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วารสารสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

	 2	ปีเศษแล้วนะคะท่ีพวกเราเผชิญวิกฤตการณ์ท่ีไม่คาดคิดกับสหกรณ์ฯ
คลองจั่น	 หลายๆ	 คนมีความทุกข์ที่แสนสาหัสกระทบกันทั้งครอบครัว	
หลายๆ	คนยังพอแก้ไขปัญหาดำาเนินชีวิตต่อไปเพราะไม่ได้นำาเงินทั้งหมด
มาฝากไวท้ีส่หกรณฯ์	กระจายการลงทนุกระจายความเสีย่งไวห้ลายๆ	แหง่	
บา้งกไ็ดร้บัการสนบัสนนุจากลกูหลานพีน่อ้งและญาตมิติร	วกิฤตการณค์รัง้
นี้เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับหลายๆคนทั้งในการเรียนรู้ดำารงชีวิต
อย่างไม่ประมาท	 การบริหารด้านการเงินอย่างรอบคอบข้ึนและเพ่ิมเติม
ความรักความเอื้ออาทรของบุคคลในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น
	 คณะกรรมการผู้ทำาแผนก็ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสมาชิก
ทุกคน	 เพราะเราก็คือสมาชิกคนหนึ่งที่นำาเงินมาฝาก	มาลงทุนเพี่อให้เกิด
ผลตอบแทนจากปันผลจากดอกเบี้ย	 และเม่ือเผชิญปัญหาเราก็อาสาเพ่ือ
มาช่วยกันแก้ไขด้วยความหวังด้วยความเชื่อมั่น	 ด้วยจิตใจและสติปัญญา
วา่ยงัมหีนทางการแก้ไขผา่นการฟืน้ฟกูิจการ	จงึเป็นบทสรุปที่สมาชกิทกุๆ
คนเห็นชอบและสนับสนุน
	 เส้นทางของการฟื้นฟูกิจการไม่ง่ายเลยประสบปัญหาอุปสรรค
มากมาย	พบกับความไม่แน่นอนบนความพยายามที่หลายๆเรื่อง	 มาจาก
ความไม่นา่จะเปน็ไปได	้แตเ่ราก็ผา่นจดุสำาคญัๆมาหลายขัน้ตอน	ตัง้แตก่าร
ขอใหภ้าครฐัโดยกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงยตุธิรรมแกไ้ขกฏกระทรวง
ให้กิจการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนสามารถฟื้นฟูกิจการได้	 และสหกรณ์ฯ
คลองจัน่กเ็ปน็สหกรณแ์หง่แรกในประเทศไทยทีไ่ดร้บัสทิธิแ์ละรบัความเหน็

ชอบจากศาลล้มละลายกลางให้ฟื้นฟูกิจการ
	 ณ	 ขณะน้ีก็ใกล้ถึงขั้นตอนสำาคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง	 เมื่อวันที่	 7	
กันยายน	2558	คณะกรรมการผู้ทำาแผนได้ส่งมอบเล่มแผนฟื้นฟูกิจการให้
เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย	์กรมบงัคบัคด	ีเพือ่จดัสง่ใหแ้กส่มาชกิและเจา้หนี้
ทั้งหมดกว่า	18,000	ราย	การประชุมพิจารณารับรองแผนได้ถูกกำาหนดไว้
ในวันจันทร์ที่	21	ธันวาคม	2558	ณ	ศูนย์ประชุมสหกรณ์	ถ.ศรีนครินทร์	
สมาชิกและเจ้าหน้ีทุกคนจะเป็นผู้กำาหนดอนาคตของสหกรณ์ฯคลองจ่ัน	
โดยจะมีมติเห็นชอบรับรองแผนฟ้ืนฟูกิจการเพื่อไปต่อหรือไม่	 เพราะเมื่อ
สมาชิกและเจ้าหน้ีมีมติเห็นชอบแล้วก็จะเหลืออีกเพียง	2	ข้ันตอนคือ	ให้ศาล
ล้มละลายกลางเห็นชอบและการรับเงินสนับสนุนการฟ้ืนฟูกิจการจากภาครัฐ
	 การนับคะแนนลงมตพิจิารณาแผนฟืน้ฟมูคีวามสำาคญัอยา่งยิง่และมี
หลกัการนบัคะแนนทีจ่ะตอ้งพจิารณาจากมตยิอมรบัของเจา้หนีแ้ต่ละกลุม่
ทุกๆ	 กลุ่ม	 และทั้งจากยอดรวมจำานวนหนี้ของเจ้าหนี้และจำานวนเสียง
ของเจ้าหนี้	ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบอำานาจ	มอบฉันทะให้เข้า
ประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้	 	
	 คณะกรรมการผูท้ำาแผนใครข่อเชญิชวนใหส้มาชกิและเจา้หนีท้กุคน
รวมพลังกันใช้สิทธ์ิออกเสียงพิจารณาแผนฟ้ืนฟูกิจการในวันจันทร์ท่ี	21	ธันวาคมน้ี	
ขอขอบคุณสมาชิกและเจ้าหน้ีทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาโดยตลอด	

อรุณี	บุตรสุนทร
คณะกรรมการฯ	ผู้ทำาแผน/เหรัญญิก						

คำาถาม-คำาตอบ ไขข้อข้องใจ (อ้างอิงหัวข้อในเล่มแผนฟื้นฟู)
1.	สมาชิกมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของสหกรณ์ฯหรือไม่
ตอบ	 ใช่ โดยให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 33 
ที่ระบุว่า สหกรณ์มีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆกัน และสมาชิก
แต่ละคนจะต้องถือหุ้นอย่างน้อย 10 หุ้น ทำาให้ตีความได้ว่าสมาชิก
มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2.	สมาชิกจะได้รับค่าหุ้นคืนหรือไม่
ตอบ	 แผนฟื้นฟูฯบทที่ 6 ข้อ 6.1 ได้กำาหนดให้สมาชิกสามารถได้
รบัคา่หุน้คืนไดภ้ายใตเ้งือ่นไขว่า สหกรณฯ์จะตอ้งไมม่ขีาดทนุสะสม 
ทัง้นี ้จำานวน วธิกีารและเง่ือนไขในการไดร้บัคา่หุน้คนืจะเปน็ไปตาม
ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ฯ 
3.	เหตุใดแผนฟื้นฟูฯจึงไม่กำาหนดให้สมาชิกได้รับค่าหุ้นคืนทันที
ตอบ	 ฐานะการเงินสหกรณ์ ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มียอด
ขาดทนุสะสมอยูม่ากกว่า 18,000 ลา้นบาท และมูลคา่ของหุ้นติดลบ
อยู่ที่ –68 บาทต่อหุ้น ซึ่งตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯหากสมาชิกลา
ออกเพื่อขอคืนค่าหุ้นในเวลานี้ สมาชิกจะไม่ได้รับเงินค่าหุ้นคืนจึง
เป็นการเหมาะสมกว่าที่สมาชิกควรจะรอให้สหกรณ์ฯ ฟื้นตัวและมี
มูลค่าหุ้นเป็นบวก
4.	 ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ	จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนิน
การหรือไม่
ตอบ	 นบัแตศ่าลมคีำาสัง่ใหฟ้ืน้ฟกูจิการ  อำานาจหนา้ท่ีในการจดัการ
กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของ
ผูถ้อืหุน้ (เวน้แตสิ่ทธใินการไดร้บัเงินปนัผล) จะตกเปน็ของผูท้ำาแผน
หรือผู้บริหารแผนตามมาตรา 90/25 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
ดังนั้น ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ จะไม่สามารถมีการประชุมสมาชิก
เพื่อเลือกคณะกรรมการดำาเนินการได้ 
5.	เมื่อการดำาเนินการตามแผนฟื้นฟูฯจะมีระยะเวลาประมาณ	7	ปี	
สหกรณ์ฯมีแนวทางดำาเนินการอย่างไรเมื่อการชำาระหนี้คืนตามแผน
มีระยะเวลาถึง	26	ปี
ตอบ	 หลังจากดำาเนินการจนแผนฟื้นฟูฯเป็นผลสำาเร็จตามข้อ 11.2 
และสหกรณ์ฯออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการ พระราชบัญญัติล้ม
ละลายมาตรา 90/75 กำาหนดให้สหกรณ์ฯ ยังคงผูกพันต้องชำาระ

หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามแผนต่อไป นอกจากนี้ ผู้ทำาแผนยังได้
กำาหนดไว้เป็นเงื่อนไขผลสำาเร็จของแผนตามข้อ 11.2 ว่า สหกรณ์ฯ
ต้องแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้ผู้บริหารแผน/คณะกรรมการดำาเนิน
การมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนดในแผนนี้อีกด้วย
6.	สหกรณฯ์	มแีนวทางในการขยายระยะเวลาในการดำาเนนิการตาม
แผนอย่างไร	
ตอบ	 ในการดำาเนนิการตามแผนอาจจะมเีหตุการณใ์นอนาคตทีไ่ม่
อาจคาดเดาได้เกดิขึน้ ดงันัน้ เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวัในการบริหาร
จัดการและใช้ดุลยพินิจ ผู้ทำาแผนจึงได้กำาหนดไว้ในแผนฟื้นฟูฯข้อ 
11.1 แต่เพยีงวา่ระยะเวลาในการดำาเนนิการตามแผนเปน็ระยะเวลา 
5 ปีและขยายระยะเวลาได้ตามที่กฎหมายกำาหนด ส่วนรายละเอียด
ในการขยายระยะเวลา เป็นเร่ืองท่ีผู้บริหารแผนจะพิจารณาและ
ตัดสินใจตามสถานการณ์ในภายหน้าต่อไป 
7.	แผนฟืน้ฟฯูของสหกรณฯ์ไดร้ะบเุก่ียวกับแผนปฏบิตักิารในการขอ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐไว้หรือไม่อย่างไร
ตอบ	 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำาเนินการ แผนฟื้นฟูฯของ
สหกรณ์ฯจึงได้กำาหนดแนวทางในการขอการสนับสนุนทางการเงิน
จากภาครัฐไว้อย่างกว้างๆ ในข้อ 5.4.2 หน้า 42 โดยรายละเอียด
และแนวทางการใหค้วามสนบัสนนุจากภาครฐั จะมคีวามชดัเจนขึน้
หลังจากแผนฟืน้ฟฯูไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมเจา้หน้ีและศาล
ลม้ละลายกลาง อยา่งไรก็ตาม ระหวา่งรอคำาสัง่ศาลลม้ละลายกลาง 
คณะผูท้ำาแผนจะมกีารทำาแผนปฎบิตักิารและประสานงานกบัภาครฐั
อย่างต่อเนื่อง
8.	 แผนฟื้นฟูฯสามารถกำาหนดให้ผู้บริหารแผนดำาเนินการตกลงทำา
สัญญาประนอมหน้ีกับเจ้าหน้ีแต่ละราย	 ให้แตกต่างจากที่ชำาระให้
แผนฟื้นฟูฯได้หรือไม่
ตอบ	 ไม่ได้ เมื่อศาลเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ย่อมผูกมัดเจ้าหน้ีซ่ึง
อาจขอรบัชำาระหนีท้กุราย และการทีเ่จา้หนีจ้ะไดร้บัชำาระหนีจ้ำานวน
เท่าใด ย่อมเป็นไปตามแผนฟื้นฟูฯที่ศาลมีคำาสั่งเห็นชอบแล้ว หาก
แผนฟื้นฟูฯ จะกำาหนดเช่นนี้ ข้อตกลงนี้จะเป็นโมฆะ

ข่าวสารจากผู้จัดทำาแผนฟื้นฟูกิจการ

เส้นทางการดำาเนินงานและกำาหนดเวลาของการฟื้นฟูกิจการ
ชวงเวลา ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

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

 จัดทําขอโตแยง 
 สรุปยอดภาระหน้ี หลักประกันและหุน 

 ย่ืนขอรับชําระหน้ี 18,812 ราย 

 รวมยอดเงินฝากเงินกู 17,333 ลานบาท 

 รวมยอดหุน 4,511 ลานบาท 

 ไมย่ืนขอรับชําระหน้ี 37,732 ราย  เงินฝาก 41 ลานบาท                

หุน 64 ลานบาท 

 สคจ. ย่ืนโตแยง 195 ราย  รวมยอดหนี้ 3,038 ลานบาท 

มิ.ย. - ส.ค. 58  เย่ียมพบสหกรณเจาหนี้ สมาชิกเจาหนี้ เจาหน้ีบางสวนเพื่อปรึกษาหารือ
แนวทางของแผนการชําระหนี้ 

 เจรจาขอการสนับสนุนและปรับลดเงื่อนไขระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี้ยการชําระหน้ี 

ก.ค. - ส.ค. 58 
 จัดทําแผนฟนฟูกิจการ ฉบับสมบูรณ เพื่อสงเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
กรมบังคับคดี 

 เสร็จส้ินและสงมอบเม่ือ 7 ก.ย. 58 

7 ก.ย. 58 

 

13 ก.ย.- 31ต.ค. 58 

 สหกรณฯ ย่ืนแผนฟนฟูกิจการตนฉบับใหกรมบังคับคดี 

 สงมอบแผนฯ จํานวน 18,880 เลมใหกรมบังคับคดี 

 สหกรณฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการฟนฟูกิจการใหกับเจาหนี้สมาชิก

และเจาหนี้สหกรณอื่นฯ 

 สงแผนภายในกําหนดเวลาตาม พรบ.ลมละลาย 

 กรมบังคับคดีเร่ิมจัดสงแผนฯใหเจาหนี้ทางไปรษณียตอไป 

 เจาหนี้ทราบและเขาใจทิศทางและเนื้อหาสาระสําคัญของแผนเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 

21 ธ.ค. 58  ประชุมเจาหนี้สมาชิก เจาหนี้สหกรณ และเจาหนี้ทัง้หมดเพื่อ

ลงคะแนนรับรองพิจารณา แผนฟนฟูกิจการ 

 คือสรุปการตัดสินใจของเจาหนี้ทุกคน 
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ในการฟื้นฟูกิจการมีวัตถุประสงค์สำาคัญอยู่ 2 ประการคือ

 • มีการประกอบธุรกิจได้ตามปกติและมีผลตอบแทนแก่สมาชิกใน

อัตราที่เหมาะสมตามผลกำาไร

 • มรีายไดเ้พยีงพอเพือ่นำามาชำาระหนีใ้หแ้กเ่จา้หนีไ้ดท้ัง้หมดภายใต้

เงื่อนไขจำากัดทางการเงิน

การดำาเนินงานฟื้นฟูจึงต้องอาศัยทรัพย์สินและเงินทุนเดิมที่คงเหลืออยู่ 

(เพียงเล็กน้อยหลังจากสูญเสียไปจำานวนมากในอดีต) บวกกับเงินทุนใหม่

จากแหล่งเงินกู้ภายนอกนำามาหมุนเวียนในธุรกิจเพ่ือสร้างรายได้มาชำาระ

คืนแก่เจ้าหนี้ นอกจากนี้จะมีเงินได้อีกส่วนหนึ่งจากการติดตามทรัพย์ใน

คดียักยอก ฉ้อโกงซึ่งจะทยอยนำามาชำาระหนี้ตามลำาดับ การดำาเนินการดัง

กล่าวนี้จะกำาหนดในรายละเอียดไว้ในแผนธุรกิจต่อไป ท้ังน้ี ในการจัดทำา

แผนฟื้นฟูกิจการนั้นเป็นการกำาหนดหลักการเพื่อเป็นกรอบ ขอบเขต

และแนวทางในการดำาเนินงานในระยะยาวจึงแสดงไว้เพียงสาระสำาคัญ

เท่านั้นเสมือนหนึ่งเป็น กม.รัฐธรรมนูญ(ซึ่งจะต้องมีการออกกม.ลูกหรือ 

กม.ประกอบรฐัธรรมนญูอกีระดบัหนึง่เพือ่ใชใ้นการบรหิารประเทศ) เชน่กนั

กบักรณแีผนฟืน้ฟกูจิการจะไมบ่รรจรุายละเอยีดของแผนดำาเนนิงานทัง้หมด

ไว้เพื่อไม่ให้เป็นแผนวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าที่ของผู้จัดทำาแผนที่จะกำาหนด

เพียงกรอบและแนวทางไว้ในแผนและให้เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารแผนที่จะ

ต้องวางแผนต่อไปด้วยตนเองในการดำาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง

และบรรลุเป้าหมายของแผนฟื้นฟูกิจการ

 ในโอกาสนี้ ผู้จัดทำาแผนจะขอขยายความเกี่ยวกับแผนธุรกิจซ่ึงจะ

เป็นงานสำาคัญในการหารายได้มาชำาระหน้ีและเป็นงานท่ีผู้บริหารแผนจะ

ต้องรับผิดชอบในการวางแผนและกำาหนดเป้าหมายธุรกิจตลอดจนกลยุทธ์

วธิกีารดำาเนนิงานในรายละเอยีดตอ่ไป โดยโครงสร้างหลกัๆ ของแผนธรุกจิ

จะประกอบด้วย

 • แผนธุรกิจพื้นฐาน 

 • แผนสร้างรายได้จากทรัพย์สินของ สคจ.

 • แผนสร้างรายได้จากการทำาธุรกิจใหม่

แผนธุรกิจพื้นฐานโดยปกติสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียนจะประกอบธุรกิจ

หลักคือรับฝากเงิน ให้กู้ยืมเงินเพ่ือมีรายได้จากดอกเบี้ยส่วนต่าง ในกรณี

ของ สคจ. นั้นในระยะสั้นคาดว่าการรับฝากเงินจากสมาชิกคงจะมีปริมาณ

ที่จำากัด ดังน้ัน ในธุรกิจการให้กู้ยืมเงินผู้บริหารแผนจำาเป็นต้องบริหาร

แหล่งเงินโดยการระดมทุนจากภายนอกและจัดเก็บหนี้เงินกู้รวมทั้งค่าเช่า

จากทรัพย์สินนำามาหมุนเวียนให้กู้ยืมโดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักได้แก่

 • สมาชิกปัจจุบันจำานวนกว่า 5 หม่ืนรายซ่ึงมีทั้งสมาชิกที่ยังทำา

ธุรกรรมกับ สคจ. และที่ขาดการติดต่อ

 • สหกรณอ่ื์นๆ มจีำานวนมากทีต่อ้งการกูยื้มเงนิเพือ่เสรมิสภาพคล่อง

และทำา Refinance 

 • สมาชิกผู้มุ่งหวัง (Potential Customer) ซ่ึงผู้บริหารแผนตัอง

ทำาการรณรงค์ให้ได้สมาชิกใหม่จากผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียง

 • โดยแผนธุรกิจพื้นฐานมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการให้กู้ยืมแก่

สมาชิกเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน ให้กู้ยืมเพื่อใช้ในธุรกิจของสหกรณ์อื่น ให้

สมาชิกกู้ยืมเพื่อลงทุนประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ (SME) และการให้กู้

ยืมเพื่อการลงทุนและจัดหาอสังหาริมทรัพย์

 • เงนิตน้ทีไ่ดร้บัจากการชำาระหนีจ้ะนำาไปบรหิารตอ่ดว้ยการหาแหลง่

ปล่อยกู้ต่อโดยเร็วเพื่อให้มีรายได้ที่ต่อเนื่อง

 • ป้องกันความเสี่ยงการเกิดหนี้สงสัยจะสูญ ควบคุมให้อยู่ในอัตรา

ไม่เกินร้อยละ 10 โดยกำาหนดขั้นตอนการวิเคราะห์สินเชื่อและหลักประกัน 

กำาหนดระเบียบวิธีพิจารณาและอำานาจอนุมัติ การจัดเก็บติดตามหนี้ การ

จัดชั้นตรวจสอบคุณภาพลูกหนี้อย่างเคร่งครัดและใกล้เคียงกับมาตรฐาน

ของระบบธนาคาร

 • คาดว่าจะมีรายรับจากดอกเบ้ียประมาณปีละ 500 ล้านบาท

ในฉบับหนา้จะขยายความแนวทางการสรา้งรายไดจ้ากการบริหารทรัพยส์นิ

ของ สคจ. และการทำาธุรกิจใหม่ที่ตามปกติสหกรณ์เครดิตยูเนียนจะไม่

สามารถดำาเนนิการไดแ้ตก่รณฟ้ืีนฟกิูจการไดมี้การกำาหนดให ้สคจ. ทำาธรุกจิ

อืน่ไดต้ามทีร่ะบไุวใ้นแผนเม่ือศาลใหค้วามเหน็ชอบดว้ยแผนฟืน้ฟกูจิการแลว้

แผนธุรกิจเพื่อการฟื้นฟูกิจการ รายงานฐานะการเงิน

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

	 1.	-	สินทรัพย์	หมุนเวียนของเดือน	กันยายน	2558	จำานวน	1,454	ล้านบาท	มีเงินสดและเงินฝากธนาคารอยู่จำานวน	967.37	ล้านบาท	ใช้ในการ
ดำาเนินงานและบริหารงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ
	 	 	-	สินทรัพย์รวม	เพิ่มขึ้นจากการรับคืนเงินจากวัดพระธรรมกาย	60	ล้านบาท	และเงินรับอื่น	ๆ	แต่เมื่อหักค่าเสื่อมราคาออกแล้วคงเพิ่มสุทธิ			
63.84	ล้านบาท
	 2	หนี้สินรวม	เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยค้างจ่ายของเงินรับฝากและเจ้าหนื้อื่นรวม	38.37	ล้านบาท
	 3	รายได้เดือน	ก.ย.	58	ลดลง	0.29	ล้านบาท	และ	ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น	38.62	ล้านบาท		เป็นผลให้กำาไรสุทธิลดลง	38.91	ล้านบาท

30 ก.ย. 58 31 ส.ค. 58 เพ่ิม/(ลด)

จํานวนสมาชิก สามัญและเอื้ออาทร 53,150                            53,143                            7                                    

สมทบฝากเงิน 3,291                              3,291                              0

4,929,815,734.07            4,865,977,309.74            63,838,424.33                

1,454,471,131.65              1,386,824,367.89              67,646,763.76                  

3,475,344,602.42              3,479,152,941.85              (3,808,339.43)

18,239,328,863.42          18,200,956,467.37          38,372,396.05                

16,787,774,199.20             16,749,405,796.90             38,368,402.30                  

1,451,554,664.22              1,451,550,670.47              3,993.75

(13,309,513,129.35)         (13,334,979,157.63)         25,466,028.28                

รายการ

1.  สินทรัพย์รวม

1.1  สินทรัพย์หมุนเวียน

1.2  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2.  หนี้สินรวม

2.1  หนี้สินหมุนเวียน

2.2  หนี้สินไม่หมุนเวียน

3.  ทุนของสหกรณ์

30 ก.ย. 58 31 ส.ค. 58 เพ่ิม/(ลด)

15,351,774.03                15,642,600.58                (290,826.55)                   

1.1  รายได้ดอกเบี้ยและเงินลงทุน 13,017,125.55                  13,181,977.65                  (164,852.10)                      

1.2  รายได้อื่น ๆ 2,334,648.48                    2,460,622.93                    (125,974.45)                      

(9,193,665.25)                 (47,818,266.82)               38,624,601.57                

2.1  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 39,198,568.76                  39,621,239.59                  (422,670.83)                      

2.2  ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

2.2.1 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ 1,799,739.75                    1,887,237.75                    (87,498.00)                       

2.2.2 ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ ค่าเบี้ยประกันภัย ภาษีโรงเรือน 4,104,520.07                    4,056,244.65                    48,275.42                        

2.2.3 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ 314.00                            770.00                            (456.00)                           

2.2.4 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดทําแผนฟื้นฟู 3,032,973.00                    2,237,120.00                    795,853.00                      

2.2.5 ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น 2,670,219.17                    4,379,121.19                    (1,708,902.02)                   

2.2.6 หนี้สงสัยจะสูญรับคืนเงินยืมทดรอง (60,000,000.00)                 (100,000,000.00) 40,000,000.00

24,545,439.28                63,460,867.40 (38,915,428.12)

หมายเหตุ    : รายงานทางการเงินน้ีเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

รายการ

1.  รายได้

2.  ค่าใช้จ่าย

เอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558

 ตามระเบียบข้อบังคับกรมบังคับคดี เอกสาร
หลักฐานที่เจ้าหนี้สมาชิก หรือผู้รับมอบอำานาจต้องนำา
มาแสดงในวันประชุม
 1. ใบเสรจ็รบัเงนิคา่ธรรมเนยีม ในการยืน่คำาขอ
รับชำาระหนี้ (ใบสีฟ้า ที่เจา้หนา้ที่ออกให้ในวนัยื่นคำาขอ
รับชำาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ)
 2. บัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตน
อื่นที่ออกโดยทางราชการของผู้เข้าร่วมประชุม
 3. กรณีมอบอำานาจ ต้องนำาสำา เนาบัตร
ประชาชนหรอืบตัรแสดงตนทีอ่อกโดยทางราชการของ
เจา้หนี ้(รับรองสำาเนาถกูตอ้งโดยเจ้าหนี)้ แนบมาพรอ้ม
หนังสือมอบอำานาจ ถ้าเจ้าหนี้เป็นนิติบุคคลต้องนำา
สำาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหนังสือ
อื่นใดที่แสดงถึงผู้มีอำานาจกระทำาแทนเจ้าหน้ี (รับรอง

สำาเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้ี) แนบมาพร้อมหนังสือมอบ
อำานาจ
หมายเหตุ
 • ยังมีเจ้าหนี้อีกเป็นจำานวนมากท่ียังไม่ได้ไป
รับสำาเนาการขอรับชำาระหนี้ (ชุดของเจ้าหนี้) พร้อม
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม (ใบสีฟ้า) ที่สหกรณ์ฯ 
คลองจั่น ขอให้เจ้าหนี้ที่ได้ไปยื่นเอกสาร ฟ. 20 ผ่าน
ทางสหกรณ์ฯ ได้เร่งดำาเนินการไปรับด้วย เพื่อใช้เป็น
เอกสารหลักฐานของเจ้าหนี้พร้อมที่จะนำาไปใช้ในการ
แสดงเพื่อเข้าร่วมประชุม
 • ในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่มีใบเสร็จรับค่าธรรมเนียม 
(ใบสฟีา้) เจา้หนีส้ามารถอา้งองิหมายเลขลำาดบัการเปน็
เจา้หนีต้ามทีร่ะบไุวใ้นเลม่แผนฟืน้ฟกูจิการ หรอืทีห่นา้

ซองเอกสารนำาส่งเล่มแผนฟื้นฟูกิจการให้กับเจ้าหนี้
ใบเสร็จรับเงิน (ใบสีฟ้า) เล่มแผนฟื้นฟู ลำาดับเจ้าหนี้รายที่ ซองเอกสารส่งจากสำานักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ช่องที่ 2


