สหกรณ์ ออมทรัพย์ การเคหะแห่ งชาติ จากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โทร . 0-2351-6111, 0-2351-6444, 0-2351-6933, 0-2351-6511 สายตรง 0-2733-0351,

905

0-

2375-1938

แถลงการณ์สe-mail
หกรณ์: saving_co_nha@hotmail.com
ออมทรัพย์ การเคหะแห่ ,งชาติ จากัด
http://www.facebook.com/saving.co.nha
เรื่อง ชี้แจงข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับกรณีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ สโมสรรถไฟ จากัด
http://www.nhasaving.com,

ตามที่ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ก ารเคหะแห่ ง ชาติ จ ากัด (สอ.กคช.) ได้นาเงิ น ไปฝากในสหกรณ์
ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ (สอ.สโมสรรถไฟ) จานวน 200 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการชุดที่ 31 ประจาปี
2559 ซึ่งพิจารณาอนุมตั ิให้ฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์พิเศษ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จานวน 100 ล้านบาท
วัน ที่ 21 กรกฎาคม 2559 จ านวน 75 ล้า นบาท และวัน ที่ 29 กรกฎาคม 25 59 จานวน 25 ล้านบาท
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามเงื่ อ นไข หลักเกณฑ์การลงทุน และสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่ ง ได้รับ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี และปรับลดลงเหลืออัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
โดย สอ.สโมสรรถไฟ ได้ชาระดอกเบี้ยเงินฝาก ครบถ้วน ตรงตามเวลามาโดยตลอด ณ เดื อ นกุมภาพันธ์
2561 ได้รับดอกเบี้ยสะสมรวมจานวน 18.334 ล้านบาท ที่ผ่านมา สอ.กคช. ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ได้มีหนังสื อขอถอนเงินฝากจาก สอ.สโมสรรถไฟ จานวน 80 ล้าน
บาท เพื่ อ นามาใช้ใ นการด าเนิ น งานและลดความเสี่ ย งในการฝากเงิ น ซึ่ ง ในวัน ที่ 30

พฤศจิกายน 2560 สอ.สโมสรรถไฟ ได้มีหนังสื อแจ้งขอชะลอการถอนเงิน
2. วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ประธาน สอ.กคช.(นันทนา) และผู้จดั การ ได้เ ข้าพบคณะกรรมการ
ของ สอ.สโมสรรถไฟ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การดาเนินกิจการ ให้ได้ขอ้ เท็จจริ ง
และรับทราบปัญหาการบริ หารกิจการ ในคราวนั้นได้เสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนเงิ นฝาก
จานวน 200 ล้านบาท เป็ น สัญญาเงิ นกู ้เ พื่ อ ให้ สอ.กคช. ได้รั บต้น เงิ นกูแ้ ละดอกเบี้ ยคื น
อย่างสม่าเสมอ ซึ่ง สอ.สโมสรรถไฟ ได้รับข้อเสนอไว้พิจารณา
3. ภายหลังจากการดาเนินการตามข้อ 2. สอ.สโมสรรถไฟ มิไ ด้มีการดาเนินการตามข้อเ สนอ
แต่ยงั คงมีการจ่ายชาระดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติ
4. เนื่องจากยังไม่มีความคืบหน้าตามข้อเสนอ วันที่ 6 มีนาคม 2561 ประธาน สอ.กคช.(นันทนา)
และคณะได้เข้าพบผูอ้ านวยการสานักงานส่ ง เสริ ม สหกรณ์กรุ ง เทพมหานครพื้นที่ 1 ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานกากับดูแล สอ.สโมสรรถไฟ เพื่อติดตามข้อมูลและข้อเท็จจริ ง เกี่ย วกับการบริ ห าร
กิจการของ สอ.สโมสรรถไฟ
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ได้มีข่าวเรื่ องปัญหาทุจริ ตภายใน สอ.สโมสรรถไฟ ส่ งผลให้สมาชิก
สอ.กคช. มีความวิตกกังวลกับสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00
น. ประธาน สอ.กคช. และคณะได้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม กับ กรมส่ งเสริ มฯ พื้ นที่ 1 และเจ้า หนี้ ทุ ก ราย
ของ สอ.สโมสรรถไฟ ได้ขอ้ สรุ ปจากการประชุม ดังนี้
(มีต่อด้านหลัง)

1. ผอ.กรมส่ ง เสริ ม ฯ พื้นที่ 1 ได้ ช้ ีแจงว่า ปั ญ หาดัง กล่าวเกิดขึ้น จริ ง แต่ สอ.สโมสรรถไฟ
ยังคงสามารถดาเนินกิจการได้ และมีการนาเสนอแผนฟื้ นฟูกจิ การให้กรมส่งเสริ มฯ พื้นที่ 1 แล้ว

ซึ่งอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาจากทุกฝ่ ายที่เกีย่ วข้องให้ครบถ้วนก่อน
2. เจ้าหนี้ทุกรายที่เ ข้าร่ วมประชุม ได้ยืนยันว่ายัง คงได้รับการชาระหนี้จาก สอ.สโมสรรถไฟ
อย่างสม่าเสมอครบถ้วน ตรงตามเวลา
3. ที่ป ระชุม มีค วามเห็น ร่ ว มกัน ว่า ควรจะให้ โ อกาส สอ.สโมสรรถไฟ แก้ไ ขสถานการณ์
ให้สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ เนื่องจาก หาก สอ.สโมสรรถไฟ เกิดปัญหาจนไม่
สามารถดาเนินการต่อได้ จะส่ งผลกระทบในวงกว้างกับสหกรณ์อื่นๆ โดยกาหนดให้ กรมส่ ง เสริ มฯ พื้นที่ 1
แจ้งให้ สอ.สโมสรรถไฟ นาแผนฟื้ นฟูกจิ การ เสนอต่อ กรมส่ ง เสริ มสหกรณ์ กรมตรวจสอบบัญชีส หกรณ์
เจ้าหนี้ทุกราย และผู้เ ชี่ ย วชาญด้านการจัดทาแผนฟื้ นฟูกิจ การ เพื่อ พิจารณาหาข้อ สรุ ปร่ วมกันในวันศุ ก ร์
ที่ 23 มีนาคม 2561
แนวทางการดาเนินงานของ สอ.กคช.
1. คณะกรรมการ สอ.กคช. ได้ประชุมหารื อในวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. และมีมติ
เห็นชอบให้ดาเนินการตามข้อสรุ ปข้างต้น
2. คณะกรรมการฯ จะติดตามผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด และแจ้ง ข่าวสารให้ส มาชิกทราบ
เป็ นระยะๆ
3. สอ.กคช. จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และตรวจสอบเกีย่ วกับการลงทุนอย่างรอบคอบ
มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ ยง และให้เกิดความมัน่ ใจกับสมาชิก
ทั้ง นี้ ขอเรี ยนให้ ทราบว่ า ปั ญ หาดัง กล่ า วยัง ไม่ ส่ งกระทบต่ อ การด าเนิน งานของ สอ.กคช.
นอกจากนี้ สอ.กคช. ไม่ มีธุร กรรมเกี่ย วข้ อ งกับ เจ้ า หนี้ร ายอื่น ๆ ของ สอ.สโมสรรถไฟแต่ อย่ างใด โดย
คณะกรรมการ
จะดาเนินการแก้ ไ ขและปกป้ องผลประโยชน์ ข องสมาชิกอย่ างดีที่สุด จึงขอให้ สมาชิก
โปรดให้ความเชื่อมัน่
ในการดาเนินงาน และขอยืนยันว่า สอ.กคช. ยังมีฐานะการเงินที่มนั่ คง

คณะกรรมการดาเนินการ สอ.กคช. ชุดที่ 33
วันที่ 12 มีนาคม 2561

