของคณะกรรมการด�าเนินการหรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส�าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการ
ผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

1.8  ได้มกีารลดราคาสนิค้าคงเหลอืลง ให้เท่ากบัราคาทีค่าดว่าจะจ�าหน่ายได้หรือมลูค่าสุทธิ
ท่ีจะได้รบัส�าหรับสินค้าล้าสมัยขายไม่ออกหรือช�ารุด และไม่มีสินค้าคงเหลือที่แสดงราคาไว้สูงกว่ามูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ (ถ้ามี)

1.9 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระ
ผกูพันหรอืข้อผูกมดัใดๆ ในสนิทรพัย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ทีไ่ด้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิแล้ว

1.10 สหกรณ์ได้บันทึกหรอืเปิดเผยรายการหนีส้นิทัง้หมดของสหกรณ์ ทัง้ทีเ่กดิขึน้แล้วและ
อาจเกดิขึน้ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ได้มกีารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่วกับ
หลกัประกนัทัง้หมดท่ีสหกรณ์ให้แก่บุคคลท่ีสาม นอกจากนีส้หกรณ์ไม่มคีดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มคีดีทีค่าดว่า
จะเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วในงบการเงิน

1.11  นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใด
เกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�าคัญ ซ่ึงต้องน�ามาปรับปรุง
งบการเงิน หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก

1.12  สหกรณ์ได้ส่งมอบรายงานต่างๆ เก่ียวกบัลกูหนีเ้งนิกู ้ลกูหนีอ้ืน่ เงินฝากสหกรณ์อืน่ 
ประวัตกิารช�าระหนีแ้ละการผดินดัช�าระของลกูหนีด้งักล่าวแก่ท่านแล้วอย่างครบถ้วน หนีส้งสยัจะสญูทีเ่กดิขึน้ 
จากการให้สินเชื่อ หนี้อย่างอื่น การเงินฝากสหกรณ์อื่น ได้ถูกค�านวณโดยถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ 
หรอืค�าสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์และได้น�ามาบันทึกบญัชแีละ/หรอืเปิดเผยไว้โดยครบถ้วนแล้วในงบการเงนิ

1.13 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ ได้มีการตีราคาหรือวัดมูลค่าโดยถูกต้องตาม
ระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ สหกรณ์
ได้น�ามาบันทึกบัญชีและ/หรือเปิดเผยไว้โดยครบถ้วนแล้วในงบการเงิน

2. การให้ข้อมูล
ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบญัช ีและข้อมลูอืน่ 

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจ�าเป็นในการได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี

อย่างไม่จ�ากัด
2.5 สหกรณ์ได้ปฏบัิตติามเง่ือนไขของสญัญาท้ังหมดซ่ึงหากไม่ปฏบิติัตามอาจมผีลกระทบ 

อย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่ก�ากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน
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2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมลูท้ังหมดทีเ่ป็นผลจากการประเมนิความเสีย่งเรือ่งการทจุริต
ที่มีผลต่อการแสดงงบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ

2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่
สหกรณ์ทราบและที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ทีม่บีทบาทส�าคญัเกีย่วกบัการควบคมุภายใน หรือบคุคลอืน่ ซ่ึงการทจุริตมีผลกระทบอย่างมสีาระ
ส�าคัญต่องบการเงิน

2.8 สหกรณ์ขอรบัรองว่า ณ วนัทีผู่ส้อบบญัชแีสดงความเหน็ต่องบการเงิน สหกรณ์ไม่ได้รับ
หนงัสอืแจ้งจากหน่วยราชการ เช่น การแจ้งข้อบกพร่อง หรอืข้อสงัเกต ด้านบรหิาร ด้านการปฏบิติัการ หรอื
ด้านการเงนิการบญัชี หรอื อันมผีลต่องบการเงนิ เพราะมไิด้ปฏิบตัติามกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่น  
หรอืข้อบงัคบั ซึง่รวมถงึการถกูเรยีกชดเชย หรอืถกูประเมนิภาษอีากร หรือมหีนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า  
ซึง่ควรจะได้น�ามาพจิารณาเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ หรอืใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการตัง้ส�ารอง
ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

                  ขอแสดงความนับถือ

   ลงชื่อ
        ( นายชาลี   บุญเรือง)
     ประธานกรรมการด�าเนินการ
                  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

        ลงชื่อ
                                        ( นายมรุต   หมุดเพ็ชร์)                                                  
                 ผู้จัดการ
                   สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด
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28/1/2563 ระบบงานสําหรับผูส้อบบญัชสีหกรณ ์2558

https://intranet.cad.go.th/cad2012/CAD_CA/cad_rank_new/report_rq2/rq2_print.php?coop_id=6027&coop_year=2019-12-31&line=postqc 1/2

แบบ RQ 2

รายงาน-ระดบัสหกรณ์

รายงานผลการประเมนิช ันคณุภาพการควบคมุภายใน

สหกรณอ์อมทรพัยก์ารสือสารแหง่ประเทศไทย จาํกดั

สาํหรบัปีส ินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562

 ระดบัช ันคณุภาพ

สว่นที 1 สภาพแวดลอ้มการควบคมุ ดมีาก

สว่นที 2 ความเสียงและกจิกรรมควบคมุ ดี

 ธรุกจิสนิเชื�อ ดี

 ธรุกจิเงนิรับฝาก ดี

 เงนิลงทนุในหลกักทรัพย์ ดี

 ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ ดี

 เจา้หนี�เงนิกู ้ ดมีาก

 สมาชกิและทนุเรอืนหุน้ ดมีาก

สว่นที 3 ระบบขอ้มลูสารสนเทศ และการ
สือสาร ดมีาก

สว่นที 4 ระบบการตดิตามและประเมนิผล ดมีาก

          สรปุการประเมนิจดัช ันคณุภาพ ดมีาก

 

โดย นายวโิรจน ์  นรศิวรานนท ์   ผูส้อบบญัช ีภาคเอกชน

28 มกราคม 2563
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เรื่องพิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิ
ประจำาปี 2562
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(บาท) ร้อยละ (บาท) ร้อยละ

ก าไรสุทธปิระจ าปี 846,289,484.77        100.00 860,619,986.80        100.00
1. เปน็ทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 84,629,000.00           10.00 86,062,000.00           10.00

2. เปน็ค่าบ ารุงสันนบิาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย
ไม่เกินร้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิและไม่เกินสามหมื่นบาท 30,000.00                 0.00 30,000.00                 0.00

ก าไรสุทธิทีเ่หลือจากการจดัสรรตามข้อ 1
และข้อ 2 ข้างบนนี้อาจจดัสรรดังต่อไปนี้

3. เปน็เงินปนัผลตามหุน้ทีช่ าระแล้ว 691,946,154.00         81.76 686,741,274.00         79.80

ในอัตราร้อยละ 5.00

4. เปน็เงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนดอกเบีย้ 58,563,824.93           6.93 73,643,333.00           8.56

ทีช่ าระระหว่างป ี2562 ในอัตราร้อยละ  4.21

5. เปน็โบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ทีไ่ม่เกิน

ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 9,994,750.00             1.18 10,525,730.00           1.22

6. เปน็ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนัผลไม่เกิน

ร้อยละสองของทุนเรือนหุน้ 24,755.84                 0.00 16,649.80                 0.00

7. เปน็ทุนสาธารณประโยชนไ์ม่เกินร้อยละสิบ

ของก าไรสุทธิ 700,000.00               0.08 1,100,000.00             0.13

8. เปน็ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหแ์ก่สมาชิก

และครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 1,000.00                  0.00 1,000.00                  0.00

9 เงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ 400,000.00               0.05   2,500,000.00             0.29

หากจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 99.99

ตามทีเ่สนอมาข้างต้น จะมีผลดังนี้

1. กลับคืนเปน็ของสมาชิก 750,509,978.93         88.69 760,384,607.00         88.36 

2. เปน็ทุนส ารองเพือ่ประโยชนแ์ก่สมาชิก 85,754,755.84           10.13 89,679,649.80           10.42 

3. เปน็ของกรรมการและเจา้หนา้ที ่ 9,994,750.00             1.18   10,525,730.00           1.22   

4. เปน็ค่าบ ารุงสันนบิาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 30,000.00                 0.00 30,000.00                 0.00

ระเบยีบวาระที่ 6 เรือ่งพิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิประจ าป ี2562

ปี 2562 ปี 2561
รายการทีจ่ัดสรร (ปันผล 5.00% เฉลี่ยคืน 4.21%) (ปันผล 5.00% เฉลี่ยคืน 5.25%)
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1. ทุนส�ำรอง     10.00%

2. ค่ำบ�ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 0.00%

3. เงินปันผลตำมหุ้น    81.76%

4. เงินเฉลี่ยคืน     6.93%

5. เงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่  1.18%

6. ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล   0.00%

7. ทุนสำธำรณประโยชน์    0.08%

8. ทุนสวัสดิกำรแก่สมำชิกและครอบครัว  0.00%

9. กองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค�้ำประกันเงินกู้ 0.05% 

การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี

81.76%

10.00%

1.18%

0.00%

0.00%0.00%
0.05%

0.08%

6.93%



เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
ประจำาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 7
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 งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ

 ปี 2562 ม.ค.-ธ.ค. 2562 ท่ีขอต้ังปี 2563

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

หมวดท่ี 1 
ค่าตอบแทน

1.1 เงินเดือน/ค่าจ้าง       45,000,000.00 43,351,270.00      45,600,000.00       
   1 เดือน 3,275,765.00        
    เงินเล่ือนข้ันประจ าปี 7.5% 245,682.38          
    เงินเดือนทดแทน 23,255.00            
        เจ้าหน้าท่ีเสียชีวิต ปี 2562
        (วุฒิ ป.ตรี จ านวน 1 อัตรา แผนกประมวลผล)
     12 เดือน 42,536,428.56
2. ค่าครองชีพเจ้าหน้าท่ี  1,248,000.00        

      จ านวน 10 อัตรา 1,508,160.00        
3.1 ทดแทนเจ้าหน้าท่ีผู้เกษียณปี 2560
     จ านวน 3 อัตรา (ป.ตรี 1 อัตรา และ ปวช. 2 อัตรา 
     ได้รับอนุมัติ ปี 2561)

     จ านวน 2 อัตรา (วุฒิ ปวช.ได้รับอนุมัติ ปี2562)
3.3 ทดแทนเจ้าหน้าท่ีผู้เกษียณปี 2562 
    จ านวน 5 อัตรา (วุฒิปวช. 2 อัตรา และ ป.ตรี 3 อัตรา )

    จ านวน  10 อัตรา 234,000.00          
รวมท้ังส้ิน 45,526,588.56      

** หมายเหตุ ข้อ 3 และข้อ 4 รอผลวิเคราะห์อัตราก าลัง
1.2 กองทุนสงเคราะห์/       24,000,000.00 23,617,774.52      14,600,000.00       
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ     เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ อัตรา 11 % จ านวน 55 คน

เป็นเงิน 6,380,464.28        
2. จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ีเกษียณอายุปี 2563 
    ท่ีวงเงินขาดอยู่ 8,035,847.50        

เป็นเงิน 135,734.40          
รวมท้ังส้ิน 14,552,046.18      

** หมายเหตุ ข้อ 3  รอผลวิเคราะห์อัตราก าลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากัด

หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

3. เงินเดือนทดแทนเจ้าหน้าท่ีผู้เกษียณ/ถูกไล่ออก 

1. เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี จ านวน 74 อัตรา

1. เงินกองทุนสงเคราะห์ อัตรา 15 % จ านวน 19 คน

3.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ อัตรา 9% จ านวน 10 อัตรา

4. ค่าครองชีพทดแทนเจ้าหน้าท่ีผู้เกษียณ/ถูกไล่ออก 

3.2 ทดแทนเจ้าหน้าท่ีผู้เกษียณ/ถูกไล่ออกปี 2561
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 งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ

 ปี 2562 ม.ค.-ธ.ค. 2562 ท่ีขอต้ังปี 2563

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

1.3 ค่าใช้จ่ายส าหรับ         3,000,000.00 2,886,086.00       3,000,000.00        1. ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆ และ ค่าตอบแทน
การจัดประชุม ผู้ช่วยเหลือการประชุม         2,730,000.00        

2. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 114,000.00          

เป็นเงิน 250,000.00          
รวมท้ังส้ิน 3,094,000.00        

1.4 ค่าตอบแทน           250,000.00 100,000.00          250,000.00           
ท่ีปรึกษา สอ.กสท.

1.5 ค่าตอบแทน 200,000.00          -                     200,000.00           ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาด้าน IT โดยจ่ายเป็น

ผู้เช่ียวชาญด้าน IT ค่าตอบแทนตามช้ินงานและเบ้ียประชุม เพ่ือให้ค าแนะน า

ปรึกษาการด าเนินโครงการ IT ให้เกิดความต่อเน่ือง

ของโครงการและสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

เพ่ือให้โครงการต่างๆเกิดความปลอดภัยในการให้บริการแก่สมาชิก

เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจด้าน IT แก่เจ้าหน้าท่ี สอ.กสท. 
1.6 ค่าตอบแทน 4,800,000.00        4,441,400.00       4,800,000.00        
ตัวแทนสมาชิก  (24,000 x 200.00)  =  4,800,000.00 บาท

1.7 คา่สมนาคุณ 270,000.00          153,000.00          270,000.00           ค่าสมนาคุณผู้ช่วยเหลือและปฏิบัติงานให้ สอ.กสท.

1.8 ค่าล่วงเวลา 860,000.00          854,231.08          930,000.00           

1.9 ค่าปฏิบัติงาน 800,000.00          753,938.15          1,480,000.00        ค่าปฏิบัติงานในวันหยุดประจ าสัปดาห์/วันหยุดพักผ่อน

ในวันหยุด ประจ าปี ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน

1.10 ค่าตอบแทน 360,000.00          360,000.00          360,000.00           ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1.11 ค่าธรรมเนียม 180,000.00          180,000.00          195,000.00           
การสอบบัญชี
1.12 ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ี 870,000.00          790,661.52          870,000.00           ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยอาคาร สอ.กสท.
รักษาความปลอดภัย จ านวน 3 คน
1.13 เงินชดเชยกรณี 5,500,000.00        5,323,385.00       5,800,000.00        ส าหรับจ่ายให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุ
เจ้าหน้าท่ีเกษียณอายุ ตาม พ.ร.บ.แรงงาน พ.ศ. 2562 ฉบับท่ี 7 จ านวน 400 วัน

และเงินค่าวันหยุดพักผ่อนสะสมกรณีเจ้าหน้าท่ีเกษียณอายุ
1.14 ค่าจ้างวิเคราะห์งาน 300,000.00          298,220.00          -                     ไม่ต้ัง
และอัตราก าลัง 

รวม 86,390,000.00     83,109,966.27    78,355,000.00     ลดลง 8,035,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.30

ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 5 คน คนละ 50,000.00 บาท 

ค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิกในอัตรา 200.00 บาท/คน 

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาท าการในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

3. ค่าพาหนะกรรมการส่วนภูมิภาค/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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หมวดท่ี 2 
สวัสดิการเจ้าหน้าท่ี

2.1 ค่าสงเคราะห์บุตร 30,000.00 27,000.00            30,000.00             ค่าช่วยเหลือบุตรเจ้าหน้าท่ี
2.2 ค่าช่วยเหลือ 500,000.00 124,400.00          500,000.00           ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าท่ี
การศึกษาบุตร
2.3 ค่าช่วยเหลือ 5,000.00 1,000.00             5,000.00              ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตรเจ้าหน้าท่ี
การคลอดบุตร
2.4 ค่ารักษาพยาบาล 2,000,000.00 1,618,851.82       2,000,000.00        ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าท่ี
2.5 ค่าช่วยเหลือ 150,000.00 125,500.00          150,000.00           ค่าช่วยเหลือชุดท างานเจ้าหน้าท่ี 84 คน
ชุดท างาน และพนักงานท าความสะอาด 3 คน
2.6 ค่าช่วยเหลือ 800,000.00 685,463.31          800,000.00           ค่าช่วยเหลือค่าพาหนะเจ้าหน้าท่ี
ค่าพาหนะเจ้าหน้าท่ี
2.7 ค่าเบ้ียประกันสังคม 800,000.00 721,109.00          800,000.00           ค่าเบ้ียประกันสังคม (จ่ายตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม)
2.8 ค่าเงินสมทบ 40,000.00 22,008.00            40,000.00             ค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามกฏหมายแรงงาน
กองทุนเงินทดแทน (จ่ายตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน)
2.9 ค่าช่วยเหลือ 100,000.00 -                     100,000.00           
ประสบภัยธรรมชาติ
เจ้าหน้าท่ี
2.10 ค่าช่วยเหลือ 100,000.00 100,000.00          100,000.00           
จัดงานศพเจ้าหน้าท่ี
2.11 ค่าช่วยเหลือ 100,000.00          -                     100,000.00           
จัดงานศพกรรมการ
และครอบครัว

รวม 4,625,000.00       3,425,332.13      4,625,000.00       เท่าเดิม

หมวดท่ี 3 

ค่าใช้จ่ายด าเนินการ

3.1 ค่าเคร่ืองเขียน 3,200,000.00        2,447,877.49       3,200,000.00        ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์รองรับการให้บริการ

แบบพิมพ์ ท่ีเพ่ิมข้ึน ดังน้ี

1. หนังสือสัญญาเงินกู้ต่างๆ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ 1,680,000.00        

2. ค่าจ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จปกปิด 920,000.00          

3. ค่าจ้างจัดพิมพ์/ค่าส่งใบแจ้งปันผลปกปิด 600,000.00          
รวมเป็นเงิน 3,200,000.00        

(ตามระเบียบฯ  3 เท่าของเงินเดือน)

ค่าช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีกรณีประสบภัยธรรมชาติ

ค่าช่วยเหลือจัดงานศพเจ้าหน้าท่ี

ค่าช่วยเหลือจัดงานศพกรรมการ/คู่สมรส/บุตร/บิดามารดา
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3.2  ค่าวัสดุเคร่ืองใช้ 220,000.00          157,323.73          220,000.00           ค่าวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีใช้ในส านักงาน 
ส านักงาน
3.3  ค่าพิมพ์หนังสือ 600,000.00          320,000.00          600,000.00           ค่าจัดพิมพ์หนังสือต่าง ๆ ประมาณการดังน้ี
รายงานประจ าปี/ 1. ค่าพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 2562 จ านวน 10,000 เล่ม
ข้อบังคับและระเบียบ 2. ค่าจัดพิมพ์ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ 
3.4  ค่าประชาสัมพันธ์ 500,000.00          311,195.50          500,000.00           ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ ดังน้ี

1.ค่าประชาสัมพันธ์และจัดท าของสมนาคุณผู้ฝากเงินกับ สอ.กสท.
2. ค่าจัดพิมพ์ข่าว สอ.กสท. และเอกสารประชาสัมพันธ์
3. ค่าจัดท าปฏิทินต้ังโต๊ะ/แบบแขวน  

3.5  ค่าอากรแสตมป์ 10,000.00            2,652.42             10,000.00             ค่าอากรแสตมป์ เพ่ือใช้ปิดเอกสารต่างๆ
3.6  ค่าเบ้ียประกันภัย 300,000.00          214,127.54          300,000.00           ค่าเบ้ียประกันภัยต่างๆ เช่นประกันภัยอาคาร

ส านักงาน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ การเก็บรักษาเงินภายในอาคาร
ขนส่งเงินนอกสถานท่ี ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางของคณะ
กรรมการและเจ้าหน้าท่ีในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี

3.7  ค่าธรรมเนียม 1,500,000.00        349,874.63          1,500,000.00        ค่าธรรมเนียมบริการการส่งเงินทางไปรษณีย์
การส่งเงิน
3.8  ค่าบริการไปรษณีย์ 3,300,000.00        3,723,894.00       3,800,000.00        ค่าฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ต่างๆ ค่าใช้บริการธุรกิจตอบรับและ

ค่าจัดส่งใบเสร็จปกปิด
3.9  ค่ารับรองสมาชิก 400,000.00          348,965.18          400,000.00           ค่ารับรองสมาชิก ผู้ช่วยเหลืองาน สอ.กสท. 
และผู้มาเย่ียมชมกิจการ
3.10 ค่ารางวัลเงินฝาก 10,000.00            -                     -                     ไม่ต้ัง
ประจ าสินเพ่ิมพูน
3.11 ค่าสาธารณูปโภค 2,200,000.00        2,387,547.04       2,700,000.00        ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์
3.12 ค่าใช้จ่าย 3,000,000.00        2,997,781.71       3,800,000.00        ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
ในการเดินทาง เจ้าหน้าท่ี
3.13 ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง 200,000.00          61,472.00            200,000.00           ค่าน ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต์  และรถจักรยานยนต์ 
3.14 ค่าถ่ายเอกสาร 500,000.00          497,481.23          500,000.00           ค่าถ่ายเอกสาร 
3.15 ค่าภาษีโรงเรือน 200,000.00          161,726.50          200,000.00           ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ท่ีต้ังอาคารส านักงาน สอ.กสท.
และท่ีดิน
3.16 ค่าใช้จ่าย 15,000,000.00      1,424,544.70       15,000,000.00       ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องด าเนินคดี ประมาณ 300 คดี
ด าเนินคดี เป็นเงิน 10,000,000.00      

ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี ประมาณ 400 คดี
เป็นเงิน 5,000,000.00        

ค่าทนายความ คดีละ 10,000 บาท ค่าธรรมเนียมศาล 2% 
รวมเป็นเงิน 15,000,000.00      

ผู้มาเย่ียมชมกิจการ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต่าง ๆ 
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3.17 ค่าใช้จ่าย 800,000.00          558,392.00          800,000.00           ค่าธรรมเนียมการโอนเงินทางธนาคาร ฯลฯ
เก่ียวกับธนาคาร

3.18 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 500,000.00          348,474.01          500,000.00           ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ Website ค่าเช่า Web Hosing,
Web Site และ CAT internet Service และค่าคู่สาย MPLS กับ บมจ.กสท.
ระบบเครือข่าย
3.19 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 200,000.00          198,341.00          220,000.00           ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่อาจจัดเข้าในประเภทใดประเภทหน่ึง 
3.20 ค่าเช่าท่ีดิน 300,000.00          -                     300,000.00           
ราชพัสดุ ท่ีกรมธนารักษ์เรียกเก็บกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
3.21 ค่าจัดเก็บเอกสาร 3,000,000.00        121,310.94          300,000.00           ค่าจัดท าแฟ้มสมาชิกใหม่รายบุคคล/ค่าจ้าง,ค่าท าลายเอกสาร

รวม 35,940,000.00     16,632,981.62    35,050,000.00     ลดลง 890,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 2.48

หมวดท่ี 4
ค่าประชุม สัมมนาและสวัสดิการ
4.1 ค่าประชุมใหญ่ 50,000,000.00 48,041,939.51 50,000,000.00 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

และการเลือกต้ังกรรมการด านินการ ฯลฯ
4.2 ค่าประชุมสัมมนา 300,000.00 217,355.50 300,000.00 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการประชุมสัมมนาระหว่าง
ระหว่างท่ีปรึกษา/ ท่ีปรึกษา คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี และผู้ตรวจสอบกิจการ 
คณะกรรมการ /
ผู้ตรวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าท่ี
4.3 ค่าประชุมสัมมนา 3,000,000.00 2,666,934.11 3,000,000.00 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสมาชิกท่ีเป็นตัวแทน/สมาชิก/
สมาชิกท่ีเป็นตัวแทน/สมาชิก/ ผู้เกษียณส่วนภูมิภาค 10 เขต
ผู้เกษียณส่วนภูมิภาค 10 เขต
4.4 ค่าประชุมสัมมนา 700,000.00 480,930.00 700,000.00 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาสมาชิกท่ีเป็นตัวแทน/
สมาชิกท่ีเป็นตัวแทน/สมาชิก/ สมาชิก/ผู้เกษียณส่วนกลาง 
ผู้เกษียณส่วนกลาง

4.5 ค่าประชุมสัมมนา 200,000.00 144,400.00 200,000.00 ค่าลงทะเบียนเข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ร่วมกับองค์กรต่างๆ ร่วมกับองค์กรต่างๆ ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 

4.6 ค่าศึกษาอบรมคณะ 300,000.00 32,900.00            300,000.00 ค่าศึกษาอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี/เป็นทุน

กรรมการและเจ้าหน้าท่ี การศึกษาให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในหลักสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวกับงาน

ของ สอ.กสท.กับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่างๆ 

4.7 ค่าเงินสงเคราะห์ 32,000,000.00 29,500,000.00 32,000,000.00 ค่าเงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม
สมาชิกถึงแก่กรรม
(ตามท่ีจ่ายจริง)

ค่าเช่าท่ีดินราชพัสดุและค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาท่ีราชพัสดุ
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4.8 ค่าเงินสงเคราะห์ 7,000,000.00 6,075,000.00 7,000,000.00 ค่าเงินสงเคราะห์แก่คู่สมรสสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม
คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม
(ตามท่ีจ่ายจริง)
4.9 ค่าเงินสงเคราะห์ 300,000.00 15,000.00 300,000.00 ค่าสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย
สมาชิกกรณีทุพพลภาพ
จากอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย
(ตามท่ีจ่ายจริง)
4.10 ค่าเงินสงเคราะห์ 10,000,000.00 7,020,000.00 10,000,000.00 ค่าสงเคราะห์บุตร/บิดา/มารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม
บุตรหรือบิดา มารดาของ
สมาชิกถึงแก่กรรม
(ตามท่ีจ่ายจริง)
4.11 ค่าประกันอุบัติเหตุ 600,000.00 498,599.67 600,000.00 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางของสมาชิกเข้าร่วม
การเดินทางของสมาชิก ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และเข้าร่วมสัมมนากับ สอ.กสท.
เข้าประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีและเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา
4.12 ค่าส่งเสริมการเรียน 500,000.00 345,559.00 500,000.00           ค่าส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพให้แก่สมาชิก
รู้วิชาชีพให้แก่สมาชิก
4.13 ค่าเงินสงเคราะห์ 10,000,000.00 2,507,550.00 10,000,000.00 ค่าเงินค่าสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ  
สมาชิกประสบภัยพิบัติ
(ตามท่ีจ่ายจริง)
4.14 ค่าช่วยเหลือ 7,500,000.00 6,993,000.00 7,500,000.00 ค่าช่วยเหลือตรวจสุขภาพสมาชิกสูงอายุ 
ตรวจสุขภาพสมาชิกสูงอายุ

รวม 122,400,000.00   104,539,167.79   122,400,000.00   เท่าเดิม

หมวดท่ี 5 
 ค่าบ ารุงรักษา

5.1 ค่าบ ารุงรักษาระบบ 1,000,000.00        650,504.50          1,000,000.00        ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

5.2 ค่าบ ารุงรักษาและ 260,000.00          254,884.70          260,000.00           ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 

ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ

5.3 ค่าบ ารุงรักษาและ 50,000.00            47,047.54            50,000.00             ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์

ซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์
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 งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ

 ปี 2562 ม.ค.-ธ.ค. 2562 ท่ีขอต้ังปี 2563

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

5.4 ค่าบ ารุงรักษาและ 1,000,000.00        636,081.33          1,000,000.00        ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมอาคารส านักงานและ

ซ่อมอาคารส านักงาน ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 

5.5 ค่าบ ารุงรักษาและ 120,000.00          24,754.59            120,000.00           ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

ซ่อมยานพาหนะ

รวม 2,430,000.00       1,613,272.66      2,430,000.00       เท่าเดิม

หมวดท่ี 6

ค่าพัฒนาระบบ  IT

6.1 ค่าพัฒนาโปรแกรม 500,000.00          10,700.00            3,000,000.00        ค่าพัฒนาโปรแกรมและพัฒนา IT

และพัฒนา IT

6.2 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 250,000.00          149,800.00          250,000.00           ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการพัฒนาระบบ SMS ให้สมาชิก เช่น

ระบบ SMS แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ

6.3 ค่าเช่าใช้บริการ 3,200,000.00        2,992,413.95       3,200,000.00        ค่าเช่าใช้บริการ DRC และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

ศูนย์ข้อมูลส ารอง (DRC)

6.4 ค่าลิขสิทธ์ิ 150,000.00          88,810.00            150,000.00           ค่าลิขสิทธ์ิ โปรแกรม Antivirus 

 โปรแกรม Antivirus

6.5 ค่าพัฒนาปรับปรุง 2,600,000.00        1,549,360.00       2,600,000.00        ส าหรับย้ายข้อมูลระบบ  ATM เข้าสู่ระบบ DRC

และส ารองข้อมูลระบบ ระบบการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ 

 ATM, ระบบการจัดการ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 

ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ และรองรับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  จัดท าระบบ File Sharing

สอ.กสท. ส าหรับบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลงานท่ีส าคัญของเจ้าหน้าท่ี

และส ารองไว้ท่ี DRC ท้ังน้ี สอ.กสท.จะท าสัญญาเช่าใช้บริการ

ระยะเวลาไม่เกิน 22 เดือน แต่จะต้ังงบประมาณปีต่อปี

6.6 ค่าพัฒนาปรับปรุง -                     -                     1,500,000.00        ส าหรับเป็นค่าเปล่ียนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายใน สอ.กสท. 

ระบบเครือข่าย  พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wifi เพ่ือใช้งานภายใน

คอมพิวเตอร์ หน่วยงานและให้บริการสมาชิก ใช้มาต้ังแต่ปี 2548,2553 

 และปี 2555

รวม 6,700,000.00       4,791,083.95      10,700,000.00     เพ่ิมข้ึน 4,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.70
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)

หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

หมวดท่ี 7
ค่าครุภัณฑ์

7.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 700,000.00          410,131.00          730,000.00           เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใช้ส าหรับแผนกต่างๆ 
และอุปกรณ์    จ านวน 19 ชุด  ดังน้ี  

แผนกธุรการ ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดซ้ือมาปี 2554 
   และ ปี2555 จ านวน 6 ชุด  
(เป็นโน้ตบุ๊ค ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดซ้ือมาปี 2554 จ านวน 1 ชุด)
แผนกบัญชี ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดซ้ือมาปี 2554 จ านวน 1 ชุด 
แผนกกฎหมาย ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด
   ซ้ือมาปี 2555 จ านวน 1 ชุด 
แผนกการเงินและการลงทุน 
   ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดซ้ือมาปี 2555 จ านวน 1 ชุด 
แผนกเงินกู้สามัญ 
   ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดซ้ือมาปี 2555 จ านวน 6 ชุด 
แผนกทะเบียนหุ้น-หน้ี 
   ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดซ้ือมาปี 2555 จ านวน 2 ชุด 
แผนกประมวลผล ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด
   ซ้ือมาปี 2557 จ านวน 1 ชุด 
แผนกประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมและการสัมมนา 
   ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดซ้ือมาปี 2554 จ านวน 1 ชุด 

7.2 เคร่ืองค านวณเลข -                     -                     8,000.00              แผนกการเงินและการลงทุน จ านวน 2 เคร่ือง
   ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดซ้ือมาปี  2548 และ ปี 2557

7.3 เคร่ืองนับธนบัตร 120,000.00          110,000.00          -                     ไม่ต้ัง

7.4 ตู้เก็บเอกสาร 50,000.00            32,984.00            -                     ไม่ต้ัง

7.5 ตู้เซฟ 50,000.00            41,060.00 -                     ไม่ต้ัง

7.6 PASSBOOK 50,000.00            40,660.00 -                     ไม่ต้ัง

7.7 เคร่ืองโทรสาร 50,000.00            15,622.00            -                     ไม่ต้ัง

7.8 เคร่ืองสแกน 145,000.00          52,804.50            -                     ไม่ต้ัง

ลายน้ิวมือ เข้า-ออกประตู

7.9 เคร่ืองปรับอากาศ 950,000.00          941,600.00          -                     ไม่ต้ัง

แบบควบคุมความช้ืน

ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
7.10 นาฬิกายาม 20,000.00            7,383.00             -                     ไม่ต้ัง

130

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด



 งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)

หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

7.11 เคร่ืองพิมพ์  15,000.00            7,289.00             17,000.00             ทดแทนของเดิม ท่ีช ารุดซ้ือมาปี 2555 จ านวน 2 เคร่ือง
 Dot Metrix     ส าหรับพิมพ์ใบเสร็จต่อเน่ือง แผนกการเงินและการลงทุน
7.12 เก้าอ้ี -                     -                     70,000.00             ค่าเก้าอ้ี จ านวน 20 ตัว ส าหรับทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 

1. เก้าอ้ีเจ้าหน้าท่ี จ านวน 5 ตัว  เป็นเงิน 17,500 บาท

     เพ่ือทดแทนของเดิมปี 2557 โดยเป็นเก้าอ้ีท่ีต้องปรับความสูงได้

     เพ่ือทดแทนของเดิมปี 2553

    จ านวน 15 ตัว เป็นเงิน 52,500 บาท
7.13 รถยนต์ -                     -                     1,500,000.00        ค่ารถยนต์อเนกประสงค์ทดแทนรถยนต์นิสสัน ท่ีใช้มานาน 10 ปี

     (ซ้ือมาปี 2552)

รวม 2,150,000.00       1,659,533.50      2,325,000.00       เพ่ิมข้ึน 175,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.14

  หมวดท่ี 8

เงินส ารองกรณีเร่งด่วน
 8.1 เงินส ารอง 3,000,000.00        -                     3,000,000.00        ส าหรับเป็นเงินส ารองกรณีเร่งด่วน ซ่ึงไม่อาจก าหนดแผนล่วงหน้าไว้
กรณีเร่งด่วน     เพ่ือให้การด าเนินงานของสอ.กสท.เกิดประโยชน์สูงสุด

รวม 3,000,000.00       -                   3,000,000.00       เท่าเดิม

หมวดท่ี 9 
ท่ีดินและอาคาร

9.1 ท่ีดิน -                     -                     150,000,000.00     ราคาท่ีดิน 150 ล้านบาท
9.2 อาคาร สอ.กสท. 100,000,000.00     ราคาอาคาร สอ.กสท. 100 ล้านบาท

รวม -                    -                   250,000,000.00   เพ่ิมข้ึน 250,000,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 100

รวมท้ังส้ิน 263,635,000.00   215,771,337.92   508,885,000.00   เพ่ิมข้ึน 245,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.03

ประมาณการรายได้ปี 2563 รายได้ท้ังปี 1,524,000,000 บาท รายจ่ายตามงบประมาณ 508,885,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 33.39 ของรายได้  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 รวมท้ัง 9 หมวด เป็นเงิน 508,885,000  บาท

2. เก้าอ้ีห้องประชุม 2 ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดปี 2535 
1.3 ผช.ผจก.(ง) จ านวน 1 ตัว เพ่ือทดแทนของเดิมปี 2536

1.2 แผนกประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมและการสัมมนาจ านวน 1 ตัว 

1.1 แผนกเงินฝากเก้าอ้ีน่ังประจ าเคาน์เตอร์เงินฝาก จ านวน 3 ตัว 

โดยให้ถัวจ่ายในหมวดเดียวกัน ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์

 งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ

 ปี 2562 ม.ค.-ธ.ค. 2562 ท่ีขอต้ังปี 2563

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

หมวด/ประเภท ค าช้ีแจง 

7.11 เคร่ืองพิมพ์  15,000.00            7,289.00             17,000.00             ทดแทนของเดิม ท่ีช ารุดซ้ือมาปี 2555 จ านวน 2 เคร่ือง
 Dot Metrix     ส าหรับพิมพ์ใบเสร็จต่อเน่ือง แผนกการเงินและการลงทุน
7.12 เก้าอ้ี -                     -                     70,000.00             ค่าเก้าอ้ี จ านวน 20 ตัว ส าหรับทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 

1. เก้าอ้ีเจ้าหน้าท่ี จ านวน 5 ตัว  เป็นเงิน 17,500 บาท

     เพ่ือทดแทนของเดิมปี 2557 โดยเป็นเก้าอ้ีท่ีต้องปรับความสูงได้

     เพ่ือทดแทนของเดิมปี 2553

    จ านวน 15 ตัว เป็นเงิน 52,500 บาท
7.13 รถยนต์ -                     -                     1,500,000.00        ค่ารถยนต์อเนกประสงค์ทดแทนรถยนต์นิสสัน ท่ีใช้มานาน 10 ปี

     (ซ้ือมาปี 2552)

รวม 2,150,000.00       1,659,533.50      2,325,000.00       เพ่ิมข้ึน 175,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.14

  หมวดท่ี 8

เงินส ารองกรณีเร่งด่วน
 8.1 เงินส ารอง 3,000,000.00        -                     3,000,000.00        ส าหรับเป็นเงินส ารองกรณีเร่งด่วน ซ่ึงไม่อาจก าหนดแผนล่วงหน้าไว้
กรณีเร่งด่วน     เพ่ือให้การด าเนินงานของสอ.กสท.เกิดประโยชน์สูงสุด

รวม 3,000,000.00       -                   3,000,000.00       เท่าเดิม

หมวดท่ี 9 
ท่ีดินและอาคาร

9.1 ท่ีดิน -                     -                     150,000,000.00     ราคาท่ีดิน 150 ล้านบาท
9.2 อาคาร สอ.กสท. 100,000,000.00     ราคาอาคาร สอ.กสท. 100 ล้านบาท

รวม -                    -                   250,000,000.00   เพ่ิมข้ึน 250,000,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 100

รวมท้ังส้ิน 263,635,000.00   215,771,337.92   508,885,000.00   เพ่ิมข้ึน 245,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.03

ประมาณการรายได้ปี 2563 รายได้ท้ังปี 1,524,000,000 บาท รายจ่ายตามงบประมาณ 508,885,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 33.39 ของรายได้  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 รวมท้ัง 9 หมวด เป็นเงิน 508,885,000  บาท

2. เก้าอ้ีห้องประชุม 2 ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดปี 2535 
1.3 ผช.ผจก.(ง) จ านวน 1 ตัว เพ่ือทดแทนของเดิมปี 2536

1.2 แผนกประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมและการสัมมนาจ านวน 1 ตัว 

1.1 แผนกเงินฝากเก้าอ้ีน่ังประจ าเคาน์เตอร์เงินฝาก จ านวน 3 ตัว 

โดยให้ถัวจ่ายในหมวดเดียวกัน ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์
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รายได:้-
จากการบริหาร (ดอกเบี้ยรับ+การติดตามหนี้จากการส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) 1,468,000,000.00         บาท

รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น ๆ 56,000,000.00             บาท

รวมรายได้ 1,524,000,000.00 บาท

ค่าใชจ้่าย:-
ค่าตอบแทนแรงงาน (หมวด 1) 78,355,000.00             บาท

สวัสดิการเจา้หน้าที่ (หมวด 2) 4,625,000.00              บาท

ค่าใช้สอยด าเนินการ (หมวด 3) 35,050,000.00             บาท

ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัสมาชิก (หมวด 4) 122,400,000.00           บาท

ค่าบ ารุงรักษา (หมวด 5) 2,430,000.00              บาท

ค่าพัฒนาระบบ IT (หมวด 6) 7,700,000.00              บาท

ดอกเบี้ยจา่ยเงินฝาก +เงินกู+้ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 327,000,000.00           บาท

ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น (ครุภัณฑ์ + ยานพาหนะ) 1,987,000.00              บาท

ค่าพัฒนาโปรแกรมและเปล่ียนระบบคอมพิวเตอร์ (ตัดจา่ย 5 ป)ี 1,030,000.00              บาท

รายจา่ยอื่น ๆ (ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) 90,000,000.00             บาท

รวมค่าใชจ้่าย 670,577,000.00   บาท

ก าไรสุทธ ิ 853,423,000.00   บาท

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก ณ ปัจจุบัน

1.  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

    - เงินกูส้ามัญ อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี

    - เงินกูเ้พื่อเหตุฉกุเฉนิ อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี

    - เงินกูพ้ิเศษ อัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี

2.  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

    - เงินฝากออมทรัพย์ อัตราร้อยละ 1.25 ต่อปี 

    - เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ อัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี

    - เงินฝากประจ า ระยะ 12 เดือน อัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี

    - เงินฝากประจ า ระยะ 24 เดือน อัตราร้อยละ 2.75 ต่อปี  

    - เงินฝากออมทรัพยเ์พิ่มสุข อัตราร้อยละ 2.75 ต่อปี  

    - เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษปันผลทวีคูณ อัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี  

ประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
ประจ าปี  2563
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เรื่องพิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ สอ.กสท.

ระเบียบวาระที่ 8
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ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กสท. 

 คณะกรรมการด าเนินการได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ สอ.กสท. จ านวน 3 ข้อ ได้แก่  
  1. ข้อ 3 อ านาจกระท าการ 
  2. ข้อ 10 การรับฝากเงิน  
  3. ข้อ 54  คณะกรรมการด าเนินการ  
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ข้อ 3. อ านาจกระท าการ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผลที่ขอแก้ไข 

ข้อ 3  อ านาจกระท าการ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการดังต่อไปนี้ 
         (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 
 

ฯลฯ 

ข้อ 3  อ านาจกระท าการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการดังต่อไปนี้ 
         (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
หรือนิติบุคคล หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 

 
ฯลฯ 

เพ่ือให้เป็นไปตาม
หนังสือของส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่ 2  ที่ กษ 
1110/3042 ลงวันที่ 
3 กันยายน 2562 
เรื่องเห็นชอบให้
สหกรณ์ถือใช้ระเบียบ 
ว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากนิติบุคคล 

  
 2. ข้อ 10. การรับฝากเงิน 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผลที่ขอแก้ไข 
ข้อ 10  การรับฝากเงิน    สหกรณ์อาจรับฝากเงิน
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาชิก
หรือสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมี
สมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์  ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 
        ข้อก าหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอน
เงินฝากและอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
          ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ข้อ 10  การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงิน
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาชิก
หรือสหกรณ์อ่ืนหรือนิติบุคคลหรือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อความเดิม 
 
 
 

ข้อความเดิม 

เพ่ือให้เป็นไปตาม
หนังสือของส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่ 2  ที่ กษ 
1110/3042 ลงวันที่ 
3 กันยายน 2562 
เรื่องเห็นชอบให้
สหกรณ์ถือใช้ระเบียบ 
ว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากนิติบุคคล 
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 3. ข้อ 54  คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผลที่ขอแก้ไข 
ข้อ 54  คณะกรรมการด าเนินการ   ให้สหกรณมี์
คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีกสิบสี่
คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
      การเลือกตั้งประธานกรรมการ ให้สมาชิกใน
ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิกที่สมควรเป็น
ประธานกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
โดยวิธีการยกมือนับคะแนน  ผู้ท่ีได้รับคะแนน
สูงสุดให้เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ 
สมาชิกที่ถูกเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการต้อง
เป็นสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่และไม่เป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่งกรรมการอ่ืน 
      วิธีการเลือกตั้งกรรมการ  ให้ด าเนินการ
เลือกตั้งตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่แล้วประกาศรับ
สมัครจากสมาชิกและน าเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับ และเลือกได้เท่ากับ
กรรมการที่ว่างในปีนั้น ๆ  
 
      สมาชิกผู้ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุด
ตามล าดับลงมาจนถึงจ านวนที่ต้องการในแต่ละปี 
นั้น ๆ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ว่าง  
ในปีนั้น ๆ  
      ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่าง
กันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และหรือ
เหรัญญิกคนหนึ่งนอกนั้นเป็นกรรมการ และปิด
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงานสหกรณ์          
      ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้       
เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
 
 
 

ข้อ 54            (ข้อความเดิม) 
 
 
 

                      (ตัดออก) 
 
 
 
 
 
 
 

      การเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง และการก าหนด
คุณสมบัติของประธานกรรมการและกรรมการ
ด าเนินการ  ให้ด าเนินการตามระเบียบที่สหกรณ์
ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
แล้วประกาศรับสมัครจากสมาชิกและน าเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับ และเลือก
ได้เท่ากับจ านวนต าแหน่งที่ว่างในปีนั้น ๆ  
      สมาชิกผู้ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุด
ตามล าดับของแต่ละกรณี เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการด าเนินการที่
ว่างในปีนั้น ๆ  
                    (ข้อความเดิม) 

เพ่ือให้การเลือกตั้ง
ประธานกรรมการมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผลที่ขอแก้ไข 

     (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ 
     (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค า
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตาม
ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
     (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
จากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
     (5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ 
ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจากการ
กระท าของตนเอง 
     (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
 

(ข้อความเดิม)  
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เรื่องพิจารณาระเบียบ สอ.กสท.
ว่าด้วยการเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำาเนินการ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 9
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด
ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ

พ.ศ. 2563
………………………………….

            เพือ่ให้การเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์การสือ่สารแห่งประเทศไทย 
จ�ากดั เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยรวดเรว็  อาศยัอ�านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์การสือ่สาร     
แห่งประเทศไทย จ�ากัด ข้อ 54 ข้อ 60 (8) และข้อ 88 (10 ) ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี  
2562 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2563 ได้มีมติก�าหนดระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ. 2563 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562  
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ดังนี้
  ข้อ 1 ระเบยีบนีเ้รยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ�ากดั       
ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ. 2563”
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด ว่าด้วย 
วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)
  ข้อ 4 บรรดาระเบียบ  มติ  ค�าสัง่  ประกาศ และหรอืข้อตกลงอืน่ใดในส่วนทีก่�าหนดไว้แล้ว  
ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 5 ในระเบียบนี้
 สหกรณ์  หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

 ข้อบังคับ หมายถึง   ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย 
                           จ�ากัด

 คณะกรรมการด�าเนินการ หมายถงึ คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ 
  การสือ่สารแห่งประเทศไทย  จ�ากดั ซ่ึงประกอบด้วย
  ประธานกรรมการและกรรมการด�าเนินการตาม 
  จ�านวนที่กฎหมายก�าหนด

 การเลือกตั้ง  หมายถึง   การเลอืกตัง้ประธานกรรมการ และกรรมการด�าเนนิการ
  สหกรณ์ออมทรพัย์การสือ่สารแห่งประเทศไทย จ�ากดั
 ประธานกรรมการ  หมายถึง   ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จ�ากัด
 กรรมการด�าเนินการ หมายถึง  กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จ�ากัด

ร่าง
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 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมายถึง   ผู้ที่เป็นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
     การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด
 สมาชิก               หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร
     แห่งประเทศไทย จ�ากัด

 บัตรเลือกตั้ง หมายถึง บัตรที่ให้สมาชิกลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง
     คณะกรรมการด�าเนินการ

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง หมายถึง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
     ที่คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้ง
 ผู้จัดการ หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร
     แห่งประเทศไทย จ�ากัด
 ส�านักงาน หมายถึง ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
     การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด
 กลุ่ม หมายถึง  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ
     ตั้งแต่สองคนขึ้นไป
  ข้อ 6 ให้คณะกรรมการด�าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังจ�านวน 7 คน 
ประกอบด้วย ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน  โดยแต่งต้ังจากสมาชิกที่มีความรู้  ความสามารถ
และความเข้าใจในระบบการบริหารสหกรณ์เป็นอย่างดี และให้แต่งตั้งกรรมการอีก 5 คน จากประกาศ 
รบัสมคัรสมาชกิทัว่ไป ในกรณทีีผู่ส้มคัรมจี�านวนเกนิกว่า 5 คน ให้คดัสรรโดยวธิจีบัฉลาก  ทัง้นี ้ให้ผู้จัดการ
เป็นเลขานุการโดยไม่มีสิทธิออกเสียงใดๆ
 การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคแรกต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอ�านวยการ
 การประชุมของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ให้น�าวิธีการประชุมคณะกรรมการ
ด�าเนินการ การลงมติและการใช้มติตัดสิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ให้จ่ายอัตราเดียวกับ 
คณะกรรมการด�าเนินการ
 ค่าพาหนะเดินทางให้จ่ายตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง     
ไปปฏิบัติงาน เงินยืมทดรอง และเงินค่ารับรองคณะกรรมการด�าเนินการ ที่ถือใช้ในปัจจุบัน
 ค่าสมนาคุณให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด
 ข้อ 7 คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

(1) ก�าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกเพื่อเข ้ารับการเลือกต้ังเป ็น 
คณะกรรมการด�าเนินการ

(2) ออกประกาศก�าหนดวิธปีฏิบติัการเลอืกต้ัง รวมทัง้ควบคมุและก�ากบัดูแลการ
ด�าเนินการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในประกาศและ
ระเบียบนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธิ์ยุติธรรม
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(3) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ด�าเนินการตามข้อบังคับ

(4) จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเสียงเลือกต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการด�าเนนิการ บตัรเลอืกต้ังต้องมลีายมือช่ือของกรรมการ 
การเลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งคน

(5) ควบคุมและก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะท�างานเตรียมการเลือกต้ังให้
เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

(6) ควบคุมและก�ากับดูแลการนับคะแนน การสรุปผล การรับรองผล และ
ประกาศผลการเลือกตั้งให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ

(7) พิจารณาค�าร้องคัดค้านหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งประธาน
กรรมการ  และหรือกรรมการด�าเนินการ และด�าเนินการสอบสวนให้ได ้
ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวโดยค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังให้
ถือเป็นอันยุติ

(8) ปฏบิตักิารในเรือ่งอืน่ๆ ทีก่�าหนดในระเบยีบนีเ้พ่ือให้การเลือกต้ังส�าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี

 ข้อ 8 ให้คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้งคณะท�างานเตรียมการเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่
สหกรณ์เพ่ือปฏิบตังิานร่วมกบัคณะกรรมการการเลอืกตัง้ จ�านวนไม่น้อยกว่า 10 คน ประกอบด้วย หวัหน้า
คณะท�างาน 1 คน รองหัวหน้าคณะท�างาน 1 คน เลขานุการ 1 คน ที่เหลือเป็นคณะท�างาน โดยให้มีหน้าที่  
ดังนี้

(1) ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกต้ังและหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

(2) จัดท�าแผนการเลือกตั้ง   การลงทะเบียน  การจ่ายเงิน  การจัดสถานที่  การ
จัดท�าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

(3) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
(4) เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

 ข้อ 9 คณะกรรมการการเลอืกตัง้ต้องประกาศรายชือ่ประธานกรรมการ  กรรมการด�าเนนิ
การตามจ�านวนทีพ้่นจากต�าแหน่ง และประกาศวนัรบัสมคัรและวิธปีฏบิตักิารเลอืกตัง้ให้สมาชกิทราบก่อน
การรับสมัครไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ทั้งนี้  ระยะเวลาในการรับสมัครต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
  ข้อ 10 ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการต้องเป็นสมาชิกและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับก�าหนด  แต่ส�าหรับต�าแหน่งประธานกรรมการต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม 
ดังนี้

(1) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านการเงิน การบัญชี 
การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร์  หรือ
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(2) เป็นผู ้ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรการเงิน  
การบัญชี การบริหารส�าหรับกรรมการด�าเนินการและผู้จัดการสหกรณ์จาก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด หรือสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยหรอืหน่วยงานอืน่ท่ีได้รับอนมุติัหลักสูตรจากคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) 

  ข้อ 11 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกค่าธรรมเนียมจากผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการด�าเนินการในอัตราคนละหนึ่งพันบาท ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์

ข้อ 12 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการด�าเนินการ  
จะสมัครได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และสามารถกระท�าได้ 2 วิธี ดังนี้

(1)  สมัครด้วยตนเองหรือโดยผู้แทนกลุ่ม ให้ยื่นใบสมัคร ณ ส�านักงาน 
(2)  สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

          ส�าหรับใบสมัคร หลักเกณฑ์ในการรับสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร และการ
ช�าระค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด
  ข้อ 13 เมือ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้รบัใบสมคัร ให้ตรวจสอบคณุสมบตั ิและหลกัฐาน 
ประกอบ เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วให้ลงบันทึกการรับใบสมัครและให้เลขประจ�าตัวผู้สมัคร พร้อมกับออก
หลักฐานการรับสมัคร  หากพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติและหรือขาดหลักฐานประกอบ ให้รายงาน
ต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัยสั่งการ แล้วแจ้งให้ผู้สมัครรายนั้นทราบต่อไป
        การให้เลขประจ�าตัวผู้สมัคร ให้เรียงล�าดับการมาสมัครก่อนหลังแยกระหว่าง
ต�าแหน่งประธานกรรมการกบักรรมการด�าเนนิการ ในกรณทีีม่ผู้ียืน่ใบสมคัรพร้อมกนัหลายรายหรือสมคัร
เป็นกลุ่มและ ไม่อาจตกลงกันได้ ให้ผู้สมัครดังกล่าวหรือผู้แทนกลุ่มแต่ละรายหรือแต่ละกลุ่มจับฉลาก 
หาล�าดับก่อนหลัง
 ข้อ 14 ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศรายชื่อ เลขประจ�าตัว และสังกัดของ 
ผู้สมคัรรบัการเลอืกตัง้ประธานกรรมการและกรรมการด�าเนนิการไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัประชมุใหญ่ 
ที่ก�าหนดให้มีการลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง
 ข้อ 15 ผู้สมัครรายใดไม่มีชื่อในประกาศตามข้อ 14 ให้ท�าหนังสือทักท้วงถึงประธาน
กรรมการการเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับถัดจากวันประกาศ และให้คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณา
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประการใด ให้เป็น
อันยุติและแจ้งให้ผู้สมัครรายนั้นทราบโดยเร็ว
 ข้อ 16 ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�าเนินการท่ีพ้น
จากต�าแหน่ง และวิธีการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่ได้รับทราบ
 ข้อ 17 การเลือกต้ังคณะกรรมการด�าเนินการ ให้สมาชิกเข้าคูหาเลือกต้ังเพ่ือเลือกต้ัง
ประธานกรรมการและหรือกรรมการด�าเนินการไม่เกินจ�านวนต�าแหน่งท่ีว่างในปีนั้น โดยให้ใช้วิธีการท่ี
คณะกรรมการการเลอืกตัง้เห็นสมควรก�าหนดตามความเหมาะสมเพือ่ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย บริสทุธิ์ 
ยุติธรรม
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 ข้อ 18 การนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง ให้ด�าเนินการโดยเปิดเผยตามเวลา
และสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด
  ข้อ 19 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจในการออกประกาศก�าหนดในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้

 (1)  วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง
 (2)  การก�าหนดลักษณะบัตรเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย
 (3)  การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและการท�าลายบัตรเลือกตั้ง
 (4) วธิกีารลงคะแนน  การนบัคะแนน การเก็บรกัษาอุปกรณ์และข้อมลูโดยวธีิการ
    อื่นนอกจากบัตรเลือกตั้ง

  ข้อ 20 ผู้สมัครรับการเลือกตั้งต�าแหน่งประธานกรรมการที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้
รับเลือกตั้ง
   ในกรณีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการได้คะแนนเท่ากันหลายคนให้
ประธานกรรมการการเลือกตั้งใช้วิธีจับฉลาก

ข้อ 21 ผู ้สมัครรับการเลือกตั้งต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการท่ีได้รับคะแนนสูงสุด 
เรียงล�าดับเท่ากับจ�านวนของกรรมการด�าเนินการที่ว่างในปีนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  

 ในกรณีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการมีคะแนนเท่ากันหลายคนและ
มีจ�านวนเกินกว่ากรรมการด�าเนินการที่ว่างในปีนั้น ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังใช้วิธีจับฉลากจาก 
ผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากัน เพื่อให้ได้กรรมการด�าเนินการครบตามจ�านวนที่ว่างในปีนั้น
    ข้อ 22 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้งและประกาศผลการนับ
คะแนนเลือกตั้งทั้งในต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการด�าเนินการให้สมาชิกทราบ ณ ส�านักงาน
ในวันท�าการถัดไปนับจากวันประชุมใหญ่
 ข้อ 23 การคัดค้านหรือโต้แย้งผลการเลือกต้ัง ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสามารถเสนอ
ต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมพยานหลักฐานได้ภายในสามวันนับถัดจากวันประกาศผลการ
นับคะแนนเลือกตั้งและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้ถือเป็นอันยุติ
 ข้อ 24 ในวันประชุมใหญ่ ห้ามผู้ใดท�าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ 
โดยเด็ดขาด
 ข้อ 25 ในวันประชุมใหญ่ ห้ามผู้ใดขาย จ�าหน่าย แจกจ่าย จัดเลี้ยง หรือบริโภคเครื่องดื่ม 
ที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่ประชุมใหญ่และปริมณฑล
 ข้อ 26 การกระท�าต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทุจริตการเลือกตั้ง

(1) ให้ผู้อื่นลงคะแนนเลือกตั้งแทน หรือลงคะแนนเลือกตั้งแทนสมาชิกอื่น
(2) ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งซ�้า
(3) เมื่อตนเองเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่ยอมออกไปจากหน่วยเลือกต้ังโดยไม่มีเหตุ

อันควร
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(4) เข้าไปในเขตหวงห้ามเด็ดขาดท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังก�าหนดโดยไม่ได้
รับอนุญาต

(5) แสดงให้ผู้อื่นล่วงรู้ว่าตนได้เลือกผู้สมัครคนใด
(6) ฝ่าฝืนข้อห้ามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด
(7) ผูใ้ดกระท�าการโดยมชิอบด้วยประการใด ๆ  โดยมุง่ให้ผลการเลอืกตัง้ไม่เป็นไป    

โดยบริสุทธิ์และยุติธรรม
 ข้อ 27 สมาชิกผู้ฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 24 หรือ 25 หรือทุจริตการเลือกตั้งตามข้อ 26          
ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในวันเกิดเหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสรุป
ผลการสอบสวนเสนอต่อประธานกรรมการด�าเนินการภายใน 7 วันนับถัดจากวันเลือกตั้ง 
 ข้อ 28 สมาชิกผู้ไม่ได้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการมีกรณี
ฝ่าฝืน ข้อห้ามตามข้อ 24 หรือ 25 หรือทุจริตการเลือกตั้งตามข้อ 26 ให้ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม
ใหญ่และเลือกตั้งเป็นเวลา 3 ปี นับถัดจากปีที่ถูกค�าสั่งลงโทษ   
 ข้อ 29 สมาชิกผู้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการมีกรณีฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามข้อ 24 หรือ 25 หรือทุจริตการเลือกตั้งตามข้อ 26 ให้ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่
และห้ามลงสมัครเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการด�าเนนิการมกี�าหนดเป็นเวลา 5 ปีนบัถดัจากปีทีถ่กู 
ค�าสั่งลงโทษ
 ข้อ 30 ให้ประธานกรรมการด�าเนนิการส่งผลการสอบสวนของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ให้คณะกรรมการอ�านวยการเพือ่พจิารณาโทษตามข้อ 28 และข้อ 29 ให้ได้ข้อยตุแิล้วน�าเสนอคณะกรรมการ
ด�าเนนิการเพือ่พจิารณาและมคี�าสัง่ลงโทษ  ทัง้นี ้หากเป็นกรณท่ีีเหน็ว่าสมควรให้ออกจากสมาชกิให้ด�าเนนิ
การตามข้อบังคับข้อ 42 ต่อไป
 ข้อ 31 ให้ผู้จัดการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
 ข้อ 32 ในกรณทีีม่ปัีญหาไม่อาจปฏบิติัตามระเบยีบนี ้ให้ผู้จัดการน�าเสนอคณะกรรมการ
ด�าเนินการพิจารณาวินิจฉัยและให้ถือเป็นอันยุติ 

                     ประกาศ    ณ    วันที่ ................. มีนาคม    2563

     (นายชาลี   บุญเรือง)
   ประธานกรรมการด�าเนินการ
          สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด
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ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง  พิจารณาระเบียบ สอ.กสท. ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติม 

ระเบียบ สอ.กสท. ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563 

 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผลที่ขอแก้ไข 

     โดยที่เป็นการสมควรให้มีการออกระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย 
จ ากัด ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแห่งประเทศไทย 
จ ากัด ข้อ 46(6) และมติคณะกรรมการด าเนินการ 
ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 
2557 จึงก าหนดระเบียบไว้ดังนี้ 

      เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย 
จ ากัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว  อาศัย
อ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด ข้อ 54         
ข้อ 60 (8) และข้อ 88 (10 ) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 
3/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ได้มีมติ
ก าหนดระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2563 โดยความเห็นชอบของท่ี
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2563 ดังนี้ 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 
การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด  ว่าด้วย วิธีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนนิการ พ.ศ. 2557” 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วย การ
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนนิการ พ.ศ. 2563” 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วันประกาศ      
เป็นต้นไป 

ข้อ 2            (ข้อความเดิม)  

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วย การ
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนนิการ พ.ศ.2551 และ
ระเบียบสหกรณ์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 
ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 
2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554) 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วย วิธีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนนิการ พ.ศ.2557 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559) 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ  มติ  ค าสั่ง  ประกาศ และ
หรือข้อตกลงอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

ข้อ 4            (ข้อความเดิม)  
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผลที่ขอแก้ไข 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
       “สหกรณ”์     หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 
       “ข้อบังคับ”    หมายถึง   ข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 
       “สมาชิก”      หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 
       “คณะกรรมการด าเนินการ”    หมายถึง   
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      “บัตรเลือกตั้ง”  หมายถึง บัตรที่ให้สมาชิก
ลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
       “คณะกรรมการการเลือกตั้ง”     หมายถึง    
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่คณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้ง 
 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
                   (ข้อความเดิม) 
 
                   (ข้อความเดิม) 
 
 (ย้ายข้อความไปอยู่ล าดับต่อจาก “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”) 
 
         คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง     
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด ซึ่งประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการตาม
จ านวนที่กฎหมายก าหนด 
         การเลือกตั้ง   หมายถึง   การเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย 
จ ากัด 
         ประธานกรรมการ   หมายถึง   ประธาน
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
          กรรมการด าเนินการ   หมายถึง    
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
          ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หมายถึง  ผู้ท่ีเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร        
แห่งประเทศไทย จ ากัด 
          สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 
                   (ข้อความเดิม) 
 
                   (ข้อความเดิม) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผลที่ขอแก้ไข 

        “ผู้จัดการ”    หมายถึง   ผู้จัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 
        “ส านักงาน”  หมายถึง   ส านักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด 
         “กลุ่ม”       หมายถึง   ผู้สมัครเข้ารับการ
เลือกตั้งกรรมการอ่ืนตั้งแต่สองคนข้ึนไป 

                   (ข้อความเดิม) 
 
                   (ข้อความเดิม) 
 
         กลุ่ม     หมายถึง   ผูส้มัครเข้ารับการ
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการตั้งแต่สองคนข้ึนไป 
 

ข้อ  6   ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งจ านวน 7 คน 
ประกอบด้วย ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน 
โดยแต่งตั้งจากสมาชิกท่ีมีความรู้  ความสามารถและ
ความเข้าใจในระบบการบริหารสหกรณ์เป็นอย่างดี 
และให้แต่งตั้งกรรมการอีก 5 คน จากประกาศรับ
สมัครสมาชิกท่ัวไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีจ านวนเกินกว่า 
5 คน ให้คัดสรรโดยวิธีจับฉลาก  ทั้งนี้  ให้ผู้จัดการ
เป็นเลขานุการโดยไม่มีสิทธิออกเสียงใดๆ 
    การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งตามวรรคแรก
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อ านวยการ 
     การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้น า
วิธีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ การลงมติ
และการใช้มติตัดสิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการ    
การเลือกตั้งให้จ่ายอัตราเดียวกับคณะอนุกรรมการ 
   
  ค่าพาหนะเดินทางให้จ่ายตามระเบียบสหกรณ์     
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน       
เงินยืมทดรอง และเงินค่ารับรองคณะกรรมการ   
พ.ศ.2550 
   ค่าสมนาคุณให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 
 
 

ข้อ  6           (ข้อความเดิม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
     การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งตามวรรคแรก 
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ 
    
                    (ข้อความเดิม) 
 
 
          ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ให้จ่ายอัตราเดียวกับคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
     ค่าพาหนะเดินทางให้จ่ายตามระเบียบสหกรณ์  
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน       
เงินยืมทดรอง และเงินค่ารับรองคณะกรรมการ
ด าเนินการ ที่ถือใช้ในปัจจุบัน 
                    (ข้อความเดิม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 
 
 
 
เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 
เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 
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ข้อ 7 คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(1) ก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกเพ่ือเข้ารับ

การเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 
(2) ออกประกาศก าหนดวิธีปฏิบัติการเลือกตั้ง 

รวมทั้งควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินการ
เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศและระเบียบนี้ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบริสุทธิ์ยุติธรรม 

(3) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับ
การเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและผู้สมัคร
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอ่ืนตามข้อบังคับ 

(4) จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการอ่ืน  บัตร
เลือกตั้งต้องมีลายมือชื่อของกรรมการการ
เลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งคน 

(5) ควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ  
  คณะท างานเตรียมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วย  
  ความถูกต้องเรียบร้อย 

(6) ควบคุมและก ากับดูแลการนับคะแนน  การ
สรุปผล  การรับรองผล  และประกาศผลการ
เลือกตั้งให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ 

(7) พิจารณาค าร้องคัดค้านหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับผล
การเลือกตั้งสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
ประธานกรรมการ และสมาชิกผู้สมัครรับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการอ่ืน และด าเนินการ
สอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว  โดยค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถือเป็น
อันยุติ 

(8) ปฏิบัติการในเรื่องอ่ืนๆ ที่ก าหนดในระเบียบนี้
เพ่ือให้การเลือกตั้งส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
 

ข้อ 7 คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                    (ข้อความเดิม) 

 
                    (ข้อความเดิม) 
 
 
 
 
(3) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการตาม
ข้อบังคับ 
(4) จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการด าเนินการ บัตรเลอืกตั้งต้องมีลายมือชื่อ
ของกรรมการการเลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งคน 
                    (ข้อความเดิม) 

 
 

                    (ข้อความเดิม) 
 
 

(7) พิจารณาค าร้องคัดค้านหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับผล 
    การเลือกตั้งประธานกรรมการและหรือ  
    กรรมการด าเนินการ และด าเนินการสอบสวน 
    ให้ได้ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว  โดยค าวินิจฉัย 
    ของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถือเป็นอันยุติ 
 
 
                     (ข้อความเดิม) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 
เพ่ือความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพ่ือความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
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ข้อ 8 ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ง
คณะท างานเตรียมการเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์
เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน ประกอบด้วย หัวหน้า
คณะท างาน 1 คน รองหัวหน้าคณะท างาน 1 คน 
เลขานุการ 1 คน ที่เหลือเป็นคณะท างาน โดยให้มี
หน้าที่ ดังนี้ 
(1)  ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้งและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง 
(2)  จัดท าแผนการเลือกตั้ง   การลงทะเบียน  การ
จ่ายเงิน  การจัดสถานที่  การจัดท าเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
(3)  จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้ง 
(4)  เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง 
(5)  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมาย 

ข้อ 8               (ข้อความเดิม) 
 

 

ข้อ 9 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศรายชื่อ
ประธานกรรมการ  กรรมการอ่ืนตามจ านวนที่พ้น
จากต าแหน่ง   และประกาศวันรับสมัครและ       
วิธีการปฏิบัติการเลือกตั้งให้สมาชิกทราบก่อนการรับ
สมัครไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ทั้งนี้  ระยะเวลาในการ
รับสมัครต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ข้อ 9 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศรายชื่อ
ประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการตามจ านวน
ที่พ้นจากต าแหน่ง  และประกาศวันรับสมัครและ   
วิธีปฏิบัติการเลือกตั้งให้สมาชิกทราบก่อนการรับ
สมัครไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ทั้งนี้  ระยะเวลาในการ
รับสมัครต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

ข้อ 10 ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและผู้สมัครรับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการอ่ืน ต้องเป็นสมาชิกผู้มี
คุณสมบัติตามที่ข้อบังคับก าหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครรับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการอื่นไม่มีสิทธิได้รับการ
เสนอชื่อเป็นประธานกรรมการ 

ข้อ 10 ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการต้องเป็นสมาชิกและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อบังคับก าหนด  แต่ส าหรับต าแหน่ง
ประธานกรรมการต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ  
เศรษฐศาสตร์  หรือ 

เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ 
กฎกระทรวง 

148

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด



 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผลที่ขอแก้ไข 

(2) เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมและมีหลักฐานการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการเงิน การบัญชี การ
บริหารส าหรับกรรมการด าเนินการและ
ผู้จัดการสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด หรือ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่ได้รับอนุมัติหลักสูตรจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ (คพช.) 

ข้อ 11 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเรียก
ค่าธรรมเนียมจากสมาชิกที่สมัครรับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการอ่ืนในอัตราคนละห้าร้อยบาท 
ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ 

ข้อ 11 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเรียก
ค่าธรรมเนียมจากผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการด าเนินการในอัตราคนละหนึ่งพันบาท 
ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ 

เพ่ือให้เหมาะสม
สอดคล้องกับ 
สภาวการณ์
ปัจจุบัน 

ข้อ 12 การสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอื่น
สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 
 
(1) สมัครด้วยตนเองหรือโดยผู้แทนกลุ่ม ให้ย่ืนใบ

สมัคร  ณ ส านักงาน 
(2) สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน  
ส าหรับใบสมัคร หลักเกณฑ์ในการรับสมัคร  

หลักฐานประกอบการสมัคร และการช าระ
ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังก าหนด 

ข้อ 12 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการหรือกรรมการด าเนินการ จะสมัครได้
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และสามารถกระท า
ได้ 2 วิธี ดังนี้ 

(1)  สมคัรด้วยตนเองหรือโดยผู้แทนกลุ่ม ให้ย่ืนใบ
สมัคร ณ ส านักงาน  
(2)  สมคัรทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน 

   ส าหรับใบสมัคร หลักเกณฑ์ในการรับสมัคร 
หลักฐานประกอบการสมัคร และการช าระ
ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการ 
เลือกต้ังก าหนด 

เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น 

ข้อ 13  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับใบสมัคร 
ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐานประกอบ เมื่อเห็น
ว่าถูกต้องแล้วให้ลงบันทึกการรับใบสมัครและให้เลข
ประจ าตัวผู้สมัคร พร้อมกับออกหลักฐานการรับสมัคร  
หากพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติ และหรือขาด
หลักฐานประกอบ ให้รายงานต่อประธานกรรมการการ
เลือกต้ังเพื่อวินิจฉัยส่ังการ แล้วแจ้งให้ผู้สมัครรายนั้น
ทราบต่อไป 

ข้อ 13                (ข้อความเดิม) 
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      การให้เลขประจ าตัวผู้สมัคร  ให้เรียงล าดับการมา
สมัครก่อนหลัง ในกรณีที่มีผู้ยื่นใบสมัครพร้อมกันหลาย
รายหรือสมัครเป็นกลุ่มและไม่อาจตกลงกันได้ ให้
ผู้สมัครดังกล่าวหรือผู้แทนกลุ่มแต่ละรายหรือแต่ละ
กลุ่มจับฉลากหาล าดับก่อนหลัง 

      การให้เลขประจ าตัวผู้สมัคร ให้เรียงล าดับการ
มาสมัครก่อนหลังแยกระหว่างต าแหน่งประธาน
กรรมการกับกรรมการด าเนินการ ในกรณีที่มีผู้ยื่นใบ
สมัครพร้อมกันหลายรายหรือสมัครเป็นกลุ่มและไม่
อาจตกลงกันได้ ให้ผู้สมัครดังกล่าวหรือผู้แทนกลุ่มแต่
ละรายหรือแต่ละกลุ่มจับฉลากหาล าดับก่อนหลัง 

เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
รายชื่อ เลขประจ าตัว และสังกัดของผู้สมัครรับการ
เลือกตั้งกรรมการอ่ืนไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวัน
ประชุมใหญ่ที่ก าหนดให้มีการลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้ง 

ข้อ 14 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ 
รายชื่อ เลขประจ าตัว และสังกัดของผู้สมัครรับการ
เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันประชุมใหญ่ที่ก าหนดให้
มีการลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้ง 

เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ข้อ 15  ผู้สมัครรายใดไม่มีชื่อในประกาศตามข้อ 14 
ให้ท าหนังสือทักท้วงถึงประธานกรรมการการ
เลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับถัดจากวันประกาศ และให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จภายในเจ็ดวัน ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประการใด ให้เป็นอัน
ยุติและแจ้งให้ผู้สมัครรายนั้นทราบโดยเร็ว 

ข้อ 15             (ข้อความเดิม)  

ข้อ 16 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประกาศ
รายชื่อประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่พ้นจาก
ต าแหน่ง และวิธีการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกท่ีเข้า
ประชุมใหญ่ได้รับทราบ 

ข้อ 16 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศ
รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการที่พ้นจากต าแหน่ง 
และวิธีการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกท่ีเข้าประชุม
ใหญ่ได้รับทราบ 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

ข้อ 17 การเลือกตั้งประธานกรรมการ ให้ด าเนินการ
ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรค 2 

                        (ตัดออก) ยุบรวมในข้อ 18 

ข้อ 18 การเลือกต้ังกรรมการอื่น ให้สมาชิกเข้าคูหา
เลือกต้ังเพื่อเลือกต้ังกรรมการอื่นไม่เกินจ านวน
กรรมการที่ว่างในปีนั้น โดยท าเคร่ืองหมายกากบาท 
(×) ด้วยปากกาหรือตามวิธีการที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนดแล้วหย่อนบัตรลงในหีบเลือกตั้ง 

ข้อ 17 การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ       
ให้สมาชิกเข้าคูหาเลือกตั้งเพ่ือเลือกตั้งประธาน
กรรมการและหรือกรรมการด าเนินการไม่เกิน
จ านวนต าแหน่งที่ว่างในปีนั้น โดยให้ใช้วิธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรก าหนดตาม
ความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการ
ก าหนดวิธีการ
เลือกต้ัง 
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ข้อ 19 การนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง 
ให้ด าเนินการโดยเปิดเผยตามเวลา สถานที่ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 

ข้อ 18 การนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง 
ให้ด าเนินการโดยเปิดเผยตามเวลา  และสถานที่ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 

ข้อ 20 บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(1) บัตรที่มิได้จัดท าโดยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(2) บัตรที่มิได้ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใด 
(3) บัตรที่ลงคะแนนโดยการท าเคร่ืองหมายอื่นที่มิใช่
เครื่องหมายตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
หรือมีการขีดเขียนข้อความใดๆ ลงบนบัตรเลือกตั้ง 
(4) บัตรที่ลงคะแนนเกินจ านวนกรรมการที่ว่างในปี
นั้น 
(5) บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อของกรรมการการเลือกต้ัง 
(6) บัตรที่คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยแล้วเห็น
ว่าเป็นบัตรเสีย 

ข้อ 19 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจใน
การออกประกาศก าหนดในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(1)  วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนโดยใช้บัตร  
      เลือกต้ัง 
(2)  การก าหนดลักษณะบัตรเลือกตั้งที่ถือว่าเป็น 
      บัตรเสีย 
(3)  การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและการท าลายบัตร 
      เลือกตั้ง 
(4)  วิธีการลงคะแนน  การนับคะแนน การเก็บ 

รักษาอุปกรณ์และข้อมูลโดยวิธีการอื่นนอกจาก
บัตรเลือกต้ัง 

เพ่ือให้
คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมี
ความชัดเจนใน
การปฏิบัติงาน 

ข้อ 21 ผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการอ่ืนที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับเท่ากับจ านวนของ
กรรมการอ่ืนที่ว่างในปีนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
       ในกรณีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอ่ืนใน
ล าดับสุดท้ายของต าแหน่งที่ว่างมีคะแนนเท่ากัน
หลายคน ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งใช้วิธีจับ
ฉลากหาล าดับสุดท้าย 

ข้อ 20 ผู้สมัครรับการเลือกตั้งต าแหน่งประธาน
กรรมการที่ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
        
      ในกรณีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการได้
คะแนนเท่ากันหลายคนให้ประธานกรรมการการ
เลือกตั้งใช้วิธีจับฉลาก 
 

เพ่ือความชัดเจน
ในการระบุผู้ได้รับ
การเลือกตั้ง
ต าแหน่งประธาน
กรรมการ 
 

          ข้อ 21 ผู้สมัครรับการเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการ
ด าเนินการที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงล าดับเท่ากับ
จ านวนของกรรมการด าเนินการที่ว่างในปีนั้นเป็น  
ผู้ได้รับเลือกตั้ง   
        ในกรณีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด าเนินการมีคะแนนเท่ากันหลายคนและมีจ านวน
เกินกว่ากรรมการด าเนินการที่ว่างในปีนั้น ให้
ประธานกรรมการการเลือกตั้งใช้วิธีจับฉลากจาก
ผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากัน เพื่อให้ได้กรรมการ
ด าเนินการครบตามจ านวนที่ว่างในปีนั้น 

เพ่ิมข้อ 21 เพ่ือ
ความชัดเจนใน
การเลือกตั้ง
ต าแหน่งกรรมการ
ด าเนินการ 
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ข้อ 22  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการ
เลือกตั้งและประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งทั้งใน
ต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนให้
สมาชิกทราบ ณ ส านักงานในวันท าการถัดไปนับ 
จากวันประชุมใหญ่ 

ข้อ 22  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการ
เลือกตั้งและประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งทั้งใน
ต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ
ให้สมาชิกทราบ ณ ส านักงานในวันท าการถัดไปนับ
จากวันประชุมใหญ่ 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

ข้อ 23  การคัดค้านหรือโต้แย้งผลการเลือกตั้ง 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถเสนอต่อประธาน
กรรมการการเลือกตั้งพร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) 
ได้ภายในสามวันนับถัดจากวันประกาศผลการนับ
คะแนนเลือกตั้งและให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ถือเป็นอันยุติ 

ข้อ 23  การคัดค้านหรือโต้แย้งผลการเลือกตั้ ง 
ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสามารถเสนอต่อประธาน
กรรมการการเลือกตั้งพร้อมพยานหลักฐานได้ภายใน
สามวันนับถัดจากวันประกาศผลการนับคะแนน
เลือกตั้งและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสอบสวน
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ให้ถือเป็นอันยุติ 
 

เพ่ือให้เกิดความ
รัดกุมมากยิ่งข้ึน 

ข้อ 24  บัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบรรจุใส่หีบบัตร
เลือกตั้ง ปิดผนึกและลงลายมือชื่อก ากับแล้วส่งมอบ
ให้ผู้จัดการเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานสามสิบวันนับแต่
วันนับคะแนนเลือกตั้ง 
          เมื่อครบก าหนดการเก็บรักษาและไม่มีการ
คัดค้านหรือโต้แย้งผลการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งท าลายบัตรเลือกตั้งได้ 

                      (ตัดออก)  

ข้อ 25  ในวันประชุมใหญ่ ห้ามผู้ใดท าการโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ โดยเด็ดขาด  

ข้อ 24            (ข้อความข้อ 25 เดิม)  

ข้อ 26  ในวันประชุมใหญ่ ห้ามผู้ใดขาย จ าหน่าย 
แจกจ่าย จัดเลี้ยง หรือบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณท่ีประชุมใหญ่และ
ปริมณฑล 

ข้อ 25            (ข้อความข้อ 26 เดิม)     

ข้อ 27  การกระท าต่อไปนี้ถือว่าเป็นการ        
ทุจริตการเลือกตั้ง 

(1) ให้ผู้อื่นลงคะแนนเลือกตั้งแทน หรือ
ลงคะแนนเลือกตั้งแทนสมาชิกอ่ืน 

(2) ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งซ้ า 
(3) น าบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง 

ข้อ 26  การกระท าต่อไปนี้ถือว่าเป็นการ        
ทุจริตการเลือกตั้ง 
    (1)  ให้ผู้อ่ืนลงคะแนนเลือกตั้งแทน หรือ   
          ลงคะแนนเลือกตั้งแทนสมาชิกอ่ืน 
    (2)  ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งซ้ า 
 

เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการ
ก าหนดวิธีการ
เลือกตั้ง 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผลที่ขอแก้ไข 

(4) ท าลายบัตรเลือกตั้ง 
(5) เมื่อตนเองเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่ยอมออกไป

จากหน่วยเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันควร 
(6) เข้าไปในเขตหวงห้ามเด็ดขาดที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยไม่ได้
รับอนุญาต 

(7) แสดงบัตรเลือกตั้งไม่ว่าทางใดเพื่อให้ผู้อ่ืน
ล่วงรู้ว่าตนได้เลือกผู้สมัครคนใด หรือ 
กระท าการใดเพื่อล่วงรู้บัตรเลือกตั้งผู้อ่ืน
นั้นเลือกผู้สมัครคนใด 

(8) ฝ่าฝืนข้อห้ามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

(9) ผู้ใดกระท าโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ  
โดยมุ่งให้ผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดย
บริสุทธิ์และยุติธรรม 

 
    (3)  เมื่อตนเองเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่ยอมออกไป 
         จากหน่วยเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันควร 
    (4)  เข้าไปในเขตหวงห้ามเด็ดขาดท่ี 
          คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยไม่ได้ 
          รับอนุญาต 
    (5) แสดงให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ว่าตนได้เลือกผู้สมัครคนใด 
 
 
  
    (6)  ฝ่าฝืนข้อห้ามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
          ก าหนด 
    (7)  ผู้ใดกระท าการโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ 
          โดยมุ่งให้ผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดย 
          บริสุทธิ์และยุติธรรม 

ข้อ 28  สมาชิกผู้ฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 25 หรือ 26 
หรือทุจริตการเลือกตั้งตามข้อ 27 ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในวันเกิด
เหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสรุปผลการสอบสวน
เสนอต่อประธานกรรมการด าเนินการ ภายใน 7 วัน 
นับถัดจากวันเลือกตั้ง 

ข้อ 27  สมาชิกผู้ฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 24 หรือ 25 
หรือทุจริตการเลือกตั้งตามข้อ 26  ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในวันเกิด
เหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสรุปผลการสอบสวน
เสนอต่อประธานกรรมการด าเนินการภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันเลือกตั้ง  

เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมรัดกุม
มากยิ่งขึ้น 

ข้อ 30  สมาชิกผู้ไม่ได้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการด าเนินการมีกรณีฝ่าฝืนข้อห้ามตาม 
ข้อ 25 หรือ 26 ให้ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม
ใหญ่และเลือกตั้งเป็นเวลา 3 ปี นับถัดจากปีที่ถูก
ค าสั่งลงโทษ 

ข้อ 28  สมาชิกผู้ไม่ได้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นคณะกรรมการด าเนินการมีกรณีฝ่าฝืนข้อห้าม
ตามข้อ 24 หรือ 25 หรือทุจริตการเลือกตั้งตามข้อ 
26 ให้ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่และ
เลือกตั้งเป็นเวลา 3 ปี นับถัดจากปีที่ถูกค าสั่งลงโทษ    

เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมรัดกุม
มากยิ่งขึ้น 

ข้อ 31  สมาชิกผู้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการอ่ืนมีกรณีฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 25 หรือ 
26 ให้ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่และห้าม
ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอ่ืนหรือ
ประธานกรรมการ มีก าหนดเป็นเวลา 5 ปี นับถัด
จากปีที่ถูกค าสั่งลงโทษ 
 

ข้อ 29  สมาชิกผู้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการด าเนินการมีกรณีฝ่าฝืนข้อห้ามตาม  
ข้อ 24 หรือ 25 หรือทุจริตการเลือกตั้งตามข้อ 26 
ให้ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่และห้ามลง
สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการ  มีก าหนดเป็นเวลา 5 ปีนับถัดจาก 
ปีที่ถูกค าสั่งลงโทษ 

เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมรัดกุม
มากยิ่งขึ้น 

153

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด
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ข้อ 29  ให้ประธานกรรมการด าเนินการส่งผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการการเลือกต้ังให้
คณะอนุกรรมการอ านวยการเพื่อพิจารณาโทษตาม 
ข้อ 30 ให้ได้ข้อยุติแล้วน าเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อพิจารณาต่อไป 

ข้อ 30 ให้ประธานกรรมการด าเนินการส่งผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้
คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพิจารณาโทษตาม  
ข้อ 28 และข้อ 29 ให้ได้ข้อยุติแล้วน าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณาและมีค าสั่ง
ลงโทษ  ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่เห็นว่าสมควรให้ออก
จากสมาชิกให้ด าเนินการตามข้อบังคับข้อ 42 
ต่อไป 

เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมรัดกุม
มากยิ่งขึ้น 

ข้อ 32  ให้ผู้จัดการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ข้อ 31 ให้ผู้จัดการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 

ข้อ 33  ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจปฏิบัติตาม   
ระเบียบนี้ ให้ผู้จัดการน าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัย และให้ถือเป็นอันยุติ  
 

ข้อ 32 ในกรณีท่ีมีปัญหาไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ให้ผู้จัดการน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาวินิจฉัย และให้ถือเป็นอันยุติ  
 
 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กับค านิยาม 
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เรื่องรับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่และ
ออกจากสหกรณ์/

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562

ระเบียบวาระที่ 10
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ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องรับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 
 
เรื่องสมาชิกใหม่และออกระหวา่งปี 2562 
ในวันสิน้สุดปี 2562 สอ.กสท. มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 30,239 คน และมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้ 
สมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน     29,416  คน 
บวก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี       1,488  คน 
หัก สมาชิกออกจาก สอ.กสท. ในระหว่างปีโดยสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้    
 - ลาออกจาก สอ.กสท.      306  คน 
 - ถูกปลดออก ให้ออก และไล่ออกจากงาน     208  คน 
 - ถึงแก่กรรม       151  คน 
สมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น   30,239  คน 
 

ผลการดำเนินงานระหว่างปี 
 ทุนเรือนหุ้น   เมื่อต้นปี 2562  มีทุนเรือนหุ้น 13,977,033,700.00 บาท  ในสิ้นปี 2562  มีทุนเรือนหุ้น 
14,094,478,520.00 บาท  เพ่ิมข้ึนจำนวน 117,444,820.00 บาท 
 
 การรับฝากเงิน   เมื่อต้นปี 2562 มีจำนวนเงินฝากรวมทั้งสิ้น 10,332,435,231.35  บาท ในสิ้นปี 2562             
มีเงินฝากจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,103,549,395.41 บาท  ประกอบด้วย 
  - เงินฝากออมทรัพย์    จำนวน      85,072,926.28 บาท 
  - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    จำนวน          5,557,974,057.99 บาท 
  - เงินฝากประจำ     จำนวน   5,019,377,411.14 บาท 
  - เงินฝากประจำ สหกรณ์อ่ืน   จำนวน    441,125,000.00 บาท 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
 - ประเภทออมทรัพย์    อัตราร้อยละ 1.25 ต่อป ี
 - ประเภทออมทรัพย์พิเศษ   อัตราร้อยละ      2.50 ต่อป ี
 - ประเภทประจำ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน  อัตราร้อยละ 2.50 ต่อป ี
 ฝากเงินตั้งแต่ 200,000.00 บาทข้ึนไป รับดอกเบี้ยรายเดือน 
 - ประเภทประจำ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน  อัตราร้อยละ 2.75 ต่อป ี
 ฝากเงินตั้งแต่ 300,000.00 บาทข้ึนไป รับดอกเบี้ยรายเดือน 
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การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก  ในระหว่างปี  2562 สอ.กสท. ได้ให้ เงินกู้แก่สมาชิกรวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 
22,177,751,538.63 บาท  แยกตามประเภทได้ดังต่อไปนี้ 

-  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน    จำนวน  8,664,788,032.51 บาท 
-  เงินกู้สามัญ     จำนวน         11,094,632,883.80 บาท 
-  เงินกู้พิเศษ     จำนวน             303,188,322.25 บาท 
-  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม   จำนวน           2,115,142,300.07 บาท 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
-  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ    อัตราร้อยละ     5.75 ต่อปี 
-  เงินกู้พิเศษ     อัตราร้อยละ 5.50 ต่อป ี
 

กำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล  ตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจำปี 2562 คาดว่าจะมีรายได้ 
ประมาณ 1,530,000,000.00 บาท ค่าใช้จ่ายประมาณ 657,485,000.00 บาท มีกำไรสุทธิโดยประมาณ 872,515,000.00 
บาท  สำหรับผลประกอบการปี 2562 สอ.กสท. มีกำไรสุทธิเป็นเงิน 846,289,484.77 บาท น้อยกว่าประมาณการไว้   
เป็นเงิน 26,225,515.23 บาท  และสามารถจ่ายเงินปันผลได้ใน อัตราร้อยละ 5.00  และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 4.21  
 

ผลประกอบการระหว่างปี 2562 สรุปได้ดังนี้ 
 

รายการ 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
(บาท) 

1. ทุนเรือนหุ้น 
2. เงินรับฝาก ณ สิ้นปี 
3. เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี 
4. รับชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี 
5. เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ 
6. ทุนดำเนินการ 
7. ทุนสำรองและทุนอ่ืนๆ 
8. กำไรสุทธิ 

14,094,478,520.00 
11,103,549,395.41 
22,177,751,538.63 
22,209,728,919.73 
25,014,211,319.78 
27,745,035,903.89 
1,503,515,219.77 
846,289,484.77 

13,977,033,700.00 
10,332,435,231.35 
20,930,829,076.14 
20,720,750,149.66 
24,859,655,520.05 
26,942,589,721.28 
1,414,858,530.22 
860,619,986.80 

117,444,820.00 
771,114,164.06 

1,246,922,462.49 
1,488,978,770.07 
154,555,799.73 
802,446,182.61 
88,656,689.55 
(14,330,502.03) 
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การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม สมาชิกประสบภัยพิบัติและทุพพลภาพ     

ในปี 2562  สอ.กสท. ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สมาชิกถึงแก่กรรม     จำนวน    152   ราย เป็นเงิน  29,500,000.00    บาท 
2. คู่สมรสถึงแก่กรรม     จำนวน      63   ราย เป็นเงิน    6,075,000.00    บาท 
3. บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม   จำนวน    702   ราย เป็นเงิน    7,020,000.00    บาท 
4. สมาชิกทุพพลภาพ     จำนวน       1   ราย เป็นเงิน        15,000.00    บาท 
5. สมาชิกประสบภัยพิบัต ิ    จำนวน    345   ราย เป็นเงิน    2,507,550.00    บาท 

ประกอบด้วย  
5.1  ประสบอัคคีภัย    จำนวน       4   ราย เป็นเงิน        85,000.00   บาท 
5.2  ประสบอุทกภัย    จำนวน    232   ราย เป็นเงิน    1,602,750.00   บาท 
5.3  ประสบวาตภัย    จำนวน    109   ราย เป็นเงิน      819,800.00   บาท 

     6.   ช่วยเหลือค่าตรวจสุขภาพสมาชิกสูงอายุ  จำนวน  4,662   ราย เป็นเงิน    6,993,000.00   บาท 
 
การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 

ในปี  2562 สอ.กสท. ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ เป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกและจ่าย เพื่ อ
สาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,108,500.00  บาท  ประกอบด้วย 
 1.  จ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก   จำนวน  501  ทุน    เป็นเงิน  1,041,500.00 บาท  ดังนี้ 

1.1 ทุนช่วยเหลือการศึกษา 
                  1.1.1  ระดับชั้น ป.1 – ป.6        จำนวน    241  ทุน  เป็นเงิน   361,500.00   บาท 
 1.1.2  ระดับชั้น ม.1 – ม.3         จำนวน    100  ทุน  เป็นเงิน   200,000.00   บาท 

      1.1.3  ระดับชั้น ม.4 - ม.6 และ ปวช.  จำนวน    100  ทุน  เป็นเงิน   250,000.00   บาท 
      1.1.4  ระดับชั้น ปวส.    จำนวน      10  ทุน  เป็นเงิน     30,000.00   บาท  

                 1.1.5  ระดับปรญิญาตรี     จำนวน      50  ทุน  เป็นเงิน   200,000.00   บาท 
2.  จ่ายเงินบริจาคร่วมการกุศลและเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานตา่ง ๆ จำนวน 36 รายการ                         

เป็นเงิน 67,000.00 บาท  ตามรายละเอียด ดังนี ้
 2.1  ร่วมบริจาคโครงการ “สานฝัน ปนันำ้ใจ มอบรอยยิ้มเพื่อเด็กไทยในเขตพื้นทีสู่ง” ณ โรงเรียนบ้านพองหนบี จ.เลย 

            กับ สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟา้นครหลวง เป็นเงิน      1,000.00   บาท 
 2.2  ร่วมสนับสนนุการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของนักเรียนโรงเรียนการไปรษณยี์ 
       กับ บริษัท ไปรษณียไ์ทย จำกัด (ส่วนโรงเรียน)     เป็นเงิน      3,000.00   บาท 
 2.3  ร่วมสนับสนนุการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล  
       กับ สมาคมสโมสรการสื่อสารแห่งประเทศไทย               เป็นเงิน      3,000.00   บาท 
 2.4  ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามคัคี  กับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก 

      ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด    เป็นเงิน      1,000.00   บาท 
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 2.5  ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามคัคี ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี 
       กับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด       เป็นเงิน      1,000.00   บาท 

2.6  ร่วมบริจาคสมทบทนุกับศริิราชมูลนิธิ คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล                                
       กับ บริษัท ไปรษณียไ์ทย จำกัด          เป็นเงิน  10,000.00  บาท 

2.7  ร่วมบริจาคสมทบทนุ“โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี”  
       กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด  (มหาชน)      เป็นเงิน  10,000.00  บาท 
 2.8  ร่วมบริจาคสมทบทนุงาน “ครบรอบ 40 ปี สอ.กฟผ. ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5” 
       กับ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด   เป็นเงิน   1,000.00  บาท 
 2.9  ร่วมบริจาคสมทบทนุถวายปัจจัยผา้พระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา  

 ณ วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์   กับ สำนักงานประกนัสังคม           เป็นเงิน   1,000.00  บาท 
 2.10  ร่วมทำบุญทอดกฐินสามคัค ีณ วัดกองทองสว่างอารมณ์ และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จ. สระบุรี  
         กับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด        เป็นเงิน    1,000.00  บาท 
 2.11  ร่วมบริจาคโครงการ “อ่ิมบุญ อุ่นใจ ไปกับ สอ. มธ.”  ณ วัดพระบาทนำ้พุ จ.ลพบุร ี
         กับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จำกัด    เป็นเงิน    1,000.00  บาท 
 2.12  ร่วมทำบุญทอดกฐินสามคัคี  ณ วัดบ้านผักกะย่า จ.ยโสธร 
         กับ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด           เป็นเงิน    1,000.00  บาท 
 2.13  ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วัดกลางมิ่งเมือง จ. ร้อยเอ็ด 
         กับ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2            เป็นเงิน    1,000.00  บาท 
 2.14  ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดมณบีรรพตวรวิหาร จ.ตาก 
         กับ กรมทรัพยากรธรณี         เป็นเงิน    1,000.00  บาท 
 2.15  ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามคัคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา     

  กับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จำกัด    เป็นเงิน    1,000.00  บาท 
 2.16  ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดพราหมณี จ.นครนายก        
              กับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกดั     เป็นเงิน    1,000.00  บาท 
 2.17  ร่วมสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ                  
             กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธกิาร จำกัด    เป็นเงิน    1,000.00  บาท 
 2.18  ร่วมสมทบทุน “โครงการเพื่อน้อง โครงการ 5” ณ โรงเรียนบา้นแม่ลัว จ.แพร่  
              กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด        เป็นเงิน    1,000.00  บาท 
 2.19  ร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ณ วัดโป่งแดง จ. เชยีงราย 
        กับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย              เป็นเงิน   1,000.00  บาท 
 2.20  ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง จ. ราชบุร ี
         กับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จำกัด             เป็นเงิน   1,000.00  บาท 
 2.21  ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามคัคี ณ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเหนือคลอง และโรงพยาบาลเกาะลันดา 
         กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด             เป็นเงิน   1,000.00  บาท 
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 2.22  ร่วมทำบุญทอดกฐินสามคัคี ณ วัดท่าซุงใหม่ จ. ฉะเชิงเทรา 
         กับ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด                       เป็นเงิน   1,000.00  บาท 

2.23  ร่วมทำบุญถวายผา้กฐินสามัคคี ณ วัดคีรีวง จ. นครศรีธรรมราช 
        กับ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด          เป็นเงิน   1,000.00   บาท 

 2.24  ร่วมทำบุญทอดกฐินสามคัคี  ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
        กับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด       เป็นเงิน   1,000.00   บาท 

 2.25  ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามคัคี ณ วัดจุฬามณี จ. พิษณโุลก 
         กับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด        เป็นเงิน   1,000.00   บาท 
 2.26  ร่วมบริจาคเงิน ให้กับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องดา้นสติปัญญาและนักเรียนออทิสติก 
             ณ  โรงเรียนพิษณุโลกนุกูล จ.พิษณุโลก กับ การไฟฟา้นครหลวง เขตคลองเตย    เปน็เงิน   1,000.00   บาท 
 2.27 ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ศณี จ.เลย   

  กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด           เป็นเงิน   1,000.00   บาท 
 2.28 ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทาน ณ วดัอินทาราม กรุงเทพมหานคร 

 กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)         เป็นเงิน  10,000.00  บาท 
 2.29 ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วดัสระปทุมทอง จ.สกลนคร  

 กับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด        เป็นเงิน   1,000.00   บาท 
 2.30 ร่วมบริจาคสมทบทุน ซ่อมแซมอุโบสถ ศาลาการเปรียญ โรงครัว เมรุ ที่พักสงฆ์ 
        ณ วัดวิเศษสุขาราม  จ.กาญจนบุรี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุร ี     เป็นเงิน   1,000.00   บาท 

2.31 ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ วัดศรีสว่างวงศ์ (วัดเกาะเสือ) จ.สงขลา 
           กับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด                 เป็นเงิน   1,000.00   บาท 
 2.32  ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดบุญยนื พระอารามหลวง จ.นา่น กับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ 
              สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด                   เป็นเงิน   1,000.00  บาท 
     2.33  ร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดกิจกรรม “เพื่อน้องอิ่มอุ่นต้านภัยยาเสพตดิ” ณ โรงเรียนบ้านตูม จ.นครราชสีมา 
             กับ โรงเรียนนายเรือ แผนกยุทธโยธา กบก.ฝบก.                  เป็นเงิน   1,000.00  บาท 
     2.34  ร่วมบริจาคเงิน สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมอืการแพทย์ ณ โรงเรียนบ้านแก่งคอย จ.สระบุรี 
        กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด                เป็นเงิน   1,000.00  บาท 

           2.35  ร่วมทำบุญทอดผ้าปา่สามัคคี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  จ. เชียงราย 
        กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัดเชียงราย        เป็นเงิน    1,000.00  บาท 

     2.36  ร่วมสนับสนนุบริจาคโครงการผลิตหนังสือระบบเดซี  ณ มูลนิธิคนตาบอดไทย กรุงเทพมหานคร 
        กับ มูลนิธิคนตาบอดไทย          เป็นเงิน   1,000.00  บาท 
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การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพแก่สมาชิก   

  ในปี 2562  จัดฝึกอบรมวิชาชพีให้แก่สมาชิก  6  หลักสูตร จำนวน  6 คร้ัง  ดังนี้  
            คร้ังที่ 1   วันที่   14  กันยายน  2562 ฝึกอบรมหลักสูตร “การทำน้ำสลัด (มายองเนส, ซีซ่า, วาซาบ)ิ”  
            คร้ังที่ 2   วันที่   15  กันยายน  2562 ฝึกอบรมหลักสูตร “การทำฮะเก๋าและขนมจบี (กุ้ง,ปู)”   
            คร้ังที่ 3   วันที่   28  กันยายน  2562 ฝึกอบรมหลักสูตร “การทำขนมโตเกียว” 
            คร้ังที่ 4   วันที่   29  กันยายน  2562 ฝึกอบรมหลักสูตร “การทำเครปสด"   

 คร้ังที่ 5   วันที่     5   ตุลาคม   2562 ฝึกอบรมหลักสูตร “การทำน้ำพริกกุ้งสด”   
 คร้ังที่ 6  วันที่      6   ตุลาคม   2562 ฝึกอบรมหลักสูตร “การนวดกดจุดไมเกรน”   
 
 
   

                                                     ทุนดำเนินงาน 
 
 

รูปกร๊าฟแท่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
            หน่วย : ล้านบาท 

รายการ/ปี 2558 2559 2560 2561 2562 

ทุนดำเนินงาน 
24,181.45 25,564.44 26,526.51 26,942.59 27,745.03 

                                                               
 
 
 
 
 
 

ป พ.ศ.

จำนวนเงิน (ลบ.)

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

2558 2559 2560 2561 2562

ทุนดำเนินงาน

ทุนด�าเนินงาน

รายการ/ปี 2558 2559 2560 2561 2562

ทุนด�าเนินงาน 24,181.45 25,564.44 26,526.51 26,942.59 27,745.03

หน่วย : ล้านบาท
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รายได้  รายจ่าย  และก�าไรสุทธิ

รายการ/ปี 2558 2559 2560 2561 2562

รายได้ 1,407.90 1,421.12 1,440.95 1,473.81 1,483.96

รายจ่าย 567.79 597.08 593.60 613.19 637.67

ก�าไรสุทธิ 840.11 824.04 847.35 860.62 846.29

ป พ.ศ.

รายได
รายจาย

กำไรสุทธิ

จำนวนเงิน (ลบ.)

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

2558 2559 2561 25622560

หน่วย : ล้านบาท

เงินรับฝาก  ทุนเรือนหุ้น  และเงินให้กู้แก่สมาชิก

รายการ/ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

เงินรับฝาก 5,730.68 5,659.82 6,869.09 7,293.70 8,256.53 9,090.59 9,608.13 10,090.24 10,332.44 11,103.55

ทุนเรือนหุ้น 8,073.05 8,953.75 9,840.13 10,715.88 11,511.51 12,398.44 13,286.84 13,912.23 13,977.03 14,094.48

เงินให้สมาชิกกู้ 14,396.74 16,125.00 19,142.21 20,127.60 21,440.93 22,495.24 23,850.57 24,661.52 24,859.66 25,014.21

ป พ.ศ.

จำนวนเงิน (ลบ.)

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

เงินรับฝาก ทุนเรือนหุน เงินใหสมาชิกกู

หน่วย : ล้านบาท
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รายการ/ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

เงินรับฝาก 5,730.68 5,659.82 6,869.09 7,293.70 8,256.53 9,090.59 9,608.13 10,090.24 10,332.44 11,103.55

ทุนเรือนหุ้น 8,073.05 8,953.75 9,840.13 10,715.88 11,511.51 12,398.44 13,286.84 13,912.23 13,977.03 14,094.48

เงินให้สมาชิกกู้ 14,396.74 16,125.00 19,142.21 20,127.60 21,440.93 22,495.24 23,850.57 24,661.52 24,859.66 25,014.21

เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบ
กิจการประจำาปี 2562

ระเบียบวาระที่ 11
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รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562

เรียน  ที่ประชุมใหญ่  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

  ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561  ได้เลือกให้ข้าพเจ้านายสมบัติ  มีเวช เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด  ส�าหรับปีทางบัญชีส้ินสุด 
วันที่  31 ธันวาคม  2562  ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ท�าการตรวจสอบ  โดยแจ้งผลเป็นประจ�าทุกเดือนต่อ
คณะกรรมการด�าเนนิการแล้วนัน้ ข้าพเจ้าขอเสนอ ผลการตรวจสอบกจิการประจ�าปี  2562 โดยสรปุ  ดงันี้

         1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
   1.1 เพือ่ตรวจสอบการปฏบิตัเิกีย่วกบัการบญัชแีละการควบคมุการเงนิตามหลกั
การบริหารงานโดยทั่วไป  
   1.2 เพื่อตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้ทราบถึง
การด�าเนนิการเป็นไปตามแผนงาน  ข้อบงัคบัและระเบียบ  ตลอดจนมตต่ิาง ๆ  ของคณะกรรมการด�าเนนิการ
   1.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ
ในรอบปีที่ผ่านมา
   1.4 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค�าสั่ง
ของสหกรณ์และติดตามผลการด�าเนินงาน
                            1.5 เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานอื่น ๆ และกิจกรรมที่ส�าคัญ ๆ

      2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบด้านการบริหารงานและการจัดการ
2.2 ตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี
2.3 ตรวจสอบระบบปฏิบัติงานโปรแกรมต่าง ๆ ของสารสนเทศ (IT)

                 3.  ตรวจสอบด้านการบริหารงาน
                       3.1 การบริหารงานทั่วไป

      3.1.1  มีการก�าหนดนโยบาย การด�าเนินการด้านต่าง ๆ และก�าหนดกรรมการ
รับผิดชอบด้าน  

ต่าง ๆ ไว้ชัดเจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ
                                    3.1.2 มีการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยเสนอผลการด�าเนินงาน
ในการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกเดือน  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและ พ.ร.บ.สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542  ทั้งนี้เพื่อรับทราบและพิจารณาผลการด�าเนินงาน  รายงานข้อมูล และความเคล่ือนไหว
ทางการเงินให้ทันกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ได้แก่  รายงาน การรับ-จ่ายเงินสด  รายงานการด�าเนินกิจการ
ประจ�าเดือน  รายงานการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด  การเสนอขออนุมัติสินเชื่อให้แก่สมาชิก  ตลอดจน
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พิจารณาหาแหล่งเงินทุน เป็นต้น
           3.1.3  มีการปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ มติคณะกรรมการด�าเนินการอย่างเหมาะสม  ตลอดจนให้ความรู้แก่สมาชิกโดย
การออกจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และผ่านระบบเว็บไซต์เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น
จากสมาชิก  อันเป็นผลประโยชน์โดยตรงที่กลับคืนสู่สมาชิก
                             3.1.4 ในการประชุมคณะกรรมการประจ�าเดือน  ได้มีการติดตามเร่งรัดลูกหนี้ที่
มีปัญหาทุกครั้ง 
     3.1.5 มีการบริหารงานเป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงานท่ีก�าหนดไว้ชัดเจน 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้  และตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้มีการสลับสับเปลี่ยน
ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ในระหว่างปีด้วยแล้วตามหลักการควบคุมภายในที่ดี

                   3.1.6 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ด้วยแล้ว
                   3.1.7 การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระหว่างปีบัญชีนั้น 
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการพัสดุที่ได้ก�าหนดไว้ 

3.2 การจัดการด้านการเงินและการบัญชี
 3.2.1 นโยบายด้านการบญัช ี นโยบายด้านการเงิน  มกีารบนัทกึบญัชีตามเกณฑ์
คงค้างและการบนัทกึบัญชเีป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยท่ัวไปและตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีน
ก�าหนด
  3.2.2 รายจ่ายของสหกรณ์โดยทั่วไป  เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายซ่ึงที ่
ประชุมใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบและสอดคล้องกับนโยบายที่ก�าหนดไว้ในที่ประชุมใหญ่ 
 3.2.3  มีการเสนอรายงานทางการเงินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�า 
ทุกเดือน  ท�าให้การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้  และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสามารถท�าได้อย่าง
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ของเศรษฐกิจ
 3.2.4  มกีารจดัการด้านการบริหารสภาพคล่องอย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ  
มีการจัดท�าประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่าย  ของฝ่ายจัดการเป็นประจ�าทุกเดือน
 3.2.5  นโยบายในการกันส�ารองส�าหรับจ่าย  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ไปอย่างเหมาะสม  อนึ่ง   เงินส่วนหนึ่งที่สหกรณ์น�าไปลงทุนนั้นมีความเสี่ยงต�่าและเหมาะสม   เมื่อเทียบ
กับอายุของการลงทุนกับอายุของแหล่งที่มาของทุนด�าเนินงานเช่น เงินทุนส�ารองของสหกรณ์ เป็นต้น
        3.2.6  การบนัทกึบญัชขีองสหกรณ์เป็นไปตามระบบบญัชทีีน่ายทะเบยีนสหกรณ์
ก�าหนดโดยกรมตรวจบญัชสีหกรณ์เป็นการบนัทกึบญัชด้ีวยระบบคอมพิวเตอร์ทีพั่ฒนาระบบปฏบิติัการโดย
ภาคเอกชนทั้งขั้นต้นและขั้นปลาย รวมทั้งบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ พร้อมกับออกใบเสร็จด้วยเครื่อง
คอมพวิเตอร์เช่นเดยีวกนั ส�าหรบัระยะเวลาการบนัทึกรายการเกีย่วกบัเงินสดกระท�าเสร็จส้ินในวนัเดียวกนั
กับที่เกิดรายการ  ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์และข้อบังคับของสหกรณ์ด้วยแล้ว
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4.  การตรวจสอบด้านการเงิน  การบัญชีและการควบคุมภายใน
 ส่วนใหญ่สหกรณ์ได้ก�าหนดระเบียบด้านการเงินและการบัญชีไว้โดยเหมาะสม
เป็นไปตามระบบการควบคุม
 ภายในทีด่สีหกรณ์ได้ก�าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบแต่ละหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ไว้โดยแน่ชัด
 การรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนดไว้  
 สหกรณ์ได้คดิค่าเสือ่มราคาอปุกรณ์ในอตัราทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์  ว่าด้วยการบัญชี
สหกรณ์ พ.ศ. 2542
 สหกรณ์ได้จดัช้ันคณุภาพลกูหนีเ้งนิกูแ้ละการเผือ่หนีส้งสยัจะสญู  ไว้ตามระเบยีบ
นายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2544 ลงวันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2544
 ได้ให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ที่สหกรณ์จะต้องแก้ไขในสาระส�าคัญ จากการ
ตรวจสอบหนังสือเงินกู้ฉุกเฉิน  สามัญและพิเศษ ตลอดจนการค�้าประกันหรือหลักประกันเงินกู้ในระหว่าง
ปี   2562 และตรวจสอบประสิทธิภาพในการเก็บหนี้และการติดตามหนี้ที่ค้างช�าระ

5.  ผลการด�าเนินงาน
  ส�าหรับปี 2562   สหกรณ์มีผลการด�าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี   โดยผลการด�าเนินงานใน
รอบปีทางบัญชีและฐานะการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   มีดังนี้       
  5.1  สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี  29,416  คน  ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 1,488 คน  
ออกจากสหกรณ์ 665 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี  30,239  คน  ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนด�าเนินงาน 
ทั้งสิ้น  27,745,035,903.89 บาท  สูงกว่าปีก่อน  802,446,182.61 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.98 และ
ในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 1,483,961,791.40 บาท   ค่าใช้จ่าย  637,672,306.63 บาท  มีก�าไร
สุทธิ 846,289,484.77 บาท   หรือเป็นร้อยละ  57.03  ของรายได้ทั้งสิ้น  หรือร้อยละ  57.18 ของราย
ได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน(รายได้หลัก)ลดลงจากปีก่อน  14,330,502.03 บาท  หรือลด
ลงเป็นร้อยละ 1.66    
  5.2  สหกรณ์มเีงนิสดคงเหลอื  ณ  วนัสิน้ปี  จ�านวน 1,803,775.34  บาท  ถกูต้องตรงตาม
บัญชี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนางขวัญเงิน ปานเอม ต�าแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน การรับ-จ่าย และ
เก็บรักษาเงินสดได้ปฏิบัติตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด มีบางครั้งเก็บเงินไว้เกินกว่าที่ก�าหนด  เนื่องจาก
สมาชิกน�าเงินฝากช่วงใกล้เวลา 15.30 น. จงึน�าเงนิฝากธนาคารไม่ทนัแต่ได้น�าฝากในวนัรุง่ขึน้ ไม่มกีารเกบ็
รักษาเกินกว่าระเบียบเป็นเวลานานหลายวันติดต่อกันแต่อย่างใด ซ่ึงแต่ละคราวได้แจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบและให้ความเห็นชอบ
        อนึ่ง รายจ่ายของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์  ควรแก่เหตุผล  และเป็นไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

 
 5.2  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ  ณ  วันสิ้นปี  จ านวน   1,803,775.34  บาท  ถูกต้องตรงตามบัญชี   ซึ่งอยู่ใน 

ความรับผิดชอบของนางขวัญเงิน   ปานเอม   ต าแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน  การรับ-จ่าย   และเก็บรักษาเงินสดได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด มีบางครั้งเก็บเงินไว้เกินกว่าที่ก าหนด  เนื่องจากสมาชิกน าเงินฝากช่วงใกล้เวลา 15.30 น. จึงน าเงินฝาก
ธนาคารไม่ทันแต่ได้น าฝากในวันรุ่งขึ้น ไม่มีการเก็บรักษาเกินกว่าระเบียบเป็นเวลานานหลายวันติดต่อกันแต่อย่างใด    ซึ่งแต่ละคราว
ได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบและให้ความเห็นชอบ 

      อน่ึง รายจ่ายของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์  ควรแก่เหตุผล  และเป็นไปตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการ 
                         5.3 สหกรณร์ับฝากเงิน   ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือ คือ 

( 1 )  ออมทรัพย์  จ านวนเงิน                         85,072,926.28  บาท 
( 2 )  ออมทรัพย์พิเศษ จ านวนเงิน                    5,557,974,057.99  บาท 

           ( 3 )  ประจ าสินเพิ่มพูน จ านวนเงิน                            0.00  บาท 
           ( 4 )  ประจ า                  จ านวนเงิน          5,019,377,411.14  บาท 
          รวมเงินรับฝากสมาชิก จ านวนเงิน        10,662,424,395.41  บาท 
           เงินรับฝากสหกรณ์อื่น (ประจ า)  จ านวนเงิน            441,125,000.00  บาท 
           รวมเงินรับฝาก จ านวนเงิน        11,103,549,395.41  บาท   
                                   เทยีบกับวันสิ้นปีก่อนเพิ่มขึ้นจ านวน  771,114,164.06 บาทหรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.46 
         การปฏิบัติในการรับฝากและถอนเงินรัดกุม  ปลอดภัยและถูกต้อง  การค านวณดอกเบี้ยเงินรับฝากเป็นไป 
ตามประกาศการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ ์
  5.4  ทุนเรือนหุ้น  วันต้นปีมีจ านวนเงิน   13,977,033,700.00  บาท  มียอดคงเหลือ  ณ วันสิ้นปี จ านวนเงิน 
14,094,478,520.00 บาท  สูงกว่าปีก่อนเป็นเงิน  117,444,820.00 บาท  หรือสูงข้ึนเป็นร้อยละ  0.84 

            5.5  ด้านสินเช่ือ   
          5.5.1  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกในระหว่างปีมี ดังนี ้

                       ( 1 ) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จ านวน    39,753  สัญญา  จ านวนเงิน  10,779,930,332.58  บาท   หรือ    48.61 % 
                       ( 2 ) เงินกู้สามญั         จ านวน     15,906  สัญญา  จ านวนเงิน  11,094,632,883.80  บาท  หรือ   50.02 %                       

( 3 ) เงินกู้พิเศษ            จ านวน         163  สัญญา  จ านวนเงิน      303,188,322.25  บาท  หรือ     1.37 %                                                                           
                              รวม     55,822  สัญญา  จ านวนเงิน  22,177,751,538.63  บาท   หรือ  100.00% 
  ณ วันสิ้นปี  มีลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือประกอบด้วย 

        ( 1 )  ลูกหนี้ระยะสั้น              จ านวนเงิน  11,279,680,889.13  บาท  หรือ  45.80 % 
                                ( 2 )  ลูกหนี้ระยะยาว              จ านวนเงิน  13,350,644,789.96  บาท  หรือ   54.20 % 
                                     รวมเป็นลูกหนีเ้งินใหกู้ท้ั้งสิ้น                24,630,325,679.09  บาท  หรือ   100.00  %     
         5.5.2  วันสิ้นปี 2562 สหกรณ์มลีูกหนี้ตามค าพิพากษา 74,034,469.92 บาท   ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคด ี
117,339,168.67 บาท ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 192,512,002.10 บาท และลูกหนี้บริษัทประกันตามค าพิพากษา 10,268,603.98 
บาท รวม 394,154,244.67 บาท หรือเป็นร้อยละ 1.60 ของลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือสิ้นปีท้ังสิ้น 24,630,325,679.09 บาท ในระหว่าง
ปีสหกรณ์ได้ปรับปรงุแก้ไขระเบียบตา่ง ๆ ให้เหมาะสมตามภาวะการเงิน  อันเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
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สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด



 
 5.2  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ  ณ  วันสิ้นปี  จ านวน   1,803,775.34  บาท  ถูกต้องตรงตามบัญชี   ซึ่งอยู่ใน 

ความรับผิดชอบของนางขวัญเงิน   ปานเอม   ต าแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน  การรับ-จ่าย   และเก็บรักษาเงินสดได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด มีบางครั้งเก็บเงินไว้เกินกว่าที่ก าหนด  เนื่องจากสมาชิกน าเงินฝากช่วงใกล้เวลา 15.30 น. จึงน าเงินฝาก
ธนาคารไม่ทันแต่ได้น าฝากในวันรุ่งขึ้น ไม่มีการเก็บรักษาเกินกว่าระเบียบเป็นเวลานานหลายวันติดต่อกันแต่อย่างใด    ซึ่งแต่ละคราว
ได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบและให้ความเห็นชอบ 

      อน่ึง รายจ่ายของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์  ควรแก่เหตุผล  และเป็นไปตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการ 
                         5.3 สหกรณร์ับฝากเงิน   ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือ คือ 

( 1 )  ออมทรัพย์  จ านวนเงิน                         85,072,926.28  บาท 
( 2 )  ออมทรัพย์พิเศษ จ านวนเงิน                    5,557,974,057.99  บาท 

           ( 3 )  ประจ าสินเพิ่มพูน จ านวนเงิน                            0.00  บาท 
           ( 4 )  ประจ า                  จ านวนเงิน          5,019,377,411.14  บาท 
          รวมเงินรับฝากสมาชิก จ านวนเงิน        10,662,424,395.41  บาท 
           เงินรับฝากสหกรณ์อื่น (ประจ า)  จ านวนเงิน            441,125,000.00  บาท 
           รวมเงินรับฝาก จ านวนเงิน        11,103,549,395.41  บาท   
                                   เทยีบกับวันสิ้นปีก่อนเพิ่มขึ้นจ านวน  771,114,164.06 บาทหรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.46 
         การปฏิบัติในการรับฝากและถอนเงินรัดกุม  ปลอดภัยและถูกต้อง  การค านวณดอกเบี้ยเงินรับฝากเป็นไป 
ตามประกาศการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ ์
  5.4  ทุนเรือนหุ้น  วันต้นปีมีจ านวนเงิน   13,977,033,700.00  บาท  มียอดคงเหลือ  ณ วันสิ้นปี จ านวนเงิน 
14,094,478,520.00 บาท  สูงกว่าปีก่อนเป็นเงิน  117,444,820.00 บาท  หรือสูงข้ึนเป็นร้อยละ  0.84 

            5.5  ด้านสินเช่ือ   
          5.5.1  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกในระหว่างปีมี ดังนี ้

                       ( 1 ) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จ านวน    39,753  สัญญา  จ านวนเงิน  10,779,930,332.58  บาท   หรือ    48.61 % 
                       ( 2 ) เงินกู้สามญั         จ านวน     15,906  สัญญา  จ านวนเงิน  11,094,632,883.80  บาท  หรือ   50.02 %                       

( 3 ) เงินกู้พิเศษ            จ านวน         163  สัญญา  จ านวนเงิน      303,188,322.25  บาท  หรือ     1.37 %                                                                           
                              รวม     55,822  สัญญา  จ านวนเงิน  22,177,751,538.63  บาท   หรือ  100.00% 
  ณ วันสิ้นปี  มีลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือประกอบด้วย 

        ( 1 )  ลูกหนี้ระยะสั้น              จ านวนเงิน  11,279,680,889.13  บาท  หรือ  45.80 % 
                                ( 2 )  ลูกหนี้ระยะยาว              จ านวนเงิน  13,350,644,789.96  บาท  หรือ   54.20 % 
                                     รวมเป็นลูกหนีเ้งินใหกู้ท้ั้งสิ้น                24,630,325,679.09  บาท  หรือ   100.00  %     
         5.5.2  วันสิ้นปี 2562 สหกรณ์มลีูกหนี้ตามค าพิพากษา 74,034,469.92 บาท   ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคด ี
117,339,168.67 บาท ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 192,512,002.10 บาท และลูกหนี้บริษัทประกันตามค าพิพากษา 10,268,603.98 
บาท รวม 394,154,244.67 บาท หรือเป็นร้อยละ 1.60 ของลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือสิ้นปีท้ังสิ้น 24,630,325,679.09 บาท ในระหว่าง
ปีสหกรณ์ได้ปรับปรงุแก้ไขระเบียบตา่ง ๆ ให้เหมาะสมตามภาวะการเงิน  อันเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
   
 

 

         การปฏิบัติในการรับฝากและถอนเงินรัดกุม  ปลอดภัยและถูกต้อง  การค�านวณ
ดอกเบี้ยเงินรับฝากเป็นไปตามประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์
  5.4  ทุนเรือนหุ้น  วันต้นปีมีจ�านวนเงิน   13,977,033,700.00  บาท  มียอดคงเหลือ  
ณ วันสิ้นปี จ�านวนเงิน 14,094,478,520.00 บาท  สูงกว่าปีก่อนเป็นเงิน  117,444,820.00 บาท  หรือ
สูงขึ้นเป็นร้อยละ  0.84

           5.5  ด้านสินเชื่อ  
         5.5.1  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกในระหว่างปีมี ดังนี้

 
 5.2  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ  ณ  วันสิ้นปี  จ านวน   1,803,775.34  บาท  ถูกต้องตรงตามบัญชี   ซึ่งอยู่ใน 

ความรับผิดชอบของนางขวัญเงิน   ปานเอม   ต าแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน  การรับ-จ่าย   และเก็บรักษาเงินสดได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด มีบางครั้งเก็บเงินไว้เกินกว่าที่ก าหนด  เน่ืองจากสมาชิกน าเงินฝากช่วงใกล้เวลา 15.30 น. จึงน าเงินฝาก
ธนาคารไม่ทันแต่ได้น าฝากในวันรุ่งขึ้น ไม่มีการเก็บรักษาเกินกว่าระเบียบเป็นเวลานานหลายวันติดต่อกันแต่อย่างใด    ซึ่งแต่ละคราว
ได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบและให้ความเห็นชอบ 

      อน่ึง รายจ่ายของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์  ควรแก่เหตุผล  และเป็นไปตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการ 
                         5.3 สหกรณร์ับฝากเงิน   ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือ คือ 

( 1 )  ออมทรัพย์  จ านวนเงิน                         85,072,926.28  บาท 
( 2 )  ออมทรัพย์พิเศษ จ านวนเงิน                    5,557,974,057.99  บาท 

           ( 3 )  ประจ าสินเพิ่มพูน จ านวนเงิน                            0.00  บาท 
           ( 4 )  ประจ า                  จ านวนเงิน          5,019,377,411.14  บาท 
          รวมเงินรับฝากสมาชิก จ านวนเงิน        10,662,424,395.41  บาท 
           เงินรับฝากสหกรณ์อื่น (ประจ า)  จ านวนเงิน            441,125,000.00  บาท 
           รวมเงินรับฝาก จ านวนเงิน        11,103,549,395.41  บาท   
                                   เทยีบกับวันสิ้นปีก่อนเพิ่มขึ้นจ านวน  771,114,164.06 บาทหรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.46 
         การปฏิบัติในการรับฝากและถอนเงินรัดกุม  ปลอดภัยและถูกต้อง  การค านวณดอกเบี้ยเงินรับฝากเป็นไป 
ตามประกาศการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ ์
  5.4  ทุนเรือนหุ้น  วันต้นปีมีจ านวนเงิน   13,977,033,700.00  บาท  มียอดคงเหลือ  ณ วันสิ้นปี จ านวนเงิน 
14,094,478,520.00 บาท  สูงกว่าปีก่อนเป็นเงิน  117,444,820.00 บาท  หรือสูงข้ึนเป็นร้อยละ  0.84 

            5.5  ด้านสินเช่ือ   
          5.5.1  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกในระหว่างปีมี ดังนี ้

                       ( 1 ) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จ านวน    39,753  สัญญา  จ านวนเงิน  10,779,930,332.58  บาท   หรือ    48.61 % 
                       ( 2 ) เงินกู้สามญั         จ านวน     15,906  สัญญา  จ านวนเงิน  11,094,632,883.80  บาท  หรือ   50.02 %                       

( 3 ) เงินกู้พิเศษ            จ านวน         163  สัญญา  จ านวนเงิน      303,188,322.25  บาท  หรือ     1.37 %                                                                           
                              รวม     55,822  สัญญา  จ านวนเงิน  22,177,751,538.63  บาท   หรือ  100.00% 
  ณ วันสิ้นปี  มีลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือประกอบด้วย 

        ( 1 )  ลูกหนี้ระยะสั้น              จ านวนเงิน  11,279,680,889.13  บาท  หรือ  45.80 % 
                                ( 2 )  ลูกหนี้ระยะยาว              จ านวนเงิน  13,350,644,789.96  บาท  หรือ   54.20 % 
                                     รวมเป็นลูกหนีเ้งินใหกู้ท้ั้งสิ้น                24,630,325,679.09  บาท  หรือ   100.00  %     
         5.5.2  วันสิ้นปี 2562 สหกรณ์มลีูกหนี้ตามค าพิพากษา 74,034,469.92 บาท   ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคด ี
117,339,168.67 บาท ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 192,512,002.10 บาท และลูกหนี้บริษัทประกันตามค าพิพากษา 10,268,603.98 
บาท รวม 394,154,244.67 บาท หรือเป็นร้อยละ 1.60 ของลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือสิ้นปีท้ังสิ้น 24,630,325,679.09 บาท ในระหว่าง
ปีสหกรณ์ได้ปรับปรงุแก้ไขระเบียบตา่ง ๆ ให้เหมาะสมตามภาวะการเงิน  อันเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
   
 

 

         5.5.2  วันสิ้นปี 2562 สหกรณ์มีลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 74,034,469.92 บาท   ลูก
หนี้ระหว่างด�าเนินคดี 117,339,168.67 บาท ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 192,512,002.10 บาท และลูกหนี้
บริษัทประกันตามค�าพิพากษา 10,268,603.98 บาท รวม 394,154,244.67 บาท หรือเป็นร้อยละ 1.60 
ของลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือสิ้นปีทั้งสิ้น 24,630,325,679.09 บาท ในระหว่างปีสหกรณ์ได้ปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบต่าง ๆ  ให้เหมาะสมตามภาวะการเงิน  อันเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
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 กล่าวโดยสรุปในวันสิ้นปีด้านการจัดหาเงินทุน สหกรณ์มีเงินรับฝากเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
771,114,164.06 บาท ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  117,444,820.00 บาท ท�าก�าไร  846,289,484.77 
บาท จึงเห็นได้ว่าสหกรณ์เติบโตขึ้นโดยทุนด�าเนินงานของสหกรณ์ ณ วันสิ้นปีมีถึง  27,745,035,903.89  
บาท สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 2.98   ซึ่งแหล่งเงินทุนภายในของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากและทุนเรือน
หุ้นคิดเป็นร้อยละ  90.82  ของทุนด�าเนินการ
 6. ข้อสังเกตและเสนอแนะที่ส�าคัญซึ่งสหกรณ์ได้แก้ไขเพื่อการควบคุมภายในที่ดี
  ได้เสนอแนะฝ่ายจดัการให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของหลกัฐานการเป็นหนีท้ัง้
ผูกู้แ้ละผูค้�า้ประกัน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก�าหนดไว้  หากรายใดยงัไม่ครบถ้วนแล้ว ให้รบีด�าเนนิ
การจัดท�าให้ครบถ้วนเรียบร้อยต่อไป
 ตามข้อสงัเกตข้างต้น  ทัง้ฝ่ายจดัการและฝ่ายคณะกรรมการได้จดัการแก้ไขไปแล้วซึง่ข้าพเจ้าต้อง
ขอขอบคุณ ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ 
 อน่ึง สหกรณ์ได้รายงานเรื่องการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินรับฝากประจ�าเดือนให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์รับทราบตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2550 ด้วยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความไว้วางใจและ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สหกรณ์และคณะกรรมการที่ได้อ�านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการเข้า
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตลอดมา

               ลงชื่อ
                      (นายสมบัติ  มีเวช)

               ผู้ตรวจสอบกิจการ 

วันที่  31 มกราคม  2563                   
99/32  ถนนหมายเลข 347     
ต�าบลเชียงรากใหญ่  อ�าเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี  12160
e-mail : spt1939@hotmail.com

168

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด



 

สรุปสถานะการเงิน เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

ประจำปี พ.ศ. 2562 

 

เงินฝากออมทรัพย์ สอ.พนักงาน ธนาคารออมสิน จำกัด                                       คงเหลือยกมา         12,765,955.29    บาท 

รวมเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ     คงเหลือยกมา         12,765,955.29    บาท 
 

รายรับ จำนวนเงิน รายจ่าย จำนวนเงิน 
รับเงินกองทุนฯ 2,844,001 50 จ่ายบำเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์..1..ราย   
รับดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนฯ 
 

            166,523 96 1. น.ส.ศิริปวีณ์ อำพันหอม 
 

4,485,425 
 
 

 - 
 
 

      
      
      
      
รวมรับ 3,010,525 46 รวมจ่าย 4,485,425  - 
เงินฝากกองทุนฯ คงเหลือยกมา 12,765,955 29 เงินฝากกองทุนฯ คงเหลือยกไป 11,291,055 75 

รวม 15,776,480 75 รวม 15,776,480 75 
  

เงินฝากออมทรัพย์ สอ.พนักงาน ธนาคารออมสิน จำกัด                                       คงเหลือยกไป        11,291,055.75     บาท 

รวมเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ     คงเหลือยกไป        11,291,055.75     บาท 
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เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562    

                      (หน่วย : บาท) 
 ปี 2562      ปี 2561 

รายได้                 
 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารเงินกองทุนสงเคราะห์ จนท.         166,523.96                                74,634.62 

   รวมรายได้            166,523.96      74,634.62 

ค่าใช้จ่าย                                                                                        0.00                                        0.00 

                 รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย                                           166,523.96                                74,634.62 

 

เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
        (หน่วย : บาท) 

 ปี 2562      ปี 2561 
สินทรัพย์ 
 เงินฝากออมทรัพย์ สอ.พนักงานธนาคารออมสิน                       11,291,055.75                   12,765,955.29 

   รวมสินทรัพย์          11,291,055.75                   12,765,955.29 

หนี้สิน 

 เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ                  11,124,531.79         12,691,320.67 

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย               166,523.96              74,634.62 

   รวมหนี้สินและทนุกองทุนสงเคราะห์ฯ       11,291,055.75         12,765,955.29 
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เงินของใคร..รับคืนด่วน

ด้วยปรากฏว่ามีเงินโอนเข้าบัญชี สอ.กสท. ที่รอจ่ายคืนของท่านสมาชิกค้างอยู่เป็นระยะเวลา

นานแล้ว บางรายการค้างกว่า 10 ปี และ  สอ.กสท. ได้ประกาศหาเจ้าของในสื่อสัมพันธ์และในเว็บไซต์ 

สอ.กสท. รวมถึงมีหนังสือแจ้งหลายครั้งแต่ยังมีตกค้างอยู่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

193/30 และมาตรา 193/33 ก�าหนดสิทธิเรียกร้องเงินค้างจ่ายมีอายุความ 5 ปี หรือถ้ากฎหมายอื่นมิได้

ก�าหนดไว้โดยเฉพาะ ให้มีอายุความ 10 ปี  จากการส�ารวจยังคงเหลือเงินของท่านสมาชิกค้างในบัญชีรอ

จ่ายคืนเกินระยะเวลา 10 ปีแล้วจ�านวน 1 ราย จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบและขอให้ท่านสมาชิกที่ปรากฏ

ชื่อรีบติดต่อขอรับเงินได้ แต่หากมีความประสงค์ที่จะมอบเงินค้างจ่ายนั้นให้ สอ.กสท. ให้สมาชิกผู้นั้นท�า

หนังสือ มอบ/บริจาค/โอน เข้าเป็นเงินส�ารองให้ สอ.กสท. เป็นรายบุคคล หากพ้นก�าหนด 90 วันนับแต่

วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีแล้ว สอ.กสท. จะท�าการโอนเงินจ�านวน 1 รายการที่แจ้งดังกล่าวสมทบเข้า

เป็นทุนส�ารองของ สอ.กสท.

ทัง้น้ี เพือ่ให้เป็นไปตามหนงัสอืกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ที ่ กษ 0404/5705 ลงวนัท่ี 4 สงิหาคม 2543 

เรื่อง ค�าแนะน�าวิธีปฏิบัติเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานานที่กล่าวไว้ความว่า “ข้อ 2.3 พิจารณา 

เงนิรอจ่ายคนืของสมาชกิแต่ละรายหากรายใดยงัไม่หมดอายุความให้คงไว้ในบญัชจีนกว่าจะหมดอายคุวาม

เนือ่งจากสมาชกิยงัมสีทิธเิรยีกร้องอยูต่ามกฎหมาย”  ส�าหรบัเงนิรอจ่ายคนืของสมาชกิท่ีหมดอายคุวามแล้ว  

และไม่สามารถติดต่อกับสมาชิกรายดังกล่าวได้ ให้สหกรณ์แจ้งให้สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี พร้อมปิดประกาศให้เป็นทีท่ราบโดยทัว่กนั ณ ทีท่�าการสหกรณ์โดยระบใุห้ชัดเจนในประกาศด้วย

ว่าหากพ้นระยะเวลาที่ก�าหนดให้รับเงินแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นทุนส�ารองต่อไป และการ

โอนบัญชี รอจ่ายคืนจ�านวนดังกล่าวไปบัญชีทุนส�ารองต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย

รายงานรายละเอียดเงินรอจ่ายคืนที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
ล�าดับ รายชื่อ สังกัด จ�านวนเงิน (บาท)

1. นายก�าจร             ศุขมา เกษียณ 1,454.68

   ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อขอรับเงินคืนได้ หรือหากผู้ใดทราบที่อยู่ของสมาชิกข้างต้น       

กรณุาแจ้งให้มารับเงนิ 1,454.68 บาท ได้ที ่สอ.กสท. หรอื ตดิต่อสอบถามแผนกบญัชี  โทร. 0-2104-4344 

ต่อ 1131-1133 / โทร. 063 – 2046024 -25  ในเวลาท�าการ   08.30 – 16.30 น.
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เรื่องพิจารณาเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 12

172

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด



ระเบียบวาระที่ 12  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2563

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด (สอ.กสท.) ข้อ 83 ก�าหนดว่า

 “ผูต้รวจสอบกจิการ ให้ทีป่ระชมุใหญ่เลอืกต้ังสมาชกิหรือบคุคลภายนอก ผูม้คีณุวฒุ ิความรู้ ความ
สามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
และมีคุณสมบัตเิป็นผูผ่้านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ หรอืหน่วยงานอืน่ท่ี
ได้รับการรบัรองหลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ตาม
ระเบียบ   นายทะเบียนสหกรณ์ จ�านวนหนึ่งคน หรือหนึ่งนิติบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์” 

 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ หรือผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ประจ�าในสหกรณ์เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได”้

 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ได้มีมติเลือก ห้างหุ้นส่วน
จ�ากัด แสง.พี.ที.เทรดดิ้งโดย นายสมบัติ มีเวช  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ สอ.กสท. ประจ�าปี 2562 ค่า
ธรรมเนียมการตรวจสอบ เป็นเงิน 360,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 ส�าหรับการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2563 มีผู้ตรวจสอบกิจการท่ีข้ึนทะเบียนกับกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการอบรมจากชุมนุมสหกรณ์ ฯ  เสนอค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบ จ�านวน 3 ราย ดังนี้

 1. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง  โดย นายสมบัติ มีเวช   เสนอราคา 360,000.00 บาท

 2. ส�านักงานด�ารงทองบุญ  โดย นายด�ารง ทองบุญ และคณะ เสนอราคา 420,000.00 บาท

 3. บริษัทพีโฟร์พี (1406) บิสซิเนสคอลซัลแทนส์ จ�ากัด 

     โดย นายปิติพัฒน์    พัฒน์ธนฐานโชค   เสนอราคา 480,000.00 บาท

 ในการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ สอ.กสท. คร้ังที่ 21/2562 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2562      
มีมติเห็นชอบโดยการพิจารณาจากระยะเวลาการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี จ�านวนผู้ช�านาญงาน 
ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีประสบการณ์ในด้านการ
ท�างานตรวจสอบกิจการ รวมถึงสามารถให้ค�าแนะน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีได้เป็นอย่างดี 

 สอ.กสท. จึงมีมติเลือกห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง โดย นายสมบัติ  มีเวช  เป็นผู้ตรวจสอบ 
กิจการของ สอ.กสท. ประจ�าปี 2563 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบจ�านวน 360,000.00 บาท  
(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยให้ส�านักงานด�ารงทองบุญ และบริษัทพีโฟร์พี (1406) บิสซิเนส 
คอลซัลแทนส์ จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส�ารองตามล�าดับ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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 ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2563

 
 
 

ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 
 

 
รายละเอียดการเสนอบริการ 

บริษัทพีโฟร์พี (1406)  
บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกดั 
(นายปิติพัฒน์พัฒน์ธนฐานโชค) 

สำนักงานดำรงทองบญุ 
(นายดำรง  ทองบุญ และคณะ) 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสง.พี.ที. เทรดดิ้ง 
(นายสมบัต ิ มีเวช) 

1.การเข้าปฏบิัตงิานตรวจสอบกิจการ 
   - จำนวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
   - ทีมงานผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
-เข้าตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญช ี
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน 
และหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อ
ทราบฐานะและขอ้เท็จจริงของสหกรณ์ 
ที่เป็นอยู่จริง 
 
 
-เข้าตรวจสอบทุกเดือนเดือนละไม่น้อย
กว่า 2 วันทำการ  

 
-เข้าตรวจสอบในวันทำการปกต ิ    
ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และ    
ทุกเดือน ตลอดทั้งปี 
-เข้าร่วมประชุมชีแ้จงกับ
คณะกรรมการ หรืออนกุรรมการผู้ท่ี
เกี่ยวขอ้งได้ หรือทุกครั้งที่สหกรณ์
เชิญเข้าร่วมประชุม 
-ผู้ชำนาญงานตรวจสอบกจิการ 2 คน 
-ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกจิการ ปริญญาตรี
ทางบัญชี 3 คน โดยผ่านการอบรม
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย ์จากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบสหกรณ์ภาครัฐ 29 ปี  

 
-เข้าตรวจสอบในวันทำการปกติได้    
ทุกวัน และทุกเดือน ตลอดทั้งปี 
 
-เข้าร่วมประชุมชีแ้จงกับคณะกรรมการ 
หรืออนุกรรมการผู้ท่ีเกีย่วขอ้งได้ หรือ
ทุกครั้งที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม 
 
-ผู้ชำนาญงานตรวจสอบกจิการ 2 คน 
-ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกจิการ ปริญญาตรี
ทางบัญชี 3 คน โดยผ่านการอบรม
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย ์จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
-ปริญญาตรีนิติศาสตร์ 2 คน 
-ผู้ชำนาญการด้านคอมพวิเตอร์ 1 คน 

2. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 
   -รายงานระหวา่งปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   -รายงานประจำป ี

 
-เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการต่อ
คณะกรรมการดำเนินการและเขา้ร่วม
ประชุมประจำเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
-รายงานการตรวจสอบกิจการเพื่อเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำป ี

 
-รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เกี่ยวกบัเอกสารหลกัฐานทางการเงิน 
การบัญชีทั้งปวงของสหกรณ์ เพือ่ให้
รับทราบข้อเท็จจริงที่เป็นอยูจ่ริงอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน ตามข้อบังคับ 
ระเบียบ และมติที่ประชุมต่างๆ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการทุกเดือน  
-ติดตามผลการดำเนินงานของ
สหกรณ์ เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุงการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น 
-รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำป ี
 

 
-รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เกี่ยวกบัเอกสารหลกัฐานทางการเงิน 
การบัญชีทั้งปวงของสหกรณ์ เพือ่ให้
รับทราบข้อเท็จจริงที่เป็นอยูจ่ริงอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน ตามข้อบังคับ 
ระเบียบ และมติที่ประชุมต่างๆ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการทุกเดือน  
-ติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ 
เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุงการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น 
-รายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำป ี

 
3. บริการอื่น ๆ 

 
-มุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาสหกรณ์ ทำให้มี
ความเข้มแข็งในการให้บริการวิชาชีพ 
หมายถึงการให้ความรู้ความสามารถ 
และหลักการที่เหมาะสม ถูกต้อง เพือ่
นำมาปรับหรือประยกุต์ให้สหกรณ์มี
ความทันสมัย และเหมาะสมกับ
อุดมการณ์สหกรณ์ต่อไป 

 
-สามารถให้คำปรกึษา ข้อเสนอแนะ 
พร้อมวิธแีก้ไข เพือ่เป็นประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ต่อไป 

 
-ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน ระบบบัญช ีและอื่นๆ  รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิบัติงานดา้นอื่น ๆ ของ
สหกรณ์เช่น ด้านการบริหารการจัดการ 
การดำเนินธุรกจิ การปฏิบัติตาม
แผนงาน การใช้จา่ยเงินงบประมาณให้
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ต่อไป 

 
4. ค่าธรรมเนียมบริการ 
    ตรวจสอบกิจการ 

 
480,000.00 บาท 

 

 
420,000.00 บาท 

 

 
360,000.00 บาท 
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เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
และกำาหนดค่าธรรมเนียม

การสอบบัญชีประจำาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 13
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ระเบยีบวาระท่ี 13 เรือ่งพจิารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชี และก�าหนดค่าธรรมเนยีมการสอบบญัช ีประจ�าปี 2563

 ตามที่  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ก�าหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ 
5,000 ล้านบาทขึ้นไป  สามารถจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนท�าการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ได้ โดยอยู่
ภายใต้การก�ากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ที่จะทราบผลการด�าเนินงาน 
และฐานะการเงิน โดยรวดเร็ว นั้น
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด (สอ.กสท.) ข้อ 25 
ก�าหนดว่า
 “การตรวจสอบบญัช ี  บัญชขีองสหกรณ์นัน้ต้องได้รบัการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึง่
คร้ังตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ก�าหนด โดยผูส้อบ
บัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง”
 ทีป่ระชมุใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 เมือ่วนัอาทติย์ที ่3 มนีาคม 2562 ได้มมีตเิลอืก บรษิทั 
ส�านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ากัดเป็นผู้สอบบัญชี สอ.กสท. ประจ�าปี 2562 และก�าหนดค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี เป็นเงิน 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
 ส�าหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2563 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนท่ีข้ึนทะเบียน
กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�านวน 3 ราย ดังนี้
 1. บริษัท ส�านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ากัด  เสนอราคา 195,000.00 บาท
 2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ากัด  เสนอราคา 200,000.00 บาท
 3. ส�านักงานสอบบัญชี เอส.พี.   เสนอราคา 220,000.00 บาท
 ในการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ สอ.กสท. ครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
2562 มีมติเห็นชอบโดยการพิจารณาจากระยะเวลาการตรวจสอบบัญชี จ�านวนผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ในด้านการท�างาน ตลอดจนการก�าหนดการตรวจสอบบัญชีจน
สามารถรับรอง งบการเงินได้ตรงตามก�าหนดเวลา และสามารถน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
ได้ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2563 
 สอ.กสท. มีมติเลือก บริษัท ส�านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ากัด  เป็นผู้สอบบัญชี สอ.กสท. 
ประจ�าปี 2563 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�านวน 195,000.00 บาท  โดยให้บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบ
บัญชี จ�ากัด และส�านักงานสอบบัญชี เอส.พี. เป็นผู้สอบบัญชีส�ารองตามล�าดับ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคาผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 

รายละเอียดการเสนอบริการ บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญช ีจำกดั สำนักงานสอบบญัชี เอส.พี. 
1.การเข้าปฏบิัตงิานตรวจสอบกิจการ 
   - จำนวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ 
 
 
   - ทีมงานผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
 
   -ขอบเขตการปฏบิัติงาน 

 
 

 

 
 
-เข้าตรวจสอบในวันทำการปกติเต็ม
เวลาครั้งละ 3-5 วัน 4 ครั้งต่อปี 
 
-ผูต้รวจสอบและผู้ตรวจสอบบัญชี
อาวุโสที่มีความชำนาญ พร้อมผู้ช่วย
ผ่านการอบรมจากกรมตรวจประมาณ 
3-5 คน สามารถเข้าตรวจสอบได้
ทันที 
-ประเมินความเส่ียงจากข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด 
 

 
 
-เข้าตรวจสอบในวันทำการปกติเต็ม
เวลาครั้งละ 3-5 วัน 4 ครัง้ต่อปี 
 
-ผู้สอบบัญชีผ่านการขึ้นทะเบยีนกับ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 2 คน 
และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีระดับปริญญาตรี
ประมาณ 4-6 คน  
 
-ประเมินความเส่ียงจากข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด 
 

 
 
-เข้าตรวจสอบในวันทำการปกติเต็ม
เวลา   ครั้งละ 2-4 วัน 4 ครั้งต่อปี 
 
-ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีไม่น้อยกว่า  
3 คน  
 
 
 
-ประเมินความเส่ียงจากข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด 
 

2. การจัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
   -รายงานระหวา่งปี 
 
 
 
   -รายงานประจำป ี

 
 
-รายงานการสอบบัญชีระหวา่งปี
ภายหลังการตรวจสอบประมาณ      
5 วัน  
 
-รายงานการสอบบัญชปีระจำปีตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

 
 
-รายงานการสอบบัญชีระหวา่งปี
ภายหลังการตรวจสอบประมาณ 1 
สัปดาห์  
 
-รายงานการสอบบัญชปีระจำปีตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

 
 
-ไม่ระบุ 
 
 
 
-ไม่ระบุ 

3. บริการอื่น ๆ -ให้คำแนะนำเร่ืองกฎหมายสหกรณ์ 
กฎหมายการเงิน ภาษอีากร การ
บริหารการเงินการบัญชีรวมทั้งจัดทำ
บทวิเคราะห์งบการเงินตามแนวทาง
ของ COSO และ CAMEL และเสนอ
ผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน 
แนะนำ แก้ไขปัญหาที่พบทกุ 3 เดือน 
โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ 
 
-บริษัทยินดีเข้ารว่มประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ตามที่สหกรณ์นัดหมายเป็นการ
ล่วงหน้า 
 
-การตรวจสอบมีวัตถปุระสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินตาม
มาตรฐานการสอบบัญชแีละระเบียบ
นายทะเบยีนหากพบระหว่างการ
ตรวจ บริษัทจะแจ้งให้สหกรณ์และ
กรมตรวจทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร 

-หากสหกรณ์แจ้งความประสงค์เป็น
หนังสือในรายงานงบการเงินประจำปี
บริษัทยินดีวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้
อัตราส่วน (CAMELS Analysis) เพื่อ
ทราบฐานะการเงินของสหกรณ์ให้ดี
ยิ่งขึ้น และบริษัทจะให้คำแนะนำใน
การบริหารการเงินตามที่เห็นสมควร
โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ 
 
-บริษัทยินดีเข้ารว่มประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ตามที่สหกรณ์นัดหมายเป็นการ
ล่วงหน้า 
 
-กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินและบัญชี
ที่สำคัญที่พบระหวา่งการตรวจ บริษัท
จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจทราบ
เป็นลายลักษณ์อกัษร 
 
 

-ให้คำแนะนำเร่ืองกฎหมายสหกรณ์ 
กฎหมายการเงิน ภาษอีากร การ
บริหารการเงินการบัญชีรวมทั้งจัดทำ
บทวิเคราะห์งบการเงินตามแนวทาง
ของ COSO และ CAMEL  
 
 
 
 
-บริษัทยินดีเข้ารว่มประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ตามที่สหกรณ์นัดหมาย 
 
 
-บริษัทจะให้คำแนะนำในการบริหาร
การเงินตามที่เห็นสมควรโดยไม่ถือ
เป็นค่าบริการพิเศษ 
 

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
 

195,000.00 บาท 200,000.00 บาท 220,000.00 บาท  
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เรื่องพิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืม
หรือค้ำาประกันประจำาปี 2563 

ระเบียบวาระที่ 14
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ระเบียบวาระที่ 14  เรื่องพิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันประจ�าปี 2563

 ตามพระราชบัญญตัสิหกรณ์ฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 “การกูย้มืเงนิหรือการค�า้ประกนัของสหกรณ์
จะต้องจ�ากัดอยู่ภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ”

คณะกรรมการด�าเนินการได้มีการประชุมครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 พิจารณา
แล้วเห็นสมควรก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันส�าหรับปี 2563 เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินตาม
ความจ�าเป็นไว้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) เท่าปีก่อน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และ 
ข้อก�าหนดต่าง ๆ ดังนี้

1. อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับ สอ.กสท. พ.ศ. 2559 ข้อ 18 และข้อ 19 ซึ่งก�าหนดว่า
 "ข้อ 18. วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้า
ประกันส�าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ�าเป็นและสมควรแก่การด�าเนินงาน  วงเงินซึ่งก�าหนดดังว่านี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�าหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
หรือการค�้าประกันส�าหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีก่อนไปพลาง
 ข้อ 19. การกูยื้มเงนิหรอืการค�า้ประกนั  สหกรณ์อาจกูย้มืเงินหรือออกต๋ัวสัญญาใช้เงินหรอืตราสาร
ทางการเงนิ หรอืโดยวธิอีืน่ใด ส�าหรบัใช้เป็นทุนด�าเนนิงานตามวตัถปุระสงค์ได้ตามทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการ
เห็นสมควร  ทัง้นี ้ จะต้องอยูภ่ายในวงเงนิกูย้มืหรอืการค�า้ประกันประจ�าปีตามข้อ 18"

2. ระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพจิารณาให้ความเหน็ชอบวงเงินการกูย้มื
หรือการค�้าประกันของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 ก�าหนดวงเงินกู้ยืมและ
ค�้าประกัน ดังนี้

 “ข้อ 7.2.2 ก�าหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการค�านวณวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันของสหกรณ์ 
แยกตามประเภทของสหกรณ์ดังนี้

(1) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของ
ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ารองของสหกรณ์”
การค�านวณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  สอ.กสท. มีทุนเรือนหุ้นและทุนส�ารอง ดังนี้
ทุนเรือนหุ้น  =  14,094.47 ล้านบาท
ทุนส�ารอง  =   1,497.46 ล้านบาท
รวม   =  15,591.93 ล้านบาท
วงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันสูงสุดของ สอ.กสท. =1.5 เท่า (ทุนเรือนหุ้น + ทุนส�ารอง)
      =1.5 X 15,591.93
      =23,387.89 ล้านบาท 

ประเด็นที่เสนอ พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันประจ�าปี 2563 จ�านวน 5,000 ล้านบาท  
  เท่ากับปีก่อน
มติที่ประชุม...............................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณากำาหนดวงเงินฝากหรือ
ลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 15
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ระเบียบวาระที่ 15  เรื่องพิจารณาก�าหนดวงเงินฝากหรือเงินลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 10(7) ประกอบมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 
28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงออกประกาศก�าหนดการน�าเงินของ
สหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น  ไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  เรื่อง ก�าหนดการฝากหรือ
ลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552  ประกาศ  ณ  วันที่  16  พฤศจิกายน  2552
 ข้อ 2  ในประกาศนี้
         “ธนาคาร”  หมายความว่า  ธนาคารพาณิชย์และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่ง
ประกอบกิจการภายในราชอาณาจักร
        “ตราสารแสดงสิทธิในหน้ี”  หมายความว่า  ต๋ัวแลกเงิน  ต๋ัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ที่มี 
หลักประกัน  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
 ข้อ 3  เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้  ดังต่อไปนี้
 (1)  บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
 (2)  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง  สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้
เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล  โดยไม่มีข้อจ�ากัดความรับผิด
 (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
 (4) บัตรเงินฝากหรือใบรับเงินฝากที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการช�าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
 (5) ตราสารแสดงสทิธใินหนีท้ีน่ติบิคุคลเฉพาะกิจเป็นผูอ้อกภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตตามพระราชก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540  และตราสารแสดงสทิธใินหนีน้ัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืตัง้แต่ระดบั 
A- ขึน้ไปจากบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืท่ีได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
 (6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน  หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อ
ถอืตัง้แต่ระดบั A- ขึน้ไปจากบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  และอยู่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ข้อ 4  การน�าเงนิไปฝากหรอืลงทนุตามข้อ 3(7) รวมกนัต้องไม่เกนิทนุส�ารองของสหกรณ์และต้อง
ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�าเนินการได้
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 ข้อ 5  การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรือ่ง ข้อก�าหนดการฝากหรอืลงทุนอย่างอืน่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2552  อยูก่่อนวนัทีป่ระกาศ
ฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
 ข้อ 6  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
  (ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558)
  คณะกรรมการด�าเนินการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันที่ 9  ธันวาคม 
2562 พิจารณาเห็นควรก�าหนดวงเงินฝากหรือเงินลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ส�าหรับปี 2563 ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ง
ชาติ (คพช.) เรื่องข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 

ประเด็นที่เสนอ
 เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและเกิดผล
ตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม คณะกรรมการด�าเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะ
กรรมการด�าเนินการสามารถน�าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3(1) –(7)  ส�าหรับการลงทุน
ตามข้อ 3(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และ
อยู่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้องไม่เกินทุนส�ารองของ
สหกรณ์ (จ�านวนไม่เกิน 1,497 ล้านบาท)

มตทิีป่ระชมุ ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 16
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การคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

เงินปันผล คือ เงินที่สมำชิกได้รับเป็นผลตอบแทนจำกกำรที่สมำชิกมีหุ้นอยู่กับ สอ.กสท. โดยคิดค�ำนวณ

จำกเงินของสมำชิกที่ถือหุ้นใน สอ.กสท. ตำมประกำศก�ำหนดอัตรำกำรถือหุ้นของ สอ.กสท. ซึ่งอัตรำเงินปันผล 

จะเป็นไปตำมอัตรำที่ประกำศกฎกระทรวงและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี

เงินเฉล่ียคืน คือ เงินที่ สอ.กสท. จ่ำยคืนให้แก่สมำชิกตำมส่วนจ�ำนวนรวมของดอกเบ้ียเงินกู้ 

ทุกประเภทซึ่งสมำชิกนั้น ๆ  ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่ำงปี ตั้งแต่เดือนแรกที่กู้เงินสะสมถึงวันที่ 31 ธันวำคม ของทุกปี  

โดย สอ.กสท. จะแสดงยอดดอกเบี้ยสะสมไว้ในใบเสร็จรับเงินของทุกเดือน แต่หำกสมำชิกผิดนัดกำรส่งเงินงวด

ช�ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีนั้น

 วิธีการคิดเงินปันผล

มีวิธีคิดดังนี้  เงินปันผล   =   ทุนเรือนหุ้น   X   อัตราเงินปันผล   X   ระยะเวลา   (จำานวนเดือน)

        100                     จำานวนเดือน (ในปี)

ตัวอย่างที่ 1  นำยยิ้ม มียอดเงินทุนเรือนหุ้นยกมำจำกปี 2561 จ�ำนวน 120,000 บำท ตลอดปี 2562  
นำยยิ้มส่งเงินค่ำหุ้นเดือนละ 1,000 บำท ฉะนั้น นำยยิ้มจะมียอดทุนเรือนหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ (120,000 + (1,000 X 12 = 12,000) ) = 132,000 บำท

 สมมุติ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ำยเงินปันผลในอัตรำร้อยละ 5.00 และจ่ำยเงินเฉลี่ยคืนในอัตรำ 
ร้อยละ 4.21 

วิธีคำานวณ      เงินปันผล  =  ทุนเรือนหุ้น  X  อัตราเงินปันผล  X  ระยะเวลา  (จำานวนเดือน)
            100                   จำานวนเดือน (ในปี)

จากตัวอย่าง ทุนเรือนหุ้นสิ้นปี 2561 จ�ำนวน 120,000 บำท จะได้รับเงินปันผล = 120,000 X 5.00% = 6,000 บำท
 

 วัน เดือน ป ี ทุนเรือนหุ้น การคำานวณเงินปันผล เงินปันผลที่ได้รับ

   (อัตราร้อยละ 5.00) (บาท)

 ยกมำ 2561 120,000 120,000 X 5.00 X 12 6,000
   100 X 12

 31 ม.ค. 2562 1,000 1,000 X 5.00 X 11 45.83
   100 X 12

 28 ก.พ. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 10 41.67
   100 X 12

 31 มี.ค. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 9 37.50
   100 X 12
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 วัน เดือน ปี ทุนเรือนหุ้น การคำานวณเงินปันผล เงินปันผลที่ได้รับ

   (อัตราร้อยละ 5.00) (บาท)

 30 เม.ย. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 8 33.33
   100 X 12

 31 พ.ค. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 7 29.17
   100 X 12

 30 มิ.ย. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 6 25.00
   100 X 12

 31 ก.ค. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 5 20.83
   100 X 12

 31 ส.ค. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 4 16.67
   100 X 12

 30 ก.ย. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 3 12.50
   100 X 12

 31 ต.ค. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 2 8.33
   100 X 12

 30 พ.ย. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 1 4.17
   100 X 12

 31 ธ.ค. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 0 -
   100 X 12

 
รวม 132,000 เงินปันผล 6,275.00

ดังนั้น นำยยิ้มจะได้รับเงินปันผลเป็นเงิน 6,275.00 บำท

หมายเหตุ : กรณีท่ีคิดเงินปันผลทุนเรือนหุ้นในเดือนมกรำคมเพียง 11 เดือน และลดลงมำตำมล�ำดับ เนื่องจำก 

สอ.กสท. จะเรียกเก็บค่ำหุ้น ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน เช่น เดือนมกรำคม เก็บ ณ วันที่ 31 มกรำคม จึงไม่มีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลระหว่ำง 1-30 มกรำคม ส�ำหรับเดือนอื่น ๆ ก็เหตุผลเช่นเดียวกัน
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 วัน เดือน ปี ทุนเรือนหุ้น การคำานวณเงินปันผล เงินปันผลที่ได้รับ

   (อัตราร้อยละ 5.00) (บาท)

 31 พ.ค. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 7 29.17
   100 X 12

 30 มิ.ย. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 6 25.00
   100 X 12

 31 ก.ค. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 5 20.83
   100 X 12

 31 ส.ค. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 4 16.67
   100 X 12

 30 ก.ย. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 3 12.50
   100 X 12

 31 ต.ค. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 2 8.33
   100 X 12

 30 พ.ย. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 1 4.17
   100 X 12

 31 ธ.ค. 2562 1,000  1,000 X 5.00 X 0 -
   100 X 12

ดังนั้น นำยแย้มจะได้รับเงินปันผลเป็นเงิน 116.67 บำท 

หมายเหตุ : ผู้ท่ีสมัครเข้ำเป็นสมำชิกพร้อมกัน ถือหุ้นเท่ำกัน จะได้รับเงินปันผลเท่ำกัน เว้นแต่ในระหว่ำงปี 

มีกำรเพิ่ม ลด หยุด กำรส่งหุ้นต่ำงกันก็จะมีผลต่อกำรค�ำนวณเงินปันผลตำมระยะเวลำ และจ�ำนวนเงินท่ีส่ง 

ของแต่ละคน

ตัวอย่างที่ 2 กรณีสมำชิกใหม่ไม่มีทุนเรือนหุ้นสะสมยกมำจำกปีก่อนจะได้รับเงินปันผลเริ่มจำกกำรส่งค่ำหุ้น 

  เดือนแรก เช่น นำยแย้ม เริ่มเป็นสมำชิกเมื่อเดือนพฤษภำคม 2561 ส่งเงินค่ำหุ้นเดือนละ  

  1,000 บำท 

  สมมุต ิที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ำยเงินปันผลในอัตรำร้อยละ 5.00 

 รวม 8,000 เงินปันผล 116.67
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วิธีการคำานวณเงินเฉลี่ยคืน

นำ�ยอดดอกเบี้ยเงินกู้สะสมตั้งแต่เดือนแรกถึงวันที่ 31 ธันว�คมของทุกปี คูณด้วยอัตร�เงินเฉลี่ยคืน  

ซึ่งที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปีได้มีมติกำ�หนดให้ในปีนั้น

ตัวอย่าง  น�ยยิ้มแย้ม กู้เงินจ�ก สอ.กสท. และจ่�ยดอกเบี้ยตลอดปี 2562 ให้กับสหกรณ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

 10,000 บ�ท

สมมุติ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่�ยเงินเฉลี่ยคืนในอัตร�ร้อยละ 4.21 

วิธีคำานวณ   เงินเฉลี่ยคืน  =   ดอกเบี้ยสะสมทั้งหมดปี  2562  X  อัตราเฉลี่ยคืน

        

   =  10,000  X  4.21  =  421 บ�ท  

ดังนั้น น�ยยิ้มแย้มจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนทั้งสิ้น 421 บ�ท

100

100
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ข้อควรทราบเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ 
1. สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057393 ลงมาและต้องเป็นสมาชิกส่งค่าหุ้นครบ 6 เดือนจึงจะมีสิทธิกู้เงินสามัญได้ ดังนี้ 

1.1 สิทธิการกู้ ผู้กู้ท่ียังปฏิบัติงานอยู่  ค านวณจากเงินเดือนไม่เกินหกสิบเดือนและให้อยู่ในหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 1.1.1   เป็นสมาชิก006 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน     530,000.00  บาท 
 1.1.2   เป็นสมาชิก012 เดือน แต่ไม่ถึง 18 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน   540,000.00  บาท 
 1.1.3   เป็นสมาชิก018 เดือน แต่ไม่ถึง024 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน             550,000.00  บาท 

 1.1.4   เป็นสมาชิก024 เดือน แต่ไม่ถึง 30 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน         570,000.00  บาท 
   1.1.5   เป็นสมาชิก030 เดือน แต่ไม่ถึง036 เดือน กู้ได้ไม่เกิน  750,000.00  บาท 
   1.1.6   เป็นสมาชิก036 เดือน แต่ไม่ถึง060 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 1,050,000.00  บาท 
   1.1.7   เป็นสมาชิก060 เดือน แต่ไม่ถึง084 เดือน กู้ได้ไม่เกิน  1,250,000.00  บาท 

  1.1.8   เป็นสมาชิก084 เดือน แต่ไม่ถึง 108 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน  1,400,000.00  บาท 
   1.1.9   เป็นสมาชิก108 เดือน แต่ไม่ถึง 132 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน   1,500,000.00  บาท 
   1.1.10 เป็นสมาชิก132 เดือน แต่ไม่ถึง 156 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน  1,600,000.00  บาท 
   1.1.11 เป็นสมาชิก156 เดือน แต่ไม่ถึง 180 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน  1,700,000.00  บาท 
   1.1.12 เป็นสมาชิก180 เดือน แต่ไม่ถึง 204 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน   1,800,000.00  บาท 
   1.1.13 เป็นสมาชิก204 เดือน แต่ไม่ถึง 228 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน   1,900,000.00  บาท 
   1.1.14 เป็นสมาชิก228 เดือนขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน   2,000,000.00  บาท 

1.2 สิทธิการค้้าประกัน 
    1.2.1 การใช้บุคคลค้้าประกัน  สมาชิกรายหน่ึง ๆ จะค้ าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 3 ราย 
โดยก าหนดเป็นแบบจ ากัดเงินเดือนผู้ค้ าประกัน  ดังน้ี 
 1.2.1.1 สมาชิกที่มีเงินเดือนต่ ากว่า 10,000.00 บาท ค้ าประกันได้ในวงเงินรายละ 150,000.00 บาท                 
 1.2.1.2 สมาชิกที่มีเงินเดือนต้ังแต่  10,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 15,000.00 บาท ค้ าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 250,000.00 บาท 
 1.2.1.3 สมาชิกที่มีเงินเดือนต้ังแต่ 15,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 25,000.00 บาท ค้ าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 350,000.00 บาท  
 1.2.1.4  สมาชิกที่มีเงินเดือนต้ังแต่ 25,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 35,000.00 บาท ค้ าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 450,000.00 บาท 
 1.2.1.5 สมาชิกที่มีเงินเดือนต้ังแต่ 35,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 45,000.00 บาท ค้ าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 600,000.00 บาท 
 1.2.1.6 สมาชิกที่มีเงินเดือนต้ังแต่ 45,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 50,000.00 บาท ค้ าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 700,000.00 บาท 
 1.2.1.7 สมาชิกที่มีเงินเดือนต้ังแต่ 50,000.00 บาท แต่ไม่ถึง 60,000.00 บาท ค้ าประกันได้ใน 
  วงเงินรายละ 800,000.00 บาท 
 1.2.1.8 สมาชิกที่มีเงินเดือนต้ังแต่ 60,000.00 บาทขึ้นไป ค้ าประกันได้ในวงเงินรายละ 900,000.00 บาท 

กรณีมีผู้ค้้าประกันหลายรายเข้าค้้าประกันหนี้รายเดียวกัน ระหว่างผู้ค้้าประกันและผู้ค้้าประกันรายอื่น
นั้นมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันจนกว่าหนี้จะระงับส้ินไป                                                                         
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 2. สมาชิกใหม่ตั้งแต่เลขท่ี 057394 เป็นต้นไป และต้องเป็นสมาชิกส่งค่าหุ้นครบ 12 เดือน จึงจะมีสิทธิกู้เงินสามัญ
ได้ ดังนี้               

  2.1 สิทธิการกู้ ผู้กู้ท่ียังปฏิบัติงานอยู่ ค านวณจากเงินเดือนไม่เกินห้าสิบเดือนและให้อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 2.1.1   เป็นสมาชิกครบ012 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน    200,000.00  บาท 

 2.1.2   เป็นสมาชิกครบ  24 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน  250,000.00  บาท 

 2.1.3   เป็นสมาชิกครบ  36 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน         300,000.00  บาท 

 2.1.4   เป็นสมาชิกครบ  48 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน          350,000.00  บาท  
 2.1.5   เป็นสมาชิกครบ  60 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน 400,000.00  บาท 

 2.1.6   เป็นสมาชิกครบ  72 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 500,000.00  บาท 

 2.1.7   เป็นสมาชิกครบ  84 เดือน กู้ได้ไม่เกิน         600,000.00  บาท 

 2.1.8   เป็นสมาชิกครบ096 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 700,000.00  บาท 

 2.1.9   เป็นสมาชิกครบ 108 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน 800,000.00  บาท 

 2.1.10 เป็นสมาชิกครบ 120 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน       1,000,000.00 บาท 

   2.2 สิทธิการค้้าประกัน 
                    2.2.1 การใช้บุคคลค้้าประกัน  สมาชิกรายหน่ึง ๆ นับจากสมาชิกเลขที่ 057394 เป็นต้นไป จะค้ าประกัน 
เงินกู้สามัญได้ ไม่เกิน 5 ราย โดยก าหนดเป็นแบบไม่จ ากัดเงินเดือนผู้ค้ าประกัน  ดังน้ี 
 

          2.2.1.1 วงเงินกู้ไม่เกิน  200,000 บาท  ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปค้ าประกัน จ านวน 1 ราย                 
          2.2.1.2 วงเงินกู้ไม่เกิน  400,000 บาท  ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปค้ าประกัน จ านวน 2 ราย 

                    2.2.1.3 วงเงินกู้ ไม่เกิน 600,000 บาท  ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปค้ าประกัน จ านวน 3 ราย 
                    2.2.1.4 วงเงินกู้ไม่เกิน  800,000 บาท  ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปค้ าประกัน จ านวน 4 ราย 
                    2.2.1.5 วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้ใช้สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปค้ าประกัน จ านวน 5 ราย 
 

                    2.2.1.6 กรณีมีผู้ค้้าประกันหลายรายเข้าค้้าประกันหนี้รายเดียวกัน ระหว่างผู้ค้้าประกันและ  
ผู้ค้้าประกันรายอื่นนั้นมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันจนกว่าหนี้จะระงับส้ินไป 
                    2.2.1.7 สมาชิกเลขที่ 057394 เป็นต้นไป สอ.กสท.สงวนสิทธิการค้้าประกัน โดยให้ค้้าประกัน 
สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปเท่านั้น และไม่ให้ค้้าประกันสมาชิกที่มีเลขที่ก่อนหน้านี้ 
       3. หลักประกัน 

  3.1 มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอื่นมาจ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายน้ัน  โดยต้องเป็น 
ท่ีพอใจของคณะกรรมการเงินกู้ว่าจ านวนเงินกู้ส่วนท่ีเกินกว่าจ านวนเงินทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแล้วในส่วนท่ีเหลือจากการค้ าประกัน 
เงินกู้ประเภทอื่นของผู้กู้ ต้องอยู่ภายในร้อยละเจ็ดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ราคาประเมินของทางราชการ 

  3.2  มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรให้ยึดถือไว ้
เป็นประกันโดยจ านวนเงินกู้ส่วนท่ีเกินกว่าจ านวนเงินทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแล้วในส่วนท่ีเหลือจากการค้ าประกันเงินกู้ประเภทอื่น 
ของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 
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 3.3 ผู้กู้ท่ีเกษียณอายุหรือผู้ท่ียังปฏิบัติงานอยู่ ประสงค์จะกู้เงินสามัญไม่เกินจ านวนเงินทุนเรือนหุ้น ให้ค านวณ 
วงเงินกู้ไม่เกินจ านวนเงินทุนเรือนหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ซึ่งยังเหลืออยู่ภายในสิทธิรวมวงเงินกู้ประเภทอื่นแล้วไม่เกิน 
ร้อยละ 90 ของจ านวนเงินทุนเรือนหุ้นท้ังหมด  
 3.4  มีผู้รับเรือนเป็นผู้ค้ าประกันตามมติของคณะกรรมการเงินกู้ 

  3.5  สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญตามข้อ 1-2 อาจสมัครเข้าโครงการประกันชีวิตกับบริษัทประกันที่สหกรณ์
ก้าหนดตลอดอายุสัญญาเงินกู ้สมาชิกรายหน่ึง ๆ จะค้ าประกันสมาชิกท่ีเข้าโครงการประกันฯได้ไม่เกิน  3  ราย ท้ังนี้  
ไม่นับรวมการค้ าประกันตามข้อ 1.2.1 
 3.6 สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไป สอ.กสท. สงวนสิทธิการค้้าประกัน โดยให้ค้้าประกันสมาชิ ก
ตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปเท่านั้น และไม่ให้ค้้าประกันสมาชิกที่มีเลขที่ก่อนหน้านี้ 
 3.7 ผู้กู้ก็ดีหรือผู้ค้ าประกันก็ดีต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการ 
หรืองานประจ าตามข้อบังคับ ข้อ 32(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ 
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับข้อ 44 และมีหลักทรัพย์ค้ าประกันคุ้มมูลหน้ี  
ให้ผู้กู้จัดหาผู้ค้ าประกันแทนตนแล้วเลือกใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.2.1 –  3.1.2  
              3.8 สหกรณ์สงวนสิทธิท่ีจะน าเบี้ยประกันรายปีท่ีบริษัทประกันภัยเรียกเก็บในปีท่ี 2 เป็นต้นไปรวมเข้าเป็นยอดหนี ้
เงินกู้ของแต่ละปีจนกว่าหนี้จะได้รับการช าระเสร็จส้ิน 
 

 4. สมาชิกที่ได้รับเงินกู้สามัญไปแล้ว จะยื่นกู้ใหม่ได้ต้องช าระหนี้เงินกู้เดิมแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดติดต่อกัน 
หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
   5. จ านวนเงินกู้สามัญกรณีใช้บุคคลค้ าประกันให้ผ่อนช าระหนี้ได้ไม่เกิน 144 งวด แต่และไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์ หรือ 
ครบเกษียณอายุ หรือตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
   6. จ านวนเงินกู้สามัญกรณีใช้หลักประกันอื่นท่ีไม่ใช่บุคคลค้ าประกันให้ผ่อนช าระได้ไม่เกิน 240 งวด 
   7. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและอัตราเบี้ยประกันให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
   8. ผู้กู้ท่ีลาออกจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ /หรือผู้กู้สูงอายุ และ/หรือผู้กู้ท่ีมีหมายบังคับคดีของศาลจะต้องให้ผู้ค้ าประกัน 
ท าบันทึกรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กู้และขอยืนยันการค้ าประกันเงินกู้ตามแบบบันทึกของ สอ.กสท. พร้อมแนบ 
ส าเนาบัตรประจ าตัว (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา) ของผู้ค้ าประกันทุกกรณี  
   9. ต้องท าหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องจ านวน 2 ฉบับ แนบมาพร้อมกับค าขอกู้ทุกครั้ง  
  10. ผู้กู้ท่ีมีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงชื่อในค ายินยอมของคู่สมรสมาด้วย พร้อมแนบส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมกับ 
ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาฯ โดยผู้กู้และคู่สมรสในฉบับเดียวกัน 
 11. ผู้ค้ าประกันท่ีมีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงชื่อในค ายินยอมของคู่สมรสด้วย 
 12. เงินคงเหลือ ผู้กู้เงินสามัญทุกวงเงินต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในใบแจ้งเงินเดือน/ค่าจ้าง (สลิปเงินเดือน)  
รวมถึงงวดผ่อนช าระของเงินกู้ตามประกาศนี้แล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือน ยกเว้นสมาชิกผู้เกษียณ 
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คำาแนะนำาในการยื่นกู้เงินสามัญ

 1.  กรอกแบบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนด้วยลายมือตัวบรรจง อ่านง่าย เช่น ชื่อ – นำมสกุล    

เลขสมำชิก สังกัด จ�ำนวนเงินที่ขอกู้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร ฯลฯ พร้อมลงลำยมือชื่อผู้กู้  ผู้ค�้ำประกัน และพยำน

ให้ครบถ้วน (พยำนต้องเป็นสมำชิก)

 2.  การลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น)  

     2.1  กำรลงลำยมือชื่อ (ลำยเซ็น) ของผู้กู้และผู้ค�้ำประกันในเอกสำรประกอบกำรกู้เงินสำมัญ ได้แก่ 

ค�ำขอกู้เงินสำมัญ หนังสือสัญญำกู้เงินสำมัญ หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง หนังสือยินยอม (ผู้กู้และผู้ค�้ำประกัน) 

หนังสือสัญญำค�้ำประกันเงินกู้สำมัญ และส�ำเนำบัตรของผู้กู้และผู้ค�้ำประกัน ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน และเอกสำรอื่นๆ  

ให้ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ให้เหมือนกันทุกแห่ง  และตรงกับลายมือชื่อในบัตรประจำาตัว

      2.2  การลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ของผู้บังคับบัญชาผู้กู้ในใบค�ำขอกู้เงินสำมัญ (ด้ำนหลัง) และ  

ค�ำรับรองของผู้บังคับบัญชำในหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องควรเป็นผู้บังคับบัญชาคนเดียวกัน  และผู้ให้ค�ำรับรอง 

ในฐำนะผู้บังคับบัญชำกับพยำนต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 

  2.3  ผู้กู้ที่มีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงชื่อในค�ำยินยอมของคู่สมรสด้วยพร้อมแนบส�ำเนำทะเบียน

สมรสพร้อมกับลงลำยมือชื่อรับรองส�ำเนำฯ โดยผู้กู้และคู่สมรสในฉบับเดียวกันด้วย

  2.4 ผู้ค�้ำที่มีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสลงชื่อในค�ำยินยอมของคู่สมรสด้วย

  2.5  หำกตรวจพบว่ำผู้ใดลงลำยมือชื่อปลอมในเอกสำร มีควำมผิดและต้องรับโทษทำงอำญำ

3.  บัตรประจำาตัว (ยังไม่หมดอายุ)  

  3.1 กรณีที่ผู้กู้หรือผู้ค�้ำประกันใช้บัตรประจ�ำตัวท่ีมีลำยมือชื่อ (ลำยเซ็น) บนบัตรมำเป็นหลักฐำน

ประกอบกำรยื่นกู้เงิน ลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในบัตรจะต้องชัดเจนและเป็นลายมือชื่อ (ลายเซ็น) เดียวกันกับ 

ในเอกสารการกู้ทุกฉบับ

     3.2  กรณีที่ไม่มีบัตรประจ�ำตัวสมำชิก ให้ใช้บัตรประจ�ำตัวพนักงำน บัตรประจ�ำตัวประชำชน  

หรือใบอนุญำตขับรถ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็ได้โดยอนุโลม 

    ในกำรกู้เงินสำมัญ  ทั้งผู้กู้และผู้ค�้ำประกันจะต้องแนบบัตรประจ�ำตัว (ตัวจริง) ตำมข้อ 3.1 หรือ 3.2  

และส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวนั้นพร้อมรับรองส�ำเนำถูกต้อง และ สอ.กสท.จะส่งคืนบัตร (ตัวจริง) ให้แก่ผู้กู้เมื่อได้รับ

กำรอนุมัติแล้ว

4.  แนบสลิปเงินเดือนตัวจริง หรือสำาเนาที่ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง 

5.  เอกสารคำาขอกู้เงิน สัญญากู้เงิน และสัญญาคำ้าประกัน จะต้องไม่มีรอยลบ ขูด ขีดฆ่า ใดๆ ทั้งสิ้น 

6.  ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนจัดส่งให้ สอ.กสท.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกเงินกู้สามัญ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 -2104 – 4344 ต่อ 1201 – 1208 โทรสาร 0 – 2104 – 4227

หมายเลขโทรศัพท ์ หัวหน้ำแผนกเงินกู้สำมัญ 063 2046033 – 6035
 เจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำง (หน้ำเคำน์เตอร์) 063 2046039 – 6041
 เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำเขต 1  2 และเขต 9 063 2046042
 เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำเขต 3  6  และเขต 10 (รหัสขึ้นต้นด้วย 3) 063 2046037
 เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำเขต 4  8  และเขต 10 (รหัสขึ้นต้นด้วย 4) 063 2046038
 เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำเขต 5  7 และรหัสไปรษณีย์ 48000-49160 063 2046036
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ข้อควรทราบเกี่ยวกับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อควรทราบเกี่ยวกับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 
1. ยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ให้ใช้แบบค าขอและ

หนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินฉบับใหม่ตามที่ สอ.กสท.ก าหนด (แบบ สอ.58-301 ด้านหลัง สอ.
62-302) และให้ยกเลิกแบบหนังสือสัญญากู้เงินฉบับเดิม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และ
ให้ใช้บันทึกขอส่งเงินต้น และให้หักเงินประจ าเดือนช าระหนี้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน (แบบ สอ.58-303)  
(กรณีจะส่งเงินต้นรายเดือน) หนังสือมอบฉันทะรับเงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน (แบบ สอ.58 -304)         
ตามแบบพิมพ์ของ สอ.กสท. เท่านั้น 

2. ต้องเป็นสมาชิกหรือส่งค่าหุ้นแล้ว 1 เดือน จึงจะมีสิทธิกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  2.1 สมาชิกเลขท่ีไม่เกิน 53611 กู้ได้ไม่เกินสิบเท่าของเงินได้รายเดือน 
  2.2 สมาชิกใหม่ตั้งแต่เลขที่ 53612 เป็นต้นไป กู้ได้ไม่เกินสิบเท่าของเงินได้รายเดือน และให้อยู่

ในหลักเกณฑ์ดังนี้ 
2.2.1 เป็นสมาชิก  1  เดือน  แต่ไม่ถึง 12 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน    50,000.00 บาท 
2.2.2 เป็นสมาชิก 12  เดือน  แต่ไม่ถึง 24 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน  100,000.00 บาท 
2.2.3 เป็นสมาชิก 24  เดือน  แต่ไม่ถึง 36 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน  200,000.00 บาท 
2.2.4 เป็นสมาชิก 36  เดือน  แต่ไม่ถึง 48 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน  300,000.00 บาท 
2.2.5 เป็นสมาชิก 48  เดือน  แต่ไม่ถึง 60 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน  400,000.00 บาท 
2.2.6 เป็นสมาชิก 60  เดือน          กู้ได้ไม่เกิน  500,000.00 บาท 

  2.3 สมาชิกใหม่ตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไป สอ.กสท. สงวนสิทธิ์การค้้าประกัน โดยให้    
ค้้าประกันสมาชิกตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไปเท่านั้น และไม่ค้้าสมาชิกท่ีมีเลขก่อนหน้านี้ 

 

3. กู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินรวมกับเงินกู้สามัญ (ถ้ามี) ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นไม่ต้องใช้บุคคล 
ที่เป็นสมาชิกหรือหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน กรณีที่ผู้กู้ได้กู้เงินประเภทอ่ืนที่วงเงินไม่เกินค่าหุ้นไปแล้วนั้น
จะต้องแจ้งให้ผู้ค้้าประกันเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินท้าบันทึกรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กู้และขอยืนยันการ
ค้้าประกันเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

4. กู้เงินเกินกว่าร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นที่มีอยู่จะต้องมีผู้ค้้าประกัน 1 คน พร้อมแนบส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวของผู้ค้้าประกันจ้านวน 1 ฉบับ 

5. ผู้กู้ที่ลาออกจากกองทุนส้ารองเลี้ยงชีพให้ถือปฏิบัติตามประกาศที่คณะกรรมการก้าหนด 
6. สมาชิกคนหนึ่งสามารถค้ าประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้หนึ่งราย   เว้นแต่ สมาชิกรายใด    

ที่ต้องรับผิดตามสัญญาค้้าประกันเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินและอยู่ระหว่างผ่อนช้าระหนี้ในฐานะผู้ค้้าประกัน 
หรือมีภาระผูกพันหนี้ในฐานะผู้ค้้าประกันเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ผู้กู้ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกได้เข้ารับ
สภาพหนี้ต่อสหกรณ์และอยู่ในระหว่างผู้กู้ถูกให้ออกจากสมาชิกนั้นผ่อนช้าระหนี้ของตนเองให้สมาชิก  
รายนั้นเข้าค้้าประกันเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินได้อีกเพียงหนึ่งราย 192
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7. เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน (สีฟ้า) 
   7.1 ค้าขอหนังสือสัญญากู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินสีฟ้า (แบบ สอ.58-301 ด้านหลัง สอ. 62-302) 
   7.2 บันทึกขอส่งเงินต้นและให้หักเงินประจ้าเดือนช้าระหนี้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  (แบบ สอ.58-303) 
   7.3 ส้าเนาบัตรสมาชิก สอ.กสท./บัตรประจ้าตัวประชาชน /ใบอนุญาตขับรถ /บัตรประจ้าตัว      

พนักงาน /บัตรข้าราชการ ของผู้กู้ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองส้าเนา จ้านวน 1 ฉบับ 
   7.4 ส้าเนาบัตรสมาชิก สอ.กสท./บัตรประจ้าตัวประชาชน / ใบอนุญาตขับรถ /บัตรประจ้าตัว

พนักงาน/บัตรข้าราชการ ของผู้ค้้าประกันที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองส้าเนา จ้านวน 1 ฉบับ 
   7.5 ส้าเนาสลิปเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนล่าสุดพร้อมรับรองส้าเนาโดยผู้บังคับบัญชา  

จ้านวน 1 ฉบับ 
   7.6 หนังสือขอยืนยันและรับทราบการค้้าประกันกรณีที่ผู้กู้ลาออกจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
   7.7 หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง 2 ฉบับ 
   7.8 ส้าเนาหน้าสมุดเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) (กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชี) 
   7.9 บันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต หรือสัญญาเงินกู้สามัญ          

เพื่อการรวมหนี้ (กรณีผู้กู้มีสัญญาเงินกู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต หรือสัญญาเงินกู้เพื่อการรวมหนี้) 
 
สมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ สอ.กสท. เร่ือง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ 
เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
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คำาแนะนำาในการยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

1. กรอกแบบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนด้วยลายมือตัวบรรจง อ่านง่าย เช่น ชื่อ – นำมสกุล  

เลขสมำชิก สังกัด จ�ำนวนเงินที่ขอกู้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร ฯลฯ พร้อมลงลำยมือชื่อผู้กู้ ผู้ค�้ำประกัน และพยำนให้

ครบถ้วน

2.  การลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น)  

    2.1  การลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ของผู้กู ้หรือของผู้คำ้าประกันในเอกสำรประกอบกำรกู้เงิน 

ต้องเป็นลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) เดียวกันทุกฉบับ 

 2.2 ลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ของผู้บังคับบัญชาผู้กู้ผู้ให้ค�ำรับรองในฐำนะผู้บังคับบัญชำกับพยำน

ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 

 2.3 หำกตรวจพบว่ำผู้ใดลงลำยมือชื่อปลอมในเอกสำร มีควำมผิดและต้องรับโทษทำงอำญำ

3.  บัตรประจำาตัว (ยังไม่หมดอำยุ)

  3.1 กรณีที่ผู้กู้หรือผู้ค�้ำประกันใช้บัตรประจ�ำตัวท่ีมีลำยมือชื่อ (ลำยเซ็น) บนบัตรมำเป็นหลักฐำน

ประกอบกำรยื่นกู้เงิน ลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในบัตรจะต้องชัดเจนและเป็นลายมือชื่อ (ลายเซ็น) เดียวกันกับ 

ในเอกสารการกู้ทุกฉบับ

 3.2 กรณีที่ไม่มีบัตรประจ�ำตัวสมำชิก ให้ใช้บัตรประจ�ำตัวพนักงำน หรือบัตรประจ�ำตัวประชำชน 

หรือใบอนุญำตขับรถอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็ได้โดยอนุโลม 

4.  เอกสารคำาขอกู้เงิน สัญญากู้เงิน และสัญญาคำ้าประกัน จะต้องไม่มีรอยลบ ขูด ขีดฆ่า ใดๆทั้งสิ้น 

5.  ห้ามกู้เกินสิทธิของตนโดยเด็ดขาด

6.  ตรวจเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนจัดส่งให้ สอ.กสท.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2104-4344 ต่อ 1301 – 1305 หรือ 0-2831-3828 

โทรสาร 0-2104-4227

หมายเลขโทรศัพท์  หัวหน้ำแผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  063 2046046

 เจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำง (หน้ำเคำน์เตอร์) 063 2046048

   063 2046049

   063 2046051

 เจ้ำหน้ำที่ส่วนภูมิภำค  063 2046047

   063 2046050

4
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ข้อควรทราบเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ
                                     

ข้อควรทราบเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ 

1. ผู้ยื่นกู้ต้องเป็นสมาชิกใน สอ.กสท. โดยได้ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นให้แก่ สอ.กสท. แล้ว 

2. สมาชิกท่ีมีหนี้เงินกู้สามัญมีสิทธิกู้เงินกู้พิเศษได้อีก 1 สัญญา 

3. สมาชิกกู้เงินพิเศษแล้วและประสงค์จะยื่นกู้ใหม่ต้องผ่อนช าระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 1 ใน 4           
ของจ านวนงวดทั้งหมด 

4. ผู้กู้ต้องมีรายได้คงเหลือเมื่อหักหนี้อ่ืนรวมกับเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้พิเศษแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า          
ของเงินเดือน หรือไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท สุดแต่จ านวนใดน้อยกว่าให้ใช้จ านวนนั้น 

5. วงเงินกู้ และการผ่อนช าระ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

        5.1  กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ วงเงินกู้ไม่เกิน 8,000,000.00 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 360 งวด 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการผ่อนช าระจะต้องไม่เกินอายุ 75 ปีบริบูรณ์ของผู้กู้ ได้แก่ 

- กู้เพ่ือก่อสร้างหรือซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ต่อเติมปรับปรุงอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดิน 

- กู้เพ่ือไถ่ถอนจ านอง ขายฝากไว้ ณ ส านักงานที่ดิน เพื่อจะได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและ/หรือคู่สมรส 

        5.2  กู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ วงเกินกู้ไม่เกิน 4,000,000.00 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 150 งวด                
และระยะเวลาผ่อนช าระจะต้องไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์ของผู้กู้ 

  - ผู้กู้จะต้องออกทุนเองอย่างน้อย 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมด 

       5.3  กู้เพื่อซ้ือยานพาหนะ วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท 

  - ส าหรับรถใหม่ผ่อนช าระไม่เกิน 120 งวด 

  - ส าหรับรถเก่าผ่อนช าระไม่เกิน 80 งวด 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการผ่อนช าระจะต้องไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์ของผู้กู้ 

6. หลักประกันเงินกู้เพิเศษ 

      6.1  กู้พิเศษรวมกับเงินกู้ประเภทอ่ืน (ถ้ามี) แล้วไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้น ไม่ต้องใช้อสังหาริมทรัพย์
หรือ พันธบัตร หรือเงินฝาก สอ.กสท. เป็นหลักประกัน 

       6.2  อสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดจากภาระจ านองของผู้กู้ และ / หรือคู่สมรส 195
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      6.3 กรณีหลักประกันตามข้อ 6.2 ไม่พอ ให้น าอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอ่ืนอันปลอดจากภาระจ านองมา
เป็นหลักประกันเพ่ิมได้อีก 

      6.4  สอ.กสท. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ไม่เกินอัตราร้อยละเก้าสิบของราคาประเมินทางราชการ 

      6.5  สิ่งปลูกสร้างที่น ามาจ านองเป็นประกันเงินกู้พิเศษ ผู้กู้จะต้องท าประกันอัคคีภัย 

      6.6 พันธบัตรรัฐบาล หรือเงินฝากกับ สอ.กสท. 

7. การออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ือให้สมาชิกน าไปลดหย่อนภาษีนั้น สอ.กสท. จะปฏิบัติตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 165, 166 และ 167 โดยจะออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามสัญญา  
กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อ เช่าซื้ออาคาร อาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด หรือเพ่ือสร้างอาคารใช้อยู่อาศัยบนที่ดินตนเอง    
หรือบนที่ดินตนเองที่มีสิทธิครอบครอง 

เอกสารประกอบการยื่นกู้เงินพิเศษ 

1. ใบค าขอกู้เงินพิเศษ 
2. ใบแจ้งเงินเดือน / ค่าจ้าง (สลิปเงินเดือน) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้กู้และคู่สมรส 
5. ส าเนาโฉนดที่ดิน /น.ส. 3 ก. (ด้านหน้าและด้านหลัง) พร้อมหนังสือประเมินราคาทางราชการ 
6. หนังสือยินยอมให้คู่สมรสท านิติกรรม 
7. หลักทรัพย์ค้ าประกันหากเป็นสิ่งปลูกสร้างให้แนบภาพถ่ายจ านวน 3 รูป 
8.  ส าหรับสมาชิกที่เกษียณจะต้องมีรายได้ของตนเองจากเงินบ านาญ และหรือรายได้อ่ืนๆ หรือรายได้ 

ของบุคคลในครอบครัวแสดงประกอบการพิจารณา 
9. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) 

 
 การขอกู้เงินเพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดิน / ซื้อที่ดิน / ห้องชุด แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. แบบบ้าน /ห้องชุด/ อาคารที่จะซื้อ 
2. หนังสือสัญญาจะซื้อจะชาย หรือใบเสนอราคา 
3. สัญญาซื้อขายจากส านักงานที่ดิน 

 
 การขอกู้เงินเพื่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการก่อสร้าง 
2. แบบพิมพ์เขียว 
3. ราคาประเมินการก่อสร้างอาคารและสัญญาว่าจ้าง / ใบเสนอราคา 
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 การขอกู้เงินเพื่อซ่อมแซม/ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร หรือต่อเติมอาคาร 
2. แบบพิมพ์เขียว 
3. รายละเอียดการซ่อมแซม/ต่อเติม 
4. สัญญาว่าจ้าง/ใบเสนอราคาว่าจ้าง 

 
 การขอกู้เงินเพื่อไถ่ถอนจ านอง แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ส าเนาหนังสือจ านองที่ดินเป็นประกัน 
2. เอกสารแสดงวงเงินกู้ค้างช าระที่จะไถ่ถอน 
3. สัญญากู้เงิน 

 
 การขอกู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์ แนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. แบบรถยนต์พร้อมราคา 
2. สัญญาการซื้อจากบริษัท/ใบเสนอขาย 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ขาย (ส าหรับรถเก่า) 

 
 การขอกู้เงินเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ แนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย 
2. แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ 

 

 
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกเงินกู้พิเศษ 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2104 - 4344 ต่อ 1121 – 2   โทรสาร 0-2104 - 4344 ต่อ 1333 

หมายเลขโทรศัพท์    หัวหน้าแผนกเงินกู้พิเศษ    063 2046043 

    เจ้าหน้าที่    063 2046044 

    เจ้าหน้าที่    063 2046045 
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ข้อควรทราบเกี่ยวกับการฝาก – ถอนเงิน

การเปิดบัญชีเงินฝาก
1. กรอกแบบค�าขอเปิดบัญชี พร้อมแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
2. ให้ตัวอย่างลายมือชื่อ

3. กรอกใบฝากเงินระบุจ�านวนเงินที่ขอเปิดบัญชี

4. สมาชกิทีอ่ยูต่่างจงัหวดัให้ด�าเนนิการตามข้างต้นแล้วจดัส่งเอกสารพร้อมน�าส่งเงนิฝากให้ สอ.กสท.

5. สอ.กสท. จะมอบสมุดคู่ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน บัญชีละ 1 เล่ม

สมุดคู่ฝาก เป็นเอกสารที่ต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายให้ด�าเนินการ 

แจ้งความต่อเจ้าพนกังานต�ารวจ แล้วน�าใบแจ้งความมาตดิต่อ สอ.กสท. และเสยีค่าธรรมเนยีม

การออกสมุดเล่มใหม่ เล่มละ 20 บาท

การฝากเงิน

 1. ฝากเป็นเงินสด

 2. ฝากเป็นเช็คธนาคาร

 3. ฝากโดยการโอนผ่านธนาคาร

 4. ฝากผ่านระบบ Mobile Application โดย NEXT (ธนาคารกรุงไทย)

 5. ฝากโดยธนาณัติ และ CA POS

 6. ฝากโดยระบบหักเงินเดือนน�าเข้าบัญชีเงินฝาก

การถอนเงิน

 1. สมาชิกเจ้าของบัญชีกรอกใบถอนเงินพร้อมมอบสมุดคู่ฝากให้เจ้าหน้าที่แผนกเงินฝาก

 2. แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวพนักงาน

 3. กรณีทีส่มาชกิเจ้าของบัญชไีม่ได้มาถอนด้วยตนเองให้ระบชุือ่ผูร้บัมอบอ�านาจในใบถอนเงนิให้

เรียบร้อย

 4. ให้ผู้รับมอบอ�านาจแสดงบัตรประจ�าตัวผู้รับมอบอ�านาจและบัตรประจ�าตัวผู้มอบอ�านาจ 

ตัวจริงพร้อมแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวผู้รับมอบอ�านาจต่อเจ้าหน้าที่แผนกเงินฝาก

 5. กรณีมีการแก้ไขในใบถอนเงิน สมาชิกเจ้าของบัญชีต้องลงลายมือชื่อก�ากับทุกแห่ง

 6. กรณีน�าฝากโดยเช็คธนาคาร สมาชิกจะถอนเงินได้ต่อเมื่อ สอ.กสท. เรียกเก็บเงินตามเช็คได้

เรียบร้อยแล้ว

 7. กรณีถอนเงินสดจ�านวนมากต้องแจ้งให้ สอ.กสท. ทราบล่วงหน้า (เกิน 3 แสนบาทข้ึนไป 

แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เกินกว่า 5 แสนบาทแจ้งล่วงหน้า 1 วันท�าการ)  มิฉะนั้น สอ.กสท. 

อาจต้องจ่ายเป็นเช็คธนาคารให้
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 8. กรณีไม่มาถอนเงินที่ สอ.กสท. ให้สมาชิกเจ้าของบัญชีกรอกใบขอถอนเงิน และแจ้งความ

ประสงค์ขอรับเงินทางธนาณัติ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  โดยแนบส�าเนาบัตร

ประจ�าตวั ส�าเนาหน้าสมดุเงนิฝากธนาคาร (กรณโีอนเข้าบญัชธีนาคาร) จดัส่งพร้อมสมดุคูฝ่ากให้ สอ.กสท. 

เพื่อด�าเนินการ

วิธีการน�าส่งเงิน

 1. น�าฝากเงนิสด หรอืเชค็ธนาคารทีเ่คาน์เตอร์แผนกเงินฝาก สอ.กสท. หลักส่ี ทกุวนัท�าการ ต้ังแต่

เวลา 8.30 – 15.30 น.

 กรณนี�าฝากเป็นเชค็ธนาคาร ให้สัง่จ่าย “สหกรณ์ออมทรพัย์การสือ่สารแห่งประเทศไทย จ�ากดั” 

โดยขีดคร่อมเฉพาะ (A/C payee only)

 2. น�าฝากเงินกับเจ้าหน้าที่ สอ.กสท. ณ ปณศ. บางรัก แผนกธุรการ ชั้น 3 ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่

เวลา 10.00 – 12.00 น.

 3. น�าฝากเงินกับเจ้าหน้าที่ สอ.กสท. ณ ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี ตึกโทรคมนาคม 1 ห้อง 111 

ทุกวันพุธสัปดาห์ที่สองของเดือนตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.

 4. น�าฝากเงนิกบัเจ้าหน้าที ่สอ.กสท. ณ ส�านกังาน  กสทช. ตึกอ�านวยการ  ชัน้ 5 ทกุวนัพุธสัปดาห์

ที่สามของเดือน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.

 5. น�าฝากเงินทางธนาณัติสั่งจ่าย “สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด”

 6. น�าฝากเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) /ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) /

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มการช�าระเงิน (Bill Payment) และด�าเนินการ ดังนี้

 กรอกรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1) กรอกชื่อ – นามสกุล  ให้ชัดเจนในช่อง ชื่อ – สกุล  สมาชิก

 2) กรอกเลขสมาชิกในช่อง (Ref.1) โดยใส่เลขศูนย์น�าหน้าให้ครบทั้ง 6 หลัก

 3) กรอกรหัสวัตถุประสงค์การช�าระเงินในช่อง (Ref.2) พร้อมเลขที่บัญชีเงินฝากของ 

     สหกรณ์ 10 หลัก

 4) กรอกเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกในช่อง (Ref.3) กรณีมีปัญหา สอ.กสท. จะสามารถ 

              ติดต่อกลับได้

 5) กรอกจ�านวนเงินเป็นตัวเลข และเป็นตัวอักษรในช่องว่าง

7. น�าแบบฟอร์มการช�าระเงิน (Bill Payment)  ไปช�าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุไว้ได้

ทุกสาขาทั่วประเทศ

 8. ธนาคารจะออกส�าเนาใบ Pay in Slip ให้สมาชกิเกบ็ไว้เป็นหลักฐาน โปรดตรวจชือ่ – นามสกลุ 

เลขที่สมาชิก จ�านวนเงิน และวัตถุประสงค์การช�าระเงินให้ถูกต้อง

 9. แบบฟอร์ม 1 ใบ ช�าระได้ 1 รายการเท่านั้น

 10. สมาชิกผู้ฝากเสียค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมดเอง  ธ.กรุงไทย 7 บาทต่อรายการ / ธ.ธนชาต  
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10 บาทต่อรายการ / ธ.ทหารไทย 5 บาทต่อรายการ เมือ่ด�าเนนิการเรยีบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่ง FAX ส�าเนา

ใบแจ้งการช�าระเงินให้ สอ.กสท. แบบฟอร์มการช�าระเงิน  (Bill Payment)  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

www.postcatsavings.com

 11. น�าฝากเงินผ่าน Mobile Application โดย NEXT ธนาคารกรุงไทย (ไม่มีค่าธรรมเนียม 

การโอน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  1) เข้าระบบ NEXT ธนาคารกรุงไทย

  2) เลือกจ่ายเงิน

  3) เลือกหมวดหมู่

  4) กรอกรหัส 7177 เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด”

  5) กรอกข้อมูลรายละเอียดการโอน

  6) จ่ายเงิน

 การโอนเงินน�าฝาก สอ.กสท. ผ่านธนาคารถือปฏิบัติดังนี้

  - โอนเงินในวันท�าการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. บันทึกรายการ

ตามวันที่โอนเงิน

  - โอนเงนิในวนัท�าการวนัจนัทร์ – ศกุร์ นอกเวลาท�าการ บนัทึกรายการในวนัท�าการถดัไป

  - โอนเงินในวันหยุดราชการ บันทึกรายการในวันท�าการถัดไป

 12. น�าฝากเงินทาง PAY AT POST  แจ้งชื่อ – นามสกุล  เลขสมาชิก  เลขที่บัญชีเงินฝาก จ�านวน

เงนิทีข่อฝาก เสยีค่าธรรมเนยีม 10 -15 บาท ต่อหนึง่รายการ  (กทม. และปริมณฑลรายการละ 10 บาท /  

ต่างจังหวัดรายละ 15 บาท ส�าหรับวงเงินทุก 5 หมื่นบาท)

 13. น�าฝากเงินผ่านระบบหักเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อน�าเข้าบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับ

สหกรณ์เป็นประจ�าทุกเดือนดังนี้

  13.1 แจ้งขอใช้บรกิารโดยกรอกแบบค�าขอ และค�ายนิยอมให้หกัเงินได้รายเดือนเข้าบญัชี

เงินฝาก ส่งให้แผนกเงินฝากเพื่อด�าเนินการ

  13.2 กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้บริการ ให้แจ้ง สอ.กสท. โดยกรอก

รายละเอียดในแบบค�าขอ และยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก น�าส่งแผนกเงินฝากภายใน

วันที่ 10 ของทุกเดือน

  13.3 กรณีที่น�าส่งเงินมาไม่ครบตามจ�านวนที่เรียกเก็บ สอ.กสท. จะหักเงินเพื่อเข้าบัญชี

เงินฝากเป็นล�าดับสุดท้าย

  13.4 แบบค�าขอและค�ายินยอมขอรับได้ที่อาคาร สอ.กสท. หรือดาวน์โหลดได้ที่  www.

postcatsavings.com

  บญัชเีงนิฝากทีข่าดการตดิต่อ /ไม่เคลือ่นไหวเป็นระยะเวลา 1 ปี  และในวนัที ่31 ธนัวาคม 

มียอดเงินคงเหลือไม่ถึง 100 บาท  สอ.กสท. จะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท โดยหักจากบัญชี

เงินฝาก
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      อัตราดอกเบี้ย

 ออมทรัพย ์    ร้อยละ 1.25 ต่อปี

 ออมทรัพย์พิเศษ    ร้อยละ 2.50 ต่อปี

 ประจ�า ระยะเวลา 12 เดือน  ร้อยละ 2.50 ต่อปี

  (ฝากประจ�า 12 เดอืน  ประเภทรบัดอกเบีย้รายเดอืน  ฝากขัน้ต�า่ตัง้แต่ 2 แสนบาทขึน้ไป)

 ประจ�า ระยะเวลา 24 เดือน  ร้อยละ 2.75 ต่อปี

  (ฝากประจ�า 24 เดอืน  ประเภทรบัดอกเบีย้รายเดือน  ฝากขัน้ต�า่ต้ังแต่ 3 แสนบาทข้ึนไป)

ประเภทเงินฝาก
บริการเงินฝากประจ�า

 - การฝาก – ถอน แต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท

 - เงินฝากประจ�าที่มีระยะเวลา การฝากไม่ถึง 3 เดือน สอ.กสท. จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

 - การถอนเงินฝากประจ�าก่อนครบก�าหนดระยะเวลาฝาก สอ.กสท. จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ณ วันที่ขอถอนตามระยะเวลาที่ฝากจริง

 - เงินฝากประจ�าเสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยรับ

บริการเงินฝากออมทรัพย์

  - เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท

 - จ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม

บริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ถอนทุกครั้งไม่ต�่ากว่า 1,000 บาท

 - จ�านวนเงินฝากคงเหลือต�่ากว่า 1,000 บาท สอ.กสท. ไม่คิดดอกเบี้ยให้

 - การถอนเงินจะถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง หากเดือนใดมีการถอนเงินเกินกว่าหนึ่งครั้ง สอ.กสท. 

จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สอง และครั้งต่อๆ ไปในอัตราร้อยละหนึ่งของจ�านวนเงินที่ขอถอน แต่

ต้องไม่น้อยกว่าสองร้อยบาท

บริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “หุ้นพูนทวี”

 - ให้บริการส�าหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุ  เกษียณอายุก่อนก�าหนด หรือสมาชิกผู้ที่ลาออกจากงาน

แล้วต้องการให้หักเงินฝากน�าส่งช�าระค่าหุ้นเป็นประจ�าทุกเดือน
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 - เปิดบญัชีและน�าฝากเงนิครัง้แรกเป็นจ�านวน 15 เท่าของเงนิค่าหุน้ทีต้่องน�าส่ง สอ.กสท. ประจ�าเดอืน  

และเมื่อครบระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชี หรือในเดือนมีนาคมของทุกปี จะต้องน�าฝากเงิน

เพิ่มเติมให้เงินคงเหลือในบัญชี เงินฝากมีจ�านวนเท่ากับ 15 เท่าของเงินค่าหุ้นที่ต้องน�าส่งรายเดือน

 

บริการเงินฝากออมทรัพย์ (เพื่อน�าส่งช�าระเงินสงเคราะห์ ฌปท. รายเดือนแทนสมาชิก)

 -  เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ จ�านวนเงินฝากครั้งแรกต้องไม่ต�่ากว่า 5,000 บาท

 -  เมื่อครบทุกรอบระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชี จะต้องน�าเงินเข้าฝากเพิ่มให้มีเงิน

คงเหลือในบัญชี ไม่ต�่ากว่า 5,000 บาท

 - สมาชิกต้องท�าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อส่งช�าระเงินสงเคราะห์ 

ฌปท. เป็นรายเดือนตามจ�านวนเงินที่ ฌปท. เรียกเก็บ

 - สอ.กสท. จะงดการให้บริการในกรณีที่เงินในบัญชีเหลือไม่พอหักส่งช�าระเงินสงเคราะห์ เว้นแต่

สมาชิกจะได้น�าเงินฝากเข้าบัญชีครบจ�านวนไม่ต�่ากว่า 5,000 บาท

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกเงินฝาก

หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2104 – 4344 ต่อ 1161-2

หรือ 0-2104 - 4244 / 063 204 6026-7

โทรสาร 0-2104 -4227
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คำแนะนำการใช้ใบแจ้งการรับชำระเงิน  (Bill Payment) 
1. สมาชิกท่ีได้รับใบ Bill Payment ให้กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

• กรอกชื่อ – นามสกุลของสมาชิก ให้ชัดเจน ในช่อง ชื่อ – สกุล สมาชิก 
• กรอกเลขสมาชิก ในช่อง (Ref1.) โดยใส่เลขศูนย์นำหน้าให้ครบทั้ง 6 หลัก 
• กรอกรหัสวัตถุประสงค์การชำระเงิน ในช่อง (Ref.2) หากต้องการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.กสท.               

ให้ระบุเลขบัญชีเพ่ิมเติม 
• กรอกเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ในช่อง (Ref.3) เมื่อมีปัญหาสหกรณ์จะได้ติดต่อกลับได้ 
• กรอกจำนวนเงิน เป็นตัวเลข และเป็นตัวอักษร ในช่องว่าง 

2. สมาชิกนำใบ Bill Payment ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารตามที่ระบุไว้ ทุกสาขาทั่วประเทศ 
3. ธนาคารจะออกสำเนาใบ Pay in Slip พร้อมประทับตราการชำระ ให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน                               
   โปรดตรวจสอบชื่อ – สกุล, เลขสมาชิก,จำนวนเงิน, และวัตถุประสงค์การชำระเงินให้ถูกต้อง 
4. แบบฟอร์ม 1 ใบ ชำระต่อ 1 รายการเท่านั้น 
5. สมาชิกสามารถชำระผ่านเครื่อง ATM หรือ Internet Banking ของแต่ละธนาคาร โดยเลือกรายการเป็นชำระเงิน 
   ค่าสินค้าหรือบริการและระบุ Comp Code ของแต่ละธนาคาร ตามที่ระบุไว้ด้านหน้าใบ Bill Payment 

**เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่ง Fax สำเนาใบแจ้งการชำระเงิน มาที่ สอ.กสท.** 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ www.postcatsavings.com 
หรือขอรับได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 

 

 

คำแนะนำการใช้ใบแจ้งการรับชำระเงิน  (Bill Payment) 
1. สมาชิกท่ีได้รับใบ Bill Payment ให้กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

• กรอกชื่อ – นามสกุลของสมาชิก ให้ชัดเจน ในช่อง ชื่อ – สกุล สมาชิก 
• กรอกเลขสมาชิก ในช่อง (Ref1.) โดยใส่เลขศูนย์นำหน้าให้ครบทั้ง 6 หลัก 
• กรอกรหัสวัตถุประสงค์การชำระเงิน ในช่อง (Ref.2) หากต้องการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.กสท.               

ให้ระบุเลขบัญชีเพ่ิมเติม 
• กรอกเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ในช่อง (Ref.3) เมื่อมีปัญหาสหกรณ์จะได้ติดต่อกลับได้ 
• กรอกจำนวนเงิน เป็นตัวเลข และเป็นตัวอักษร ในช่องว่าง 

2. สมาชิกนำใบ Bill Payment ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารตามที่ระบุไว้ ทุกสาขาทั่วประเทศ 
3. ธนาคารจะออกสำเนาใบ Pay in Slip พร้อมประทับตราการชำระ ให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน                               
   โปรดตรวจสอบชื่อ – สกุล, เลขสมาชิก,จำนวนเงิน, และวัตถุประสงค์การชำระเงินให้ถูกต้อง 
4. แบบฟอร์ม 1 ใบ ชำระต่อ 1 รายการเท่านั้น 
5. สมาชิกสามารถชำระผ่านเครื่อง ATM หรือ Internet Banking ของแต่ละธนาคาร โดยเลือกรายการเป็นชำระเงิน 
   ค่าสินค้าหรือบริการและระบุ Comp Code ของแต่ละธนาคาร ตามที่ระบุไว้ด้านหน้าใบ Bill Payment 

**เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่ง Fax สำเนาใบแจ้งการชำระเงิน มาที่ สอ.กสท.** 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ www.postcatsavings.com 
หรือขอรับได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 
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ขั้นตอนการช�าระเงินผ่านตู ้ATM ธนาคารกรุงไทย (Bill Payment) เพื่อช�าระหนี้ /ฝากเงินกับ สอ.กสท.

(เสียค่าธรรมเนียม 7 บาท /รายการ และสมาชิกไม่ต้องโทรแจ้งหรือส่ง FAX ถึง สอ.กสท.)

1. ใส่บัตรเอทีเอ็มและรหัสผ่ำน

2. เลือก “ถอน/ โอน/ อื่นๆ” 

3. เลือก “ช�ำระค่ำบริกำร / เติมเงินมือถือ”

4. เลือก “ระบุรหัสบริษัท” 2 ครั้ง

5. เลือก “บัญชีออมทรัพย์”

6. ใส่รหัส  7177    กดถูกต้อง

7. ใส่รหัส Ref.1 ……………..(พิมพ์เลข 0 ตำมด้วยเลขสมำชิกและใส่จุด)   

ตัวอย่าง 0XXXXX.

8. Ref.2 …………………….(รหัสบริกำร 3 หลักตำมวัตถุประสงค์กำรช�ำระเงิน)  

หมายเหต ุช�ำระรำยเดือนใส่รหัส Ref2.100 หรือ เลขที่บัญชีเงินฝำกของสมำชิก

ที่เปิดบัญชีไว้กับ สอ.กสท.  ตัวอย่าง 0XXXXX.100

9. ใส่จ�ำนวนเงิน  กดถูกต้อง

10. โปรดยืนยันกำรท�ำรำยกำร    กดตกลง

11. รำยกำรเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนการช าระเงินผา่นตู ้ATM ธนาคารกรงุไทย (Bill Payment) เพ่ือช าระหนี ้/ฝากเงินกับ สอ.กสท. 
(เสียค่าธรรมเนียม 7 บาท /รายการ และสมาชกิไม่ต้องโทรแจ้งหรือส่ง FAX ถึง สอ.กสท.) 

1. ใส่บัตรเอทีเอ็มและรหัสผ่าน 
2. เลือก “ถอน/ โอน/ อื่นๆ”  
3. เลือก “ช าระค่าบริการ / เติมเงินมือถือ” 
4. เลือก “ระบุรหัสบริษัท” 2 ครั้ง 
5. เลือก “บัญชอีอมทรัพย”์ 
6. ใส่รหัส  7177              กดถูกต้อง 
7. ใส่รหัส Ref.1 ……………..(พิมพ์เลข 0 ตามด้วยเลขสมาชิกและใส่จุด)  ตัวอย่าง 0XXXXX. 
8. Ref.2 …………………….(รหัสบริการ 3 หลักตามวัตถุประสงค์การช าระเงิน)  หมายเหตุ ช าระรายเดือนใส่รหัส 

Ref2.100 หรือ เลขที่บัญชีเงินฝากของสมาชิกท่ีเปิดบัญชีไว้กับ สอ.กสท.  ตัวอย่าง 0XXXXX.100 
9. ใส่จ านวนเงิน              กดถูกต้อง 
10. โปรดยืนยันการท ารายการ            กดตกลง 
11. รายการเสร็จสมบูรณ์ 

 
 

หมายเหตุ : ข้อ 8  Ref.2 คือ วัตถุประสงค์การช าระเงิน-กรณโีอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ท่านเปดิบริการ ไว้กับ สอ.กสท. ให้ระบุเลขที่บัญชี 10 หลักเพ่ิมเติม 

100 ช าระใบเสร็จรายเดือน                            206 ช าระหนี้เงินกู้เพ่ือการรวมหนี้ 

101 ซื้อหุ้นพิเศษ                       207 ช าระหนี้เงินกู้เพ่ือการศึกษา 

200 ช าระหนี้เงินกู้หุ้น     208 ช าระหนี้เงินกู้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน (เร่งด่วน) 

201 ช าระหนี้เงินกู้สามัญ     209 ช าระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุจ าเป็น 

202 ช าระหนี้เงินกู้ซื้ออาวุธปืน         300 ช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 

      203 ช าระหนี้เงินกู้โครงการปรับปรุงคณุภาพชีวิต     301 ช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM 

      204 ช าระหนี้เงินกู้โครงการอุทกภัย    400 ช าระหนี้เงินกู้พิเศษ 

     205 ช าระหนี้เงินกู้โครงการเอนกประสงค ์    999  อื่นๆ 

 

   400 ช าระหนี้เงินกู้พิเศษ 
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ข้อแนะนำาในการใช้โทรศัพท์ระบบข้อมูลอัตโนมัติ

ระบบสอบถำมข้อมูลอัตโนมัติบริกำรสมำชิกตลอด 24 ชั่วโมง

การทำารายการที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข 0-2104-4343 ต้องใส่เลขสมาชิก 6 หลัก พร้อมรหัสประจำาตัว 4 หลัก

ตัวอย่ำงเช่น : สมำชิกหมำยเลขที่ 45 ต้องกด “000045” พร้อมรหัสประจ�ำตัว 4 หลักเช่น “1234” (รหัสผ่ำน) 

ด้วยทุกครั้ง

โทรหมายเลข 0-2104-4343 เครื่องจะเข้าสู่ระบบข้อมูลด้านเงินกู้  เงินฝาก  และ/หรือเปล่ียนรหัสประจำาตัว  

ดังนี้

“ยินดีต้อนรับเข้ำสู่ระบบสอบถำมข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ค่ะ

 กด 1  สอบถำมเงินกู้คงเหลือ  และค่ำหุ้น กด 6 สอบถำมหลักเกณฑ์กำรกู้เงิน

 กด 2  สอบถำมกำรอนุมัติเงินกู้ กด 7 สอบถำมอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝำก

 กด 3  สอบถำมรำยกำรหักเงินประจ�ำเดือน กด 8  สอบถำมบัญชีเงินฝำก

 กด 4  สอบถำมสิทธิ์กำรกู้เงิน กด 9  สอบถำมเงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืน

 กด 5  สอบถำมสิทธิ์ค�้ำประกันเงินกู้ กด 0  เพื่อโอนสำยเข้ำระบบตอบรับ  ถ้ำไม่ต้องกำร               

   ใช้บริกำรกรุณำกดเครื่องหมำย #

ตัวอย่างเช่น :

 ต้องกำรสอบถำมสิทธิ์กำรกู้เงิน กด 4 กด 000045 กด 1234 กดเงินเดือน 40000 กด#

 ต้องกำรสอบถำมสิทธิ์ค�้ำประกันเงินกู้ กด 5 กด 000045 กด 1234

 ต้องกำรสอบถำมบัญชีเงินฝำก กด 8 กด 000045 กด 1234”

โทรหมายเลข 0-2104-4344 เครื่องจะเข้าสู่ระบบติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือรับฟังข่าวสารประชาสัมพันธ์  

ดังนี้

 “สหกรณ์ออมทรัพย์กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด สวัสดีค่ะ กรุณำกดหมำยเลขภำยในที่ต้องกำรติดต่อ หรือ

 กด 2  เพื่อสอบถำมกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิก กด 4  เพื่อทรำบข่ำวสำรประชำสัมพันธ์

 กด 3  กำรขอรับทุนสำธำรณประโยชน์ กด 5  สอบถำมหมำยเลขภำยใน”
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 หมายเลขภายใน

 ผู้จัดกำร 1101 แผนกตรวจสอบภำยใน         1111-2

 ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 1102 แผนกประมวลผล 1801-4

 ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยอ�ำนวยกำร 1103 แผนกบัญชี 1131-3

 ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยสินเชื่อ 1104 แผนกกฎหมำย 1901-2 

 แผนกเงินกู้สำมัญ 1201-8 แผนกทะเบียนหุ้น-หนี้ 1401-4

 แผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1301-5 แผนกธุรกำร 1501-5, 1701

 แผนกสวัสดิกำรสมำชิก 1141-2 แผนกเลขำนุกำร 1601-4

 แผนกเงินกู้พิเศษ 1121-2 แผนกประชำสัมพันธ์ฯ 1151-2

 แผนกกำรเงินและกำรลงทุน 1171-3 แผนกติดตำมและเร่งรัดหนี้ 1405-6

 แผนกเงินฝำก 1161-2 โทรสาร (ธุรกำร ชั้น 2)         1333

   โทรสาร (ชั้น 1) เงินกู้/กำรเงิน   0-2104-4227

 

แผนกที่สามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์สายตรง กสท  แผนกที่สามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์สายตรง ปณท

(ไม่ผ่านระบบอัตโนมัติ) โดย *สมำชิกสังกัด กสท กดเลข 4 ตัว (ไม่ผ่านระบบอัตโนมัติ)  โดย *สมำชิกสังกัด ปณท กดเลข 4 

ได้ทันที ได้แก่                                                               ตัวได้ทันที  ได้แก่         

 1. แผนกทะเบียนหุ้น-หนี้  หมำยเลข  4225  1.  แผนกทะเบียนหุ้น-หนี้    หมำยเลข  3829

 2. แผนกเงินฝำก หมำยเลข  4244  2.  แผนกธุรกำร หมำยเลข  3682

 3. แผนกเงินกู้สำมัญ  หมำยเลข  4621  3.  แผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หมำยเลข  3828

     4. แผนกกำรเงินและกำรลงทุน  หมำยเลข  3827    
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รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตปี 2562
ล�าดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล เลขสังกัด สังกัด

1 000237 นายณฐกนต์ ปิ่นปรีชากุล 00111   เกษียณอายุราชการ

2 000595 นายสุรินทร์ รามศิริ 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

3 001014 นายทนง กลั่นกลาย 00111   เกษียณอายุราชการ

4 001079 นายชัชวาลย์ มุขมา 00111   เกษียณอายุราชการ

5 001675 นางผกา ศรีสง่า 00111   เกษียณอายุราชการ

6 001945 นายทรงพล ทรงอารักษ์สิทธิ์ 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

7 002120 นายทองค�า เอี่ยมอุดม 70000   ปจ.ราชบุรี

8 002399 นายประกอบ คีรีวัลย์ 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

9 002774 นายสุทิน เหมพันธ์ 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

10 003093 นายวินิจ นวะมะรัตน์ 00111   เกษียณอายุราชการ

11 003408 นางทิพาพร วิมุกตานนท์ 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

12 003419 นายองอาจ วงษ์นนท์ 00111   เกษียณอายุราชการ

13 003681 นายทอง โตโพธิ์กลาง 00111   เกษียณอายุราชการ

14 003720 นายวินัย  ชินทองค�า 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

15 003875 นางลออง สุอังคะวาทิน 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

16 004000 นายสมศักดิ์ ส่งพงษ์สุข 00111   เกษียณอายุราชการ

17 004596 นายสมนึก ชาตะนาวิน 00111   เกษียณอายุราชการ

18 004702 น.ส.บุญเรือง เยาวนิชย์ 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

19 005848 นายมนัส ทัดบุปผา 00111   เกษียณอายุราชการ

20 007118 นายสง่า มีชัย 00111   เกษียณอายุราชการ

21 007272 นายอุดม บุญประกอบ 00111   เกษียณอายุราชการ

22 007599 นางเรณู บุญเลิศ 00111   เกษียณอายุราชการ

23 007672 นายประมวล สังข์ทิพย์ 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

24 007989 นายทวี เผ่าพยัคฆ์ 00111   เกษียณอายุราชการ

25 008346 นายวัฒนา เย็นสบาย 00111   เกษียณอายุราชการ

26 008615 นายประเสริฐ สุวรรณมาโจ 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

27 008805 นายปรีชา บุญชื่น 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

28 009218 นายปรีชา แพนาค 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

29 009553 นายลบ ฟักสังข์ 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

30 009642 นายนาม จันทร์ชุ่ม 00111   เกษียณอายุราชการ
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ล�าดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล เลขสังกัด สังกัด

31 009676 น.ส.วันเพ็ญ ดารารักษ์ 00111   เกษียณอายุราชการ

32 010167 นายสวัสดิ์ ภู่ภักดีพันธ์ 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

33 010578 นายสุริยัน สุมนต์เทวฤทธิ์ 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

34 011261 นายสุเทพ โวหาญ 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

35 011274 นายด�ารงค์ ขาวนวล 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

36 011283 นายรังสรรค์ เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

37 011360 ส.ต.สุรพงษ์ ผลาหาญ 00111   เกษียณอายุราชการ

38 011465 นายประกอบ กราบกราน 00111   เกษียณอายุราชการ

39 012630 นายนพคุณ สามกองาม 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

40 012948 นายส�าเริง ภักดีราช 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

41 012975 นายกวี พารักษา 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

42 013021 นายเสกไชยทาน สาแก้ว 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

43 013971 นายยงยุทธ บัวรัตน์ 00111   เกษียณอายุราชการ

44 014074 นายอ�านวยศักดิ์ ณ ป้อมเพชร 00111   เกษียณอายุราชการ

45 014092 นายวิเชียร พลอยเกษม 00111   เกษียณอายุราชการ

46 014150 นายศุภชัย สถาวรสมิต 00111   เกษียณอายุราชการ

47 014264 นางประพีร์ หงษ์เอก 00111   เกษียณอายุราชการ

48 014449 นายสุรพงษ์ ศักดิ์ไพบูลย์  00111   เกษียณอายุราชการ

49 014471 นายธงชัย แพทอง 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

50 015029 นายอ�านวย ธนโกเศศ 00111   เกษียณอายุราชการ

51 016065 นายสมใจ จันทรัพย์ 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

52 016227 นายประเสริฐ แสงเพ็ญพราว 00111   เกษียณอายุราชการ

53 016880 นายโกเมน สายธนู 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

54 017622 นายสุเชฏฐ์ แกล้ววิทย์กิจ 00111   เกษียณอายุราชการ

55 017789 นายสุเมธ ลออนวล 00111   เกษียณอายุราชการ

56 017931 นายสมทรัพย์ นิธิประเสริฐ 00111   เกษียณอายุราชการ

57 017938 นายคง ศรีสุนนท์ 00111   เกษียณอายุราชการ

58 018011 นายสมุทร บริบูรณ์ 00111   เกษียณอายุราชการ

59 018749 นายระเบียบ หล้าหิบ 00111   เกษียณอายุราชการ

60 018801 นายจิตตะรักษ์ ขยันควร 00111   เกษียณอายุราชการ

61 019045 นายวิวัฒน์ หมอกมืด 00111   เกษียณอายุราชการ

211

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด



ล�าดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล เลขสังกัด สังกัด

62 019698 นายรุ่งโรจน์ พิกุลน้อย 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

63 020115 นายทนงศักดิ์ สุดสาคร 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

64 020590 นายประมาณ อ่อนตา 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

65 020905 นายสว่าง ช่อทอง 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

66 021058 นายทองสอน มูลมณี 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

67 021070 นายวีระพันธ์ ศักดิ์ก�าปัง 00111   เกษียณอายุราชการ

68 021371 นายสุรกิต เล็กมีชัย 00111   เกษียณอายุราชการ

69 021372 นายธีระยศ ประยูรผลผดุง 10130   ปณ. พระประแดง

70 021497 นางสุมน จรรยารัตน์ 00111   เกษียณอายุราชการ

71 021853 นายทองแดง ไชยดี 00111   เกษียณอายุราชการ

72 021895 นายสุวัฒน์ ดิศผดุง 00111   เกษียณอายุราชการ

73 022574 นายถาวร สุวรรณมณี 90114   ปณ.หาดใหญ่ใน

74 022722 นายกิตติ์ธเนศ ศิริสมบูรณ์ 00111   เกษียณอายุราชการ

75 022862 นายธวัชชัย ชัยเฉลิมศักดิ์ 71000   ปจ.กาญจนบุรี

76 023106 นายนิสิต เจริญนาม 10014   แผนกพัสดุไปรษณีย์ ศป. กท.

77 023157 นายสมชาย เนติปัญญา 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

78 024032 นายสมศักดิ์ บุญวงษ์ 00111   เกษียณอายุราชการ

79 024129 นายพรเลิศ โพธิ์รักษา 00111   เกษียณอายุราชการ

80 024965 นายสาธิต โชประการ 83000   ปจ.ภูเก็ต

81 025152 นายโกศล เจริญสุข 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

82 025224 นายยิ้ม หวลจิตร 00111   เกษียณอายุราชการ

83 025287 นายสุวิทย์ มาราสา 91140   ปณ.ฉลุง

84 025324 นายธนศักดิ์ สุวรรณ 00111   เกษียณอายุราชการ

85 026009 นายประโยชน์ คล�าผิน 77140   ปณ.บางสะพาน

86 026857 นายชัชวาล มังคละคีรี 48180   ปณ.นาหว้า (เขต 10)

87 027202 นายธวัชชัย โมนยะกุล 00111   เกษียณอายุราชการ

88 027518 นายเดชณรงค์ สุกุมาลย์ 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

89 027604 นายโยธิน บุญมา 00111   เกษียณอายุราชการ

90 027655 นายประสิทธิ์ จันเจริญ 00111   เกษียณอายุราชการ

91 028918 นายปิยะพัชร ศรีวิเศษ 10800   ปณศ.บางซื่อ

92 028926 นายวิเชียร พ่วงวัน 10280   ปณ.บางปู
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ล�าดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล เลขสังกัด สังกัด

93 029284 นายทองใส มียอด 30000   ปจ.นครราชสีมา

94 029396 นายเชิดชัย อุตะโชติ 46000   ปจ.กาฬสินธุ์

95 029406 นายธนวัตร ลิลา 11000   ปณ.นนทบุรี

96 030971 นายบุญเรือง นุ่นนาแซง 45120   ปณ.เสลภูมิ

97 031595 นายสุดใจ สุทธิประสงค์ 57130   ปณ.แม่สาย

98 031757 นางสิริชาภรณ์ ชูชัยสิงหะกุล 08860   ฝ่ายขายส่งบริการส่ือสารไร้สาย ส่วนขายส่งฯ (ขร.

99 031941 นายสุทธิ สัตยพิจิตร์ 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

100 032098 นางส�ารวย วนะรุจิ 00111   เกษียณอายุราชการ

101 033543 นายสมศักดิ์ บุญโต 30360   ปณ.โนนแดง

102 033583 นายอดุลย์ แสงสกุล 52004   สนง.บริการลูกค้า กสท ล�าปาง

103 033614 นายนิตย์ อยู่ทอง 00111   เกษียณอายุราชการ

104 034162 นายพิภพ เพ็ชรคูเวียง 00111   เกษียณอายุราชการ

105 034868 นายอุทัย ใจมาธิ 10240   ปณ.คลองจั่น

106 035436 นายพงษ์ศักดิ์ บาลีพัตร 56000   ปจ.พะเยา

107 035445 นายนิกรณ์ ยาโน 57005   สนง.บริการลูกค้า กสท เชียงราย

108 035745 นายปิยะ อินธนู 90000   ปจ.สงขลา

109 035818 นายสุเมฆ ศรีละคร 00111   เกษียณอายุราชการ

110 036302 นายฉลอง ขุนทอง 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

111 036889 นายปิติจิตร ประดิษฐ์สมัย 10240   ปณ.คลองจั่น

112 036942 นายดอม อุทรังษ์ 46110   ปณ.กุฉินารายณ์

113 037294 นายพีระพงษ์ พลศาลา 40000   ปจ.ขอนแก่น

114 037785 น.ส.ทิพวัลย์ มณีโชติวงศ์ 05303   ส่วนบัญชีภาษี  กบ ปณท

115 038113 นางพัทยา เครือเนตร 00111   เกษียณอายุราชการ

116 038223 นายมนตรี ธนะศักดิ์สาคร 74131   ปณ.ตลาดเก้าแสน

117 038611 นายมนตรี มณเฑียรทอง 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

118 038760 นายพยงค์ เพิ่มทอง 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

119 039513 น.ส.สมจิตต์ บุญเกิด 00111   เกษียณอายุราชการ

120 039916 นายจรัญ นบน้อม 13190   ปณ.บางไทร

121 040007 นายบุญส่ง หามนตรี 13000   ปจ.พระนครศรีอยุธยา

122 040405 นายสมชัย บุญชนะโชติ 10501   ที่ท�าการไปรษณีย์กลาง (ปณก.)

123 040513 นายเสนีย์ เทียนทอง 00111   เกษียณอายุราชการ
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ล�าดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล เลขสังกัด สังกัด

124 041611 นายพิเชษฐ์ พุ่มภักดี 05230   ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ  จห ปณท

125 041998 นายนิรันทร์ ช่างน�า 12140   ปณ.ลาดหลุมแก้ว

126 042043 นายรชพล ทวีโชค 31110   ปณ.นางรอง

127 043153 นายฉลอง สว่างอารมย์  00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

128 043259 นายศรีเนตร ธะนาค�า 57100   ปณ.บ้านดู่

129 043319 นายสุเมธ อักษรวิทิต 00111   เกษียณอายุราชการ

130 043340 นายเกรียงไกร พิมสน 73000   ปจ.นครปฐม

131 043403 นายเล็ก ศรีอรุณ 00111   เกษียณอายุราชการ

132 044833 น.ส.วิไลลักษณ์ แก้วหล่อ 05000   ฝ่ายอ�านวยการกลาง อก.ปณท

133 044962 นายสุรเชษฐ์ ใจหาญ 10160   ปณ.ภาษีเจริญ

134 045227 นายชุมพล อัญทปัญญา 00100   กองเกษียณ (ส่วนภูมิภาค)

135 045767 น.ส.วิภา ประสพโชคนภาพร 08363   ส่วนชุมสายโทรศัพท์ในประเทศ (ศธ.กสท)

136 046062 นายบุญยืน พัดพิมาย 10250   ปณ.อ่อนนุช

137 046077 นายพิทยา อุ่นสา 34000   ปจ.อุบลราชธานี (เขต 10)

138 046655 นายวรวุฒิ บุญนารอด 10110   ปณ.พระโขนง

139 046909 นายอนุชา แปลงรัตน์ 10270   ปณ.สมุทรปราการ

140 047324 นายอ�านาจ ร่มพุฒตาล 15000   ปจ.ลพบุรี

141 047847 นายประวิทย์ ศรีแย้ม 05370   ฝ่ายบริการสินค้าไปรษณีย์  บป ปณท

142 048167 นายอัศวิน ศิริมิรินทร์ 10021   ไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียน ศป.ลส

143 048344 นายกิตติศักดิ์ สุพัฒสร 10540   ปณ.บางพลี

144 048781 นายเด่นชัย แผ่วไธสง 30130   ปณ.ปากช่อง

145 049954 นายสุพัฒน์ ทักษิณ 00111   เกษียณอายุราชการ

146 050551 นายเอกราช สืบกระพันธ์ 10310   ปณ.ลาดพร้าว

147 053493 น.ส.รวิวรรณ เขียวสระคู 00111   เกษียณอายุราชการ

148 053689 นายกฤตยชญ์ บุญอาษา 10230   ปณ.จรเข้บัว

149 054672 นายทรงกรต ก�าเหนิด 20250   ปณ.บ้านอ�าเภอ

150 055545 นายบรรพต คชเดช 20270   ปณ.บ่อทอง

151 056141 นายพงษ์ศักดิ์ แซวประโคน 31140   ปณ.ประโคนชัย

152 056956 นายประจักษ์ แสงบัวผัน 10150   ปณ.บางขุนเทียน
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ให�คุณเชื่อมั่นในอนาคตคนที่คุณรัก 
ด�วย LifeProtect 18 คุ�มครองเพ��มค�า 
อนาคตเพ��มสุข  ชำระเบี้ยประกันเพ�ยง 
18 ป� คุ�มครองตั้งแต�วันแรกที่ซื้อ

เบี้ยประกันลดหย�อนภาษีได�ตามเง�่อนไขของกรมสรรพากร

        สร�างหลักประกัน
    วันนี้ เพ�่ออนาคตดี ๆ
ของคนที่คุณรัก
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