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วารสารสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

จากใจ ประธานที่ปรึกษา สคจ. และคณะผู้จัดทำาแผนฟื้นฟู
 กระผม นายเผดจ็ มุง่ธญัญา ประธานทีป่รกึษา สคจ. และ
คณะผูจ้ดัทำาแผนฟืน้ฟู สหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่ จำากัด ไม่
ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะครับ ยังทำาภาระกิจสำาคัญๆ ร่วม
ประสานงานกบัผูห้ลกัผูใ้หญท่กุภาคสว่น แตใ่นขณะนีค้ณะผูจ้ดั
ทำาแผนไดมี้การปรับเปล่ียนบทบาทเพือ่ใหเ้ขา้กับสถานการณ์และ
ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญมาดำาเนินการจัดทำาแผนฟื้นฟูกิจการ 
โดยให้คุณประกิต พิลังกาสา เข้ารับหน้าท่ีเป็นประธานคณะ
กรรมการบรหิาร/ผูท้ำาแผน เพราะเปน็ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ ในอดตี
ขณะที่บริหารงานที่ธนาคารทหารไทย จำากัด ฝ่าวิกฤตการณ์ที่
เรียกกันว่า “ต้มยำากุ้ง” เมื่อปี 2540
 เรื่องการจัดทำาแผนฟื้นฟู และการเห็นชอบหากไม่มีการ
คัดค้านแผน ต่อศาลล้มละลายกลางเหมือนที่ผ่านมา ก็น่าจะ
เสร็จส้ินภายใน 1-2 เดือนนี้เพราะหากมีการคัดค้านจะทำาให้
การจดัทำาแผนฟืน้ฟ ูต้องลา่ช้าไปอกีหลายเดอืน กระผมขอความ
ร่วมมือ จากเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม ทั้งส่วนที่เป็นนิติบุคคลคือ สหกรณ์
ต่างๆ และสมาชิก สหกรณ์ฯ คลองจั่น เมื่อรับฟังแนวทางการ

คำาถาม-คำาตอบ ไขข้อข้องใจ
1. เพราะเหตุใดจึงต้องฟื้นฟูกิจการ สคจ. มีทางเลือกอื่นอีกหรือไม่
 ตอบ เนื่องจากกิจการ สคจ. มีการขาดทุนเกินกว่าทุนท่ีมีอยู่ 
และทรัพย์สินท่ีมีไม่เพียงพอท่ีจะชำาระหน้ี หากไม่ฟ้ืนฟูกิจการก็ต้องเข้า
สู่กระบวนการล้มละลาย โดยการชำาระบัญชีและนำาทรัพย์สินมาขายเพื่อ
การเฉลี่ยคืนเจ้าหนี้
2. เหตุใดจึงต้องมีการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายและบริษัทวิเคราะห์
ด้านการเงินมาร่วมจัดทำาแผนฟื้นฟูกิจการด้วย
        ตอบ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำากัด เป็นสหกรณ์แห่งแรก
ในประเทศไทยท่ีมกีารจัดทำาแผนฟืน้ฟกูจิการภายใตค้ำาสัง่ศาลลม้ละลาย 
การว่าจ้างที่ปรึกษาและบริษัทมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์ทำางานจาก
สถานการณต์า่งๆ ในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลายกจิการของการฟืน้ฟ ู
มาร่วมตรวจสอบความเที่ยงตรง และถูกต้องทางการเงิน ประเมินความ
สามารถในการชำาระหนีเ้พือ่สรา้งความเชือ่ถือใหก้บัเจา้หนีแ้ละสถาบนัการ
เงินซึ่ง อาจเข้ามาร่วมสนับสนุนเงินกู้ในช่วงฟื้นฟูกิจการ
3. เพราะเหตุใดคณะกรรมการบริหารผู้ทำาแผนต้องใช้ระยะเวลานานถึง 
5 เดือน ในการจัดทำาแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งที่ได้มีการนำาเสนอต่อศาลล้ม
ละลายไปแล้ว
        ตอบ แผนที่นำาเสนอต่อศาลล้มละลายที่ผ่านมาเป็นเพียงแนวทาง
ว่า สคจ. ยังมีโอกาสที่จะฟื้นฟูกิจการได้ซึ่งยังไม่ใช่แผนฟื้นฟูกิจการที่จัด
ทำาอยูใ่นขณะนี ้การจดัทำาแผนฟืน้ฟจูำาเปน็ตอ้งดำาเนนิการตามขอ้มลูท่ีแท้
จริงของยอดจำานวนหนี้ และเจ้าหนี้ ซึ่ง สคจ. มีสมาชิกเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับ
ชำาระหนี้เป็นจำานวนกว่า 18,000 ราย และมีความหลากหลายประเภท

รวมทัง้มคีวามเสยีหายจากทรพัยท์ีส่ญูไปจำานวนมากจงึตอ้งใหร้ะยะเวลา
จัดทำาแผนฟื้นฟูให้ละเอียดรอบคอบและครบถ้วนที่สุด
4. อยากทราบวา่จะมกีารแฮรค์ทัตดัหนีบ้างสว่นในแผนฟืน้ฟกิูจการหรือไม่
 ตอบ คณะกรรมการบริหาร/ผู้ทำาแผนมีนโยบายชำาระหนี้เงินต้น
คืนเต็มจำานวน
5. เหตุใดจึงยังไม่ให้สมาชิกเบิกถอนเงินบ้าง เพราะทราบว่ามีการอายัด
ทรัพย์จากผู้สร้างความเสียหายและได้รับเงินบริจาคคืนจากวัดพระ
ธรรมกายบ้างแล้ว
 ตอบ เงินท่ีได้คืนจากการติดตามทรัพย์ ต้องนำาเข้าสู่การฟื้นฟู
กิจการ จึงไม่สามารถให้สมาชิกเจ้าหนี้เบิกถอนในขณะนี้
6. ถ้าหากสมาชิกเจ้าหนี้เห็นด้วยกับการฟื้นฟูกิจการแล้ว แต่ไม่ไปร่วม
ประชุมพิจารณาและลงมติในแผนฟื้นฟูกิจการได้หรือไม่
 ตอบ สมาชกิเจา้หนีค้วรจะไปร่วมประชมุพจิารณา และลงคะแนน
เสยีงของทา่น หากไมส่ามารถไปรว่มประชมุไดข้อใหท้า่นมอบฉันทะใหผู้้
อืน่เขา้ประชมุแทน โดยระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะวา่ เหน็ดว้ยกบัการฟืน้ฟู
กิจการ
7.ทราบข้อมูลต่อๆกันมาว่าคณะกรรมการชุดที่ 30 ได้เบิกถอนเงินของ
ตนเองออกไปหมดแล้ว ความจริงเป็นอย่างไร
 ตอบ ตั้งแต่คณะกรรมการชุดที่ 30 เข้ามาบริหารและ เปลี่ยนมา
เป็นคณะผู้ทำาแผน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และนายทะเบียนกรมส่งเสริม
สหกรณไ์ดเ้ขา้มาตรวจฐานะสมาชกิยอดจำานวนหุน้และเงินฝากของคณะ
ผู้ทำาแผนและที่ปรึกษาสหกรณ์ สอบทานตั้งแต่แรกเข้ามาบริหารงานถึง
ปจัจบุนั กไ็มพ่บการเปลีย่นแปลงตามทีก่ลา่วอา้งกนัตอ่ๆ มา หากสมาชกิ
เจ้าหนี้ยังมีข้อสงสัย ขอให้สอบถามหน่วยงานทั้ง 2 นี้ได้โดยตรง

ฟื้นฟูจากคณะผู้จัดทำาแผน และเมื่อเข้าใจแล้วก็ควรลงคะแนน
สนบัสนนุ เพราะจากทีก่ระผมเดนิทางไปรบัฟงัความคดิเหน็จาก
หลายๆ แห่ง ทั้งสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ฯ คลองจั่น ไม่มีผู้
ใดประสงค์ใหค้ลองจ่ัน “เขา้สูก่ระบวนการล้มละลาย” เลยแม้แต่
รายเดยีว เพยีงตอ้งการรบัทราบวา่ “แผนฟ้ืนฟ”ู จะมีรายละเอียด
ประการใด เพราะส่วนใหญ่เชื่อว่า “ฟื้นฟูดีกว่าล้มละลาย” 
 กลุ่มที่คัดค้าน หรือบุคคลที่ไม่เห็นด้วย ปัจจุบันก็เข้าใจ
สถานการณ์ความเหมาะสมตามที่ คณะกรรมการฯ ผู้ทำาแผน
มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการฟ้ืนฟูกิจการหันมาสนับสนุน
จะมีเหลือก็เพียงไม่กี่คนท่ีมีอคติต่อคณะกรรมการผู้จัดทำาแผน
ฟื้นฟู ซึ่งกระผมเห็นว่าเป็นของธรรมดา กระผมมองข้ามบุคคล
กลุ่มนี้ไปนานแล้ว แต่ก็รับฟังเพราะถือว่า “การติเพื่อก่อ และติ
เพือ่เตอืนสต”ิ เปน็สิง่ทีค่ณะกรรมการทกุท่านตอ้งรบัฟงั และหาก
แกไ้ขไดต้อ้งรบีแก ้การจดัทำาแผน ควรจะเสรจ็ส้ินไม่เกนิป ี2558 นี้
 ช่วยกันนะครับ เราต้องไม่ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จำากัด ล้มละลาย ต้องฟื้นฟูและต้องสำาเร็จครับ

ด้วยความปรารถนาดีและจริงใจ
นายเผด็จ   มุ่งธัญญา

ประธานที่ปรึกษา สคจ. และคณะผู้จัดทำาแผนฟื้นฟู

ขา่วสารจากผูจ้ดัทำาแผนฟืน้ฟู

 คณะกรรมการผู้ทำาแผนขอความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการประหยัดการจัดพิมพ์ และจัดส่งไปรษณีย์ โดยจัดส่งเพียงฉบับ
เดียวให้กับสมาชิกเจ้าหน้ีหลายๆ ท่าน ท่ีมีท่ีอยู่เดียวกัน
 หากสมาชิกเจ้าหน้ีท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะขอรับวารสารเพ่ิมเป็นการส่วนตัว กรุณาแจ้งกลับฝ่ายประชาสัมพันธ์สหกรณ์ ฯ 
คลองจ่ัน หรือเข้าไปรับได้ท่ีสำานักงานคลองจ่ันในวันและเวลาทำาการ ขอขอบคุณในการสนับสนุนมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายน้ี

การจัดส่งวารสารสหกรณ์ฯ เป็นแบบการจัดส่งฉบับเดียวสำาหรับสมาชิกที่มีที่อยู่เดียวกัน

เงินสะสมรายเดือนในรูปหุ้นเป็นทุนของสหกรณ์
 การเป็นสมาชิกฯ หน้าที่ของสมาชิกคือนำาส่งค่าหุ้นเป็น
รายเดือนอย่างน้อย 10 หุ้นตลอดไป จึงเกิดคำาถามจากสมาชิก
ว่า ทำาไมจะต้องส่งค่าหุ้น เม่ือสหกรณ์ฯ มิได้ให้ผลประโยชน์
ใดๆ กับสมาชิกในช่วงเวลานี้ และการยื่นคำาร้องขอรับชำาระหนี้ 
(แบบ ฟ.20) ในการฟืน้ฟกิูจการ ฐานะของหุน้สะสมและเงนิฝาก
ตา่งกันอยา่งไร และทำาไมเจา้พนกังานพทิกัษท์รัพยจ์งึแจง้ว่าหุน้
เป็นส่วนของทุน ไม่ใช่หนี้ที่จะขอรับชำาระบนแผนฟื้นฟูกิจการ
 คณะกรรมการบริหาร/ผู้ทำาแผน ขอชี้แจงปัญหาเรื่องหุ้น
ข้างต้นมายังสมาชิกเจ้าหนี้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันดังนี้
1. ที่มาของทุนสหกรณ์
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ หมวด 3 ทุน กำาหนดที่มา
ของทุนไว้ในแต่ละหัวข้อดังนี้ ข้อ 4 (1) คือการออกหุ้น ข้อ 5 
กำาหนดมูลค่าหุ้นไว้ที่ 10 บาท ข้อ 6  กำาหนดให้สมาชิกถือหุ้น 
เมื่อแรกเข้าอย่างน้อย 10 หุ้น และต้องถือเป็นประจำาตามข้อ
สญัญา หรือซ้ือเพิม่ไดเ้ปน็คร้ังคราวระหว่างทีย่งัเปน็สมาชกิห้าม
ขายหรือโอนหุ้น และห้ามเจ้าหนี้ยึดหรืออายัด หรือใช้สิทธิ์เรียก
ร้องหุ้นของสมาชิก ข้อ 26 (1) การจัดสรรกำาไรสุทธิ เพื่อจ่าย
เป็นเงินปันผล ให้จ่ายตามหุ้นที่ชำาระแล้ว
 จากขอ้บงัคับของสหกรณฯ์ ขา้งตน้ หุน้ทีส่มาชกิซือ้สะสม
ทุกเดือน ซึ่งตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น ข้อ 5 กำาหนด
ให้ถือรายเดือนเดือนละอย่างน้อย 10 หุ้น ตลอดไป จึงถือเป็น
ทุนในการดำาเนินการของสหกรณ์ฯ สมาชิกผู้ถือหุ้นจึงอยู่ใน
ฐานะเป็นเจ้าของเป็นผู้ร่วมลงทุนกับสหกรณ์ฯ ไม่ใช่เจ้าหนี้ เช่น

ผูฝ้ากเงนิ ดงัคำาวินจิฉยัของศาลล้มละลายกลางคดหีมายเลขดำา
ที่ ฟ.20/2557 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ 10/2558
2. ควรส่งค่าหุ้นต่อไปหรือยุติการส่ง
 การฟื้นฟูกิจการ มีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญ คือ กิจการของ
สหกรณ์ฯ ยังคงดำาเนินการต่อไป การส่งค่าหุ้นคือการเพิ่มทุนให้
กับสหกรณ์ฯ และทุนท่ีเพิ่มขึ้นก็จะนำากลับมาลงทุน ให้สมาชิก
กู้ยืม นำาผลประกอบการที่เกิดขึ้นมาชำาระหนี้ คือ การถอนเงิน
ฝาก และจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามผลกำาไร การฟื้นฟูกิจการ
จะสำาเร็จได้ ทุนจะต้องเพิ่มขึ้นและหนี้สินจะต้องลดลง
3. การคุ้มครองหุ้น
 แผนฟื้นฟูที่จะนำาเสนอขอความเห็นชอบจากสมาชิกเจ้า
หนี ้ผูเ้ขยีนแผนไดอ้อกแบบคุม้ครองหุน้เดมิไวแ้ล้ว แมมู้ลคา่ของ
หุ้นจะถูกกระทบจากการขาดทุนสะสมก็ตาม แต่ ณ ขณะนี้การ
ขาดทนุสะสมไดถู้กตดับญัชคีรบถว้นแล้ว ผลประกอบการแตล่ะ
ปใีนชว่งของการฟืน้ฟกูจิการจะเปน็ผลประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิ 
หากมกีำาไรเกดิขึน้กจ็ะสามารถกำาหนดทีจ่ะจา่ยปนัผลผูถ้อืหุน้ได้
เชน่กัน โดยเฉพาะหุน้ทีส่มาชกิซ้ือสะสมหลังศาลมีคำาส่ังให้ฟืน้ฟู
กิจการ การออกแบบแผนผูท้ำาแผนใหค้วามสำาคญักบัสมาชกิกลุม่
นี ้เพราะถือว่าทา่นเปน็ผูท้ีม่คีวามเชือ่ม่ัน ความสามัคค ีเสียสละ 
และความศรัทธาต่อระบบสหกรณ์ฯ
 ทัง้น้ีการฟืน้ฟกิูจการสหกรณฯ์ ไม่อาจประสบความสำาเรจ็
ได้ถ้าปราศจากความร่วมมือ ความเสียสละ และศรัทธาของ
สมาชิก/เจ้าหนี้ทุกๆ คน



สหกรณ์ฯ ได้รับคำาสั่งศาลให้เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการเมื่อ 20 มีนาคม 2558 แผนงานและกำาหนดเวลามีดังนี้

แผนฟื้นฟูกิจการเป็นอย่างไร ถึงไหนแล้ว และจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่

 คณะกรรมการบริหาร/ผู้ทำาแผน ได้จัดให้มี 2 โครงการสินเช่ือพิเศษเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก ในช่วงท่ีแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ยังอยู่ในข้ันตอนการจัดทำาและรอการเห็นชอบจากสมาชิกเจ้าหน้ีและศาลล้มละลายกลาง

สมาชิกสามารถย่ืนขอสินเช่ือในแต่ละประเภทพร้อมเอกสารตามเง่ือนไข ได้ท่ีสำานักงานคลองจ่ัน  ตามวันเวลาทำาการได้ทุกวัน

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

 1. สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากการรับคืนเงินจากวัดพระธรรมกาย 100 ล้านบาท และเงินรับอื่นๆ แต่เมื่อหักค่าเสื่อมราคาออก
แล้ว คงเพิ่มสุทธิ 107.09 ล้านบาท
 2 หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยค้างจ่ายของเงินรับฝากและเจ้าหนื้อื่นรวม 48.12 ล้านบาท
 3 รายได้ เดือน ก.ค. 58 ลดลง 1.13 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมข้ึน 13.48 ล้านบาท เป็นผลให้กำาไรสุทธิลดลง 14.61 ล้านบาท

รายงานฐานะการเงิน

โครงการบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก

ความคืบหน้าแนวทางการฟื้นฟูกิจการ

   * เป็นจำานวนเงินที่ไม่ต่ำากว่านี้
 ** เป็นการประมาณการต่ำาสุด จากคุณภาพของทรัพย์ที่ได้อายัดไว้ในขณะนี้ ซึ่งอาจจะมีจำานวนเงินสูงกว่านี้ถ้าติดตาม
ทรัพย์ได้เพิ่มขึ้น

31 ก.ค. 58 30 มิ.ย. 58 เพ่ิม/(ลด)

จํานวนสมาชิก สามัญและเอื้ออาทร 53,136                                 53,131                                 5                                        

สมทบฝากเงิน 3,397                                   3,397                                   0

4,761,729,967.39                 4,654,638,736.48                 107,091,230.91                   

1,278,916,686.11                   1,168,266,821.53                   110,649,864.58                      

3,482,813,281.28                   3,486,371,914.95                   (3,558,633.67)

18,161,067,692.42               18,112,940,673.98               48,127,018.44                     

16,709,572,206.70                 16,661,240,132.01                 48,332,074.69                       

1,451,495,485.72                   1,451,700,541.97                   (205,056.25)

(13,399,337,725.03)              (13,458,301,937.50)              58,964,212.47                     

รายการ

1.1  สินทรัพย์หมุนเวียน

1.2  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2.  หนี้สินรวม

2.1  หนี้สินหมุนเวียน

2.2  หนี้สินไม่หมุนเวียน

3.  ทุนของสหกรณ์

1.  สินทรัพย์รวม

 

แผนฟนฟูฯ อยางไร? ถึงไหน? เมื่อไหร? 

ชวงเวลา การดําเนินงาน ผลท่ีไดรับ 

เม.ย. – พ.ค. 58 
 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย. – ก.ค. 58 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

มิ.ย. – ส.ค. 58 

 รวบรวมขอมูลทรัพยสิน หน้ีสิน ภาระผูกพัน การเงินการบัญชี 

 สรุป วิเคราะหฐานะการเงิน คุณภาพทรัพยสินหน้ีสิน 

 Roadshow พบสหกรณเจาหน้ี และเจาหน้ีรายยอยเพ่ือรับฟง

ความเห็น 

 

 

 

 จัดทําและปรับปรุงตัวเลขประมาณการทางการเงินเพื่อ

ประเมินความสามารถในการฟนฟูและชําระหนี้ 

 ดําเนินการแลว 

 

 พบสหกรณฯ ตํารวจ, จุฬา, ครูนนทบุรี, ครูปทุมธานี,   รพ.

ราชวิถีแลว 

 พบเจาหน้ีสหกรณฯ รายใหญ รายยอย และเจาหน้ีสมาชิก

บางสวน 

 

 ประมวลความเห็นและขอเสนอของเจาหน้ีที่ไดรับฟงมา

ปรับปรุงเง่ือนไขการชําระหนี้โดยพิจารณาถึงความสามารถ

ในการสรางรายไดมารวมดวย 

ก.ค. – ส.ค. 58  จัดกลุมเจาหน้ีและแนวทางของแผนการชําระหน้ี 

 

 

 

 จัดทําเง่ือนไขขอกําหนดแผนการเงินและการชําระหน้ี 

 จัดทํารางแผนฟนฟูกิจการ ฉบับที่ 1 ตามขอกําหนดของ

แผนการเงินฯ 

 ปรับปรุงแกไขรางแผนฯ จากการรับฟงความเห็น 

 จัดทําแผนฟนฟูฯ ฉบับสมบูรณสงเจาหนาที่พิทักษทรัพย  

กรมบังคับคดี 

 กลุมเจาหนี้หลักๆ ประกอบดวยเจาหน้ีมีหลักประกัน  (สอ.

จุฬา, ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน) / เจาหน้ีสหกรณ 74 

แหง/ เจาหน้ีสมาชิกทั่วไป 17,965 ราย / เจาหน้ีตามคํา

พิพากษา 223 ราย และอื่นๆ  

 อยูระหวางดําเนินการที่จะตองเสร็จสิ้นภายใน  7 ก.ย. 58 

 ดําเนินการไปบางสวน 

 

 จะดําเนินการเมื่อพิจารณารางแผนเสร็จ 

 ภายในสัปดาหแรกของเดือน ก.ย.น้ี 

ก.ย. เปนตนไป  เจาหนาที่พิทักษทรัพยสงแผนฟนฟูฯ และเรียกประชุมเจาหน้ี  กําหนดเวลาเปนไปตามกฎหมาย และเจาหนาที่พิทักษทรัพย 

 

ความคืบหนาแนวทางการฟนฟู 

 จากการทําประมาณการทางการเงินและจัดทําตนแบบขอกําหนดเง่ือนไขการชําระหน้ีภายใตขีดความสามารถในการ

สรางรายไดของสหกรณฯแลวจะมีโครงสรางการบริหารแผนโดยสังเขป ดังน้ี 

 

แหลงเงินทุน รายได

ธุรกิจปกติ

เงินกูยืมรัฐ

เงินจากการติดตามทรัพย

การดําเนินงาน

รับชําระหนีเ้งนิ
ให กู 

ดอกเบีย้เงนิต น

ให กู ยืมและ
ลงทุน

ขาย/ ให เชา
ทรัพยสนิ

รายได จาก
การ

ดําเนนิงาน

10,000 
ล านบาท

4,800 
ล านบาท

รายได จาก
การตดิตาม
ทรัพย

เงนิชําระ
หนี้

ภายในเวลา 8 ป 

*

**

 

 

ขอกําหนด สินเช่ือพิเศษเพื่อการบริโภค สินเช่ือพิเศษเพื่อการเยียวยา 

 วงเงินกู  10% ไมเกิน 50,000 บาท  10% ไมเกิน 50,000 บาท 
 อัตราดอกเบี้ย  6% ปลอดชําระ 3 เดือนแรก  5.5% ปลอดชําระ 3 เดือนแรก 
 รับเงินกู  5 เดือน เดือนละ 10,000 บาท  คร้ังเดียว 
 ผอนชําระ  12 เดือน  12 เดือน 

   เงื่อนไขการใหสินเชื่อ 3 กรณี 
   คารักษาพยาบาล 
   คาเลาเรียนบุตร 
   คาใชจายกรณีเสียชีวิต 

 

 

 • แผนการชำาระหนี้ โดยสรุปจะเริ่มต้นปี 2559 (เมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำาสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูแล้ว)
 • เจ้าหนี้จะได้รับการชำาระเงินต้นคืนครบถ้วน โดยอาจจะมีการกำาหนดอัตราคืนตามช่วงระยะเวลา
 • การชำาระคืนพิจารณาเฉพาะเงินต้น ไม่รวมดอกเบี้ย และยอดเงินต้นคิดคำานวณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 • สมาชิกท่ีมีหุ้นเดิมจะมีมูลค่าหุ้นตามจำานวนท่ีชำาระค่าหุ้นแล้ว มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ขณะท่ียังคงสภาพการเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์
 • สำาหรับผู้ถือหุ้น ในแผนฟ้ืนฟูฯ มีการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีท่ีมีผลกำาไร ซ่ึงพิจารณาอัตราเงินปันผลของหุ้นเดิม และหุ้นใหม่
แตกต่างกัน

ชวงเวลา ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

เม.ย.- ก.ค. 58  รับคําขอรับชําระหน้ีตามแบบ ฟ. 20 

 จัดทําขอโตแยง 

 สรุปยอดภาระหน้ี หลักประกันและหุน 

 ยื่นขอรับชําระหน้ี 18,815 ราย 

 รวมยอดเงินฝากเงินกู 18,568 ลานบาท 

 รวมยอดหุน 4,494 ลานบาท 

 ไมยื่นขอรับชําระหน้ี 37,732 ราย  เงินฝาก 41 ลานบาท  หุน 64 ลานบาท 

 สคจ. ยื่นโตแยง 195 ราย  รวมยอดหนี้ 2,942 ลานบาท 

มิ.ย. - ส.ค. 58  เยี่ยมพบสหกรณเจาหน้ี สมาชิกเจาหน้ี เจาหน้ีบางสวนเพ่ือปรึกษาหารือ

แนวทางของแผนการชําระหน้ี 

 ประชุม 3 กลุม ใน กรุงเทพฯ 

 พบสหกรณเจาหน้ีที่ภาคใต 

 พบสหกรณเจาหน้ีที่ภาคอิสาน 

 พบ สอ.จุฬา และ สอ. ตํารวจ 

 พบ สอ.ครู นนทบุรี สอ.ครู ปทุมธานี 

 ประมวลความเห็นและขอเสนอของเจาหน้ีที่ไดรับฟงมาปรับปรุงเง่ือนไข

การชําระหน้ีโดยพิจารณาถึงความสามารถในการสรางรายไดมารวมดวย 

 เจรจาขอการสนับสนุนและปรับลดเง่ือนไขระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย

การชําระหน้ี 

ก.ค. - ส.ค. 58  จัดทําเง่ือนไขขอกําหนดแผนการเงินและการชําระหน้ี 

 จัดทํารางแผนฟนฟูกิจการ ฉบับที่ 1 ตามขอกําหนดของแผนการเงินฯ 

 จัดทํารางแผนฟนฟูกิจการ ฉบับสมบูรณ เพ่ือสงเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

กรมบังคับคดี 

 อยูระหวางดําเนินการที่จะตองเสร็จสิ้นภายใน 7 ก.ย. 58 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 จะตองใหเสร็จสิ้นและสงมอบภายใน 7 ก.ย. 58 

ก.ย. เปนตนไป  เจาพนักงานพิทักษทรัพยสงแผนฟนฟูฯ และเรียกประชุมเจาหน้ีที่ยื่น

ขอรับชําระหน้ี 

 กําหนดเวลาเปนไปตาม กฎหมาย และเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

 


