
เดือนพฤศจิกายน 2558

	 วนัที	่21	ธนัวาคม	2558	จะเปน็วนัสำาคญัของกระบวนการฟืน้ฟกิูจการ	
สหกรณเ์ครดิตยเูน่ียนคลองจัน่	จำากัด		คอืการประชมุเจา้หน้ี	เพือ่โหวตแผน
ฟืน้ฟกูจิการฯ	ซึง่เจ้าพนกังานพิทกัษท์รพัย์	จะเป็นผูด้ำาเนนิการประชมุจนแล้ว
เสรจ็	และเปน็ผูจ้ดัทำารายงานผลการประชมุเสนอตอ่ศาลลม้ละลายกลางใน
การไต่สวนแผนฟื้นฟูกิจการฯ	ซึ่งวันนัดไต่สวนแผนฟื้นฟูกิจการฯ	ของศาล
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเป็นผู้แจ้งคำาส่ังศาลให้เจ้าหน้ีทราบในวันประชุมเจ้าหน้ี
	 แผนฟื้นฟูกิจการฯฉบับลงวันที่	7	กันยายน	2558	ทุกท่านได้รับจาก
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วนั้น	 อาจสร้างความไม่พึงพอใจให้กับท่านใน
เร่ืองระยะเวลาการชำาระหนี้ที่ยาวถึง	 26	 ปี	 โดยท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
ระหว่างการชำาระหนี้	ทัง้ทีบ่างทา่นมีภาระเรื่องดอกเบีย้จากเงินที่ทา่นนำามา
ฝากไวก้บัสหกรณ์ฯ	ในสว่นของหุน้กส็รา้งความผดิหวงัใหก้บัทา่นทีเ่ปน็สมา
ชกิฯและอดีตสมาชกิฯ	จากคำาสัง่ของเจา้พนักงานพทัิกษ์ทรัพย	์ทีต่ดัสว่นของ
หุน้ออกจากคำาขอรับชำาระหนี	้(ฟ.20)	กเ็พราะ	หุน้ถอืเปน็สว่นของทนุในการ
ดำาเนินการของสหกรณ์ฯ	 การขอรับชำาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการฯ	 จะต้อง
ดำาเนินการชำาระหนี้ในส่วนของหนี้ที่เกิดจากการรับฝากเงิน	หนี้ทางการค้า
หรอืเกิดจากการทำาธรุกรรมตามปกตขิองสหกรณฯ์	ใหห้มดสิน้กอ่น	ประกอบ
กับการขาดทุนสะสมของสหกรณ์ฯ	 ที่ทำาให้เป็นสาเหตุสำาคัญที่ต้องเข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการฯ	 หุ้นของสมาชิกฯ	 ต้องรับผลการขาดทุนสะสม
ไปด้วย	สิ้นสุดรอบปีบัญชีปี	พ.ศ.	2557	มูลค่าหุ้นได้ถูกประกาศ	ไว้ท้ายงบ
การเงินตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับฯ	มูลค่าต่อหุ้นคือ	-68.11	บาท	ปัญหา
ข้อกฎหมายและมูลค่าที่ติดลบทางบัญชีจากการขาดทุนสะสม	 เป็นปัญหา
ที่ผู้ทำาแผนพยายามแก้ไขให้กับสมาชิกฯ	 ตั้งแต่การตรวจคำาขอรับชำาระหน้ี
ผู้ทำาแผนจึงได้เขียนคำารับรองให้ว่า	 กรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ให้
นำาเอาหุ้นสะสมมาขอรับชำาระหนี้สหกรณ์ฯจะคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ใน
สว่นของหุ้นไวโ้ดยจะกำาหนดไวใ้นแผนฟืน้ฟกูจิการฯ...	ซึง่แผนฟืน้ฟกูจิการฯ
ฉบบัลงวนัที	่7	กันยายน	2558	ได้เขยีนคุม้ครองหุน้ไวใ้นบทที	่6	หุน้	สมาชกิ

และอดีตสมาชิกจะได้รับการปฎิบัติที่เท่าเทียมกันทั้งมูลค่าหุ้นที่สหกรณ์ฯ	
คุ้มครองไว้และการขอถอนคืนเมื่อหมดการขาดทุนสะสม	 เรื่องการไต่สวน
การคัดค้านการขอรับชำาระหนี้	ทั้งที่เจ้าหนี้คัดค้านกันเองโดยกลุ่มเจ้าหนี้	4	
รายและการคัดค้านโดยผู้ทำาแผน	 การไต่สวนของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้
เสรจ็สิน้แลว้	และเจา้พนักงานฯ	กไ็ดท้ยอยสง่คำาสัง่ใหกั้บเจา้หน้ีแลว้	สำาหรับ
ผลการไตส่วนการคคัคา้นของกลุม่เจ้าหน้ีกนัเองน้ัน มไิดม้ผีลใหเ้จา้หน้ีราย
หนึ่งรายใดถูกตัดสิทธิในการขอรับชำาระหนี้เลย แต่ทำาให้สหกรณ์ฯ ต้องรับ
ภาระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กิดขึน้จากการสง่หมายเรยีกผูถ้กูคดัคา้นเพิม่ขึน้ประมาณ 
72,000.บาท และสร้างภาระให้กับผู้ถูกคัดค้านในการเดินทางไปกรมบังคับ
คดี	 คงมีเฉพาะการคัดค้านของผู้ทำาแผนเท่านั้นที่มีผลให้เจ้าหนี้บางรายไม่
ได้รับการชำาระหนี้	ซึ่งถ้าท่านไม่ยอมรับการตัดสินของ	เจ้าพนักงานฯ	ท่าน	
ก็มีสทิธทิีจ่ะยืน่คำาร้องตอ่ศาลลม้ละลายกลางเพือ่ขอใหว้นิจิฉยัชีข้าด	ตอ่ไป	
เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วและท่านมีสิทธิได้รับชำาระหนี้		ผู้บริหารแผนจะชำาระหนี้
ใหท้า่นตามทีก่ำาหนดไวใ้นแผนฟืน้ฟกูจิการฯ	แมก้ารคดัคา้นการขอรับชำาระ
หนี้จะยังไม่แล้วเสร็จ	แต่กระบวนการฟื้นฟูกิจการฯ	ก็ต้องดำาเนินการต่อไป
เพื่อให้สหกรณ์ฯ	กลับมาดำาเนินกิจการได้ตามปกติเช่นเดิมโดยเร็ว	
	 ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาเกือบ	 2	 ปี	 การไม่สามารถเบิกถอน
เงินได้	 กำาลังจะส้ินสุดลง	 เงินที่รวบรวมได้จากการชนะคดีเดือนตุลาคม	
2558	 นอกจากการได้รับเงินจากกองทุนคณะลูกศิษย์วัดพระธรรมกายแล้ว	
สหกรณ์ฯ	ยังได้รับเงินจากประนีประนอมคดี	อีก	157.13	ล้านบาท	ณ ขณะน้ี
สหกรณ์ฯ พร้อมจะชำาระหน้ีท่านตั้งแต่ปีแรกที่ศาลมีคำาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ขอเพียงแต่ท่านไปเข้าร่วมประชุมเพื่อโหวตแผนในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 
ด้วยความสมัครใจของท่านเองการตัดสินใจของท่านจะนำาไปสู่ความสำาเร็จ
ของการฟื้นฟูกิจการฯ	และการได้รับชำาระหนี้	ที่ทุกท่านรอคอย	

ประภัสสร	พงศ์พันธุ์พิศาล
เลขานุการกรรมการบริหาร/ผู้ทำาแผน

ข่าวสารจากผู้จัดทำาแผนฟื้นฟูกิจการ

	 ด้วยเจ้าหนี้/สมาชิก	 จำานวนมากยังมีข้อสงสัยต่อแผนฟื้นฟูกิจการฯ
และได้มีการสอบถามมายังสหกรณ์ฯ	รวมท้ังพูดคุยกันในห้องสนทนาต่างๆ	น้ัน
	 สหกรณ์ฯ	ขอเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน	ดังนี้
 1.	 จำานวนหนี้ของเจ้าหนี้/สมาชิกที่จะได้รับการชำาระหน้ีที่กำาหนดไว้
ในแผนฟ้ืนฟูฯ	 จะเป็นยอดจากเงินฝากเท่าน้ัน	 ไม่รวมดอกเบ้ียและไม่รวมหุ้น
ทัง้น้ีเพราะฐานะทางการเงนิของสหกรณฯ์	มีไม่พอทีจ่ะชำาระดอกเบีย้	ดอกเบีย้
จึงถูกตัดออกจากยอดหนี้ที่จะได้รับชำาระ	 เช่นเดียวกันหุ้นโดยข้อกฎหมายที่
ถอืวา่หุน้เปน็ทนุในการดำาเนนิงานของสหกรณฯ์	ประกอบกบัการขาดทนุสะสม
ที่ทำาให้มีผลกระทบต่อมูลค่าของหุ้น	สหกรณ์ฯ	จึงไม่สามารถที่จะคืนหุ้นให้
กับเจา้หน้ี/สมาชกิทีป่ระสงคจ์ะขอถอนหุน้หรือขอรับชำาระคา่หุน้พร้อมๆ	กับ
การชำาระหนีเ้งนิฝากได	้หุน้จะถกูคุม้ครองไวต้ามแผนในบทที	่6	ซึง่สหกรณฯ์
จะแก้ไขแผนในบทที่6	ให้มีความชัดเจนขึ้น	
 2.	ประมาณการรายรบัจากการดำาเนนิคด	ีซึง่ประมาณไวท้ี	่4,900	ลา้น
บาท	เปน็ประมาณการจากผลการดำาเนินคดีแพง่ซึง่สหกรณฯ์	เปน็โจทก์ในคดี
ที่สำาคัญคือคดีดำาที่	1674		ออ/2557	คดีดำาที่	พ.4462/2557,	พ.3628/2557	
คดดีำาทีพ่.590/2558	คดฟี.20/2557(คดสีาขาแดง	ฟ.10/2558)	คดทีัง้หมดอยู่
ในระหวา่งการพจิารณาของศาล	มลูคา่ของคดคีรบตามจำานวนความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ฯ	แต่การประเมินว่าจะได้รับชำาระหนี้เพียง	4,900	ล้าน
บาทหรือประมาณ	 30%	 ของความเสียหายพิจารณาจากคุณภาพของทรัพย์
ที่ขอคุ้มครองไว้ในคดี	และขณะนี้	สหกรณ์ฯ	ได้รับชำาระหนี้จากผลของการ

ฟ้องคดีข้้างต้นแล้วเกือบ	 800	 ล้านบาทซ่ึ่ึงเงินจำานวนนี้	 สหกรณ์ฯ	 เตรียม
ไว้เพื่อชำาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้/สมาชิกในปีแรกของการฟื้นฟูกิจการ	ประมาณ
การรายรับจากการดำาเนินคดีตามแผนมิได้นำาส่วนของคดีอาญาจากดีเอสไอ
ที่ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาของอัยการมาทำาประมาณ
การรายรับจากการดำาเนินคดีแต่อย่างใด
 3.	การประเมินราคาตกึย	ูการทำาประมาณการทางการเงนิโดยเฉพาะ
การตรีาคาหลกัทรัพย	์จำาเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งใชบ้รษิทัทีข่ึน้ทะเบยีนไว้กบั	กลต	
เป็นผู้ประเมิน	ทั้งนี้เพื่อการยอมรับของสถาบันการเงิน	หรือบุคคลภายนอก
ต่อแผนฟื้นฟู	และราคาที่ประเมินจะเป็นราคาอ้างอิงต่ำาสุดหากต้องขายตึกยู	
ถ้าจำาเป็น	 ซึ่งเมื่อถึงเวลาท่ีจำาเป็นต้องขาย	 ผู้บริหารแผนจะต้องขออนุญาต	
ต่อศาลล้มละลายกลางก่อน	 ถ้าสถานการณ์เป็นไปตามคาดหมาย	 กล่าว
คือเส้นทางรถไฟฟ้าผ่านถนนศรีนครินทร์	 มูลค่าของตึกยูก็ควรเพิ่มขึ้นกว่า
ราคาประเมินหรือมีผู้ต้องการซื้อหลายราย	ก็เป็นโอกาสของสหกรณ์ฯ	ที่จะ
ได้ราคามากกว่าราคาประเมิน	 ราคาประเมินของตึกยูตามที่นำามาใช้ในการ
ทำาประมาณการทางการเงิน	จึงมิใช่เรื่องหลอกลวงที่จะทำาให้เจ้าหนี้/สมาชิก
กลัวที่จะล้มละลายแต่อย่างใด
	 สหกรณ์ฯ	ในฐานะผู้ทำาแผนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	เจ้าหนี้/สมาชิกจะมี
ความเข้าใจต่อคำาชี้แจงข้างต้น	และหากยังมีความไม่เข้าใจในเรื่องใดที่เกี่ยว
กับแผนฟื้นฟู	สหกรณ์ฯ	พร้อมที่จะชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง	จนกว่าจะ
ถึงวันประชุมเจ้าหนี้เพื่อลงมติแผน

ชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิกเจ้าหนี้ต่อแผนฟื้นฟูกิจการในกระแสสังคม

คำาถาม-คำาตอบ ไขข้อข้องใจ

Sticker ที่อยูสมาชิก

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

facebook : สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

หากทานไมสะดวกในการรับวารสารหรือตองการ
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วารสารสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 5

1.	อยากทราบความคืบหน้าของการฟื้นฟูกิจการ
	 ตอบ ความคืบหน้าของการฟื้นฟูกิจการถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ 
อยูใ่นขัน้ตอนของเจ้าพนกังานพทิกัษท์รัพยพ์จิารณาคำาคดัคา้นและขอ้
โตแ้ย้งของสมาชกิเจา้หนีแ้ละสหกรณฯ์ ตอ่ยอดการชำาระหนีแ้ผนฟืน้ฟู
กิจการ และการเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุมเจ้าหนี้พิจารณาลง
มติแผนฟื้นฟูกิจการในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558
2.การคัดค้านสมาชิกเจ้าหน้ีโดยสมาชิกเจ้าหนี้ด้วยกันเองและโดย
สหกรณ์ฯ	มีความคืบหน้าและผลสรุปอย่างไรบ้าง
	 ตอบ	การไตส่วนของเจ้าพนกังานบังคบัคดีได้เสร็จสิน้แลว้ กรณี
เจ้าหน้ีสมาชิกคัดค้านกันเองนั้นมิได้มีผลทำาให้เจ้าหนี้รายหน่ึงรายใด
ถูกตัดสิทธิ์ คงมีเฉพาะการคัดค้านของผู้ทำาแผนเท่านั้นที่มีผลให้เจ้า
หน้ีสมาชิกบางรายไมไ่ด้รบัการชำาระหนีต้ามทีต่อ้งการซึง่เจ้าพนกังาน
บังคับคดีได้ทยอยส่งคำาสั่งให้กับเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
3.	สมาชิกทุกคนควรจะส่งค่าหุ้นต่อเพราะอะไร
	 ตอบ	 หุ้นคือทุนของสหกรณ์ตามข้อบังคับสหกรณ์ที่กำาหนดให้
สมาชิกถือหุ้นเมื่อแรกเข้าอย่างน้อย 10 หุ้น (100 บาท) และต้องซื้อ
สะสมทุกๆ เดือนๆ ละอย่างน้อย 10 หุ้นตลอดไป การฟื้นฟูกิจการมี
วตัถปุระสงคท์ีส่ำาคญัคอืการใหก้จิการของสหกรณฯ์ ยงัคงดำาเนนิตอ่ไป 
การส่งค่าหุ้นคือการเพ่ิมทุนให้กับสหกรณ์ฯและหุ้นที่เพิ่มขึ้นจะนำาไป
ลงทุนนำาผลประกอบการมาชำาระหนี้และจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก
ผูถ้อืหุน้ในแผนฟืน้ฟกูจิการ สมาชกิผูถ้อืหุน้จะไดร้บัการคุม้ครองยอด
จำานวนหุ้นตามมูลค่าที่ซื้อไว้พร้อมรับปันผลไม่เกินร้อยละ 2 สำาหรับ
หุ้นเดิม และร้อยละ 3 สำาหรับหุ้นใหม่
4.	 อยากทราบความคืบหน้าของการดำาเนินคดีฟ้องอดีตผู้บริหาร
สหกรณ์ฯ	และพวก
	 ตอบ	 การดำาเนินคดีอาญา DSI ได้ดำาเนินการสอบสวนและ
สรุปสำานวนมีความเห็นให้สั่งฟ้องแล้ว 3 คดี และอยู่ในกระบวนการ
สอบสวนคดีฟอกเงินอีก 3 คดี
 1. คดี 146/2556 (ร่วมกันยักยอกทรัพย์) มูลค่า 13,334 ล้าน
บาท ผูก้ระทำาความผดิ 4 ราย ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างอยัการพจิารณาสง่ฟอ้ง
 2. คดี 63/2557 (ฉ้อโกงประชาชน) มูลค่า 6,866 ล้านบาท
ผู้กระทำาความผิด 12 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างอัยการพิจารณาส่งฟ้อง

 3. คด ี64/2557 (ยกัยอกทรพัย)์ มลูคา่ 27.6 ลา้นบาท ผูก้ระทำา
ความผิด 1 ราย (อยู่ระหว่างคุมขัง) อัยการส่งฟ้องแล้ว ศาลนัดสืบ
พยานโจทก์เดือนมีนาคม 2559
 4. คดีฟอกเงิน 3 คดี เลขที่ 68/2558,70/2558 และ 99/2558 
อยู่ระหวา่งการสอบสวนขอ้เท็จจรงิโดย DSI คาดวา่จะมกีารสรปุสำานวน
ภายในปลายปี 2558
5.	ถ้าหากสมาชกิเจา้หน้ีเหน็ดว้ยกับการฟืน้ฟกิูจการแลว้	แตไ่มไ่ปรว่ม
ประชุมพิจารณาลงคะแนนแผนฟื้นฟูกิจการ	ในวันที่	21	ธันวาคม	58
ได้หรือไม่
	 ตอบ	สมาชิกเจ้าหนี้ควรไปร่วมประชุมพิจารณาและลงคะแนน
เสียงของท่านตามสิทธิและหน้าท่ี ซึ่งทุกๆ คะแนนเสียงจะมีความ
สำาคัญต่ออนาคตของสมาชิกและ สคจ. แต่หากว่าสมาชิกเจ้าหน้ีไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ท่านมอบอำานาจให้ผู้อื่นเข้าประชุม
และลงคะแนนเสียงแทน โดยทำาหนังสือมอบอำานาจตามแบบฟอร์ม
ของกรมบังคับคดีที่สามารถขอรับได้ที่สหกรณ์ฯ คลองจั่น
6.	 เพราะเหตุใดจึงยังมีกลุ่มสมาชิกเจ้าหนี้คัดค้านการดำาเนินการเพื่อ
การฟื้นฟูกิจการ
	 ตอบ	 เป็นเรื่องปกติที่มีมุมมองและความคิดต่างกันในกลุ่ม
องค์กรขนาดใหญ่มีสมาชิกจำานวนมาก โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับเรื่องผล
ประโยชน์ทางการเงิน การคัดค้านท่ีเกิดข้ึนอาจจัดได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
 1. กลุ่มอดตีผู้บรหิารเก่าทีเ่ก่ียวขอ้งกับการถูกดำาเนนิคดทีจุรติที่
พยายามให้คดีความยืดยาวหรือยกเลิกไป
 2. กลุม่เจา้หนีท้ีฟ่อ้งสหกรณฯ์ ใหช้ำาระหนีแ้ละมคีำาบงัคบัคดซ่ึีง
มคีวามคดิวา่จะไดร้บัการชำาระหนีก่้อนเจา้หนีร้ายอืน่ๆ หากสหกรณฯ์
ไมส่ามารถเขา้สูก่ารฟ้ืนฟกิูจการเมือ่ศาลยกเลกิคำาสัง่การฟืน้ฟกูจิการ
 3. กลุ่มเจ้าหน้ีท่ียังไม่เข้าใจและไม่ยอมรับข้อจำากัดทางการ
เงินและแนวทางการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ฯ ซึ่งอาจไม่เชื่อถือคณะ
กรรมการผู้ทำาแผนหรือยอมรับไม่ได้กับระยะเวลาการฟื้นฟูที่อาจจะ
ยาวนานถึง 26 ปี
 แตโ่ดยสรปุแลว้คณะกรรมการผูท้ำาแผนอยากใหส้มาชกิเจา้หนี้
ได้โปรดคิดพิจารณาด้วยเหตุและผล แล้วไปร่วมลงคะแนนตามสิทธิ์
ของทา่นเพือ่เปน็การตัดสินใจอนาคตของทา่นและสหกรณฯ์ คลองจัน่



	 ในวารสารฉบับก่อนเราได้ทำาความเข้าใจกับภาพกว้างๆ	ของแผนธุรกิจที่จะใช้ในการดำาเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการกันแล้ว	โดยมีแผนธุรกิจ
พื้นฐานที่เป็นหลักในการสร้างรายได้จากการนำาเงินหมุนเวียนภายในของ	สคจ.เองและเงินทุนหมุนเวียนก้อนใหม่	(ที่ผู้บริหารแผนจะกู้ยืมผ่านภาครัฐ)	
มาปล่อยกู้ให้สมาชิกและสหกรณ์ต่างๆ	ซึ่งได้ประมาณการไว้ว่าจะมีรายรับเบื้องต้นปีละ	500	ล้านบาท	ในฉบับนี้เราจะมาขยายความต่ออีก	2	แผน
คือ แผนธุรกิจสร้างรายได้จากทรัพย์สินของ สคจ.	และ	แผนสร้างรายได้จากการทำาธุรกิจใหม่

 1.	แผนธุรกิจสร้างรายได้จากทรัพย์สินของ	สคจ.	ก่อนอื่นจะแสดงโครงสร้างทรัพย์สินทั้งสิ้นของ	สคจ.	ดังนี้

สินทรัพ
อ่ื

โครงสรางทรั

สินทรัพยหมุนเวียน
อ่ืนๆ 60 

พยไมหมุนเวียน
นๆ 147 

ท่ีดิน อาคาร 1,461 

รพัยสนิ ณ สิ้น ก.ย
หนวย: ลานบ

เงินลงทุนระยะยาว
(หุน) 335 

ย. 58 (โดยประมา
บาท

ดอกเบ้ียเงินใหกูค
54 

ทรัพยสนิ
1

าณ)

เงินสด เ

เงินให

คางรับ

นรอจําหนาย
118 

เงินฝากธนาคาร
961 

หกูยืมแกสมาชิก
1,795 

 

แผนธุรกิจเพื่อการฟื้นฟูกิจการ

 ดังจะเห็นได้ว่าทรัพย์สินหลักๆ	ของ	สคจ.	มีอยู่	2	ประเภท	คือ
อยู่ในรูปของจำานวนเงิน	 และในรูปของทรัพย์สินท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย์
ได้แก่ที่ดิน	 อาคารต่างๆ	 โดยแผนสร้างรายได้จะเน้นการจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักซึ่งได้แก่ที่ดินและอาคารยู
ทาวเวอร์	อาคารร่มเกล้า	ที่ดินเปล่าที่แพรกษา	และทรัพย์สินรอจำาหน่าย
ที่เป็นที่ดิน	 อาคารสำานักงาน	 ท่ีพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ตามจังหวัด
ต่างๆ	 (ทั้งน้ียังไม่รวมถึงท่ีดิน	 ส่ิงปลูกสร้างท่ีจะได้รับจากการดำาเนินคดี
ติดตามทรพัย์อีกจำานวนหนึง่ทีท่ยอยรบัเขา้มาเมือ่คดสีิน้สดุหรอืบรรลผุลใน
การเจรจาไกลเ่กลีย่จนไดร้บัชำาระหนีแ้ลว้)	ในการสรา้งรายไดจ้ากทรพัย์สนิ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์นี้มีแนวทางดำาเนินการอยู่	2	แนวทาง	คือ

 1.1	ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและศักยภาพสูง	ทรัพย์สินส่วนนี้จะเน้น
ในการหาผลประโยชนจ์ากการเปดิใหเ้อกชนหรอืหนว่ยราชการเชา่ใชพ้ืน้ที	่
โดย	สคจ.	จะมรีายไดจ้ากคา่เชา่ในอตัราตลาด	เชน่	ทีด่นิอาคารยทูาวเวอร	์
อาคารร่มเกล้า

 1.2	ทรพัยส์นิท่ีมผีลตอบแทนทางธรุกจินอ้ยแตค่า่ใชจ้า่ยดแูลรกัษา
สงูทรพัยส์นิสว่นนี	้เป็นท่ีดนิอาคารผนืเลก็ทีก่ระจายอยูต่ามชานเมอืง	และ
จงัหวดัต่างๆ	ซึง่เราจะพจิารณาเพือ่หาความเหมาะสมเปรยีบเทยีบกบัคา่ใช้
จ่ายการดูแล	ค่าเสื่อมของทรัพย์สิน	ซึ่งจะนำาไปสู่การตัดสินใจขาย	ให้เช่า
ซื้อหรือการลงทุนธุรกิจในลักษณะใดๆ	ที่สมควรต่อไป
	 จากการประมาณการทางการเงินในแผนฟื้นฟูกิจการ	 สคจ.	 จะ
มีรายรับจากการดำาเนินการตามแนวทางดังกล่าวระหว่าง	 70-100	 ล้าน
บาทต่อปี	 ซึ่งเป็นบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารแผนท่ีจะต้องระดมสมอง
และทรัพยากรต่างๆ	 เข้ามาจัดทำาแผนธุรกิจในรายละเอียดในการบริหาร	
จัดการ	 และกำาหนดกลยุทธการตลาดเพ่ือนำาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
ไม่ต่ำากว่ากว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ

 2.	แผนสรา้งรายได้จากการทำาธรุกจิใหม ่นบัเปน็ไพใ่บสำาคัญ	ในการ
เขยีนแผนฟืน้ฟกูจิการไดร้ะบใุห	้สคจ.	โดยผูบ้รหิารแผนตอ้งแสวงหาธรุกิจ
การลงทุนในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อสร้างรายได้เสริม	 ธุรกิจใหม่เป็นแนวคิดที่

กวา้งและไมก่ำาหนดกรอบในขอบเขตการดำาเนนิการ	ในทีน่ีจ้ะกลา่วใหง้า่ย
ในการทำาความเข้าใจก็คือ	การลงทุนของ	สคจ.	มี	2	ลักษณะอีกเช่นกัน

 2.1	ลงทุนด้วยเม็ดเงินและทรัพย์สินของ	สคจ.	การลงทุนนี้จะเป็น
การลงทุนและดำาเนินกิจการเองทั้งหมด

 2.2	 ร่วมลงทุนกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์อื่น	 ผู้ลงทุนเอกชน
	 ซึ่งจะเป็นรูปแบบการลงทุนที่น่าจะเป็นไปได้มากสำาหรับ	สคจ.	คือ
การนำาเอาทรัพย์สินมาลงทุนเนื่องจากเราเองขาดสภาพคล่องทางการเงิน	
โดยหาผู้ลงทุนภายนอกที่มีเงินทุนมาร่วมกันจัดทำาโครงการ	 ผลกำาไรที่ได้
แบง่ปนักนัตามสดัสว่นการลงทนุ	หรอือาจทำาอยา่งการรถไฟใหห้า้งเซนทรลั
ลาดพร้าวเช่าพื้นที่	 แล้วแต่วิธีใดจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าโดยเรายังคงมี
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินนั้น	 จะเห็นว่าทางเลือกในการลงทุนนั้นเป็นไปได้หลาย
ทางและขึน้อยูกั่บพืน้ที	่ทำาเล	ลกัษณะทรพัยส์นิของเราเอง	จงึจะตอ้งมกีาร
ศกึษาความเปน็ไปไดข้องแต่ละโครงการอยา่งละเอยีดรอบคอบและตดัสนิ
ใจบนหลักการถือผลประโยชน์ของ	สคจ.	และสมาชิกเป็นสำาคัญ
	 โอกาสที	่สคจ.	จะจดัสรรเงนินำาไปลงทนุเองหรอืรว่มกบัผูอ้ืน่กม็คีวาม
เป็นไปได้หากเป็นโครงการที่เหมาะสมกว่าการปล่อยกู้	(ซึ่งก็มีความเสี่ยง)	
แตท่ัง้นี	้สคจ.จะตอ้งรกัษาสดัสว่นการลงทนุใหด้	ีไม่กระทบตอ่ผลประกอบ
การปกติและที่สำาคัญต้องไม่กระทบต่อแผนการชำาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้	
	 คำาตอบของไพใ่บสำาคญันีจ้ะมก็ีตอ่เมือ่เริม่เขา้สู่กระบวนการบรหิาร
แผนแล้ว	ผู้บริหารแผนจะเป็นผู้ให้ความกระจ่างชัดและโปร่งใส	จริงใจใน
การเลอืกสรรโครงการลงทนุทีส่รา้งรายไดเ้พิม่แก	่สคจ.	ซึง่รายไดส้ว่นทีจ่ะ
มาจากการลงทนุใหม่นีไ้ม่ไดน้ำามารวมไวใ้นแผนการเงินในการฟืน้ฟกิูจการ
ด้วย ฉะนั้นหากมีรายได้ดังกล่าวเกิดข้ึนเท่าใดก็จะเป็นส่วนที่นำามาชำาระ
หนี้ได้มากข้ึนและเร็วข้ึนกว่าแผนอย่างแน่นอน	 แต่ก็มีโอกาสที่จะขาดทุน
เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง	 เราต้องการเงินมากขึ้น	 เร็วขึ้นก็ต้องเสี่ยง	
ทั้งนี้ทั้งนั้นการบริหารงานต้องถือหลักธุรกิจและเศรษฐศาสตร์คือต้องการ
กำาไรมากที่สุดเท่าที่ทำาได้	 แต่หากจะขาดทุนก็ต้องทำาให้ขาดทุนน้อยที่สุด	
(Maximize	Profit	/	Minimize	Loss)

โรงแรมโฟรวิงส

ความแตกต่างระหว่างหุ้น (เจ้าของ) กับเงินฝาก (เจ้าหนี้)
	 หุ้นถือเป็นเงินลงทุนท่ีอาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก	ผลตอบแทน
จากหุน้เรยีกวา่เงนิปนัผล	จะไดม้ากหรอืนอ้ยขึน้กบัผลประกอบการซึง่ในชว่ง
เวลาที่ผ่านมาหลายๆ	 ปี	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	 จ่ายในอัตรา
10%	 มาตลอด	 ท่านใดที่ลงหุ้นมาเกิน	 10	 ปี	 ก็ถือว่าได้ผลตอบแทนเกิน	
100%	 แล้ว	 ส่วนใหญ่แล้วเงินที่ลงไว้ในหุ้นจะเป็นเงินลงทุน	 (เงินเย็น)	 ที่
ไม่ได้คิดว่าจะถอนออกมาใช้จ่าย	แต่เพียงต้องการผลตอบแทนนำาไปใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน	
	 หุน้มโีอกาสไดผ้ลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝากตา่งๆ	เพราะเงนิฝากถกู
กำาหนดอตัราดอกเบีย้ไวเ้ฉพาะ	เชน่	5.5%	หรอื	3%	ไมไ่ดอิ้งกบัผลประกอบ
การอย่างหุ้น	กรณีผลประกอบการสูงกำาไรมากปันผลหุ้นก็สูงตาม	แต่หาก
กำาไรน้อยปันผลหุ้นก็ต่ำาจึงนับว่าหุ้นมีความเส่ียงในการลงทุน	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อผลประกอบการปรากฏว่าขาดทุน	
หลักปฏิบัติทั่วไปของการคิดมูลค่าหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
	 •	เม่ือธรุกิจใดขาดทนุตดิตอ่กันมากกวา่	1	ป	ีจะปรากฏยอดขาดทนุ
สะสมในรายงานแสดงฐานะการเงิน	ขาดทุนสะสมจะอยู่ในส่วนของทุนใน
งบแสดงฐานะการเงนิ(หรอืงบดลุเดมิ)	ซึง่จะตอ้งนำาไปปรบัมลูค่าของหุน้ให้
ต่ำากว่ามูลค่าจริง	เช่น	ปกติมูลค่าหุ้น	10	บาท	เมื่อปรับด้วยขาดทุนสะสม	
และหักด้วยหนี้สินแล้ว	แล้วอาจเหลือเพียง	8	บาท	,	5	บาท	หรือติดลบ	2	
บาท	(-2)	หรือติดลบ	68	บาท	(-68)
	 •	 กรณีมีขาดทุนสะสมสูงกว่ากำาไรของปีถัดไปจะจ่ายปันผลไม่ได้	
เพราะต้องนำากำาไรไปหักชดเชยส่วนขาดทุนท่ีมีอยู่มากกว่าจนกว่าจะหมดไป
ข้อยืดหยุ่นผ่อนปรนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติช่วงฟื้นฟูกิจการ
	 •	 ให้คงมูลค่าหุ้นไว้ตามมูลค่าท่ีชำาระแล้วโดยไม่นำายอดขาดทุน
สะสมไปปรับลดมูลค่าหุ้นเมื่อหุ้นยังอยู่ในสหกรณ์
	 •	กรณชีว่งฟืน้ฟกูจิการ	ผอ่นผนัวา่หากมกีำาไรประจำาปใีดกต็ามเกดิ
ขึน้ในปีนัน้ๆ	สามารถจา่ยเงนิปนัผลหุน้เดมิไมเ่กนิ	2%	ตลอดทุกปท่ีีมกีำาไร
เพราะไม่ต้องนำากำาไรนี้ไปหักลดยอดขาดทุนสะสมที่มีมากกว่า	 ซึ่งหากนำา
ไปหักกำาไรก็จะหมดไปและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
	 •	 ส่วนกำาไรที่คงเหลือหลังปันผลแล้วเมื่อหักกลบกับขาดทุนสะสม
ก็จะทำาใหส้ว่นของขาดทนุสะสมลดลงตามลำาดับซึง่มีผลใหมู้ลคา่หุน้สงูขึน้	
เชน่	กรณทีีเ่คยตดิลบอยู	่68	บาท	(-68)	ก็อาจดีขึน้เปน็ตดิลบ	60	บาท	55	บาท
50	บาท......	หรือขึน้มาเปน็	2	บาท	5บาท	และ	10	บาท	ตามมูลคา่ทีซ่ือ้ในทีส่ดุ

สิ่งที่สมาชิกควรคิดพิจารณาเรื่องการส่งหุ้น
	 จากหลักการปฏิบัติทั่วไปที่กล่าวมาข้างต้น	 ท่านก็ทราบแล้วว่าใน
ภาวะที่สหกรณ์มีขาดทุนสะสมจำานวนมหาศาลถึง	 18,000	 ล้านบาทเศษ	
สหกรณ์จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เลย	 แต่ในช่วงฟื้นฟูกิจการตาม
แผนฟื้นฟูฉบับนี้กำาหนดให้จ่ายเงินปันผลได้กรณีที่ปีนั้นๆ	มีกำาไร	โดยจ่าย
ให้จากหุ้นเดิมไม่เกิน	2%	เพราะมีการผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษซึ่งนับว่าแผน
นี้ได้ดูแลช่วยเยียวยาความเดือดร้อนของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก	ซึ่งหากจะ
กลา่ววา่การจ่ายปนัผลดังกลา่ว	เปรียบแลว้กเ็หมอืนกบัว่าท่านไดหุ้น้คืนปลีะ
2%	 ก็น่าจะได้	 และท่านก็ยังคงมีจำานวนหุ้นเดิมอยู่เต็มจำานวนเดิมเพื่อ
คำานวณเงินปันผลได้ทุกปี	ซึ่งอัตราผลตอบแทน	2%	ที่เรียกว่าปันผลนี้ท่าน
ทราบหรือไม่ว่าเป็นผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาของ
ธนาคารพาณิชย์ในขณะนี้
	 จากการวเิคราะหค์วามเปน็ไปได้		การสง่หุน้ใหมข่องสมาชกิในชว่ง
ฟื้นฟูกิจการจากเจ้าหนี้ที่ขอรับชำาระหนี้จำานวน	18,000	รายเศษ	สหกรณ์ฯ
ประมาณวา่จะไดเ้งนิค่าหุน้ใหมม่ากสดุไมเ่กินเดอืนละ	2	ลา้นบาทหรือปลีะ	
24	ลา้นบาท	ในขณะทีป่ระมาณการกระแสเงนิสดชำาระหนีใ้นแผนสหกรณฯ์
ต้องจ่ายปันผลของหุ้นเดิมสูงกว่าถึง	 92.7	 ล้านบาทต่อปี	 โดยเริ่มจ่ายได้
ตัง้แตป่	ี2559	เมือ่เปน็เชน่นีก้ส็ะทอ้นใหเ้หน็วา่สหกรณฯ์เป็นฝา่ยใหม้ากกวา่
เป็นฝ่ายรับ	คือจ่ายปันผลให้สูงกว่าสำาหรับเงินหุ้นใหม่ที่รับเพิ่มซึ่งเป็นการ
นำาแนวคดิตามเจตนารมณ์ของระบบสหกรณท์ีม่กีารชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัมา
ปรับใช้ในแผนฟื้นฟูกิจการ
	 ประการสุดท้ายสมาชิกท่ีมีหุ้นส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหนี้เงินฝากอีก
สถานะหนึ่งในรายเดียวกัน	 การชำาระหน้ีคืนตามแผนจะเดินไปได้ตลอด
รอดฝั่งไหม	เชื่อว่าสมาชิกต้องการให้การชำาระหนี้ตามแผนสามารถปฏิบัติ
ไดจ้รงิตลอดตามแผน	ฉะนัน้ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่นของสหกรณฯ์	ไมว่่า
จะเป็นสมาชิก	เจ้าหนี้	ผู้บริหารแผน	กรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมตรวจบัญชี
สหกรณ	์ตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั	ในฐานะสมาชิกกเ็พยีงสง่หุน้ใหม่
ขัน้ต่ำาเพยีงเดือนละ	100	บาท	ทา่นกจ็ะไดร้บัผลตอบแทนจากทัง้หุน้เดมิไม่
เกินร้อยละ	2	และหุ้นใหม่ร้อยละ	3	นอกจากนั้นเงินหุ้นที่ส่งกับสหกรณ์ฯ	
เมื่อสหกรณ์ฯนำาไปหาผลประโยชน์ทางธุรกิจก็จะกลับมาเป็นประโยชน์คือ
ปันผลและสะสมเป็นเงินชำาระหนี้เงินฝากให้กับสมาชิกในที่สุด	 อย่างน้ีก็
เรียกได้ว่า	 สมาชิกที่ส่งหุ้นประจำาจะได้อานิสงฆ์จากหุ้นที่ส่งอย่างคุ้มค่า
เป็นที่สุดแล้ว

ทำาไมเราจึงควรส่งหุ้นต่อไป

ขอเชิญประชุมเจ้าหนี้เพื่อการลงคะแนน
รับรองแผนฟื้นฟูกิจการ

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

ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

หากไม่สามารถไปร่วมประชุมไดต้้องมอบอำานาจ
ให้ผู้แทนเข้าประชุมและใช้สิทธิแทนท่าน

ตามเอกสารที่กรมบังคับคดีส่งให้ท่าน


