คำ�ถาม-คำ�ตอบ ไขข้อข้องใจ

1. เมือ่ ไรถึงจะเสร็จสิน้ กระบวนการพิจารณาและอนุมตั แิ ผนฟืน้ ฟูกจิ การ
ตอบ ขั้นตอนการดำ�เนินการยังคงเหลืออีก 2 กระบวนการ
1.1 เจ้าหนี้ลงมติเห็นชอบในแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งมีกำ�หนดการ
ประชุมในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 นี้
1.2 เมือ่ เจ้าหนีม้ มี ติเห็นชอบตามข้อ 1.1 แล้ว ก็จะเข้าสูข่ นั้ ตอน
การพิจารณาเห็นชอบของศาลล้มละลายกลาง ซึง่ กำ�หนดไว้วนั พฤหัส
บดีที่ 21 มกราคม 2559
2.เพราะเหตุใดจึงต้องมีการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการที่นำ�เสนอโดยผู้จัด
ทำ�แผน
ตอบ มีการแก้ไขแผนเพื่อให้เป็นไปตามคำ�สั่งศาลเกี่ยวกับการ
จัดกลุม่ เจ้าหนี้ และเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนของแผนฟืน้ ฟูกจิ การมากยิง่ ขึน้
3. หากแผนฟื้นฟูกิจการผ่านการเห็นชอบทั้งหมดแล้ว สมาชิกเจ้าหนี้
จะได้รับการชำ�ระหนี้เมื่อใด
ตอบ การชำ�ระหนีแ้ ก่เจ้าหนีจ้ ะดำ�เนินการภายในเดือนมิถนุ ายน
2559 หากการเห็นชอบเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนแรกของปี 2559
สหกรณ์ฯ จะทยอยชำ�ระหนี้ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลา 26 ปี ใน
แผนฟื้นฟูกิจการ
4. คณะกรรมการเจ้าหนี้จะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง
ตอบ คณะกรรมการเจ้าหนีม้ หี น้าทีส่ อดส่องดูแลการทำ�งานของ
ผู้บริหารแผน ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการกระทำ�ใดๆ ของผู้บริหาร
แผนตามที่แผนกำ�หนดให้มีการขออนุมัติ
5. เงินสนับสนุนจากภาครัฐจะได้รับเมื่อใด
ตอบ ตามแผนทางการเงินกำ�หนดให้ต้องได้รับเงินสนับสนุน
จากภาครัฐในปี 2560
6. ทำ�ไมถึงไม่อนุญาตให้สมาชิกทำ�การหักบัญชีออมทรัพย์มาชำ�ระ
ค่าหุ้นได้อีกแล้ว
ตอบ เมื่อศาลฯมีคำ�สั่งให้สหกรณ์ฯเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการตั้งแต่
วันที่ 20 มีนาคม 2558 สหกรณ์ฯจำ�เป็นต้องสรุปยอดทางบัญชีเพื่อ

การฟื้นฟูกิจการซึ่งก็รวมถึงยอดเงินที่สหกรณ์ฯ ต้องชำ�ระหนี้ของ
แต่ละสมาชิกและเจ้าหนี้เพื่อการคิดคำ�นวณการชำ�ระหนี้ให้ครบถ้วน
ในขณะที่การฟื้นฟูกิจการและการดำ�เนินธุรกิจจำ�เป็นต้องมียอดทุน
ใหม่เข้ามาเพิ่มเติม สหกรณ์ฯ จึงจำ�เป็นต้องจัดแยกแบ่งยอดเงิน
ออกเป็น 2 ส่วนก่อนและหลังวันที่ศาลฯ มีคำ�สั่งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2558 ฉะนั้นเงินที่มีอยู่ในบัญชีจะต้องเป็นยอดเงินที่ไม่เคลื่อนไหว
ที่สหกรณ์ฯ จะต้องดำ�เนินการชำ�ระหนี้ ส่วนการเพิ่มทุนด้วยการจ่าย
ค่าหุ้นใหม่ของสมาชิกจึงจำ�เป็นต้องได้รับเงินสดเพิ่มขึ้นมา ซึ่งใน
ระยะแรกๆ ก็มีการประนีประนอมกันแต่เมื่อมีผลกระทบทางการเงิน
การบัญชีมากขึ้น คกก. ผู้ทำ�แผนจึงจำ�เป็นต้องเปลี่ยนแปลงยกเลิก
การหักบัญชีเพือ่ การดำ�เนินการทีถ่ กู ต้องโดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน
2558 เป็นต้นมา ในแผนฟื้นฟูกำ�หนดให้มีการคุ้มครองค่าหุ้นผ่านการ
จ่ายปันผลให้กบั สมาชิกทีย่ งั คงสถานะสมาชิกภาพทีส่ ง่ ค่าหุน้ สม�่ำ เสมอ
ทุกๆ เดือน สมาชิกจึงควรรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของท่านเอง
7.สมาชิกขาดส่งค่าหุ้นหรือส่งบ้างไม่ส่งบ้างจะมีผลอะไรหรือไม่
ตอบ หากมี ก ารขาดส่ ง บ้ า งก็ ไ ม่ เ ป็ น ไรเพี ย งแต่ ก้ อ นเงิ น
และเงิ น ปั น ผลก็ น้ อ ยกว่ า ที่ ค วรจะเป็ น เนื่ อ งจากช่ ว งนี้ ส หกรณ์ ฯ
อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ คกก. ผู้ทำ�แผน
ยังไม่ได้บังคับใช้มาตรการระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดโดยใช้
การประนีประนอม ใช้การอธิบายชี้แจง ขอความร่วมมือเพื่อ ผล
ประโยชน์ของสมาชิกเอง ต่อเมื่อศาลฯเห็นชอบการฟื้นฟูกิจการแล้ว
ในแผนฟื้นฟูระบุให้เจ้าหนี้สมาชิกต้องปฏิบัติดำ�เนินการต่อสมาชิก
ภาพ (พวกที่ขาดส่ง,ส่งบ้างไม่ส่งบ้าง) ให้ส่งหุ้นภายใน 30 วันและจะ
ต้องส่งอย่างสม�่ำ เสมอทุกๆ เดือน หากไม่เป็นไปตามนัน้ ผูบ้ ริหารแผน
สามารถประกาศการขาดสมาชิกภาพอย่างถาวรโดยจำ�กัดสิทธิ์และ
ผลประโยชน์ของเจ้าหนี้และสมาชิกเหล่านั้นได้เลย เพื่อความเข้าใจ
ตรงกันสมาชิกควรจะส่งหุ้นเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกและการฟื้น
ตัวของสหกรณ์ฯ

เดือนธันวาคม 2558

ข่าวสารจากผู้จัดทำ�แผนฟื้นฟูกิจการ
สวัสดีครับสมาชิกเจ้าหนี้ สคจ.ทุกท่าน เหลือเวลาอีกไม่กวี่ นั แล้ว
นะครับทีพ่ วกเราจะต้องร่วมกันตัดสินอนาคตของสหกรณ์คลองจัน่ และ
ของพวกเราในวันที่ 21 ธ.ค. 2558 ขอเรียนว่าในวันนัน้ พวกเรามีหน้าทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมพิจารณาแผนฟืน้ ฟูกจิ การแล้วเลือกทีจ่ ะโหวตลงมติรบั แผน
หรือไม่รับแผนตามสิทธิเสรีของแต่ละคนจะตัดสินใจ ไม่ต้องเชื่อใคร
เชื่อและมั่นใจตัวเราเองดีที่สุด
สำ�หรับคณะกรรมการผู้ทำ�แผนนับได้ว่าได้ทำ�หน้าที่ครบถ้วน
ตามคำ�สั่งศาลแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ กรมบังคับคดีที่จะดำ�เนินการจัดประชุมแผนและนำ�เสนอผล
การลงมติต่อศาลต่อไป แผนฟื้นฟูฯ สหกรณ์คลองจั่นนี้จัดทำ�ขึ้นด้วย
ความยากลำ�บาก นับเป็นครั้งแรกของประเทศที่มีการทำ�แผนฟื้นฟู
สำ�หรับธุรกิจสหกรณ์ ขั้นตอนเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคอันเกิดจาก
ความแปลกใหม่ ความทับซ้อนของพรบ.สหกรณ์กบั พรบ.ล้มละลาย และ
ความขัดแย้งของแนวความคิด ซึ่งยากในการประสานประโยชน์ให้ทุก

โรงแรมโฟรวิงส

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
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

เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

ประกิต พิลังกาสา

ประธานคณะกรรมการผู้จัดทำ�แผนฟื้นฟู

ขอเชิญประชุมเจ้าหนีเ้ พือ่ การลงคะแนน
ศูนยประชุมฯ รับรองแผนฟื้นฟูกิจการ
สถานที่จัดประชุม

ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
หากไม่สามารถไปร่วมประชุมได้ต้องมอบอำ�นาจ
ให้ผู้แทนเข้าประชุมและใช้สิทธิแทนท่าน
ตามเอกสารที่กรมบังคับคดีส่งให้ท่าน

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

วารสารสหกรณ

ด้วยความปรารถนาดีและจริงใจ

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558
เวลา 9:00-16:30 น.

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
Klongchan Credit Union Cooperative

Sticker ที่อยูสมาชิก

ภาคส่วนได้ลงตัว คณะกรรมการฯ รู้สึกโล่งใจที่ได้ผลักดันจนแผนแล้ว
เสร็จตามกำ�หนดเวลา แม้ว่าจะไม่ใช่แผนที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะถูกใจหรือ
ไม่ถูกใจใครก็ตาม ขอยืนยันว่าได้พยายามอย่างดีและเต็มที่แล้วภาย
ใต้เงื่อนไขและข้อจำ�กัดมากมาย และย่อมมีจุดอ่อนที่อย่างไรก็ตามยัง
สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ต่อไป
ท้ายทีส่ ดุ นีค้ ณะกรรมการผูท้ �ำ แผน ใคร่ขอขอบคุณสมาชิกเจ้าหนี้
ทุกๆ ท่านที่ร่วมเดินฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันจนถึงนาทีสุดท้ายที่เรา
จะต้องตัดสินอนาคตกับแผนฉบับนี้ จึงขอเชิญชวนให้เจ้าหนีท้ กุ ท่านเข้า
ร่วมประชุมลงมติโดยถ้วนหน้า ไม่ควรปล่อยวาง เพิกเฉย โปรดเดินทางมา
ประชุมและพิจารณาตัดสินใจเพือ่ ให้เป็นไปตามสิง่ ทีท่ า่ นต้องการ ท่าน
จะได้ภาคภูมิใจ การตัดสินใจในสิ่งที่ท่านได้ทำ�หน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว

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
6

การเดินทาง : ศูนย์ประชุมสหกรณ์ U CONVENTION HALL ที่ตั้ง เลขที่ 411,413 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
				
รถยนต์ส่วนบุุคคล/ :
TAXI 				
				
รถประจำ�ทาง 		
:
				
				
			
				
				
รถตู้ 			
:

รถสองแถว 		

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
สถานทีจ่ ดั ประชุมอยูด่ า้ นหลังอาคาร U TOWER (อาคาร 9 ชัน้ ) ถ.ศรีนครินทร์ (ตรงข้ามโรงพยาบาล
สมิตเิ วช ศรีนครินทร์) อยูช่ ว่ งระหว่างแยกกรุงเทพกรีฑากับแยกถนนพระราม 9 (ใกล้มอเตอร์เวย์
กรุงเทพ-ชลบุรี) มีที่จอดรถจำ�นวนจำ�กัดประมาณ 400 คัน
สาย 145 สมุทรปราการ - หมอชิต 2 ผ่านเส้นทางศรีนครินทร์ ลาดพร้าว จตุจักร
สาย 145 สมุทรปราการ – แฮปปี้แลนด์ ผ่านเส้นทางศรีนครินทร์ แฮปปี้แลนด์ น้อมจิตต์
สาย 207 ม.รามคำ�แหง 1 – ม.รามคำ�แหง 2 ผ่านเส้นทางรามคำ�แหง แยกลำ�สาลี ศรีนครินทร์
บางนา-ตราด
สาย 519 ตลาดมีนบุรี – สาธุประดิษฐ์ ผ่านเส้นทาง ถ.รามคำ�แหง แยกลำ�สาลี ศรีนครินทร์
อ่อนนุช สุขุมวิท พระราม 4
แฮปปี้แลนด์ – ปากน้ำ�สมุทรปราการ , แฮปปี้แลนด์ – ม.รามคำ�แหง 2

: สีแดง แยกอ่อนนุช(ตลาดเอี่ยมสมบัติ) – แยกลำ�สาลี

เอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บัตรประจำ�ตัวประชาชน
1.2 ใบเสร็จรับเงิน (สีฟ้า) การยื่นแบบขอรับชำ�ระหนี้ ฟ.20 (ถ้ามี) หรือลำ�ดับที่การเป็นเจ้าหนี้ที่ดูได้จากซองเอกสารสีน้ำ�ตาลหรือใน
เล่มแผนฟื้นฟู

บัตรประชาชน

ใบเสร็จสีฟ้า

ซองเอกสารส่งจากสำ�นักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

เส้นทางการดำ�เนินงานและกำ�หนดระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการ
ชวงเวลา

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

26 ส.ค. 57

 ศาลลมละลายกลางรับคํารองการขอฟนฟูกิจการของสหกรณฯ
และนัดไตสวนคําขอฟนฟูกิจการในวันที่ 15 ธ.ค. 57

15 ธ.ค. 57

 ศาลลมละลายกลางนัดไตสวนคําขอฟน ฟูกิจการครั้งแรก

 มีผลทําใหเกิด AUTOMATIC STAY หยุดพักการชําระหนี้ทั้งหมด ตั้งแต
วันที่ 26 ส.ค. 57
 คกก. ผูทําแผนใหเหตุผลในการฟนฟูกิจการ และแผนการฟนฟูกิจการที่มี
การสนับสนุนโดยภาครัฐ
 มีผูยื่นคัดคานคํารองขอฟนฟูกิจการ 55 ราย

ก.พ.–มี.ค.
58

 ไตสวน คกก. ผูรองขอ ขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ ในวันที่ 10 ก.พ. 58
 ไตสวน ผูคัดคานบางสวนในวันที่ 2 มี.ค.58

20 มี.ค. 58

 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น

7 เม.ย.–8
มิ.ย. 58

 กรมบังคับคดีและสหกรณฯ รับคําขอรับชําระหนี้จากเจาหนี้
สมาชิกและเจาหนี้สหกรณ, ตามแบบ ฟ.20

มิ.ย.-ส.ค.
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 คกก. ผูทําแผนและที่ปรึกษาทางการเงินเยี่ยมพบและจัดประชุม
กับสหกรณเจาหนี้ทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด และผูแทน
เจาหนี้สมาชิกรายยอยมีการประชุมมากกวา 10 ครั้ง

7 ก.ย. 58

 แผนฟนฟูกิจการจัดทําเสร็จสิ้นและสงมอบใหกับเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยกรมบังคับคดี

13 ก.ย.-31
ต.ค. 58

 คกก. ผูทําแผนและที่ปรึกษาทางการเงินเยี่ยมพบและจัดประชุม
ชี้แจงแผนฟนฟูกิจการตอเจาหนี้สมาชิกและเจาหนี้สหกรณทั้ง 4
ภาค รวมทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล

2. กรณีมอบอำ�นาจให้ผู้รับมอบอำ�นาจเข้าร่วมประชุมแทน
บาท)

2.1 ใบมอบอำ�นาจแแบบ ฟ.12 (ติดอากรแสตมป์ 30

2.2 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอำ�นาจ (ลงนามรับรองสำ�เนาถูกต้อง)
2.3 ใบเสร็จรับเงิน (สีฟ้า) การยื่นแบบขอรับชำ�ระ
หนี้ ฟ.20 (ถ้ามี) หรือลำ�ดับที่การเป็นเจ้าหนี้ที่ดูได้จากซอง
เอกสารสีน้ำ�ตาลหรือในเล่มแผนฟื้นฟู

สำ�เนาถูกต้อง

สำ�เนาถูกต้อง

สำ�เนาบัตรประชาชน
ผู้มอบอำ�นาจ

สำ�เนาบัตรประชาชน
ผู้รับมอบอำ�นาจ
ต.ค.-พ.ย.
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21 ธ.ค. 58

ใบเสร็จสีฟ้า

ใบมอบอำ�นาจ ฟ.12

***หากมีข้อติดขัดสงสัย เจ้าหนี้สมาชิกสามารถมาขอรับบริการได้ที่ สนง. คลองจั่น***

 เจาหนี้สมาชิกที่มีขอโตแยงในแผนฟนฟูกิจการ ยื่นคําคัดคานตอ
ศาลลมละลายกลางในกรณี
- การจัดกลุมเจาหนี้
- รวมคาหุนในการขอรับชําระหนี้
- คกก. มีอํานาจในการเปนผูทําแผนหรือไม
 กรมบังคับคดี จัดประชุมเจาหนี้สมาชิก เจาหนี้สหกรณ และ
เจาหนี้ทั้งหมดเพื่อพิจารณาลงคะแนนการแกไขแผน การ
พิจารณาแผนแตงตั้งผูบริหารแผน เลือกคณะกรรมการเจาหนี้

 การไตสวนเสร็จสิ้นใน 3 ครั้ง แตใชเวลาในการดําเนินการ 3 เดือนนับถึง
วันที่ศาลนัดฟงคําสั่ง
 ศาลมีคําสั่งใหสหกรณฯ (ลูกหนี้) เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ และขอให
ลูกหนี้เปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ
 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาและสงคําขอรับชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ โดย
แผนฟนฟูตองจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน แตขอขยายตอได 2 ครั้งๆ
ละ 1 เดือน
 เจาหนี้สมาชิกและเจาหนี้สหกรณยื่นคําขอรับชําระหนี้จํานวน 18,812 ราย
รวมยอดเงินฝาก 17,333 ลานบาท หุน 4,511 ลานบาท
 ไมยื่นคําขอ 37,732 ราย ยอดเงินฝาก 41 ลานบาท หุน 64 ลานบาท สหกรณฯ
ยื่นโตแยง 195 ราย
 ชี้แจงแนวทางการฟนฟูและรับขอเสนอเพื่อการจัดทําแผนฟนฟูกิจการให
เหมาะสม ขอรับการเห็นชอบและสนับสนุนในการดําเนินการแผนฟนฟู
กิจการ
 คกก.ผูทําแผนไดสงมอบเลมแผนฟนฟูกิจการจํานวน 18,880 เลม ตอเจา
พนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี เพื่อสงมอบใหกับเจาหนี้ตามยอดที่ยื่น
แบบ ฟ.20 จํานวน 18,812 ราย
 เจาหนี้สมาชิกและเจาหนี้สหกรณไดรับแผนฟนฟูที่จัดสงโดยกรมบังคับคดี
เขารวมประชุมการชี้แจงแผนฟนฟูเพื่อรับทราบเนื้อหาและทิศทางของแผน
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
 เมื่อ 3 ธ.ค. 58 ศาลฯ มีคําสั่งยกคํารองเรื่องการจัดกลุมเรื่องคาหุน และนัด
ไตสวนเรื่องอํานาจ คกก. ในเดือน ม.ค. 59
 ใหดําเนินการจัดประชุมเจาหนี้ตามกําหนดเดิมในวันจันทรที่ 21 ธ.ค. 58

 เปนสรุปมติของเจาหนี้สหกรณฯ ทั้งหมดโดยชอบธรรม

• เส้นทางกระบวนการขอฟืน้ ฟูกจิ การยาวนานเกือบปีครึง่ แล้ว นับแต่วนั ทีย่ น่ื ขอต่อศาลล้มละลายกลางเมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 จนถึง
		 วันที่ 21 ธันวาคม 2558
• ขัน้ ตอนแต่ละขัน้ ตอนผ่านการพิจารณา ปรึกษา และกลัน่ กรองอย่างละเอียดรอบคอบจากทุกภาคส่วน คือ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และภาครัฐ
• มติรบั รองแผนฟืน้ ฟูกจิ การในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 จะเป็นบทสรุปในการเริม่ ต้นแก้ไข เยียวยาให้กบั สมาชิกเจ้าหนีแ้ ละดำ�เนินการให้
		 สหกรณ์ฯ คลองจัน่ สามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างมัน่ คงแข็งแรงต่อไป

คำ�แนะนำ�การเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้

สรุปคำ�สั่งศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

1. การควบคุมพื้นที่และการรักษาความปลอดภัย
การประชุมเจ้าหนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา 90/44 ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
กรมบังคับคดีจะเป็นผู้ดำ�เนินการประชุม ส่วนสหกรณ์เป็นเพียงผู้จัดสถานที่อำ�นวยความสะดวก และรักษาความ
ปลอดภัย เจาหนี้ที่เข้าร่วมประชุมจะต้องปฏิบัติตามที่กรมบังคับคดีกำ�หนดอย่างเคร่งครัด
2. การลงทะเบียน และการจัดแบ่งห้องประชุมตามหมายเลขลำ�ดับเจ้าหนี้
เจ้าหนี้และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อนุญาตให้เข้าห้องประชุม 1 (ศูนย์ประชุม)
และห้องประชุม 2 ซึ่งต่อเชื่อมกัน โดยเจ้าหนี้หมายเลข 1-9,000 จะลงทะเบียนเข้าห้องประชุม 1 หมายเลข 900118,812 จะเข้าห้องประชุม 2 ส่วนเจ้าหนี้ผู้สูงอายุ และอาจจะมีผู้ติดตามเดินทางมาด้วยกัน สหกรณ์ได้อำ�นวย
ความสะดวกจัดสถานที่สำ�หรับผู้ติดตามไว้ที่อาคารยูทาวเวอร์ ชั้น 1
3. กำ�หนดเวลาการประชุม
การประชุมเจ้าหนีจ้ ะดำ�เนินการต่อเนือ่ งอาจจะใช้เวลาตัง้ แต่ 9:00 น. จนเสร็จสิน้ การลงคะแนนในทุกๆ เรือ่ ง
สหกรณ์จึงได้จัดร้านค้ามาจำ�หน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหนี้ 2 จุด ที่บริเวณเต้นท์หน้าศูนย์ประชุม และ
ระเบียงด้านข้าง อาคารยูทาวเวอร์ ชั้น 1 (บริเวณที่เคยเป็นสาขาธนาคารกรุงไทยเดิม)
4. การขอความร่วมมือ
ทั้งนี้ สถานที่จัดประชุมนี้ถือเป็นสถานที่ราชการและจำ�นวนผู้เข้าประชุมมีจำ�นวนมาก ดังนั้นสหกรณ์จึงมี
เจ้าหน้าที่ทหาร ตำ�รวจ มารักษาความสงบเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากเจ้าหนี้ทุกๆ ท่านในการเข้าร่วมประชุม
ให้เกิดความสงบเรียบร้อยด้วย

คณะกรรมการบริหารลูกหนี/้ ผูท้ �ำ แผนขอแจ้งผลพิจารณาคดีของศาลล้มละลายกลาง เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม
2558 ซึง่ ได้มคี �ำ สัง่ พิจารณาข้อคัดค้านของสมาชิก/เจ้าหนี้ ต่อการดำ�เนินการจัดทำ�แผนฟืน้ ฟูกจิ การสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
คลองจั่น จำ�กัด ดังนี้
1. การคัดค้านการจัดกลุ่มเจ้าหนี้
คำ�สั่งศาล :
• ผู้จัดทำ�แผนได้จัดแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมในการบริหารแผน การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ของ กลุ่มที่ 1
และกลุ่มที่ 2 (เจ้าหนี้มีประกัน) ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
• การกำ�หนดให้เจ้าหนี้ไม่มีประกัน กลุ่ม 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 ไว้ในลำ�ดับเดียวกัน
โดยให้ได้รับการชำ�ระหนี้ร้อยละร้อยของจำ�นวนเงินต้นที่เจ้าหนี้ยื่นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้ และที่ศาลมีคำ�สั่งถึงที่สุดให้
ได้รับชำ�ระหนี้ ถือว่าผู้ทำ�แผนได้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ไม่มีประกันอย่างเท่าเทียมกันแล้ว

แผนผังศูนย์ประชุมฯ และบริเวณสถานที่ ที่เกี่ยวข้องการประชุม

2. การร้องขอให้ชำ�ระคืนค่าหุ้น
คำ�สั่งศาล : ตามแผนฟื้นฟูกิจการในบทที่ 6 กำ�หนดที่จะชำ�ระคืนค่าหุ้นเมื่อผลประกอบการของสหกรณ์ฯ เริ่มมี
กำ�ไรเนือ่ งจากสหกรณ์ฯ มีผลขาดทุนสะสมกว่า 10,000 ล้านบาท ทำ�ให้ไม่สามารถคืนค่าหุน้ ได้จนกว่าผลประกอบการ
จะเริ่มมีกำ�ไร และการชำ�ระคืนค่าหุ้นให้กับเจ้าหนี้ที่ฟ้องคดี และสมาชิกเจ้าหนี้ที่ไม่ฟ้องคดีก็จะได้รับการชำ�ระคืน
ค่าหุ้นที่เท่าเทียมกัน
3. การขอให้เปลี่ยนผู้ทำ�แผน และผู้บริหารแผนเป็นกระทรวงการคลัง
คำ�สั่งศาล : การเปลี่ยนผู้ทำ�แผนและผู้บริหารแผนต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนดคือ ผู้ทำ�แผนไม่เข้าประชุม
เมื่อถึงเวลาประชุมเจ้าหนี้ หรือ ผู้ทำ�แผนไม่ยอมแก้ไขแผนตามที่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติให้แก้ไข จึงไม่มีเหตุที่จะ
เปลี่ยนตัวผู้ทำ�แผน/ผู้บริหารแผน ให้ยกคำ�ร้อง
4. การขอแก้ไขยอดหนี้ให้กับเจ้าหนี้กลุ่ม 12 ซึ่งมีข้อบกพร่องยอดหนี้
คำ�สัง่ ศาล : ให้ผทู้ �ำ แผนทำ�แผนการแก้ไขให้ถกู ต้อง และย้ายกลุม่ สมาชิกเจ้าหนีใ้ ห้ถกู ต้องตามยอดหนีเ้ งินฝากประเภท
ออมทรัพย์ธรรมดาและออมทรัพย์พิเศษ
5. การตรวจฐานะผู้ทำ�แผนว่ามีอำ�นาจในการจัดทำ�แผนหรือไม่
คำ�สั่งศาล : กรณีดังกล่าวเป็นการพิจารณาข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นอำ�นาจของศาล ฯ ศาลนัดฟังคำ�สั่งในวันพฤหัสบดี
ที่ 21 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นวันเดียวกับการนัดไต่สวนแผนฟื้นฟูกิจการ
6. การขอให้เลื่อนการประชุมเจ้าหนี้จากวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ออกไปก่อน
คำ�สั่งศาล : ให้ยกคำ�ร้อง เนื่องจากไม่มีเหตุที่จะเลื่อนการประชุม
บทสรุป :

• ตามที่มีคำ�สั่งศาลฯ ในแต่ละหัวข้อดังกล่าว คณะกรรมการบริหารลูกหนี้/ผู้ทำ�แผน ได้ปฏิบัติและ
ดำ�เนินการแล้ว คือการยื่นคำ�ร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขอแก้ไขยอดหนี้ให้กับเจ้าหนี้สมาชิกจำ�นวน 59
ราย ที่มียอดหนี้ผิดพลาด โดยจะส่งสำ�เนาคำ�ร้องให้กับเจ้าหนี้สมาชิกทั้ง 59 รายต่อไป พร้อมทั้งยื่นคำ�ร้องขอ
แก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการบทที่ 6 การคุ้มครองหุ้นของสมาชิกเจ้าหนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
• จากคำ�สั่งศาลข้างต้น การประชุมเจ้าหนี้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเจ้าหนี้ทุกคน คงการประชุมเจ้าหนี้
เป็นไปตามประกาศของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีคือ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558

