คำ�ถาม-คำ�ตอบ ไขข้อข้องใจ

1. สคจ.จะฟื้นฟูกิจการได้จริงหรือไม่
ตอบ สคจ.จะฟื้นฟูกิจการได้จริงถ้าทุกภาคส่วนให้ความร่วม
มือกันอย่างจริงจัง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สมาชิกเจ้าหนี้ สหกรณ์
เจ้าหนี้ คณะกรรมการผู้จัดทำ�แผน คณะกรรมการผู้บริหารแผน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่สคจ.
2.สมาชิกจะได้เงินคืนทั้งหมดหรือไม่ และใช้ระยะเวลาเท่าไหร่
ตอบ จากจำ�นวนหนีเ้ มือ่ เทียบกับทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูน่ นั้ คาดว่าการ
คืนเงินต้นให้กบั สมาชิกเจ้าหนีค้ ณะผูท้ �ำ แผนจะพยายามจัดทำ�การ
ชำ�ระคืนเงินในแผนให้ได้มากทีส่ ดุ ซึง่ จะได้ครบถ้วนหรือไม่นนั้ ขึน้
อยูก่ บั สภาพคล่องทางการเงินในระหว่างการบริหารแผนฟืน้ ฟู ส่วน
ระยะเวลานัน้ ตามกฎหมายกำ�หนดให้การฟืน้ ฟูกจิ การมีระยะเวลา
ไม่เกิน 7 ปี แต่การชำ�ระคืนเจ้าหนี้อาจใช้เวลามากกว่า 7 ปีก็ได้
3.การจัดทำ�แผนฟื้นฟูกิจการมีกำ�หนดแล้วเสร็จเมื่อใด
ตอบ สคจ.จะต้องจัดทำ�แผนฟื้นฟูกิจการให้แล้วเสร็จภายในวัน
ที่ 7 กันยายน 2558 ตามข้อกำ�หนดใน พรบ.ล้มละลาย
4.สมาชิกเจ้าหนี้จะสามารถเบิกถอนเงินได้เมื่อใด และเป็นจำ�นวน
มากน้อยเท่าไร
ตอบ การให้สมาชิกเจ้าหนีเ้ บิกถอนเงินจะถูกระบุไว้ในแผนฟืน้ ฟู
ซึ่งจะเบิกถอนเงินได้เมื่อแผนฟื้นฟูผ่านความเห็นชอบจากสมาชิก
เจ้าหนี้และศาลล้มละลายแล้ว
5.เพราะเหตุใดจึงไม่มกี ารจัดประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี การเลือก
ตั้งคณะกรรมการ เช่นเดียวกับปีก่อนๆ
ตอบ เมื่อศาลล้มละลายกลางได้มีคำ�สั่งให้สคจ.ฟื้นฟูกิจการและ
แต่งตั้งให้ สคจ. เป็นผู้จัดทำ�แผนฟื้นฟูนั้น ตามพรบ.ล้มละลาย
มาตรา 90/25 เมื่อศาลมีคำ�สั่งแต่งตั้งผู้ทำ�แผนแล้ว ให้อำ�นาจ
หน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และบรรดา
สิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับ
เงินปันผลตกแก่ผู้ทำ�แผน จึงไม่มีการประชุมใหญ่สามัญ

6.ภาครัฐจะให้เงินสนับสนุนสภาพคล่องการดำ�เนินธุรกิจจำ�นวน
5,000 ล้านบาท จริงหรือไม่
ตอบ ภาครัฐยืนยันให้การสนับสนุนทั้งเงินทุน การดำ�เนินการ
ฟื้นฟูกิจการ และการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ เพราะความเสีย
หายของสหกรณ์เป็นเรือ่ งระดับชาติ ส่วนทีม่ าของแหล่งเงินจำ�นวน
เงินและวิธกี ารอยูร่ ะหว่างการประชุมและการพิจารณาของภาครัฐ
7.เหตุใดจึงยังไม่น�ำ เงินทีส่ คจ.ได้รบั คืนจากการไกล่เกลีย่ กับวัดพระ
ธรรมกายหรือรายอื่นๆ มาคืนสมาชิก
ตอบ หน้าทีข่ องผูท้ �ำ แผนคือการรวบรวมทรัพย์สนิ เข้ามาเพือ่ การ
ฟืน้ ฟูกจิ การ ก่อนทีแ่ ผนฟืน้ ฟูจะผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกเจ้า
หนี้และศาลล้มละลาย สคจ.ไม่สามารถนำ�เงินที่ได้รับคืนจากคดี
มาให้สมาชิกเบิกถอนได้
8.สมาชิกเจ้าหนีจ้ ะมีความมัน่ ใจในความโปร่งใสของคณะผูท้ �ำ แผน
ได้มากน้อยอย่างไร
ตอบ อำ�นาจของผู้ทำ�แผนมีจำ�กัดตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้ใน
มาตรา 90/12 (9) ซึ่งหากผู้ทำ�แผนฝ่าฝืนข้อกำ�หนดดังกล่าวจะมี
โทษจำ�คุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้ง
ปรับตามทีก่ �ำ หนดไว้ในมาตรา 90/82 นอกจากนีย้ งั มีเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ที่กำ�กับดูแลผู้ทำ�แผนอีกชั้นหนึ่งด้วย
9.สำ�เนาเอกสารคำ�ขอรับชำ�ระหนี้แบบ ฟ.20 ในส่วนที่คืนสมาชิก
เจ้าหนี้จะมารับได้เมื่อใด
ตอบ สคจ.ได้จัดให้บริการแก่สมาชิกเจ้าหนี้ที่ยื่นแบบคำ�ขอ ฟ.
20 เฉพาะที่สคจ. โดยสามารถมาติดต่อขอรับคืนได้ที่สำ�นักงาน
สคจ. บริเวณอาคารด้านซ้ายมือที่จอดรถ ตามวันและเวลาทำ�การ
10.สคจ.มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลานี้อย่างไร
ตอบ ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานและจำ�นวนพนักงานได้ลดลง
จากเดิมตามที่มีการย้ายรวมสาขาต่างๆทุกแห่งมาไว้ที่สำ�นักงาน
คลองจั่น และมีมาตราการควบคุมประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่าง
เข้มงวด ส่วนค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากการใช้ในการดำ�เนินคดีเพือ่
ติดตามทรัพย์สินคืนเพื่อมาใช้ในการฟื้นฟูกิจการ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด Credit Union Klongchan Cooperative

www.cukj.or.th E-mail : cuklongchan@yahoo.com facebook : สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

Sticker ที่อยูสมาชิก

เลขที่ 1 ถนนเสรีไทย ซ.เสรีไทย 7
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท : 02-022-7900 กด 2
โทรสาร : 02-375-7195

หากทานไมสะดวกในการรับวารสารหรือตองการ
แกไขเปลี่ยนแปลงที่อยูโปรดติดตอ
โทร. 02-022-7900 กด 2

วารสารสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

เจาของ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สำนักงาน : เลขที่ 1 ถนนเสรีไทย ซ.เสรีไทย 7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-022-7900 กด 2 โทรสาร : 02-375-7195
จัดทำโดย สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2558

ข่าวสารจากผูจ้ ดั ทำ�แผนฟืน
้ ฟู
สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ฯ คลองจั่นทุกๆ ท่าน
เป็นครั้งแรกที่กรรมการผู้ทำ�แผนฯ ของสหกรณ์ฯ จะได้
พูดคุยกับสมาชิกผ่านวารสารฉบับนีซ้ ง่ึ จะส่งถึงมือสมาชิกทุกท่าน
ที่ขณะนี้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้สมาชิกรายย่อยและเจ้าหนี้สหกรณ์ผู้
ฝากเงินที่ได้ยื่นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้ตามแบบ ฟ.20 ไว้แล้วจำ�นวน
ประมาณ 18,835 รายด้วยกัน เราจะส่งข่าวสารถึงท่านตามข้อมูล
ที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้ล่าสุดในแบบ ฟ.20 ด้วยวิธีนี้ในแต่ละวาระ
ข่าวสารของสหกรณ์ฯ จะถึงมือสมาชิกให้รบั ทราบอย่างทัว่ ถึงกัน
ทัง้ หมด ด้วยข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องและเป็นทางการ หากสมาชิก
ท่านใดจะมีค�ำ แนะนำ� คำ�ถามข้อสงสัยสามารถฝากคำ�ถามไว้ได้
เมื่อมาติดต่อและชำ�ระค่าหุ้นที่คลองจั่น หรือส่งผ่าน web cukj
หรือ Facebook, และ Line ได้ตามปกตินะครับ
ในวารสารนีม้ เี นือ้ หาสาระทีจ่ ะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกใน
ด้านต่างๆ เช่นความคืบหน้าการจัดทำ�แผนฟืน้ ฟูฯ ความคืบหน้าของ
คดีความฟ้องร้องติดตามทรัพย์จากนายศุภชัยและพวก การรับ
ชำ�ระหนี้จากคดีที่ไกล่เกลี่ย รวมทั้งฐานะการเงิน รายรับราย
จ่ายของสหกรณ์ฯ และทีจ่ ะลืมมิได้คอื คำ�ถามยอดฮิตต่างๆ เช่น
จะฟืน้ ฟูส�ำ เร็จหรือไม่ จะเบิกถอนได้เมือ่ ไหร่ ทำ�ไมถึงไม่มกี ารจัด
ประชุมใหญ่สามัญ ฯลฯ
วันนี้เราท่านคงเข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์ของ
สหกรณ์ฯ แล้วว่ายังคงสภาพวิกฤตและเดือดร้อนกันอยู่ แต่ถ้า
มองย้อนกลับไปปี 2556-2557 เราแทบมองไม่เห็นทางว่าเรา
จะไปรอดได้อย่างไร ทุกเรื่องทุกอย่างเป็นอุปสรรคไปเสียหมด

ไม่ อยากเชื่ อว่ า ผู้ บ ริ ห ารในอดี ต จะสร้ า งความเสี ย หายให้ กั บ
สหกรณ์ฯ ได้มากมายหนักหนาสาหัสขนาดนี้ ถ้าเป็นเรือก็เกือบจะ
อับปางลงแล้ว ทุกฝ่ายก็คดิ เหมือนๆ กันว่าสหกรณ์ฯเราน่าจะล้ม
ละลายแน่ แต่ดว้ ยความมีเลือดนักสูแ้ ละหวงแหนเงินหุน้ เงินฝาก
ของพวกเราที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ เราจึงร่วมกันลงมติไม่ยอมล้ม
ขอสู้ ต่ อ โดยการฟื้ น ฟู กิ จ การ สภาพขณะนั้ น เหมื อ นคนเป็ น
อัมพาตร่างกายขาดเลือดหล่อเลี้ยง คือไม่มีเงินให้สมาชิกเบิก
ถอนตามปกติเพราะเลือดมันถูกดูดออกไปจนเหือดหายหมดแล้ว
ด้วยความอดทน อดกลั้นต่อความเดือดร้อนแสนสาหัสของ
สมาชิก เราร่วมกันเดินหน้าฝ่าอุปสรรคนานาเพือ่ ขอให้สหกรณ์ฯ
ได้มีโอกาสแก้ปัญหา ขอเวลาให้ได้ฟื้นฟูกิจการก่อนเรายังพอ
มีทรัพย์สินเหลืออยู่บ้าง ถ้ารัฐบาลลุงตู่ผู้ใหญ่ใจดีจะเมตตา
หาเงินมาให้ลงทุนต่อยอด เราน่าจะเริม่ ขยับเขยือ้ นและลุกขึน้ ได้
ก็เหมือนเมฆหมอกเริ่มจางให้แสงสว่างจากฟ้าส่องลงมาได้บ้าง
ด้วยแรงสนับสนุนของ คสช. และกระทรวงเกษตรฯ และด้วย
ความกรุณาเมตตาของศาลล้มละลายกลางในที่สุดได้มีคำ�สั่งให้
สหกรณ์ฯ ฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2558 และด้วยอำ�นาจ
ศาลตาม พ.ร.บ.ล้มละลายปี 2483 ทำ�ให้สหกรณ์ฯ สามารถหยุด
พักชำ�ระหนี้ได้ชั่วคราว (Automatic Stay) เพื่อรักษาสถานะ
ของสหกรณ์ฯ ให้นิ่งไว้ มิให้เจ้าหนี้ที่สามารถใช้ช่องทางโอกาส
มายึดอายัดเงินและทรัพย์สนิ ทีม่ เี หลืออยูเ่ พียงน้อยนิดออกไปจน
หมดสิน้ ถึงวันนี้สหกรณ์ฯ มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นตามลำ�ดับ
และยังมั่นใจว่าเมื่อเข้าสู่ระยะเวลาบริหารแผนฟื้นฟูฯ เราจะมี
สภาพคล่องมากกว่า 1 พันล้านบาทเป็นทุนเริ่มต้น และจะเป็น
การเริม่ ต้นของก้าวสำ�คัญทีเ่ ราจะร่วมกันดำ�เนินการฟืน้ ฟูกจิ การ
เพื่อเราเหล่าสมาชิกเจ้าหนี้ทุกๆ คน

รายงานความคืบหน้าด้านกฎหมายและการฟ้องดำ�เนินคดี

ตามที่ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงว่า สหกรณ์ฯ คลองจั่น ได้รับความเสียหายจากการถูกยักยอกเงินออกไปหลายๆ ช่องทาง รวม
เงินทั้งสิ้นประมาณ 22,900 ล้านบาท มีหลักฐานพยานเกี่ยวพันกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษรและพวกผู้ถูกกล่าวหาหลายรายด้วยกัน
คณะกรรมการบริหารผู้ทำ�แผนได้ดำ�เนินการทั้งการฟ้องดำ�เนินคดี ติดต่อประสานงานกับภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI), สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติเพื่อการยึดอายัดทรัพย์สินและฟ้องดำ�เนิน
คดีความทางอาญาต่อผู้ละเมิดกระทำ�ผิดต่อ สหกรณ์ฯ คลองจั่น
เป้าหมายการดำ�เนินคดีทางกฎหมายของคณะกรรมการบริหาร ผู้ทำ�แผนแบ่งเป็น 3 เป้าหมายหลัก ดังนี้
1. ฟ้องบังคับคดีทางแพ่งต่อนายศุภชัย อดีตผู้บริหาร และพวกที่ทุจริต ฉ้อโกง เพื่อการนำ�เงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ
กลับคืนมา
>>> ฟ้องศุภชัยและพวก รวม 5 คดี รวมทุนทรัพย์ฟ้อง 16,045 ล้านบาท
2. ฟ้องบังคับคดีทางแพ่งต่อการละเมิดสัญญาเช่าซื้อ เงินกู้จดจำ�นอง และการทำ�สัญญาเช่า และสัญญาเงินกู้จดจำ�นอง
ทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ ที่ไม่เป็นธรรม
>>> ฟ้องลูกหนี้สมาชิก 545 ราย ฟ้องขับไล่ที่อาคารยูทาวเวอร์ รวมทุนทรัพย์ฟ้อง 1,514 ล้านบาท
3. ฟ้องบังคับคับคดีทางอาญา เพื่อการนำ�ผู้กระทำ�ผิดต่อสหกรณ์ฯ มาลงโทษตามอาญาบ้านเมือง
>>> แจ้งความร้องทุกข์ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำ�เนินการฟ้องศุภชัยและพวก รวม 5 คดี
หมายเหตุ : รายละเอียดของหมายเลขคดี และสถานภาพของแต่ละคดี ทางสหกรณ์ฯ ได้ทำ�รายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ไว้ในช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์หลักของสหกรณ์ฯ

แผนฟื้นฟูกิจการเป็นอย่างไร ถึงไหนแล้ว และจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่
สหกรณ์ฯ ได้รับคำ�สั่งศาลให้เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการเมื่อ 20 มีนาคม 2558 แผนงานและกำ�หนดเวลามีดังนี้
ชวงเวลา
การดําเนินงาน
เม.ย.- 8 มิ.ย. 58  รับคําขอรับชําระหนี้ตามแบบ ฟ. 20
 จัดทําขอโตแยงประมาณ 899 ราย
 สรุปยอดภาระหนี้ หลักประกันและหุน

เม.ย. - พ.ค. 58
มิ.ย. - ก.ค. 58

มิ.ย. - ส.ค. 58

ก.ค. - ส.ค. 58

ก.ย. 58






ผลที่ไดรับ
ยื่นขอรับชําระหนี้ 18,835 ราย
หนี้เงินฝาก เงินกู18,388 ลานบาท
ทุนเรือนหุน 4,496 ลานบาท
ไมยื่นขอรับชําระหนี้ 37,732 ราย เงินฝาก 41 ลานบาท
ทุนเรือนหุน 64 ลานบาท

 รวบรวมขอมูลทรัพยสิน หนี้สิน ภาระผูกพัน การเงินการบัญชี  ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
 สรุป วิเคราะหฐานะการเงิน คุณภาพทรัพยสินหนี้สิน
 ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
 การเยี่ยมพบสหกรณเจาหนี้ และเจาหนี้รายยอย (Roadshow)  พบสหกรณฯ ตํารวจ, จุฬา, ครูนนทบุรี, ครูปทุมธานี,
เพื่อรับฟงความคิดเห็น
รพ.ราชวิถีแลว
 เตรียมพบสหกรณฯ ในภาคกลาง เหนือ ใตอีสานและ
 จัดทําและปรับปรุงตัวเลขประมาณการทางการเงินเพื่อ
เจาหนี้รายยอยภายใน ก.ค. 58
ประเมินความสามารถในการฟนฟูและชําระหนี้
 ทําประมาณการเบื้องตน (1st draft) แลว จะตองทําการ
ปรับปรุงเปนระยะๆ ตอเนื่องตามความเหมาะสม
 จัดกลุมเจาหนี้และแนวทางของแผนการชําระหนี้
 กําลังดําเนินการ
 จัดทําเงื่อนไขขอกําหนดแผนการเงินและการชําระหนี้
 ประมาณการจัดทําเสร็จในสัปดาหที่ 3 ของเดือน ก.ค.นี้
 จัดทํารางแผนฟนฟูกิจการ ฉบับที่ 1 ตามขอกําหนดของ
แผนการเงินฯ
 ปรับปรุงแกไขรางแผนฯ จากการรับฟงความคิดเห็น
 จัดทําแผนฟนฟูฯ ฉบับสมบูรณสง เจาพนักงานพิทักษทรัพย  ประมาณการสงภายในสัปดาหแรกของเดือน ก.ย.นี้
กรมบังคับคดี
 เจาพนักงานพิทักษทรัพยสงแผนฟนฟูฯ และเรียกประชุม
เจาหนี้ที่ยื่นขอรับชําระหนี้

 กําหนดเวลาเปนไปตาม กฎหมาย และ เจาพนักงาน
พิทักษทรัพย

ความคืบหน้า แนวทางการฟื้นฟู
• เป้าหมายและแนวทางของการทำ�แผนฯ จะเป็นการเร่งรัดคดีความติดตามทรัพย์ สืบค้นทรัพย์และเจรจาไกล่เกลี่ยให้ได้
รับชำ�ระเงินโดยเร็ว มุ่งเน้นบริหารจัดการเรียกเก็บหนี้เงินกู้ที่ค้างชำ�ระจำ�นวนมาก การขายทรัพย์สินที่ดินอาคารที่ไม่ใช้ประโยชน์
การบริหารทรัพย์สนิ ทีย่ งั มีศกั ยภาพในการสร้างรายได้ รวมทัง้ การลงทุนในธุรกิจใหม่ทใี่ ห้ผลตอบแทนสูงและเร็วกว่าการปล่อยเงิน
กู้ตามปกติโดยพิจารณาความเสี่ยงของธุรกิจนั้นๆ ในระดับที่ยอมรับได้
• นโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ต้องการให้สหกรณ์ฯ ใช้ทรัพย์สนิ และการติดตามทรัพย์คนื จากอดีตผูบ้ ริหารรวมทัง้ การทำ�
ธุรกิจต่างๆ ให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะพิจารณาสนับสนุนจัดหาแหล่งเงินกู้มาเพิ่มในส่วนที่ขาด
• ข้อจำ�กัดของการทำ�แผนฟื้นฟูฯ โดยสรุปคือ สหกรณ์ฯ มีทรัพย์สินเหลือน้อยมาก และทรัพย์สินที่สำ�คัญเช่น ที่ดินอาคาร
ยูทาวเวอร์ ติดจำ�นองสหกรณ์ฯ จุฬา อาคารร่มเกล้าอยู่ระหว่างการโต้แย้งสิทธิ์กับการเคหะฯ ที่ทาง สคจ. เป็นผู้ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดินเช่าตามสัญญาแต่ขณะนี้การเคหะฯ ได้ยื่นฟ้องศาลเพื่อขับไล่แล้ว
• ส่วนการชำ�ระหนีแ้ ก่เจ้าหนีท้ ง้ั หมดจะเป็นการจัดสรรเงินรายได้จากการดำ�เนินการข้างต้นมาทยอยคืนให้ในแต่ละกลุม่ เจ้าหนี้
การที่จะได้เร็วได้ช้าหรือได้เท่าไหร่อย่างไรนั้น ยังจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมและเป็นธรรมซึ่งขณะนี้กรรมการผู้ทำ�แผนฯ กำ�ลัง
ดำ�เนินการและรับฟังความเห็นจากเจ้าหนีก้ ลุม่ ต่างๆ แต่ดว้ ยข้อจำ�กัดของรายได้ สมาชิกและเจ้าหนีค้ งจะต้องตระหนักว่าการทีจ่ ะ
ได้ตามความต้องการของแต่ละคนนัน้ เป็นเรือ่ งไม่งา่ ย กรรมการผูท้ �ำ แผนฯ จะพยายามอย่างทีส่ ดุ เพือ่ ให้สมาชิกเจ้าหนีแ่้ ละองค์กรอยูร่ อด

การวางโครงสร้างการบริหารจัดการในช่วงจัดทำ�แผนฟืน
้ ฟูกจิ การ
คณะกรรมการบริหารผู้ทำ�แผนได้ปรับเปลี่ยนจัดวางการบริหารดำ�เนินการเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับการดำ�เนินงานช่วงจัดทำ�แผน
ฟืน้ ฟูกจิ การ โดยมีการแบ่งการดำ�เนินงานเป็น 5 ด้านดังนี้
1. ด้านการบริหารธุรกิจปกติของสหกรณ์ฯ
1.1 หน้าทีห่ ลักในการดำ�เนินธุรกรรมเงินฝาก-ถอน การเงิน การบัญชี การงบประมาณ ธุรกรรมเงินกู้ บริหารติดตามหนี้ สวัสดิการ
และสมาชิกสัมพันธ์ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารลูกหนี้/ผู้ทำ�แผน
1.2 นางอรุณี บุตรสุนทร เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ
2. ด้านการบริหารคดีความ ฟ้องร้องติดตามทรัพย์ และแก้ไขข้อบังคับ
2.1 หน้าที่หลักในด้านงานกฎหมาย คดีความ งานติดตามทรัพย์สิน งานแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหารลูกหนี้/ผู้ทำ�แผน
2.2  นางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ
3. ด้านการบริหารเจ้าหนี้ ขั้นตอนการขอรับชำ�ระหนี้ และการประชุมเจ้าหนี้
3.1 หน้าที่หลักในการประสานงานกับเจ้าหนี้ตามขั้นตอนการยื่นขอรับชำ�ระหนี้ การจัดประชุมเจ้าหนี้ การติดต่อประสานงานกับ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารลูกหนี้/ผู้ทำ�แผน
3.2  นางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ
4. ด้านการจัดทำ�แผนการเงิน การลงทุน และการชำ�ระหนี้
4.1 หน้าที่หลักในด้านการจัดทำ�แผนการเงินและการลงทุน แผนการชำ�ระหนี้คืนเจ้าหนี้ แผนการควบคุมภายใน แผนการบริหาร
ความเสี่ยง และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารลูกหนี้/ผู้ทำ�แผน
4.2 นางกรรณิการ์ อัคคะพู เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ
5. ด้านการยกร่างแผนฟื้นฟูกิจการ
5.1 มีหน้าทีห่ ลักในด้านการประสานงาน รวบรวมข้อมูล  และยกร่างแผนฟืน้ ฟูกจิ การ รวมทัง้ กำ�หนดกลยุทธ์และมาตรการสนับสนุน
ได้แก่ แผนบริหารทรัพย์สินและธุรกิจสร้างรายได้เสริม แผนปรับปรุงโครงสร้างงานบริหารและบุคลากร แผนฟื้นฟูภาพลักษณ์องค์กร และ
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารลูกหนี้/ผู้ทำ�แผน
5.2 นายประกิต พิลังกาสา เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ

รายงานฐานะการเงิน
รายการ
จํานวนสมาชิกสามัญและเอื้ออาทร
สมทบฝากเงิน
1. สินทรัพยรวม
1.1 สินทรัพยหมุนเวียน
1.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน

30 มิ.ย. 58

31 พ.ค. 58

เพิ่ม/(ลด)

53,131
3,397

53,127
3,396

4
1

4,654,638,736.48
1,168,266,821.53
3,486,371,914.95

4,549,062,293.26
1,058,791,047.69
3,490,271,245.57

105,576,443.22
109,475,773.84
(3,899,330.62)

2. หนี้สินรวม
2.1 หนี้สินหมุนเวียน
2.2 หนี้สินไมหมุนเวียน

18,112,940,673.98
16,661,240,132.01
1,451,700,541.97

18,077,115,204.46
16,625,488,092.24
1,451,627,112.22

35,825,469.52
35,752,039.77
73,429.75

3. ทุนของสหกรณ

(13,458,301,937.50)

(13,528,052,911.20)

69,750,973.70

รายการ
1. รายได

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
30 มิ.ย. 58

31 พ.ค. 58

เพิ่ม/(ลด)

17,842,063.38
14,543,753.12
3,298,310.26

14,918,874.96
13,643,592.75
1,275,282.21

2,923,188.42
900,160.37
2,023,028.05

(55,054,710.32)
31,937,290.80

49,876,247.70
38,915,974.06

(104,930,958.02)
(6,978,683.26)

1,974,057.75
5,528,008.53
810.00
742,555.00
4,762,567.60
(100,000,000.00)

2,155,923.75
4,184,408.02
1,245.00
453,086.50
4,165,610.37
0.00

(181,866.00)
1,343,600.51
(435.00)
289,468.50
596,957.23
(100,000,000.00)

72,896,773.70
หมายเหตุ : รายงานทางการเงินนี้เปนขอมูลเบื้องตนยังไมไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชี

(34,957,372.74)

107,854,146.44

1.1 รายไดดอกเบี้ยและเงินลงทุน
1.2 รายไดอื่น ๆ
2. คาใชจาย
2.1 คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
2.2 คาใชจายดําเนินงาน
2.2.1 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
2.2.2 คาเสื่อมราคาสินทรัพย คาเบี้ยประกันภัย ภาษีโรงเรือน
2.2.3 ดอกเบี้ยจายเงินกองทุนสงเคราะห
2.2.4 คาใชจายเกี่ยวกับการจัดทําแผนฟนฟู
2.2.5 คาใชจายดําเนินงานอื่น
2.2.6 หนี้สงสัยจะสูญรับคืนเงินยืมทดรอง
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

1. สินทรัพย์ เพิ่มขึ้น
จากการรับเงินบริจาคคืนจาก
วัดพระธรรมกาย 100 ล้าน
บาทและเงินรับอืน่ ๆ บางส่วน
แต่เมื่อหักค่าเสื่อมราคาออก
แล้ว คงเพิม่ สุทธิ 105.57 ล้าน
บาท
2. หนี้สิน เพิ่มขึ้นจาก
ดอกเบี้ยค้างจ่ายของเงินรับ
ฝากและเจ้าหนือ้ นื่ รวม 35.82
ล้านบาท
3. รายได้ เดือน มิ.ย.
58 เพิ่มขึ้น 2.92 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายลดลง 104.93 ล้าน
บาท จากหนี้สงสัยจะสูญรับ
คืน 100 ล้านบาท จากค่าใช้
จ่ายเจ้าหน้าที่และดอกเบี้ย
จ่ายลดลงประมาณ 7 ล้าน
บาท แต่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่ม
เช่น ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
รายงานฐานะการเงิน

