
          

          

          

      

         

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธาน
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด (สอ.สถ.) ได้เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาถือ
ว่า สอ.สถ. มีก าไรสูงที่สุดหลังการก่อตั้ง 14 ปี โดยมีก าไรอยู่ที่ 252 ล้านบาท ถือว่ามากกว่าปีก่อนกว่า 28 ล้านบาท  
เป็นผลจากการใช้สิทธิ์เรียกให้ผู้ค าประกันช าระหนี้แทนลูกหนี้ (ผู้กู้) และมีการประนอมหนี้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ก าไรที่ได้ 
นอกจากจะน าไปจัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก ยังจะน าไปจัดสรรเป็นทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันอีก
ด้วย 
 ปัจจุบัน สอ.สถ.มีสมาชิก 29,029 ราย แบ่งเป็นสมาชิกสามัญ 28,504 ราย และเป็นสมาชิกสมทบ 525 ราย 
เปิดให้บริการแก่สมาชิก ทั้งกู้สามัญ กู้ฉุกเฉิน และกู้ ATM  มีสินทรัพย์รวม 5,048 ล้านบาท หนี้สิน 1,506 ล้านบาท และ
ทุนของสหกรณ์ 3,542 ล้านบาท  
 ส าหรับการด าเนินนโยบายในปีที่ผ่านมา ผลจากการใช้สิทธิ์ เรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้แทนลูกหนี้ (ผู้กู้ )  
ท าให้มีการช าระหนี้ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2561 เป็นจ านวนเงินสูงถึง 85 ล้านบาท คิดเป็นเงินต้น 74 ล้าน
บาท และดอกเบี้ยกว่า 11 ล้านบาท นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีการประนอมหนี้อย่างต่อเนื่อง โดย สอ.สถ.ได้ด าเนินการอนุมัติ
ประนอมหนี้ให้กับสมาชิก จ านวนกว่า 469 ราย คิดเป็นเงินกว่า 154 ล้านบาท, หัก ปิดหนี้ (ช าระหนี้ทั้งหมดภายใน 1 งวด) 
จ านวน 95 ราย คิดเป็นเงิน 20.7 ล้านบาท,หัก ยกเลิกการประนีประนอมหนี้ (ผิดนัดช าระ) จ านวน 105 ราย  
คิดเป็นเงิน 54 ล้านบาท และคงเหลือลูกหนี้ประนอมหนี้กว่า 269 ราย คิดเป็นเงินราว 78 ล้านบาท 

( มีต่อหน้า 2 ) 

สหกรณ์ สถ.พลิกจากวิกฤติหนี้เสยี เป็นมีก าไรสูงสุดในรอบ 14 ปี 
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 การด าเนินการตามหลักการดังกล่าว ท าให้มีการช าระหนี้เพ่ิมข้ึน การตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงไปกว่า 
107.86  ล้านบาท ทั้งนี้ ผลจากการเก็บหนี้ได้ ท าให้ สอ.สถ. มีรายได้เพ่ิม และมีผลต่อตัวเลขการเพ่ิมขึ้นของก าไร
โดยตรง  ส าหรับปี 2561  สอ.สถ. มีก าไรกว่า 252 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จ านวน 28 ล้านบาท  
(ปี 2560 มีก าไร 224 ล้านบาท) ถือเป็นการท าก าไรสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้ง สอ.สถ. มาเป็นเวลา 14 ปี ซึ่งที่ประชุมใหญ่
จะได้มีการจัดสรรผลก าไรเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก , เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกที่ได้มีการช าระ
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับ สอ.สถ. ในระหว่างปี, เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์, เป็นทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผล, เป็นทุนสาธารณะประโยชน์ เพ่ือจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
ตลอดจนเป็นทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 
 ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ มีมติจัดสรรก าไรประจ าปี 2561 โดยก าหนดอัตราเงินปันผลและ 
เงินเฉลี่ยคืน อยู่ที่ อัตราเงินปันผล 6.40% และอัตราเงินเฉลี่ยคืน 14% นอกจากนั้น ยังจัดสรรก าไรประจ าปี 
 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือเป็นสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว เป็นเงิน 9.5 ล้านบาท  
และเป็นทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันอีกกว่า 2 ล้านบาท 
 นอกจากนี้ สอ.สถ. ยังด าเนินโครงการคืนสถานภาพสมาชิกให้ลูกหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกที่พ้น
สมาชิกภาพไปแล้ว และประสงค์จะกลับเข้ามาเป็นสมาชิก สอ.สถ. เพ่ือการออม หรือเพ่ือช าระหนี้ให้แก่ สอ.สถ.  
อันจะเป็นการลดการใช้มาตรการทางการกฎหมายในการฟ้องร้องบังคับคดี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก ซึ่งสมาชิกที่ขอ
กลับคืนสู่สถานะสมาชิกภาพท่ีมีหนี้ค้างช าระ สามารถช าระหนี้เป็นงวดๆได้เช่นเดิม และจะได้รับการปลดหนี้ในดอกเบี้ยที่
ค้างช าระ และยังคงได้รับสวัสดิการต่างๆของ สอ.สถ. เช่นเดิม โครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของ สอ.สถ.
และสมาชิกด้วยกัน และอีกโครงการหนึ่งที่ทาง สอ.สถ. จัดรูปแบบการให้บริการสมาชิกเพ่ิมขึ้น คือการเปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ซึ่งสมาชิกที่เปิดบัญชี สามารถที่จะฝาก – ถอน เงินฝากเมื่อใดก็ได้ จ านวนเท่าใดก็ได้ โดยผ่านระบบ  
ATM – KTB ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ ฝาก – ถอน เงินแต่อย่างใด 
 สอ.สถ. มีการพัฒนาการด าเนินงานในทุกด้านมาโดยตลอด ทั้งนี้ ก็เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่ โดยยืด
หลักตามปฎิญญาสหกรณ์ท่ีว่า "สหกรณ์ม่ันคง สมาชิกม่ังคั่ง" นั่นเอง นายสุทธิพงษก์ล่าว 
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