
2554-2556 : - ตรวจพบข้อบกพร่องของการบริหารดำาเนินงานของอดีตประธาน คกก. 
           และเจ้าหน้าที ่สคจ. มกีารเบกิจา่ยเงนิ การลงบญัชกีารเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ
        สคจ. โดยมิชอบ ทำาให้ สคจ. เสียหายกว่า 17,000 ล้านบาท

        - สมาชิกและสหกรณ์ต่างๆ ท่ีนำาเงินมาฝาก ลงหุ้นท่ี สคจ. เบิกถอนเงินไม่ได้

         - ความเช่ือถือ ศรัทธา ความเช่ือม่ันในระบบสหกรณ์เสียหาย ยากเกินแก้ไข
        และเยียวยา 

2559 :       - เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 21 มกราคม 2559 ศาลล้มละลายกลางให้ความเห็นชอบ
        ด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จำากัด ซ่ึงถือเป็น
        สหกรณ์รายแรกที่ได้รับความเห็นชอบในการฟื้นฟู

          - การฟ้ืนฟูกิจการเร่ิมข้ึนแล้ว ผลของความสำาเร็จในการฟ้ืนฟูกิจการไม่เพียงแต่
      จะเป็นการแก้ไข และเยียวยาปัญหาทางการเงินของสมาชิกและสหกรณ์เจ้าหน้ี
          แต่จะเป็นการกลับสู่ศรัทธา ความเช่ือมั่น ของระบบสหกรณ์ไทย

        - ความสามัคคี ความเสียสละ และความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย มีส่วนสำาคัญ
        ยิ่งในการฟื้นฟูกิจการนี้ มิใช่เพียงคำ�สั่งเห็นชอบ เร�ต้องช่วยกัน

2557-2558 : - จากหนึ่งสู่การรวมเป็นกลุ่มสมาชิก “เพื่อนช่วยเพ่ือน” ระดมความคิด
        ความสามัคคี ดิ้นรน ไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมให้ สคจ. ล้มละลาย เร�ต้อง
        ฟื้นฟูกิจก�ร คกก. 30 ได้รับเลือกตั้ง เมื่อ 23 มีนาคม 2557

      - ฝันเริ่มเป็นจริง มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่ื่อ 7 สิงหาคม 2557 
          กฎกระทรวงถูกแก้ไขให้กิจการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เป็นกิจการท่ีสามารถ
         ฟื้นฟูได้ ตาม พรบ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483

         - 21 ธันวาคม 2558 การประชุมเจ้าหน้ีของ สคจ. มีมติด้วยคะแนน 83.57%
        รับรองแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
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เดือนกุมภาพันธ์ 2559
1.ศาลลม้ละลายมคีำาสัง่เหน็ชอบดว้ยแผนฟืน้ฟกูจิการแลว้ สคจ.จะดำาเนนิ
การอย่างไรต่อไป
ตอบ : เมือ่ศ�ลเหน็ชอบในแผนฟืน้ฟกูจิก�รแลว้ คกก.ผูบ้รหิ�รแผนไดเ้รง่
ดำ�เนินก�รใน 2 ง�นหลัก
 • ก�รชำ�ระหนี้ ดำ�เนินก�รต�มที่กำ�หนดในแผนฟื้นฟูของเจ้�หนี้
แต่ละกลุ่มจำ�นวน 12 กลุ่ม โดยเป็นไปต�มยอดหนี้และกำ�หนดเวล�
 • ก�รห�ร�ยได้ ดำ�เนินธุรกิจ เร่งรัดติดต�มทรัพย์คืนและฟ้อง
ดำ�เนินคดี
2.จะเริ่มมีการชำาระหนี้งวดแรกเมื่อไหร่ เป็นจำานวนเท่าไร
ตอบ : แผนก�รชำ�ระหนี้และจ่�ยเงินปันผล แบ่งเป็น 2 ส่วน
 • ชำ�ระหนี้เงินฝ�กงวดแรกในเดือนมิถุน�ยน 2559
 • จ่�ยเงินปันผลของปี 2558 งวดเดียวภ�ยในเดือนมิถุน�ยน
3.สมาชกิท่ีตอ้งการทำาธรุกรรมทางการเงนิโดยการโอนผา่นธนาคารใหก้บั 
สคจ. สามารถเลือกแบบวิธีใดบ้าง
ตอบ : (1) แบบโอนแล้ว โทร. แจ้ง 
 (2) แบบโอนแลว้ไมต่อ้งโทร. แจง้ แตต่อ้งใช ้Bill Payment Pay-in
ฟอร์มของสหกรณ์ฯ ส�ม�รถด�วน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์์สหกรณ์ฯ www.cukj.or.th
หรือที่ 02-022-7900 (ต้องก�รให้ Fax เอกส�รไปให้)
 หม�ยเหตุ : กรณีที่จะมีก�รโอนจ่�ยค่�หุ้นล่วงหน้� ขอให้ทำ�แบบ
ระบบโอนแล้วโทรแจ้งและเข้�บัญชีประเภทออมทรัพย์เท่�นั้น

4.สมาชิกที่ขาดส่งหุ้นจะสามารถกลับมาส่งหุ้นได้ถึงวันที่เท่าไหร่ตาม
เงื่อนไขในแผนฟื้นฟูกิจการท่ีกำาหนด 30 วัน นับแต่วันท่ีศาลล้มละลาย
เห็นชอบในแผน
ตอบ : นับ 30 วันจ�กวันที่ศ�ลมีคำ�สั่งเห็นชอบ คือวันที่ 21 มกร�คม 

2559 จะครบกำ�หนดในวันท่ี 19 กุมภ�พันธ์ 2559 สม�ชิกควรจะเร่ง
ดำ�เนินก�รภ�ยในกำ�หนดเวล�นี้เพื่อรักษ�สิทธิ์ให้ได้รับเงินปันผลจ�กหุ้น
ทุนเดิมและหุ้นทุนใหม่ 
5.ไม่ได้ส่งหุ้นสม่ำาเสมอ ส่งบ้างไม่ส่งบ้าง และไม่ได้ส่งหุ้นมานานพอ
สมควรจะขาดสมาชกิภาพหรอืไม ่แล้วจะตอ้งปฏบิตัอิย่างไรเพือ่ใหม้สีทิธิ์
รับเงินปันผล
ตอบ : จัดแบ่งคำ�ตอบออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อกลับม�มีสม�ชิกภ�พ ดังนี้ 
 (1) ข�ดส่งหุ้นไม่เกิน 2 ครั้ง (จะติดต่อกันหรือไม่ก็ต�ม) สม�ชิก
กลุม่นีส้�ม�รถกลบัม�สง่หุน้ต�มปกตทิกุๆ เดอืน เดอืนละอย�่งน้อย 10 หุน้
(100 บ�ท) 
 (2) ข�ดสง่หุน้เกินกว�่ 3 เดอืนตดิตอ่กัน สม�ชกิกลุม่นีจ้ะตอ้งกลบั
ม�ส่งหุ้นเริ่มแรกอย่�งน้อยเป็นจำ�นวน 30 หุ้น (300 บ�ท) ซึ่งเทียบเท่�
กับจำ�นวน 3 เดือน และส่งหุ้นต�มปกติทุกๆ เดือน เดือนละอย่�งน้อย 
10 หุ้น (100 บ�ท) 
 (3) ข�ดส่งหุ้น เพร�ะมีก�รฟ้องคดี สคจ. มีคำ�พิพ�กษ�ให้ล�ออก
หรอืมคีำ�คดัค�้นของสคจ.ในก�รชำ�ระหนี ้สม�ชกิกลุม่นีจ้ะตอ้งยกเลกิคำ�
พิพ�กษ� และคำ�ขอยอดก�รชำ�ระหนี้ที่เกินกว่� สคจ. ยอมรับได้ที่ศ�ล 
แล้วกลับม�สมัครสม�ชิก สคจ. ใหม่ 
6.อยากทราบความคบืหนา้เรือ่งเงนิจากภาครฐัทีจ่ะมาสนบัสนุนตามแผน
ฟื้นฟูกิจการของสคจ.
ตอบ : เรื่องเงินสนับสนุนจ�กภ�ครัฐยังอยู่ในข้ันตอนของก�รประส�น
ดำ�เนินก�ร ซึ่งนับแต่ศ�ลฯมีคำ�สั่งเห็นชอบในแผนฟื้นฟูกิจก�ร คกก. ผู้
บรหิ�รแผนกไ็ดยื้น่เรือ่งตอ่อธบิดีกรมสง่เสรมิสหกรณฯ์ เพือ่ก�รสนับสนุน
เปน็ทีเ่รียบรอ้ยแลว้ และต�มแผนฟืน้ฟกิูจก�รนัน้ เงนิจ�กภ�ครัฐจะเข�้ม�
สนับสนุนในปีหน้�คือ ปี2560
7.อยากทราบความชัดเจนเรื่องท่ีมีข่าวการตรวจพบการจ่ายโอนเงินจาก 
สคจ. ไปยังวัดพระธรรมกายเพิ่มขึ้นอีก 377 ล้านบาท จะมีการดำาเนิน
การอย่างไร
ตอบ : ก�รตรวจพบเป็นไปต�มเส้นท�งก�รสั่งจ่�ยเช็คที่ออกจ�ก สคจ. 
ไปยังวัดพระธรรมก�ยและผู้เกี่ยวข้อง ซ่ึง DSI ตรวจสอบว่�เป็นก�รสั่ง
จ่�ยเช็คโดยไม่มีมูลหนี้ต่อกัน และขัดกับระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 
ในก�รบริจ�คเงิน สคจ.ได้ทำ�หนังสือทวงถ�มจ�กวัดพระธรรมก�ยแล้ว

คำาถาม-คำาตอบ ไขข้อข้องใจ (กุมภาพันธ์ 2559)

Sticker ที่อยูสมาชิก

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
Klongchan Credit Union Cooperative
www.cukj.or.th  E-mail : cuklongchan@yahoo.com

facebook : สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

หากทานไมสะดวกในการรับวารสารหรือตองการ
แกไขเปลี่ยนแปลงที่อยูโปรดติดตอ 

โทร. 02-022-7900 กด 2

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
เลขที่ 1 ถนนเสรีไทย ซ.เสรีไทย 7

แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท : 02-022-7900 กด 2
โทรสาร : 02-375-7195

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   

วารสารสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 8

สาส์นจากประธานคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ผู้บริหารแผน
 สวัสดีครับ มาพบกันอีกคร้ังหลังรับฟังคำาส่ังศาลล้มละลายกลาง
เห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการไปแล้วเม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2559 เช่ือว่า
เจ้าหน้ีและสมาชิกทุกท่านน่าจะได้ทราบเร่ืองคำาส่ังศาลน้ีโดยท่ัวกันแล้วนะ
ครับ และเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีท่ีสหกรณ์ฯ คลองจ่ันของเราได้มีโอกาสได้ฟ้ืน
ตัวและยืนหยัดในแวดวงสหกรณ์ได้อีกคร้ัง ส่วนของเจ้าหน้ีก็จะเร่ิมทยอย
ได้รับชำาระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูท่ีระบุไว้โดยงวดแรกจะมีการชำาระหน้ีภายใน
ส้ินเดือนมิถุนายน 2559 อย่างแน่นอน 
 การท่ีศาลได้เมตตามีคำาส่ังเห็นชอบด้วยแผนน้ัน เราสามารถเช่ือได้
ว่าเป็นเพราะแนวทางฟ้ืนฟูกิจการเป็นทางรอดทางเดียวของสหกรณ์ฯ 
คลองจ่ันและสามารถจ่ายคืนเงินฝากของเจ้าหน้ีได้มากกว่าการเดินเข้าสู่เส้น
ทางล้มละลายซ่ึงจะได้รับเฉล่ียทรัพย์คืนเพียงร้อยละ 3.5 โดยประมาณและก็
ต้องใช้เวลาไม่เร็วไปกว่า 5-7 ปี เม่ือเทียบกับการชำาระหน้ีเงินฝากตามแผน
ฟ้ืนฟูกิจการเพียงปีแรกเจ้าหน้ีจะได้รับเงินฝากคืนเกือบร้อยละ 8 ประการ
ต่อมาการท่ีนายทะเบียนกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ยืนยันต่อศาลว่าภาครัฐจะ
สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใหม่ให้พอเพียงแก่สหกรณ์ฯ 
คลองจ่ัน และสหกรณ์ฯ เองมีช่องทางติดตามเอาเงินและทรัพย์ท่ีถูกยักยอก
ออกไปด้วยการฟ้องคดีเองและความร่วมมือจาก ปปง. และดีเอสไอในการ
เร่งรัดเอาทรัพย์คืนแก่ผู้เสียหายคือสหกรณ์ฯ คลองจ่ันซ่ึงก็มีทรัพย์สินของเราเอง
เหลืออยู่พอสมควรท่ีจะสร้างรายได้นำามาชำาระหน้ี ท้ังหมดน้ีน่าเป็นเหตุผลท่ี
ศาลท่านเล็งเห็นความเป็นไปได้ของการฟ้ืนฟูแล้วจึงได้มีคำาส่ังดังกล่าว
 ในขณะน้ีกรรมการท่ีปฏิบัติงานอยู่ก็ได้เร่งรัดงานท่ีสำาคัญจำาเป็นแก่
สมาชิกอยู่คือการเตรียมจ่ายเงินชำาระหน้ีตามแผนให้ได้ในเดือนมิถุนายน 
2559 และเป็นข่าวดีท่ีจะเรียนให้สมาชิกทราบคือผลประกอบการในปี 2558

เรามีผลกำาไรพอสมควรซ่ึงแท้ท่ีจริงก็คือรายได้ท่ีได้รับเงินคืนจากคณะลูกศิษย์
วัดพระธรรมกายเป็นหลัก เม่ือผู้สอบบัญชีสหกรณ์โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ได้ตรวจสอบและรับรองงบฐานะการเงินปี 2558 มีผลกำาไรเกิดข้ึนจริงและ
ถูกต้องแล้ว สหกรณ์ฯ ก็จะสามารถจัดสรรเงินปันผลได้ตามท่ีแผนฟ้ืนฟู
ระบุไว้ ท้ังน้ีท้ังน้ันนอกจากเป็นการเยียวยาทดแทนแก่สมาชิกท่ีมีหุ้นทุนแต่
ไม่ได้รับการชำาระคืนตามแผนฟ้ืนฟูแล้ว เงินท่ีได้รับคืนจากผลการเจรจา
ประนีประนอมกับคู่กรณีแท้ท่ีจริงก็คือเงินของสมาชิกท่ีสูญออกไปจากการ
กระทำาผิดในอดีต เม่ือได้รับเงินจำานวนน้ันกลับคืนมาก็ชอบท่ีจะคืนแก่สมาชิก
และเจ้าหน้ีไม่ว่าจะจ่ายชำาระหน้ีหรือจ่ายปันผลก็ตาม อย่างไรก็ตามการจ่าย
ปันผลน้ันตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของสหกรณ์ท่ัวไป จ่ายให้แก่ผู้ท่ียังรักษา
สมาชิกภาพกับสหกรณ์เท่าน้ัน เหตุการณ์ท่ีผ่านมามีหลายท่านท่ีพ้นสมาชิก
ภาพไปแล้วตามคำาพิพากษาและหลายท่านไม่ได้ชำาระค่าหุ้นมาเป็นระยะ
เวลาหน่ึงแล้ว การท่ีจะกลับคืนมาได้สิทธิรับเงินปันผลอีก ท่านจะต้องดำาเนิน
การสมัครใหม่หรือเร่ิมกลับมาชำาระค่าหุ้นให้ต่อเน่ืองท้ังน้ีภายในไม่เกินวันท่ี
19 กุมภาพันธ์ 2559 น้ีตามท่ีระบุไว้ในแผนฟ้ืนฟูเท่าน้ัน ซ่ึงได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางส่ือต่างๆ รวมท้ังการแจ้งข่าวทาง SMS ให้กับ
ทุกท่านทราบแล้ว และขอเรียนว่าเร่ืองส่งค่าหุ้นน้ีเป็นการเชิญชวนจาก
กรรมการเท่าน้ัน ขอให้เป็นไปด้วยความสมัครใจและศรัทธาท่ีจะร่วมกัน
ฟ้ืนฟูสหกรณ์ฯ คลองจ่ันข้ึนมาใหม่นะครับ พบกันอีกคร้ังเดือนหน้าสวัสดีครับ

ด้วยความปรารถนาดีและจริงใจ  
ประกิต   พิลังกาสา

ประธานคณะกรรมการบริหาร, ผู้บริหารแผนฟ้ืนฟู

ศาลมีคำาสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ...แต่ความสำาเร็จจะขึ้นอยู่กับเรา

ธนาคาร เลขท่ีบัญชี ธนาคาร เลขท่ีบัญชี

กรุงไทย สาขาการเคหะแหงชาติ 095-1-01937-6 กรุงไทย สาขาการเคหะแหงชาติ 095-6-00106-8
กรุงเทพ สาขาคลองจั่น 156-4-91046-9 กรุงศรีอยุธยา สาขาวงเวียนใหญ 015-0-10244-1
กสิกรไทย สาขาคลองจั่น 040-2-55188-9 กสิกรไทย สาขาคลองจั่น 040-1-12739-9
ธนชาต สาขาคลองจั่น 141-2-14097-1 ธนชาต สาขาคลองจั่น 141-3-02931-4
ทหารไทย สาขาคลองจั่น 022-2-53384-6 ทหารไทย สาขาคลองจั่น 022-1-05845-6

ประเภทออมทรัพย (โอนเงินแบบโทรแจง) ประเภทกระแสรายวัย (Bill Payment ไมตองโทรแจง)



แผนการชำาระหนี้ในแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำากัด

การสอบทานภาระหนี้สินที่มีระหว่างกันของสหกรณ์ฯคลองจั่นกับสมาชิก

ประกาศขออภัยกรณีหมิ่นประมาทคณะกรรมการสหกรณ์ฯ คลองจั่น ชุดที่ 30

 ภายหลังจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำาสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 แล้ว สหกรณ์ฯ มีภาระหน้าที่ต้องดำาเนิน

การเรือ่งเรง่ดว่นตา่งๆ เพือ่เริม่ตน้การฟืน้ฟกูจิการทนัทหีลงัจากเวลาไดผ้า่นพน้ไปมากแลว้กบัความเดอืดรอ้นทกุขย์ากของสมาชกิเจา้หน้ี กรรมการ

ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ขณะนี้จึงได้กำาหนดลำาดับความเร่งด่วนของงานในระยะแรก ดังนี้

แผนงานสำาคัญและเร่งด่วนระยะแรกของการฟื้นฟูกิจการ

 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลอาญา ได้มีสรุป
ผลเจรจาการไกลเ่กลีย่ประนีประนอมกรณทีีน่าย ประกิต พลิงักาสา
และคณะกรรมการสคจ.ชุดที่ 30 ฟ้องคดี นายธรรมนูญ อัตโชติ 
กรณหีมิน่ประมาท ในหอ้งสนทนาทางระบบโซเชยีลมเีดยี (ไลน)์ ซึง่
น�ยธรรมนญูไดยิ้นยอมขออภยัเพือ่ยอมความคดโีดยมสีาระสำาคัญ
ดังนี้ 
 (1) คกก.สคจ. ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ประกาศขออภัย
ของนายธรรมนูญ อตัโชตใินวารสารเครดติยเูนีย่นคลองจัน่จำานวน 
3 ฉบับติดต่อกัน (3 เดือน) และให้คกก.สคจ. นำาลงโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทางระบบโซเชียลมีเดียทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน 
 (2) นายธรรมนญู อัตโชต ิลงโฆษณาประชาสมัพนัธป์ระกาศ
ขออภัยของนายธรรมนูญ อตัโชตใินระบบโซเชยีลมีเดีย (ไลน์) ทกุๆ
วนั เปน็เวลา 7 วนั แลว้จะคดัลอกหนา้จอทีล่งประกาศ แจง้ให้คกก.
สคจ. ทราบทุกวัน 
 (3) นายธรรมนูญตกลงชำาระคา่ทนายความของโจทก(์คกก.
สคจ.) เป็นจำานวนเงิน 30,000 บาท 
 (4) การประกาศขออภัยทางโซเชียลมีเดีย เริ่มดำาเนินการ
นับตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

 แผนฟื้นฟูกิจการนี้จัดทำาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหนี้ทั้ง
หลายได้รับการชำาระหน้ี ในจำานวนท่ีมากทีส่ดุเทา่ทีเ่ปน็ไปได้ ตามความ
สามารถทางการเงินของลูกหนี้ (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำากัด) 
ซึ่งในแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีการจัด
กลุ่มเจ้าหน้ีตามวิธีการ และหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย และแผนการชำาระหนี้ ดังนี้
 1. เจ้าหนี้ไม่มีประกันทุกรายจะได้รับชำาระหนี้เงินต้นตามคำาสั่ง
ถึงที่สุดเต็มจำานวน และตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในแผน โดยไม่มีการ
ตัดลดเงินต้น แต่จะไม่ได้รับชำาระดอกเบี้ย (บทที่ 5 ข้อ 5.4.1 การปรับ
โครงสร้างหนี้)
 2. เจ้าหนี้มีประกัน เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ประเภทบุริมสิทธิจำานองจะมี
การปรบัลดอตัราดอกเบีย้ลงจากสญัญาเดมิและได้รบัชำาระหนีเ้งนิตน้เตม็
จำานวน สำาหรับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 เจ้าหนี้มีประกันประเภทบุริมสิทธิจำานำา 
จะไดร้บัชำาระหนีเ้งนิตน้เตม็จำานวน แตจ่ะไมไ่ดร้บัชำาระดอกเบีย้ (บทที ่5
ข้อ 5.4.1 การปรับโครงสร้างหนี้)

 3. ตามแผนฟืน้ฟกูจิการจะชำาระคนืคา่หุน้ทนุเดมิเมือ่สหกรณ์ฯ   ไมม่ี
ขาดทนุสะสม (บทที ่6 หุน้ทนุ เงือ่นไขการจา่ยเงนิปันผล) ไมว่่าจะเปน็เจา้หน้ี
ตามคำาพิพากษาหรือเจ้าหน้ีที่มิได้ฟ้องหรือฟ้องคดีต่อสหกรณ์ฯ แล้ว 
แต่ยังไม่มีคำาพิพากษา เจ้าหน้ีจะถูกแยกค่าหุ้นออกจากยอดหน้ีท่ีได้รับชำาระ 
 4. เมือ่ศาลมคีำาสัง่เหน็ชอบดว้ยแผนแลว้เงนิค่าหุน้ทุนเดมิแมมิ้ได้
กำาหนดไว้ว่าเป็นหน้ีที่จะชำาระคืนในระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ แต่มีการ
คุม้ครองสทิธทิีอ่าจจะไดร้บัเงินปนัผลระหวา่งการฟืน้ฟกิูจการไมเ่กนิ 2% 
สำาหรับหุ้นเดิม และไม่เกิน 3% สำาหรับหุ้นใหม่ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กำาหนดไว้ในแผน ซ่ึงหุ้นทุนใหม่จะไม่ถูกจำากัดสิทธิในการถอนเงินค่าหุ้นคืน
(บทที่ 6 หุ้นทุน เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล)
 5. ในแผนฟ้ืนฟูกิจการไม่มีการแปลงหน้ีเป็นทุน และไม่มีการ
ปรับลดจำานวนหนีเ้งนิตน้ทีต้่องชำาระ คงมเีฉพาะดอกเบีย้ของเจา้หนีไ้มม่ี
ประกนัเท่านัน้ทีจ่ะไมไ่ดช้ำาระ เนือ่งจากกระแสเงินสดในแตล่ะปมีไีมเ่พียง
พอที่จะชำาระหนี้ส่วนนี้ได้ และหากต้องชำาระดอกเบี้ยด้วยจะทำาให้การ
ชำาระเงินต้นขยายระยะเวลาออกไปอีกหลายปี

 เนื่องด้วยขณะนี้สหกรณ์ฯ คลองจั่นอยู่ในระหว่างการสอบทาน
ภาระหนี้สินที่มีระหว่างกัน โดยให้สอดคล้องกับข้อบังคับสหกรณ์ฯ
คลองจ่ัน ฉบบัป ี2557 ขอ้ 90(5) ทีเ่กีย่วข้องกบัอำานาจหน้าทีข่องผูจั้ดการ
สหกรณ์ที่ระบุว่า 
 “ให้ผู้จัดการสหกรณ์มีอำานาจและหน้าที่จัดการทั่วไป และรับ
ผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำาของสหกรณ์ฯ ซึ่งรวมถึงจัดทำาราย
ละเอียดของสมาชิกรายบุคคลเกี่ยวกับ เงินค่าหุ้น เงินรับฝาก และเงินกู้
คา้งชำาระ(หากมี) ทกุ 6 เดือนพร้อมกบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเปน็รายบคุคล” 

 สมาชกิบางสว่นจะไดร้บัหนงัสอืสอบทานภาระหน้ีสนิทีม่รีะหว่าง
กันดังกล่าว โดยเป็นการสุ่มตรวจทานภาระหนี้สินแต่ละรายการที่มียอด
เงนิตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไปตามคำาแนะนำาของผูส้อบบญัชีกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ขอเรียนชี้แจงให้สมาชิกทราบว่าการสอบทานภาระหนี้สิน
ที่มีระหว่างกันน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบรับรอง ในการตรวจ
สอบบัญชีประจำาปี 2558 เท่านั้น มิใช่เป็นยอดเงินเพ่ือการชำาระหน้ีแต่
อย่างใด

กําหนดเวลา

1. - ทําแฟมขอมูลชําระหน้ีรายบุคคลเจาหน้ี 18,844 ราย

- สรุปยอดหนี้สุทธิของเจาหน้ีแตละราย

ก.พ.-พ.ค. 59 - พัฒนาระบบงานชําระหน้ีและนําขอมูลยอดหน้ีเขาระบบ

- จัดทําสมุดชําระหน้ีตามแผน บันทึกยอดหน้ีในสมุด

- แจงเจาหน้ีเพ่ือยืนยันยอดหนี้และความประสงคการรับชําระหน้ีผานบัญชี 

ธนาคารหรือรับเงินสดท่ีหนาเคาทเตอรสหกรณฯ

30-มิ.ย.-59 - จายเงินชําระหน้ีงวดแรกตามแผนฯ

2. ม.ค.- มี.ค. 59 - ประสานงาน ติดตามผลการรับรองงบฐานะการเงินป 2558 จากผูสอบบัญชี

สหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ

เม.ย.-พ.ค. 59 - สรุปจํานวนสมาชิกท่ียังคงมีสมาชิกภาพและจํานวนหุนเดิมเพื่อตรวจสอบ

สิทธิในการรับเงินปนผลตรวจสอบสิทธิในการรับเงินปนผล

- ปรับปรุงขอมูลจํานวนสมาชิกจํานวนหุนเดิมและหุนใหมและคํานวณยอดเงิน

ปนผลในระบบเพื่อเตรียมจายเงิน

พ.ค.- มิ.ย. 59 - ดําเนินการจายเงินปนผล (เปนอยางชา)

งานเรงดวน การดําเนินงานโดยสังเขป

งานเตรียมการชําระหน้ีเงินฝาก

ตามแผนฟนฟูกิจการ

งานเตรียมจายเงินปนผลป 2558

( )

3. 8-ก.พ.-59 - มีหนังสือถึงนายทะเบียนกรมสงเสริมสหกรณเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรฯ นําเขา ครม. พิจารณาชองทางและแหลงเงินสนับสนุนท่ี

เหมาะสม

ก.พ. 59 เปนตนไป - ชี้แจงขอมูล เหตุผลความจําเปน ประสานงาน ติดตามความคืบหนา

4. ก.พ.-59 - มีหนังสือถึง ปปง. ขอใหใช กฎหมาย ปปง.(ใหม) ยื่นขอตอศาลใหมีคําส่ังให

คืนทรัพยท่ีอายัดไว 3,811 ลานบาทกลับคืนมายังสหกรณฯ ซึ่งเปนผูเสียหาย

ก.พ.-59 - มีหนังสือเรงรัดติดตามเงินคืนอีก 377 ลานบาทจากวัดพระธรรมกายท่ีนาย

ศุภชัยจายเช็คใหแกวัดฯ โดยไมมีมูลหน้ีตอกัน

- ดําเนินการมาแลว

ตอเน่ือง

- ติดตามทรัพยและเงินจากคดีท่ีสหกรณฯ และ ดีเอสไอสงอัยการฟองไว

5. ก.พ.-59 - สงขอกําหนดโครงการ (TOR) เปดประกวดราคาวาจางบริษัทท่ีปรึกษาเพื่อ

ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนวทางปรับเปล่ียนปญหาและปรับปรุงโครงสราง

องคกรและบุคลากร

ก.พ.-พ.ค. 59 - ดําเนินการศึกษา วิเคราะหและสรุปขอเสนอการปรับเปล่ียนรูปแบบการ

บริหารจัดการ การควบคุมภายใน จัดทําแผนอัตรากําลังและคาตอบแทนให

เปนแบบอยางท่ีเหมาะสมและเปนสากล

มิ.ย.-ก.ค. 59 - ประกาศใชโครงสรางองคกรและบุคลากรใหม

งานขอการสนับสนุนแหลงเงินทุน

ใหมจากภาครัฐ

งานติดตามทรัพยในคดีท่ีฟอง

งานปรับปรุงโครงสรางบริหาร

องคกรและทรัพยากรบุคคลเพื่อ

รองรับการดําเนินงานตามแผน

ฟนฟูกิจการ


