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คำาถาม-คำาตอบ ไขข้อข้องใจ

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ฯ คลองจั่นทุกๆ ท่าน

	 เป็นครั้งแรกที่กรรมการผู้ทำาแผนฯ	 ของสหกรณ์ฯ	 จะได้
พดูคุยกับสมาชิกผ่านวารสารฉบบัน้ีซึง่จะสง่ถึงมอืสมาชิกทุกทา่น
ที่ขณะน้ีมีฐานะเป็นเจ้าหนี้สมาชิกรายย่อยและเจ้าหนี้สหกรณ์ผู้
ฝากเงินที่ได้ยื่นคำาขอรับชำาระหนี้ตามแบบ	ฟ.20	ไว้แล้วจำานวน
ประมาณ	18,835	รายดว้ยกนั	เราจะสง่ขา่วสารถงึทา่นตามขอ้มูล
ที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้ล่าสุดในแบบ	ฟ.20	ด้วยวิธีนี้ในแต่ละวาระ
ขา่วสารของสหกรณฯ์	จะถึงมอืสมาชกิใหร้บัทราบอยา่งท่ัวถงึกนั
ท้ังหมด	 ด้วยข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและเป็นทางการ	หากสมาชิก
ทา่นใดจะมคีำาแนะนำา	คำาถามขอ้สงสยัสามารถฝากคำาถามไว้ได้
เมื่อมาติดต่อและชำาระค่าหุ้นที่คลองจั่น	หรือส่งผ่าน	web	cukj	
หรือ	Facebook,	และ	Line	ได้ตามปกตินะครับ
	 ในวารสารนีมี้เนือ้หาสาระทีจ่ะเปน็ประโยชน์แกส่มาชกิใน
ด้านต่างๆ	เช่นความคืบหน้าการจัดทำาแผนฟ้ืนฟูฯ	ความคืบหน้าของ
คดีความฟ้องร้องติดตามทรัพย์จากนายศุภชัยและพวก	 การรับ
ชำาระหนี้จากคดีที่ไกล่เกลี่ย	 รวมทั้งฐานะการเงิน	 รายรับราย
จา่ยของสหกรณฯ์	และทีจ่ะลมืมไิดค้อืคำาถามยอดฮติตา่งๆ	เชน่
จะฟ้ืนฟูสำาเร็จหรือไม่	จะเบิกถอนได้เม่ือไหร่	ทำาไมถึงไม่มีการจัด
ประชุมใหญ่สามัญ	ฯลฯ
	 วันนี้เราท่านคงเข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์ของ
สหกรณ์ฯ	 แล้วว่ายังคงสภาพวิกฤตและเดือดร้อนกันอยู่	 แต่ถ้า
มองย้อนกลับไปปี	 2556-2557	 เราแทบมองไม่เห็นทางว่าเรา
จะไปรอดได้อย่างไร	 ทุกเร่ืองทุกอย่างเป็นอุปสรรคไปเสียหมด	

1.	สคจ.จะฟื้นฟูกิจการได้จริงหรือไม่
   ตอบ สคจ.จะฟื้นฟูกิจการได้จริงถ้าทุกภาคส่วนให้ความร่วม
มือกันอย่างจริงจัง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สมาชิกเจ้าหนี้ สหกรณ์
เจ้าหนี้ คณะกรรมการผู้จัดทำาแผน คณะกรรมการผู้บริหารแผน 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่สคจ. 

2.สมาชิกจะได้เงินคืนทั้งหมดหรือไม่	และใช้ระยะเวลาเท่าไหร่
    ตอบ จากจำานวนหนีเ้ม่ือเทยีบกบัทรพัยส์นิทีม่อียูน่ัน้คาดวา่การ
คนืเงนิตน้ใหกั้บสมาชกิเจา้หนีค้ณะผูท้ำาแผนจะพยายามจดัทำาการ
ชำาระคืนเงนิในแผนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ ซึง่จะได้ครบถ้วนหรอืไมน่ัน้ขึน้
อยู่กับสภาพคลอ่งทางการเงนิในระหวา่งการบรหิารแผนฟ้ืนฟ ูสว่น
ระยะเวลานัน้ตามกฎหมายกำาหนดใหก้ารฟืน้ฟกิูจการมรีะยะเวลา
ไม่เกิน 7 ปี แต่การชำาระคืนเจ้าหนี้อาจใช้เวลามากกว่า 7 ปีก็ได้

3.การจัดทำาแผนฟื้นฟูกิจการมีกำาหนดแล้วเสร็จเมื่อใด
   ตอบ สคจ.จะต้องจัดทำาแผนฟื้นฟูกิจการให้แล้วเสร็จภายในวัน
ที่ 7 กันยายน 2558 ตามข้อกำาหนดใน พรบ.ล้มละลาย

4.สมาชิกเจ้าหนี้จะสามารถเบิกถอนเงินได้เมื่อใด	และเป็นจำานวน
มากน้อยเท่าไร
   ตอบ การให้สมาชกิเจ้าหนีเ้บกิถอนเงนิจะถกูระบไุวใ้นแผนฟืน้ฟู
ซึ่งจะเบิกถอนเงินได้เมื่อแผนฟื้นฟูผ่านความเห็นชอบจากสมาชิก
เจ้าหนี้และศาลล้มละลายแล้ว

5.เพราะเหตใุดจงึไมมี่การจดัประชมุใหญส่ามญัประจำาป	ีการเลอืก
ตั้งคณะกรรมการ	เช่นเดียวกับปีก่อนๆ
  ตอบ เมื่อศาลล้มละลายกลางได้มีคำาสั่งให้สคจ.ฟื้นฟูกิจการและ
แต่งตั้งให้ สคจ. เป็นผู้จัดทำาแผนฟื้นฟูนั้น ตามพรบ.ล้มละลาย
มาตรา 90/25 เมื่อศาลมีคำาสั่งแต่งตั้งผู้ทำาแผนแล้ว ให้อำานาจ
หน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และบรรดา
สิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับ
เงินปันผลตกแก่ผู้ทำาแผน จึงไม่มีการประชุมใหญ่สามัญ

6.ภาครัฐจะให้เงินสนับสนุนสภาพคล่องการดำาเนินธุรกิจจำานวน	
5,000	ล้านบาท	จริงหรือไม่
    ตอบ ภาครัฐยืนยันให้การสนับสนุนทั้งเงินทุน การดำาเนินการ
ฟื้นฟูกิจการ และการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ เพราะความเสีย
หายของสหกรณเ์ปน็เร่ืองระดบัชาติ สว่นทีม่าของแหล่งเงนิจำานวน
เงนิและวธิกีารอยูร่ะหว่างการประชมุและการพจิารณาของภาครฐั

7.เหตใุดจงึยงัไมน่ำาเงนิทีส่คจ.ไดร้บัคนืจากการไกลเ่กลีย่กบัวดัพระ
ธรรมกายหรือรายอื่นๆ	มาคืนสมาชิก
   ตอบ หนา้ทีข่องผูท้ำาแผนคอืการรวบรวมทรพัย์สนิเขา้มาเพือ่การ
ฟืน้ฟกูจิการ กอ่นทีแ่ผนฟืน้ฟจูะผา่นความเหน็ชอบจากสมาชกิเจา้
หน้ีและศาลล้มละลาย สคจ.ไม่สามารถนำาเงินท่ีได้รับคืนจากคดี
มาให้สมาชิกเบิกถอนได้

8.สมาชกิเจ้าหน้ีจะมคีวามมัน่ใจในความโปรง่ใสของคณะผูท้ำาแผน
ได้มากน้อยอย่างไร
   ตอบ อำานาจของผู้ทำาแผนมีจำากัดตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ใน
มาตรา 90/12 (9) ซึ่งหากผู้ทำาแผนฝ่าฝืนข้อกำาหนดดังกล่าวจะมี
โทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำาทั้ง
ปรบัตามทีก่ำาหนดไวใ้นมาตรา 90/82 นอกจากนีย้งัมเีจา้พนกังาน
พิทักษ์ทรัพย์ที่กำากับดูแลผู้ทำาแผนอีกชั้นหนึ่งด้วย

9.สำาเนาเอกสารคำาขอรับชำาระหนี้แบบ	ฟ.20	 ในส่วนที่คืนสมาชิก
เจ้าหนี้จะมารับได้เมื่อใด
   ตอบ สคจ.ได้จัดให้บริการแก่สมาชิกเจ้าหนี้ที่ยื่นแบบคำาขอ ฟ.
20 เฉพาะท่ีสคจ. โดยสามารถมาติดต่อขอรับคืนได้ที่สำานักงาน
สคจ. บริเวณอาคารด้านซ้ายมือที่จอดรถ ตามวันและเวลาทำาการ

10.สคจ.มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลานี้อย่างไร
    ตอบ ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและจำานวนพนักงานได้ลดลง
จากเดิมตามท่ีมีการย้ายรวมสาขาต่างๆทุกแห่งมาไว้ที่สำานักงาน
คลองจั่น และมีมาตราการควบคุมประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่าง
เขม้งวด สว่นคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้มาจากการใชใ้นการดำาเนนิคดเีพือ่
ติดตามทรัพย์สินคืนเพื่อมาใช้ในการฟื้นฟูกิจการ

ไม่อยากเชื่อว่าผู้บริหารในอดีตจะสร้างความเสียหายให้กับ
สหกรณฯ์	ไดม้ากมายหนกัหนาสาหสัขนาดนี	้ถา้เปน็เรอืกเ็กอืบจะ
อบัปางลงแลว้	ทกุฝา่ยกค็ดิเหมือนๆ	กนัวา่สหกรณฯ์เรานา่จะล้ม
ละลายแน	่แตด่ว้ยความมเีลอืดนกัสู้และหวงแหนเงนิหุน้	เงนิฝาก
ของพวกเราท่ีมีอยู่กับสหกรณ์ฯ	 เราจึงร่วมกันลงมติไม่ยอมล้ม
ขอสู้ต่อโดยการฟื้นฟูกิจการ	 สภาพขณะน้ันเหมือนคนเป็น
อัมพาตร่างกายขาดเลือดหล่อเล้ียง	 คือไม่มีเงินให้สมาชิกเบิก
ถอนตามปกตเิพราะเลอืดมนัถกูดดูออกไปจนเหอืดหายหมดแลว้
ด้วยความอดทน	 อดกลั้นต่อความเดือดร้อนแสนสาหัสของ
สมาชกิ	เรารว่มกันเดนิหนา้ฝา่อปุสรรคนานาเพือ่ขอใหส้หกรณฯ์
ได้มีโอกาสแก้ปัญหา	 ขอเวลาให้ได้ฟื้นฟูกิจการก่อนเรายังพอ
มีทรัพย์สินเหลืออยู่บ้าง	 ถ้ารัฐบาลลุงตู่ผู้ใหญ่ใจดีจะเมตตา
หาเงนิมาใหล้งทนุตอ่ยอด	เรานา่จะเริม่ขยับเขย้ือนและลุกขึน้ได้
ก็เหมือนเมฆหมอกเริ่มจางให้แสงสว่างจากฟ้าส่องลงมาได้บ้าง
ด้วยแรงสนับสนุนของ	 คสช.	 และกระทรวงเกษตรฯ	 และด้วย
ความกรุณาเมตตาของศาลล้มละลายกลางในที่สุดได้มีคำาสั่งให้
สหกรณ์ฯ	ฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่	20	มี.ค.	2558	และด้วยอำานาจ
ศาลตาม	พ.ร.บ.ลม้ละลายปี	2483	ทำาใหส้หกรณ์ฯ	สามารถหยดุ
พักชำาระหนี้ได้ชั่วคราว	 (Automatic	 Stay)	 เพื่อรักษาสถานะ
ของสหกรณ์ฯ	 ให้นิ่งไว้	 มิให้เจ้าหนี้ที่สามารถใช้ช่องทางโอกาส
มายึดอายัดเงินและทรัพย์สินท่ีมีเหลืออยู่เพียงน้อยนิดออกไปจน
หมดส้ิน	 ถึงวันนี้สหกรณ์ฯ	 มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นตามลำาดับ
และยังมั่นใจว่าเมื่อเข้าสู่ระยะเวลาบริหารแผนฟื้นฟูฯ	 เราจะมี
สภาพคล่องมากกว่า	1	พันล้านบาทเป็นทุนเริ่มต้น	และจะเป็น
การเร่ิมตน้ของก้าวสำาคัญทีเ่ราจะรว่มกนัดำาเนนิการฟืน้ฟกิูจการ
เพื่อเราเหล่าสมาชิกเจ้าหนี้ทุกๆ	คน

ขา่วสารจากผูจ้ดัทำาแผนฟืน้ฟู

รายงานความคืบหน้าด้านกฎหมายและการฟ้องดำาเนินคดี
	 ตามที่ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงว่า	สหกรณ์ฯ	คลองจั่น	ได้รับความเสียหายจากการถูกยักยอกเงินออกไปหลายๆ	ช่องทาง	รวม
เงินทั้งสิ้นประมาณ	22,900	ล้านบาท	มีหลักฐานพยานเกี่ยวพันกับนายศุภชัย	ศรีศุภอักษรและพวกผู้ถูกกล่าวหาหลายรายด้วยกัน
	 คณะกรรมการบริหารผู้ทำาแผนได้ดำาเนินการทั้งการฟ้องดำาเนินคดี	 ติดต่อประสานงานกับภาครัฐ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	
(DSI),	สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ปปง.)	สำานักงานตำารวจแห่งชาติเพื่อการยึดอายัดทรัพย์สินและฟ้องดำาเนิน
คดีความทางอาญาต่อผู้ละเมิดกระทำาผิดต่อ	สหกรณ์ฯ	คลองจั่น
	 เป้าหมายการดำาเนินคดีทางกฎหมายของคณะกรรมการบริหาร	ผู้ทำาแผนแบ่งเป็น	3	เป้าหมายหลัก	ดังนี้
 1. ฟ้องบังคับคดีทางแพ่งต่อนายศุภชัย อดีตผู้บริหาร และพวกที่ทุจริต ฉ้อโกง เพื่อการนำาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ 
กลับคืนมา
	 >>>	ฟ้องศุภชัยและพวก	รวม	5	คดี	รวมทุนทรัพย์ฟ้อง	16,045	ล้านบาท
 2. ฟ้องบังคับคดีทางแพ่งต่อการละเมิดสัญญาเช่าซื้อ เงินกู้จดจำานอง และการทำาสัญญาเช่า และสัญญาเงินกู้จดจำานอง
ทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ ที่ไม่เป็นธรรม
	 >>>	ฟ้องลูกหนี้สมาชิก	545	ราย	ฟ้องขับไล่ที่อาคารยูทาวเวอร์	รวมทุนทรัพย์ฟ้อง	1,514	ล้านบาท
 3. ฟ้องบังคับคับคดีทางอาญา เพื่อการนำาผู้กระทำาผิดต่อสหกรณ์ฯ มาลงโทษตามอาญาบ้านเมือง
	 >>>	แจ้งความร้องทุกข์	ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ดำาเนินการฟ้องศุภชัยและพวก	รวม	5	คดี
หมายเหตุ : รายละเอียดของหมายเลขคดี	และสถานภาพของแต่ละคดี	ทางสหกรณ์ฯ	ได้ทำารายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ไว้ในช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์หลักของสหกรณ์ฯ



สหกรณ์ฯ ได้รับคำาสั่งศาลให้เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการเมื่อ 20 มีนาคม 2558 แผนงานและกำาหนดเวลามีดังนี้

แผนฟื้นฟูกิจการเป็นอย่างไร ถึงไหนแล้ว และจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่

	 •	เป้าหมายและแนวทางของการทำาแผนฯ	 จะเป็นการเร่งรัดคดีความติดตามทรัพย์	 สืบค้นทรัพย์และเจรจาไกล่เกลี่ยให้ได้
รับชำาระเงินโดยเร็ว	 มุ่งเน้นบริหารจัดการเรียกเก็บหนี้เงินกู้ที่ค้างชำาระจำานวนมาก	การขายทรัพย์สินที่ดินอาคารที่ไม่ใช้ประโยชน์	
การบริหารทรพัยส์นิทีย่งัมศีกัยภาพในการสรา้งรายได	้รวมทัง้การลงทนุในธรุกจิใหมท่ีใ่หผ้ลตอบแทนสงูและเร็วกวา่การปลอ่ยเงนิ
กู้ตามปกติโดยพิจารณาความเสี่ยงของธุรกิจนั้นๆ	ในระดับที่ยอมรับได้
	 •	นโยบายของกระทรวงเกษตรฯ	ตอ้งการใหส้หกรณฯ์	ใชท้รัพย์สนิและการติดตามทรัพย์คนืจากอดีตผูบ้ริหารรวมทัง้การทำา
ธุรกิจต่างๆ	ให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะพิจารณาสนับสนุนจัดหาแหล่งเงินกู้มาเพิ่มในส่วนที่ขาด

	 •	ข้อจำากัดของการทำาแผนฟื้นฟูฯ	โดยสรุปคือ	สหกรณ์ฯ	มีทรัพย์สินเหลือน้อยมาก	และทรัพย์สินที่สำาคัญเช่น	ที่ดินอาคาร

ยทูาวเวอร์	ติดจำานองสหกรณ์ฯ	จุฬา	อาคารร่มเกล้าอยู่ระหว่างการโต้แย้งสิทธิ์กับการเคหะฯ	ที่ทาง	สคจ.	เป็นผู้ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดินเช่าตามสัญญาแต่ขณะนี้การเคหะฯ	ได้ยื่นฟ้องศาลเพื่อขับไล่แล้ว
	 •	ส่วนการชำาระหน้ีแก่เจ้าหน้ีท้ังหมดจะเป็นการจัดสรรเงินรายได้จากการดำาเนินการข้างต้นมาทยอยคืนให้ในแต่ละกลุ่มเจ้าหน้ี
การท่ีจะได้เร็วได้ช้าหรือได้เท่าไหร่อย่างไรน้ัน	 ยังจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมและเป็นธรรมซ่ึงขณะน้ีกรรมการผู้ทำาแผนฯ	 กำาลัง
ดำาเนนิการและรบัฟังความเหน็จากเจา้หน้ีกลุม่ตา่งๆ	แตด่ว้ยขอ้จำากดัของรายได้	สมาชกิและเจ้าหนีค้งจะตอ้งตระหนกัว่าการทีจ่ะ
ได้ตามความต้องการของแต่ละคนน้ันเป็นเร่ืองไม่ง่าย	กรรมการผู้ทำาแผนฯ	จะพยายามอย่างท่ีสุดเพ่ือให้สมาชิกเจ้าหน่้ีและองค์กรอยู่รอด

ชวงเวลา การดําเนนิงาน ผลที่ไดรับ 

เม.ย.- 8 มิ.ย. 58  รับคําขอรับชําระหน้ีตามแบบ ฟ. 20 

 จัดทําขอโตแยงประมาณ 899 ราย 

 สรุปยอดภาระหน้ี หลักประกันและหุน 

 ย่ืนขอรับชําระหน้ี 18,835 ราย 

 หนี้เงินฝาก เงินกู18,388 ลานบาท 

 ทุนเรือนหุน 4,496 ลานบาท 

 ไมย่ืนขอรับชําระหน้ี 37,732 ราย เงินฝาก 41 ลานบาท 

ทุนเรือนหุน 64 ลานบาท 

เม.ย. - พ.ค. 58 

 

มิ.ย. - ก.ค. 58 

 

 

มิ.ย. - ส.ค. 58 

 รวบรวมขอมูลทรัพยสิน หนี้สิน ภาระผูกพัน การเงินการบัญชี 

 สรุป วิเคราะหฐานะการเงิน คุณภาพทรัพยสินหนี้สิน 

 การเยี่ยมพบสหกรณเจาหนี้ และเจาหนี้รายยอย  (Roadshow) 

เพื่อรับฟงความคิดเห็น 

 

 จัดทําและปรับปรุงตัวเลขประมาณการทางการเงินเพื่อ

ประเมินความสามารถในการฟนฟูและชําระหนี้ 

 ดําเนินการเสร็จส้ินแลว 

 ดําเนินการเสร็จส้ินแลว 

 พบสหกรณฯ ตํารวจ, จุฬา, ครูนนทบุรี, ครูปทุมธานี, 

รพ.ราชวิถีแลว 

 เตรียมพบสหกรณฯ ในภาคกลาง เหนือ ใตอีสานและ

เจาหนี้รายยอยภายใน ก.ค. 58 

 ทําประมาณการเบ้ืองตน (1st draft) แลว จะตองทําการ

ปรับปรุงเปนระยะๆ ตอเนื่องตามความเหมาะสม 

ก.ค. - ส.ค. 58  จัดกลุมเจาหน้ีและแนวทางของแผนการชําระหน้ี 

 จัดทําเงื่อนไขขอกําหนดแผนการเงินและการชําระหน้ี 

 จัดทํารางแผนฟนฟูกิจการ ฉบับที่ 1 ตามขอกําหนดของ

แผนการเงินฯ 

 ปรับปรุงแกไขรางแผนฯ จากการรับฟงความคิดเห็น 

 จัดทําแผนฟนฟูฯ ฉบับสมบูรณสง เจาพนักงานพิทักษทรัพย 

กรมบังคับคดี 

 กําลังดําเนินการ 

 ประมาณการจัดทําเสร็จในสัปดาหที่ 3 ของเดือน ก.ค.นี้ 

 

 

 

 ประมาณการสงภายในสัปดาหแรกของเดือน ก.ย.นี้ 

ก.ย. 58  เจาพนักงานพิทักษทรัพยสงแผนฟนฟูฯ และเรียกประชุม

เจาหน้ีที่ย่ืนขอรับชําระหน้ี 

 กําหนดเวลาเปนไปตาม กฎหมาย และ เจาพนักงาน

พิทักษทรัพย 

 

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

 1.	 สินทรัพย์	 เพิ่มขึ้น
จากการรบัเงนิบรจิาคคนืจาก
วัดพระธรรมกาย	 100	 ล้าน
บาทและเงนิรบัอืน่ๆ	บางสว่น	
แต่เม่ือหักค่าเสื่อมราคาออก
แลว้	คงเพิม่สทุธ	ิ105.57	ลา้น
บาท
	 2.	หนี้สิน เพิ่มขึ้นจาก
ดอกเบี้ยค้างจ่ายของเงินรับ
ฝากและเจ้าหน้ือืน่รวม	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

	 คณะกรรมการบริหารผู้ทำาแผนได้ปรับเปลี่ยนจัดวางการบริหารดำาเนินการเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับการดำาเนินงานช่วงจัดทำาแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ	โดยมีการแบ่งการดำาเนินงานเป็น	5	ด้านดังน้ี
1.	ด้านการบริหารธุรกิจปกติของสหกรณ์ฯ
	 	 1.1	หนา้ทีห่ลกัในการดำาเนนิธรุกรรมเงนิฝาก-ถอน	การเงนิ	การบญัช	ีการงบประมาณ	ธรุกรรมเงินกู	้บรหิารตดิตามหนี	้สวสัดกิาร	
และสมาชิกสัมพันธ์	และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารลูกหนี้/ผู้ทำาแผน
	 	 1.2	นางอรุณี	บุตรสุนทร	เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ
2.	ด้านการบริหารคดีความ	ฟ้องร้องติดตามทรัพย์	และแก้ไขข้อบังคับ
	 	 2.1	หน้าที่หลักในด้านงานกฎหมาย	คดีความ	งานติดตามทรัพย์สิน	งานแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหารลูกหนี้/ผู้ทำาแผน
	 	 2.2		นางประภัสสร	พงศ์พันธุ์พิศาล	เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ
3.	ด้านการบริหารเจ้าหนี้	ขั้นตอนการขอรับชำาระหนี้	และการประชุมเจ้าหนี้
	 	 3.1	หน้าที่หลักในการประสานงานกับเจ้าหนี้ตามขั้นตอนการยื่นขอรับชำาระหนี้	การจัดประชุมเจ้าหนี้	การติดต่อประสานงานกับ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารลูกหนี้/ผู้ทำาแผน
	 	 3.2		นางประภัสสร	พงศ์พันธุ์พิศาล	เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ
4.	ด้านการจัดทำาแผนการเงิน	การลงทุน	และการชำาระหนี้	
	 	 4.1	หน้าที่หลักในด้านการจัดทำาแผนการเงินและการลงทุน	แผนการชำาระหนี้คืนเจ้าหนี้	แผนการควบคุมภายใน	แผนการบริหาร
ความเสี่ยง	และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารลูกหนี้/ผู้ทำาแผน
	 	 4.2	นางกรรณิการ์	อัคคะพู	เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ
5.	ด้านการยกร่างแผนฟื้นฟูกิจการ	
	 	 5.1	มหีนา้ทีห่ลักในดา้นการประสานงาน	รวบรวมขอ้มลู		และยกรา่งแผนฟืน้ฟกูจิการ	รวมทัง้กำาหนดกลยทุธ์และมาตรการสนบัสนุน
ได้แก่	แผนบริหารทรัพย์สินและธุรกิจสร้างรายได้เสริม	แผนปรับปรุงโครงสร้างงานบริหารและบุคลากร	แผนฟื้นฟูภาพลักษณ์องค์กร	และ
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารลูกหนี้/ผู้ทำาแผน
	 	 5.2	นายประกิต	พิลังกาสา	เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ

การวางโครงสรา้งการบริหารจดัการในช่วงจัดทำาแผนฟืน้ฟูกจิการ

รายงานฐานะการเงิน

30 มิ.ย. 58 31 พ.ค. 58 เพิ่ม/(ลด)

17,842,063.38                 14,918,874.96                 2,923,188.42                   

1.1  รายไดดอกเบี้ยและเงินลงทุน 14,543,753.12                     13,643,592.75                     900,160.37                          

1.2  รายไดอื่น ๆ 3,298,310.26                       1,275,282.21                       2,023,028.05                       

(55,054,710.32)                49,876,247.70                 (104,930,958.02)               

2.1  คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 31,937,290.80                     38,915,974.06                     (6,978,683.26)                      

2.2  คาใชจายดําเนินงาน

2.2.1 คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่ 1,974,057.75                       2,155,923.75                       (181,866.00)                         

2.2.2 คาเสื่อมราคาสินทรัพย คาเบี้ยประกันภัย ภาษีโรงเรือน 5,528,008.53                       4,184,408.02                       1,343,600.51                       

2.2.3 ดอกเบี้ยจายเงินกองทนุสงเคราะห 810.00                                 1,245.00                              (435.00)                                

2.2.4 คาใชจายเก่ียวกับการจัดทําแผนฟนฟู 742,555.00                          453,086.50                          289,468.50                          

2.2.5 คาใชจายดําเนินงานอื่น 4,762,567.60                       4,165,610.37                       596,957.23                          

2.2.6 หนี้สงสัยจะสูญรับคืนเงินยืมทดรอง (100,000,000.00)                  0.00 (100,000,000.00)                  

72,896,773.70                 (34,957,372.74) 107,854,146.44

รายการ

1.  รายได

รายงานทางการเงินนี้เปนขอมูลเบ้ืองตนยังไมไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีหมายเหตุ :

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

2.  คาใชจาย

30 มิ.ย. 58 31 พ.ค. 58 เพิ่ม/(ลด)

จํานวนสมาชิกสามัญและเอื้ออาทร 53,131                                 53,127                                 4                                          

สมทบฝากเงิน 3,397                                   3,396                                   1                                          

4,654,638,736.48             4,549,062,293.26             105,576,443.22                

1,168,266,821.53                1,058,791,047.69                109,475,773.84                   

3,486,371,914.95                3,490,271,245.57                (3,899,330.62)                      

18,112,940,673.98            18,077,115,204.46            35,825,469.52                 

16,661,240,132.01              16,625,488,092.24              35,752,039.77                     

1,451,700,541.97                1,451,627,112.22                73,429.75                            

(13,458,301,937.50)           (13,528,052,911.20)           69,750,973.70                 

2.  หนี้สินรวม

รายการ

1.  สินทรัพยรวม

1.1  สินทรัพยหมุนเวียน

1.2  สินทรัพยไมหมุนเวียน

2.1  หนี้สินหมุนเวียน

2.2  หนี้สินไมหมุนเวียน

3.  ทุนของสหกรณ
ความคืบหน้า แนวทางการฟื้นฟู


