
การด าเนินการของสหกรณอ์อมทรพัยก์ารยางแห่งประเทศไทย จ ากดั กรณีท าธุรกรรม

ทางการเงินกบั สหกรณอ์อมทรพัยส์โมสรรถไฟ จ ากดั 

******************************************************* 

 

  สหกรณ์ออมทรัพยก์ารยางแห่งประเทศไทย จ ากดั (สอ.กยท.) ไดเ้ร่ิมด าเนินการท าธุรกรรม

ทางการเงินกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์โมสรรถไฟ จ ากดั (สอ.สรฟ.) ตัง้แตปี่ 2554 เร่ือยมา โดยไดค้  าแนะน าจาก

เจา้หนา้ท่ีกรมสง่เสริมสหกรณ์ ไดมี้การน าเงินไปฝาก และใหกู้ม้าอยา่งตอ่เน่ืองปัญหาเร่ิมเกิดข้ึนประมาณปลายปี 

2560 ซ่ึงผูต้รวจสอบบญัชีไดต้รวจพบการท าธุรกรรมของ สอ.สรฟ. ไมถู่กตอ้งตามระเบียบจึงสั่งการใหแ้กไ้ข

ปัญหา ตอ่มามีค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ปลดกรรมการ สอ.สรฟ. ท ัง้คณะ และแตง่ตัง้กรรมการชัว่คราวเขา้ไป

ด าเนินการแกไ้ขปัญหาในตน้ปี 2561 ไดมี้การแกไ้ขปัญหาการชาดสภาพคลอ่งของ สอ.สรฟ. โดยจดัท า MOU 

กบัสหกรณ์เจา้หน้ี 15 สหกรณ์ ดงัน้ี 

  1. น าตน้เงินกูท่ี้ สอ.สรฟ. ตอ้งช าระตอ่สหกรณ์ตามงวดปกติ จ านวน 2 งวด ในทุกสัญญา   

ฝากเป็นเงินออมทรัพย ์

  2. ลดอตัราดอกเบี้ยเงินฝากเหลือ 4% และลดอตัราดอกเบี้ยเงินกูจ้ากเดิมลง 1% 

  3. ก าหนดแผนการจา่ยคืนเงินฝาก 

  จากน้ัน สอ.สรฟ. ไดด้  าเนินการจา่ยเงินกู ้และเงินฝากตาม MOU เป็นปกติ จนกระทัง่งวด 30 

กนัยายน 2561 ไดป้ฏิเสธการจา่ยคืนเงินกูข้อง สอ.กยท. และสหกรณ์อ่ืนอีก 4 สหกรณ์ โดยอา้งวา่สญัญาเงินกู ้

ไมถู่กตอ้งตามขอ้บงัคบัของ สอ.สรฟ. ซ่ึงผูมี้อ  านาจลงนามจะตอ้งเป็น ประธานกรรมการ และผูจ้ดัการ แตใ่น

สญัญาเงินกูป้รากฏวา่ลงนามโดยประธานกรรมการ กบักรรมการและเลขานุการ โดยมีผูจ้ดัการเป็นผูล้งนามในฐานะ

พยานแทน ทัง้น้ีการสง่เงินใหกู้ยื้มของ สอ.กยท. ท่ีใหก้บั สอ.สรฟ. ทาง สอ.กยท. ไดโ้อนเงินเขา้บญัชีเงินฝากออม

ทรัพยข์อง สอ.สรฟ. ถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สอ.กยท. ยงัคงเหลือเงินฝากและ

เงินกู ้ดงัน้ี 

           ปัจจุบนั สอ.สรฟ. มีการจา่ยคืนเงินฝากใหก้บัสหกรณเ์จา้หน้ีทุกรายเป็นปกติ 

 

เงินฝากของ สอ.กยท. ท่ี สอ.สโมสรรถไฟ จ ากดั 



  ตัง้แต ่30 ก.ย. 2561-31 ธ.ค. 2562 สหกรณ์เจา้หน้ี (15 สหกรณ์) ร่วมกบัสนันิบาตสหกรณ์ 

จัดใหมี้การประชุมร่วมกันกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ือติดตาม /รับทราบ              

การด าเนินการก ากบัดูแล การสอบบญัชี สอ.สรฟ. เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินการให ้สอ.สรฟ. ปฏิบติั/ช าระ

หน้ีเงินกู ้ใหเ้ป็นไปตาม MOU เพ่ือไมเ่กิดความเสียหายตอ่สหกรณ์และ/หรือสมาชิกของ สอ.สรฟ. และสหกรณ์

เจา้หน้ี ขบวนการสหกรณ์ท่ีมีการท าธุรกรรมระหวา่งกนั เสถียรภาพและระบบการเงินของประเทศ ความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนและสังคมโดยรวม และความเช่ือมั่นในระบบสหกรณ์ รวม 28 ครั้ง ท าหนังสือถึง

ผูอ้  านวยการส านักงานสง่เสริมสหกรณ์ พ้ืนท่ี 1 จ านวน 4 ฉบบั ถึงอธิบดีกรมสง่เสริมสหกรณ์ จ านวน 2 ฉบบั 

เพ่ือยืนยนัความสมบูรณ์และความผูกพนัตามกฎหมายของยอดเงินกูท่ี้ สอ.สรฟ. ปฏิเสธไมช่  าระหน้ีใหก้บัสหกรณ์

เจา้หน้ี และพิจารณา ด าเนินการให ้สอ.สรฟ. ช าระหน้ีเงินกูท่ี้มีภาระผูกพนัตอ่สหกรณ์เจา้หน้ี ในฐานะนาย

ทะเบียนสหกรณ์เขา้ไปก ากบัดูแลตามอ านาจหนา้ท่ีและด าเนินการแกไ้ขปัญหาการขาดสภาพคลอ่งใหก้บั สอ.

สรฟ. และขอใหเ้พิกถอนมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สอ.สรฟ. ท่ีปฏิเสธการคืนเงินกูแ้กส่หกรณ์เจา้หน้ี และ

สั่งใหค้ณะกรรมการด าเนินการ สอ.สรฟ. แกไ้ขขอ้บกพร่องเก่ียวกบัปัญหาหน้ีสินเงินกูยื้มของสหกรณ์อ่ืน และ

ประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีสมาชิก จ านวน 6 รายน ามาจ านองประกนัหน้ีเงินกูท่ี้ผิดระเบียบ 

 วนัท่ี 1 ก.ค. 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายวิศิษฐ ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์) ไดม้อบหมายใหส้ านักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ

สง่เสริม แนะน า และก ากบัดูแล สอ.สรฟ. ด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และพิจารณาใชอ้  านาจตามกฎหมาย

หรือตามท่ีไดร้ับมอบหมาย  

 วนัท่ี 11 ก.ย. 2562 ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 ในฐานะของนาย

ทะเบียนสหกรณ์ ไดมี้ค  าสั่งให ้สอ.สรฟ. ด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 

22 โดยให ้สอ.สรฟ. คืนเงินแกส่หกรณ์เจา้หน้ีเงินกู ้ฐานลาภมิควรได ้ภายใน 30 วนั (10 ตุลาคม 2562) นับแต่

วนัท่ี สอ.สรฟ. ไดร้ับหนังสือ  

 วนัท่ี 11 พ.ย. 2562 ส านักงานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 แจง้การติดตามผลการ

ปฏิบติัตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และจะด าเนินการตามกรอบของกฎหมายใหแ้ลว้เสร็จกอ่นกลางเดือน

ธนัวาคม 2562 เพ่ือแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานของ สอ.สรฟ. เพ่ือประโยชน์ของ สอ.สรฟ. และสมาชิกสหกรณ์ 

ซ่ึงจะท าใหส้หกรณ์เจา้หน้ีเงินกูไ้มต่อ้งตัง้คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญตามไปดว้ย ในวนัประชุมร่วมกนัระหวา่ง ผูแ้ทน



จากสหกรณ์เจา้หน้ี 15 สหกรณ์ สนันิบาติสหกรณ์ กรมสง่เสริมสหกรณ์ พ้ืนท่ี 1 และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์    

ณ สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  

 วนัท่ี 19 ธ.ค. 2562 สอ.กยท. ไดท้  าหนังสือถึงอธิบดีกรมสง่เสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบญัชี 

เพ่ือขอทราบผลการด าเนินการใชอ้  านาจนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา 22 แหง่พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 

2542  กบัคณะกรรมการ สอ.สรฟ. และขอผอ่นผนัขยายระยะเวลาการถือใชร้ะเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่

ดว้ย การจดัชัน้คุณภาพลูกหน้ีเงินกู ้และการเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ พ.ศ. 2544 กรณีท าธุรกรรมทางการเงินระหวา่ง

สหกรณ์ อนัเกิดจากสหกรณ์ลูกหน้ีปฏิเสธการช าระหน้ีท่ีขดัหรือแยง้กบัค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ในการ

ด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 เพ่ือใหส้อดรับกบัแนวทางการก ากบั

ดูแลสหกรณ์ของนายทะเบียน ความเช่ือมั่นของสมาชิกสหกรณ์ และผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งทางการเงินของ

สหกรณ์ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองฉุดรั้งใหส้หกรณ์ตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีย ่าแยล่งจนยากแกก่ารด าเนินกิจการ  

 วนัท่ี 20 ธ.ค. 2562  สอ.กยท. ไดท้  าหนังสือถึง ฯพณฯ ทา่นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แลรัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือขอความอนุเคราะหเ์ร่งรัด

ใหอ้ธิบดีกรมสง่เสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ใชอ้  านาจตามมาตรา 22 แหง่พระราชบญัญติัสหกรณ์ 

พ.ศ. 2542 

 วันท่ี 25 ธ.ค. 2562 ไดย่ื้นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ พรรคพลังประชารัฐ            

พรรคประชาธิปัตย ์และอดีต สส.นายวชัระ  เพชรทอง เพ่ือขอความอนุเคราะห์โปรดประสานงาน และผลกัดนั    

ไปยงักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือใหอ้ธิบดีกรมสง่เสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาใช ้

อ  านาจตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ขัน้เด็ดขาด เพ่ือใหมี้คณะกรรมการสหกรณ์ ชุดชั่วคราวเขา้

ไปแกไ้ขปัญหาอยา่งเด็ดขาดอีกครั้ง 

  วนัท่ี 27 ธ.ค. 2562 ย่ืนหนังสือถึงหนา้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยอดีต สส.นายวชัระ เพชร

ทอง เพ่ือขอความอนุเคราะหป์ระสานงานและผลกัดนัใหอ้ธิบดีกรมสง่เสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์

ใชอ้  านาจตาม มาตรา 22 (4) แหง่ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ถอดถอนคณะกรรมการ สอ.สรฟ. 

  วนัท่ี 9 มกราคม 2563 ไดย่ื้นหนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ผ่านทางผูช้ ่วยรัฐมนตรี       

นายสุภรณ์  อตัถาวงศ ์เพ่ือขอความอนุเคราะหส์ั่งการใหผู้ร้ับผิดชอบด าเนินการในเร่ืองน้ีอีกครั้ง 

 

 แนวทางในการด าเนินการในเร่ืองน้ี คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยก์ารยาง

แห่งประเทศไทย จ ากดั ไดมี้มติ ดงัน้ี 

  รอการเขา้มาแกไ้ขปัญหาน้ีจนถึงส้ินเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากผูเ้ก่ียวขอ้งท่ี สอ.กยท.        

ไดย่ื้นหนังสือถึง เพ่ือขอใหเ้ขา้มาแกไ้ขปัญหา หากผลการด าเนินการเป็นไปตามแนวทางตอ่ไปน้ี 

  1. สามารถจดัการให ้สอ.สรฟ. ด าเนินการยอมรับหน้ีได ้สอ.กยท. จะด าเนินการจดัสรรงบได ้

ตามปกติตอ่ไป 



  2. ไมส่ามารถจดัการให ้สอ.สรฟ. ยินยอมช าระหน้ีได ้สอ.กยท. จะด าเนินการทางกฎหมาย 

และจดัท าบญัชี โดยตัง้คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 100% จ านวน 76.66 ลา้นบาท และจะด าเนินการ 

   2.1 ขอผอ่นผนัช าระหน้ีสงสยัจะสูญ 5 ปีทางบญัชี โดยตดัปีละ 20%   ในปี 2562 

จะมีก าไรเหลือเพ่ือจดัสรรเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน ประมาณ  57  ลา้นบาทเศษ 

   2.2 หากไมส่ามารถขอผอ่นผนัการช าระสงสยัจะสูญไดใ้น 5 ปี   สอ.กยท. จะตอ้ง      

ตัง้คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเต็มจ านวน    สอ.กยท. จะน าเงินรักษาระดบัเงินปันผล จ านวน 16,603,862.23 บาท 

มาจดัสรรเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนตอ่ไป  

 

 

หมายเหตุ    :   1. ประมาณการผลก าไรปีงบประมาณ 2562 ของ สอ.กยท. ประมาณ 73 ลา้นบาทเศษ 

  2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สอ.กยท. มีทุนเรือนหุน้ จ านวน 976,633,750.00 บาท  

  3. เงินตดัจา่ยเป็นคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ หากไดร้ับคืนมาในปีใด ก็ถือเป็นรายไดข้อง สอ.กยท. 

ในปีน้ัน และสามารถจดัสรรเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนไดต้อ่ไป 

  4. สอ.กยท. ขอใหค้วามมั่นใจกบัสมาชิก สอ.กยท. ทุกทา่น คณะกรรมการ สอ.กยท.             

จะด าเนินการทุกเร่ืองดว้ยความระมดัระวงั เพ่ือไมใ่หเ้กิดความเสียหาย หรือเกิดความเสียหายกระทบกบั สอ.กยท. 

นอ้ยที่ สุด 

  5. ปัจจุบนั สอ.กยท. ยงัคงมีสภาพคลอ่งเพียงพอในการบริหารใหเ้งินกูยื้ม และถอนเงินฝาก

พรอ้มดอกเบี้ยใหก้บัสมาชิกท่ีขอใชบ้ริการทุกทา่น 

 

 

 

            สอ.กยท. 

        10  ม.ค. 2563 

 

 

 

     

 


