คำ�ถาม-คำ�ตอบ ไขข้อข้องใจ (กุมภาพันธ์ 2559)
1.ศาลล้มละลายมีค�ำ สัง่ เห็นชอบด้วยแผนฟืน้ ฟูกจิ การแล้ว สคจ.จะดำ�เนิน
การอย่างไรต่อไป
ตอบ : เมือ่ ศาลเห็นชอบในแผนฟืน้ ฟูกจิ การแล้ว คกก.ผูบ้ ริหารแผนได้เร่ง
ดำ�เนินการใน 2 งานหลัก
• การชำ�ระหนี้ ดำ�เนินการตามที่กำ�หนดในแผนฟื้นฟูของเจ้าหนี้
แต่ละกลุ่มจำ�นวน 12 กลุ่ม โดยเป็นไปตามยอดหนี้และกำ�หนดเวลา
• การหารายได้ ดำ�เนินธุรกิจ เร่งรัดติดตามทรัพย์คืนและฟ้อง
ดำ�เนินคดี
2.จะเริ่มมีการชำ�ระหนี้งวดแรกเมื่อไหร่ เป็นจำ�นวนเท่าไร
ตอบ : แผนการชำ�ระหนี้และจ่ายเงินปันผล แบ่งเป็น 2 ส่วน
• ชำ�ระหนี้เงินฝากงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2559
• จ่ายเงินปันผลของปี 2558 งวดเดียวภายในเดือนมิถุนายน
3.สมาชิกทีต่ อ้ งการทำ�ธุรกรรมทางการเงินโดยการโอนผ่านธนาคารให้กบั
สคจ. สามารถเลือกแบบวิธีใดบ้าง
ตอบ : (1) แบบโอนแล้ว โทร. แจ้ง
(2) แบบโอนแล้วไม่ตอ้ งโทร. แจ้ง แต่ตอ้ งใช้ Bill Payment Pay-in
ฟอร์มของสหกรณ์ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ทเ่ี ว็บไซต์ส์ หกรณ์ฯ www.cukj.or.th
หรือที่ 02-022-7900 (ต้องการให้ Fax เอกสารไปให้)
หมายเหตุ : กรณีที่จะมีการโอนจ่ายค่าหุ้นล่วงหน้า ขอให้ทำ�แบบ
ระบบโอนแล้วโทรแจ้งและเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์เท่านั้น
ประเภทออมทรัพย (โอนเงินแบบโทรแจง)
ธนาคาร

เลขที่บัญชี

095-1-01937-6
156-4-91046-9
040-2-55188-9
141-2-14097-1
022-2-53384-6

กรุงไทย สาขาการเคหะแหงชาติ
กรุงเทพ สาขาคลองจั่น
กสิกรไทย สาขาคลองจั่น
ธนชาต สาขาคลองจั่น
ทหารไทย สาขาคลองจั่น

ประเภทกระแสรายวัย (Bill Payment ไมตองโทรแจง)
ธนาคาร
กรุงไทย สาขาการเคหะแหงชาติ
กรุงศรีอยุธยา สาขาวงเวียนใหญ
กสิกรไทย สาขาคลองจั่น
ธนชาต สาขาคลองจั่น
ทหารไทย สาขาคลองจั่น

เลขที่บัญชี

095-6-00106-8
015-0-10244-1
040-1-12739-9
141-3-02931-4
022-1-05845-6

4.สมาชิกที่ขาดส่งหุ้นจะสามารถกลับมาส่งหุ้นได้ถึงวันที่เท่าไหร่ตาม
เงื่อนไขในแผนฟื้นฟูกิจการที่กำ�หนด 30 วัน นับแต่วันที่ศาลล้มละลาย
เห็นชอบในแผน
ตอบ : นับ 30 วันจากวันที่ศาลมีคำ�สั่งเห็นชอบ คือวันที่ 21 มกราคม

2559 จะครบกำ�หนดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สมาชิกควรจะเร่ง
ดำ�เนินการภายในกำ�หนดเวลานี้เพื่อรักษาสิทธิ์ให้ได้รับเงินปันผลจากหุ้น
ทุนเดิมและหุ้นทุนใหม่
5.ไม่ได้ส่งหุ้นสม่ำ�เสมอ ส่งบ้างไม่ส่งบ้าง และไม่ได้ส่งหุ้นมานานพอ
สมควรจะขาดสมาชิกภาพหรือไม่ แล้วจะต้องปฏิบตั อิ ย่างไรเพือ่ ให้มสี ทิ ธิ์
รับเงินปันผล
ตอบ : จัดแบ่งคำ�ตอบออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อกลับมามีสมาชิกภาพ ดังนี้
(1) ขาดส่งหุ้นไม่เกิน 2 ครั้ง (จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม) สมาชิก
กลุม่ นีส้ ามารถกลับมาส่งหุน้ ตามปกติทกุ ๆ เดือน เดือนละอย่างน้อย 10 หุน้
(100 บาท)
(2) ขาดส่งหุน้ เกินกว่า 3 เดือนติดต่อกัน สมาชิกกลุม่ นีจ้ ะต้องกลับ
มาส่งหุ้นเริ่มแรกอย่างน้อยเป็นจำ�นวน 30 หุ้น (300 บาท) ซึ่งเทียบเท่า
กับจำ�นวน 3 เดือน และส่งหุ้นตามปกติทุกๆ เดือน เดือนละอย่างน้อย
10 หุ้น (100 บาท)
(3) ขาดส่งหุ้น เพราะมีการฟ้องคดี สคจ. มีคำ�พิพากษาให้ลาออก
หรือมีค�ำ คัดค้านของสคจ.ในการชำ�ระหนี้ สมาชิกกลุม่ นีจ้ ะต้องยกเลิกคำ�
พิพากษา และคำ�ขอยอดการชำ�ระหนี้ที่เกินกว่า สคจ. ยอมรับได้ที่ศาล
แล้วกลับมาสมัครสมาชิก สคจ. ใหม่
6.อยากทราบความคืบหน้าเรือ่ งเงินจากภาครัฐทีจ่ ะมาสนับสนุนตามแผน
ฟื้นฟูกิจการของสคจ.
ตอบ : เรื่องเงินสนับสนุนจากภาครัฐยังอยู่ในขั้นตอนของการประสาน
ดำ�เนินการ ซึ่งนับแต่ศาลฯมีคำ�สั่งเห็นชอบในแผนฟื้นฟูกิจการ คกก. ผู้
บริหารแผนก็ได้ยนื่ เรือ่ งต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ เพือ่ การสนับสนุน
เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การนัน้ เงินจากภาครัฐจะเข้ามา
สนับสนุนในปีหน้าคือ ปี2560
7.อยากทราบความชัดเจนเรื่องที่มีข่าวการตรวจพบการจ่ายโอนเงินจาก
สคจ. ไปยังวัดพระธรรมกายเพิ่มขึ้นอีก 377 ล้านบาท จะมีการดำ�เนิน
การอย่างไร
ตอบ : การตรวจพบเป็นไปตามเส้นทางการสั่งจ่ายเช็คที่ออกจาก สคจ.
ไปยังวัดพระธรรมกายและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่ง DSI ตรวจสอบว่าเป็นการสั่ง
จ่ายเช็คโดยไม่มีมูลหนี้ต่อกัน และขัดกับระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ฯ
ในการบริจาคเงิน สคจ.ได้ทำ�หนังสือทวงถามจากวัดพระธรรมกายแล้ว

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
Klongchan Credit Union 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
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เดือนกุมภาพันธ์ 2559

สาส์นจากประธานคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ผู้บริหารแผน
สวัสดีครับ มาพบกันอีกครั้งหลังรับฟังคำ�สั่งศาลล้มละลายกลาง
เห็นชอบด้วยแผนฟืน้ ฟูกจิ การไปแล้วเมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2559 เชือ่ ว่า
เจ้าหนีแ้ ละสมาชิกทุกท่านน่าจะได้ทราบเรือ่ งคำ�สัง่ ศาลนีโ้ ดยทัว่ กันแล้วนะ
ครับ และเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีทส่ี หกรณ์ฯ คลองจัน่ ของเราได้มโี อกาสได้ฟน้ื
ตัวและยืนหยัดในแวดวงสหกรณ์ได้อกี ครัง้ ส่วนของเจ้าหนีก้ จ็ ะเริม่ ทยอย
ได้รบั ชำ�ระหนีต้ ามแผนฟืน้ ฟูทร่ี ะบุไว้โดยงวดแรกจะมีการชำ�ระหนีภ้ ายใน
สิน้ เดือนมิถนุ ายน 2559 อย่างแน่นอน
การทีศ่ าลได้เมตตามีค�ำ สัง่ เห็นชอบด้วยแผนนัน้ เราสามารถเชือ่ ได้
ว่าเป็นเพราะแนวทางฟื้นฟูกิจการเป็นทางรอดทางเดียวของสหกรณ์ฯ
คลองจัน่ และสามารถจ่ายคืนเงินฝากของเจ้าหนีไ้ ด้มากกว่าการเดินเข้าสูเ่ ส้น
ทางล้มละลายซึง่ จะได้รบั เฉลีย่ ทรัพย์คนื เพียงร้อยละ 3.5 โดยประมาณและก็
ต้องใช้เวลาไม่เร็วไปกว่า 5-7 ปี เมือ่ เทียบกับการชำ�ระหนีเ้ งินฝากตามแผน
ฟืน้ ฟูกจิ การเพียงปีแรกเจ้าหนีจ้ ะได้รบั เงินฝากคืนเกือบร้อยละ 8 ประการ
ต่อมาการทีน่ ายทะเบียนกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ยนื ยันต่อศาลว่าภาครัฐจะ
สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใหม่ให้พอเพียงแก่สหกรณ์ฯ
คลองจัน่ และสหกรณ์ฯ เองมีชอ่ งทางติดตามเอาเงินและทรัพย์ทถ่ี กู ยักยอก
ออกไปด้วยการฟ้องคดีเองและความร่วมมือจาก ปปง. และดีเอสไอในการ
เร่งรัดเอาทรัพย์คนื แก่ผเู้ สียหายคือสหกรณ์ฯ คลองจัน่ ซึง่ ก็มที รัพย์สนิ ของเราเอง
เหลืออยูพ่ อสมควรทีจ่ ะสร้างรายได้น�ำ มาชำ�ระหนี้ ทัง้ หมดนีน้ า่ เป็นเหตุผลที่
ศาลท่านเล็งเห็นความเป็นไปได้ของการฟืน้ ฟูแล้วจึงได้มคี �ำ สัง่ ดังกล่าว
ในขณะนีก้ รรมการทีป่ ฏิบตั งิ านอยูก่ ไ็ ด้เร่งรัดงานทีส่ �ำ คัญจำ�เป็นแก่
สมาชิกอยู่คือการเตรียมจ่ายเงินชำ�ระหนี้ตามแผนให้ได้ในเดือนมิถุนายน
2559 และเป็นข่าวดีทจ่ี ะเรียนให้สมาชิกทราบคือผลประกอบการในปี 2558

เรามีผลกำ�ไรพอสมควรซึง่ แท้ทจ่ี ริงก็คอื รายได้ทไ่ี ด้รบั เงินคืนจากคณะลูกศิษย์
วัดพระธรรมกายเป็นหลัก เมือ่ ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ได้ตรวจสอบและรับรองงบฐานะการเงินปี 2558 มีผลกำ�ไรเกิดขึน้ จริงและ
ถูกต้องแล้ว สหกรณ์ฯ ก็จะสามารถจัดสรรเงินปันผลได้ตามที่แผนฟื้นฟู
ระบุไว้ ทัง้ นีท้ ง้ั นัน้ นอกจากเป็นการเยียวยาทดแทนแก่สมาชิกทีม่ หี นุ้ ทุนแต่
ไม่ได้รับการชำ�ระคืนตามแผนฟื้นฟูแล้ว เงินที่ได้รับคืนจากผลการเจรจา
ประนีประนอมกับคูก่ รณีแท้ทจ่ี ริงก็คอื เงินของสมาชิกทีส่ ญ
ู ออกไปจากการ
กระทำ�ผิดในอดีต เมือ่ ได้รบั เงินจำ�นวนนัน้ กลับคืนมาก็ชอบทีจ่ ะคืนแก่สมาชิก
และเจ้าหนีไ้ ม่วา่ จะจ่ายชำ�ระหนีห้ รือจ่ายปันผลก็ตาม อย่างไรก็ตามการจ่าย
ปันผลนัน้ ตามหลักเกณฑ์ขอ้ บังคับของสหกรณ์ทว่ั ไป จ่ายให้แก่ผทู้ ย่ี งั รักษา
สมาชิกภาพกับสหกรณ์เท่านัน้ เหตุการณ์ทผ่ี า่ นมามีหลายท่านทีพ่ น้ สมาชิก
ภาพไปแล้วตามคำ�พิพากษาและหลายท่านไม่ได้ชำ�ระค่าหุ้นมาเป็นระยะ
เวลาหนึง่ แล้ว การทีจ่ ะกลับคืนมาได้สทิ ธิรบั เงินปันผลอีก ท่านจะต้องดำ�เนิน
การสมัครใหม่หรือเริม่ กลับมาชำ�ระค่าหุน้ ให้ตอ่ เนือ่ งทัง้ นีภ้ ายในไม่เกินวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูเท่านั้น ซึ่งได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางสือ่ ต่างๆ รวมทัง้ การแจ้งข่าวทาง SMS ให้กบั
ทุกท่านทราบแล้ว และขอเรียนว่าเรื่องส่งค่าหุ้นนี้เป็นการเชิญชวนจาก
กรรมการเท่านั้น ขอให้เป็นไปด้วยความสมัครใจและศรัทธาที่จะร่วมกัน
ฟืน้ ฟูสหกรณ์ฯ คลองจัน่ ขึน้ มาใหม่นะครับ พบกันอีกครัง้ เดือนหน้าสวัสดีครับ
ด้วยความปรารถนาดีและจริงใจ
ประกิต พิลงั กาสา
ประธานคณะกรรมการบริหาร, ผูบ้ ริหารแผนฟืน้ ฟู

ศาลมีคำ�สั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ...แต่ความสำ�เร็จจะขึ้นอยู่กับเรา
2554 :: - ตรวจพบข้อบกพร่องของการบริหารดำ�เนินงานของอดีตประธาน คกก.
2554-2556
		ถึง และเจ้าหน้าที่ สคจ. มีการเบิกจ่ายเงิน การลงบัญชีการเงิน การให้กยู้ มื เงิน
		2556 สคจ. โดยมิชอบ ทำ�ให้ สคจ. เสียหายกว่า 17,000 ล้านบาท
- สมาชิกและสหกรณ์ตา่ งๆ ทีน่ �ำ เงินมาฝาก ลงหุน้ ที่ สคจ. เบิกถอนเงินไม่ได้
- ความเชือ่ ถือ ศรัทธา ความเชือ่ มัน่ ในระบบสหกรณ์เสียหาย ยากเกินแก้ไข
		
และเยียวยา
2557 :: - จากหนึ่งสู่การรวมเป็นกลุ่มสมาชิก “เพื่อนช่วยเพื่อน” ระดมความคิด
2557-2558
		ถึง
ความสามัคคี ดิ้นรน ไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมให้ สคจ. ล้มละลาย เราต้อง
		2558 ฟื้นฟูกิจการ คกก. 30 ได้รับเลือกตั้ง เมื่อ 23 มีนาคม 2557
		 - ฝันเริ่มเป็นจริง มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่ือ 7 สิงหาคม 2557
กฎกระทรวงถูกแก้ไขให้กจิ การสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น เป็นกิจการทีส่ ามารถ
		
ฟื้นฟูได้ ตาม พรบ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483
- 21 ธันวาคม 2558 การประชุมเจ้าหนีข้ อง สคจ. มีมติดว้ ยคะแนน 83.57%
		
รับรองแผนฟืน้ ฟูกจิ การ

2559 : 2559 : - เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 21 มกราคม 2559 ศาลล้มละลายกลางให้ความเห็นชอบ
		ถึง ด้วยแผนฟืน้ ฟูกจิ การของสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จำ�กัด ซึง่ ถือเป็น
ปัจจุบัน สหกรณ์รายแรกที่ได้รับความเห็นชอบในการฟื้นฟู
		
- การฟืน้ ฟูกจิ การเริม่ ขึน้ แล้ว ผลของความสำ�เร็จในการฟืน้ ฟูกจิ การไม่เพียงแต่
		
จะเป็นการแก้ไข และเยียวยาปัญหาทางการเงินของสมาชิกและสหกรณ์เจ้าหนี้
แต่จ ะเป็น การกลับสู่ศรัทธา ความเชื่ อมั่ น ของระบบสหกรณ์ ไทย
- ความสามัคคี ความเสียสละ และความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย มีสว่ นสำ�คัญ
		
ยิ่งในการฟื้นฟูกิจการนี้ มิใช่เพียงคำ�สั่งเห็นชอบ เราต้องช่วยกัน

แผนงานสำ�คัญและเร่งด่วนระยะแรกของการฟื้นฟูกิจการ
ภายหลังจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำ�สั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 แล้ว สหกรณ์ฯ มีภาระหน้าที่ต้องดำ�เนิน
การเรือ่ งเร่งด่วนต่างๆ เพือ่ เริม่ ต้นการฟืน้ ฟูกจิ การทันทีหลังจากเวลาได้ผา่ นพ้นไปมากแล้วกับความเดือดร้อนทุกข์ยากของสมาชิกเจ้าหนี้ กรรมการ
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ขณะนี้จึงได้กำ�หนดลำ�ดับความเร่งด่วนของงานในระยะแรก ดังนี้

งานเรงดวน

กําหนดเวลา

1. งานเตรียมการชําระหนี้เงินฝาก
ตามแผนฟนฟูกิจการ

การดําเนินงานโดยสังเขป
- ทําแฟมขอมูลชําระหนี้รายบุคคลเจาหนี้ 18,844 ราย
- สรุปยอดหนี้สุทธิของเจาหนี้แตละราย

ก.พ.-พ.ค. 59

- พัฒนาระบบงานชําระหนี้และนําขอมูลยอดหนี้เขาระบบ
- จัดทําสมุดชําระหนี้ตามแผน บันทึกยอดหนี้ในสมุด
- แจงเจาหนี้เพื่อยืนยันยอดหนี้และความประสงคการรับชําระหนี้ผานบัญชี
ธนาคารหรือรับเงินสดที่หนาเคาทเตอรสหกรณฯ

30-มิ.ย.-59
2. งานเตรียมจายเงินปนผลป 2558

- จายเงินชําระหนี้งวดแรกตามแผนฯ

ม.ค.- มี.ค. 59

- ประสานงาน ติดตามผลการรับรองงบฐานะการเงินป 2558 จากผูสอบบัญชี
สหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ

เม.ย.-พ.ค. 59

- สรุปจํานวนสมาชิกที่ยังคงมีสมาชิกภาพและจํานวนหุนเดิมเพื่อตรวจสอบ
สิทธิในการรับเงินปนผลตรวจสอบสิทธิในการรับเงินปนผล
- ปรับปรุงขอมูลจํานวนสมาชิกจํานวนหุนเดิมและหุนใหมและคํานวณยอดเงิน
ปนผลในระบบเพื่อเตรียมจายเงิน

พ.ค.- มิ.ย. 59
3. งานขอการสนับสนุนแหลงเงินทุน
ใหมจากภาครัฐ

8-ก.พ.-59

ก.พ. 59 เปนตนไป
4. งานติดตามทรัพยในคดีที่ฟอง

- ดําเนินการจายเงินปนผล ((เปนอยางชา)
- มีหนังสือถึงนายทะเบียนกรมสงเสริมสหกรณเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรฯ นําเขา ครม. พิจารณาชองทางและแหลงเงินสนับสนุนที่
เหมาะสม
- ชี้แจงขอมูล เหตุผลความจําเปน ประสานงาน ติดตามความคืบหนา

ก.พ.-59

- มีหนังสือถึง ปปง. ขอใหใช กฎหมาย ปปง.(ใหม) ยื่นขอตอศาลใหมีคําสั่งให
คืนทรัพยที่อายัดไว 3,811 ลานบาทกลับคืนมายังสหกรณฯ ซึ่งเปนผูเสียหาย

ก.พ.-59

- มีหนังสือเรงรัดติดตามเงินคืนอีก 377 ลานบาทจากวัดพระธรรมกายที่นาย
ศุภชัยจายเช็คใหแกวัดฯ โดยไมมีมูลหนี้ตอกัน

- ดําเนินการมาแลว - ติดตามทรัพยและเงินจากคดีที่สหกรณฯ และ ดีเอสไอสงอัยการฟองไว
ตอเนื่อง
5. งานปรับปรุงโครงสรางบริหาร
องคกรและทรัพยากรบุคคลเพื่อ
รองรับการดําเนินงานตามแผน
ฟนฟูกิจการ

ก.พ.-59

- สงขอกําหนดโครงการ (TOR) เปดประกวดราคาวาจางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนวทางปรับเปลี่ยนปญหาและปรับปรุงโครงสราง
องคกรและบุคลากร

ก.พ.-พ.ค. 59

- ดําเนินการศึกษา วิเคราะหและสรุปขอเสนอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารจัดการ การควบคุมภายใน จัดทําแผนอัตรากําลังและคาตอบแทนให
เปนแบบอยางที่เหมาะสมและเปนสากล

มิ.ย.-ก.ค. 59

- ประกาศใชโครงสรางองคกรและบุคลากรใหม

แผนการชำ�ระหนี้ในแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำ�กัด
แผนฟื้นฟูกิจการนี้จัดทำ�โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหนี้ท้ัง
หลายได้รบั การชำ�ระหนี้ ในจำ�นวนทีม่ ากทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นไปได้ ตามความ
สามารถทางการเงินของลูกหนี้ (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำ�กัด)
ซึ่งในแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีการจัด
กลุ่มเจ้าหนี้ตามวิธีการ และหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย และแผนการชำ�ระหนี้ ดังนี้
1. เจ้าหนี้ไม่มีประกันทุกรายจะได้รับชำ�ระหนี้เงินต้นตามคำ�สั่ง
ถึงที่สุดเต็มจำ�นวน และตามระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ในแผน โดยไม่มีการ
ตัดลดเงินต้น แต่จะไม่ได้รับชำ�ระดอกเบี้ย (บทที่ 5 ข้อ 5.4.1 การปรับ
โครงสร้างหนี้)
2. เจ้าหนี้มีประกัน เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ประเภทบุริมสิทธิจำ�นองจะมี
การปรับลดอัตราดอกเบีย้ ลงจากสัญญาเดิมและได้รบั ชำ�ระหนีเ้ งินต้นเต็ม
จำ�นวน สำ�หรับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 เจ้าหนี้มีประกันประเภทบุริมสิทธิจำ�นำ�
จะได้รบั ชำ�ระหนีเ้ งินต้นเต็มจำ�นวน แต่จะไม่ได้รบั ชำ�ระดอกเบีย้ (บทที่ 5
ข้อ 5.4.1 การปรับโครงสร้างหนี้)

3. ตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การจะชำ�ระคืนค่าหุน้ ทุนเดิมเมือ่ สหกรณ์ฯ ไม่มี
ขาดทุนสะสม (บทที่ 6 หุน้ ทุน เงือ่ นไขการจ่ายเงินปันผล) ไม่วา่ จะเป็นเจ้าหนี้
ตามคำ�พิพากษาหรือเจ้าหนี้ที่มิได้ฟ้องหรือฟ้องคดีต่อสหกรณ์ฯ แล้ว
แต่ยงั ไม่มคี �ำ พิพากษา เจ้าหนีจ้ ะถูกแยกค่าหุน้ ออกจากยอดหนีท้ ไ่ี ด้รบั ชำ�ระ
4. เมือ่ ศาลมีค�ำ สัง่ เห็นชอบด้วยแผนแล้วเงินค่าหุน้ ทุนเดิมแม้มไิ ด้
กำ�หนดไว้ว่าเป็นหนี้ที่จะชำ�ระคืนในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ แต่มีการ
คุม้ ครองสิทธิทอี่ าจจะได้รบั เงินปันผลระหว่างการฟืน้ ฟูกจิ การไม่เกิน 2%
สำ�หรับหุ้นเดิม และไม่เกิน 3% สำ�หรับหุ้นใหม่ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กำ�หนดไว้ในแผน ซึง่ หุน้ ทุนใหม่จะไม่ถกู จำ�กัดสิทธิในการถอนเงินค่าหุน้ คืน
(บทที่ 6 หุ้นทุน เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล)
5. ในแผนฟื้นฟูกิจการไม่มีการแปลงหนี้เป็นทุน และไม่มีการ
ปรับลดจำ�นวนหนีเ้ งินต้นทีต่ อ้ งชำ�ระ คงมีเฉพาะดอกเบีย้ ของเจ้าหนีไ้ ม่มี
ประกันเท่านัน้ ทีจ่ ะไม่ได้ช�ำ ระ เนือ่ งจากกระแสเงินสดในแต่ละปีมไี ม่เพียง
พอที่จะชำ�ระหนี้ส่วนนี้ได้ และหากต้องชำ�ระดอกเบี้ยด้วยจะทำ�ให้การ
ชำ�ระเงินต้นขยายระยะเวลาออกไปอีกหลายปี

การสอบทานภาระหนี้สินที่มีระหว่างกันของสหกรณ์ฯคลองจั่นกับสมาชิก
เนื่องด้วยขณะนี้สหกรณ์ฯ คลองจั่นอยู่ในระหว่างการสอบทาน
ภาระหนี้สิน ที่มีระหว่างกัน โดยให้ส อดคล้อ งกับข้อ บัง คับสหกรณ์ฯ
คลองจัน่ ฉบับปี 2557 ข้อ 90(5) ทีเ่ กีย่ วข้องกับอำ�นาจหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ที่ระบุว่า
“ให้ผู้จัดการสหกรณ์มีอำ�นาจและหน้าที่จัดการทั่วไป และรับ
ผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำ�ของสหกรณ์ฯ ซึ่งรวมถึงจัดทำ�ราย
ละเอียดของสมาชิกรายบุคคลเกี่ยวกับ เงินค่าหุ้น เงินรับฝาก และเงินกู้
ค้างชำ�ระ(หากมี) ทุก 6 เดือนพร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล”

สมาชิกบางส่วนจะได้รบั หนังสือสอบทานภาระหนีส้ นิ ทีม่ รี ะหว่าง
กันดังกล่าว โดยเป็นการสุ่มตรวจทานภาระหนี้สินแต่ละรายการที่มียอด
เงินตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไปตามคำ�แนะนำ�ของผูส้ อบบัญชีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอเรี ย นชี้ แ จงให้ ส มาชิ ก ทราบว่ า การสอบทานภาระหนี้ สิ น
ที่มีระหว่างกันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบรับรอง ในการตรวจ
สอบบัญชีประจำ�ปี 2558 เท่านั้น มิใช่เป็นยอดเงินเพื่อการชำ�ระหนี้แต่
อย่างใด

ประกาศขออภัยกรณีหมิ่นประมาทคณะกรรมการสหกรณ์ฯ คลองจั่น ชุดที่ 30
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลอาญา ได้มีสรุป
ผลเจรจาการไกล่เกลีย่ ประนีประนอมกรณีทนี่ าย ประกิต พิลงั กาสา
และคณะกรรมการสคจ.ชุดที่ 30 ฟ้องคดี นายธรรมนูญ อัตโชติ
กรณีหมิน่ ประมาท ในห้องสนทนาทางระบบโซเชียลมีเดีย (ไลน์) ซึง่
นายธรรมนูญได้ยนิ ยอมขออภัยเพือ่ ยอมความคดีโดยมีสาระสำ�คัญ
ดังนี้
(1) คกก.สคจ. ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ประกาศขออภัย
ของนายธรรมนูญ อัตโชติในวารสารเครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จำ�นวน
3 ฉบับติดต่อกัน (3 เดือน) และให้คกก.สคจ. นำ�ลงโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทางระบบโซเชียลมีเดียทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน
(2) นายธรรมนูญ อัตโชติ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ประกาศ
ขออภัยของนายธรรมนูญ อัตโชติในระบบโซเชียลมีเดีย (ไลน์) ทุกๆ
วัน เป็นเวลา 7 วัน แล้วจะคัดลอกหน้าจอทีล่ งประกาศ แจ้งให้คกก.
สคจ. ทราบทุกวัน
(3) นายธรรมนูญตกลงชำ�ระค่าทนายความของโจทก์(คกก.
สคจ.) เป็นจำ�นวนเงิน 30,000 บาท
(4) การประกาศขออภัยทางโซเชียลมีเดีย เริ่มดำ�เนินการ
นับตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

