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วารสารสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

	 ถึงวันนี้ก็เป็นอีกก้าวของการเดินทางที่สำาคัญของสหกรณ์ฯ
คลองจ่ัน	 เม่ือวันที่	 7	 กันยายน	 2558	 คณะกรรมการผู้ทำาแผนได้
ทำาการส่งมอบเล่มแผนฟื้นฟูกิจการจำานวน	 18,880	 เล่ม	 ให้กับ
เจา้พนกังานพทิกัษท์รัพย	์กรมบงัคบัคด	ีซึง่เลม่แผนฟืน้ฟกูจิการเหลา่
นีจ้ะถกูทยอยสง่มอบใหก้บัเจา้หนีส้มาชกิ	เจา้หนีส้หกรณ	์และเจา้หนี้
อื่นๆ		ตามจำานวนยอดเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับชำาระหนี้แบบ	ฟ.20	เพื่อให้
เจ้าหนี้สมาชิกได้รับทราบเหตุผลที่ทำาให้มีการฟื้นฟูกิจการ	หลักการ
และวธีิการฟืน้ฟกิูจการ	เพือ่ใหส้หกรณฯ์	สามารถชำาระหนีแ้ละดำาเนนิ
กิจการได้อย่างต่อเนื่องต่อไปและมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง
	 ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่จัดทำามานี้	 สหกรณ์ฯจะชำาระหนี้ให้
แก่เจ้าหนี้ทุกรายเต็มจำานวนหนี้ที่เป็นเงินฝาก	100%	เต็ม	แต่จะไม่
ชำาระหนี้ดอกเบี้ย	 ไม่มีการตัดลดหนี้หรือแฮร์คัท	 (HAIRCUT)	 และ
ไมม่กีารแปลงหนีเ้งนิฝากไปเปน็ทนุเรอืนหุน้	ระยะเวลาการชำาระหนี้
จะเป็นการชำาระคืนทุกๆ	ปี	ตั้งแต่ปี	2559	ยาวนานถึง	26	ปี	จนครบ
ถ้วน	100%	สาเหตุที่ใช้เวลามากก็เพราะทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ	เสีย
หายไปกบัการยกัยอก	ฉอ้โกงเปน็จำานวนมาก	และเงนิกูย้มืสนบัสนุน
จากภาครัฐ	 10,000	 ล้านบาทนั้น	 จะต้องนำาไปดำาเนินธุรกิจให้เกิด
ประโยชน์ดอกผลก่อนถึงจะนำามาชำาระหนี้ได้	 รวมถึงการที่จะต้อง
คืนเงินให้กับภาครัฐที่นำาเงินมาสนับสนุนการฟื้นฟูนี้ด้วย	
	 เงินทนุหมนุเวยีนในการฟืน้ฟกิูจการ	แบง่ออกเปน็	3	สว่น	และ
นำามาดำาเนินการในการชำาระหนี้ตามเงื่อนไขดังนี้	
 1. เงินจากการดำาเนินธุรกิจปกติ	ปัจจุบันมีเงินอยู่	2,097	ล้าน
บาท	นำามาบริหารเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแล้วนำามารวบรวมเพื่อการ
ชำาระหนี ้ 
 2. เงินจากการติดตามฟ้องคดี ในเป้าหมายของแผนฟื้นฟู
กิจการคาดว่าจะได้ไม่น้อยกว่า	 4,800	 ล้านบาท	 ซ่ึงจะนำามาชำาระ
หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทันที
 3. เงินจากภาครัฐสนับสนุนการฟื้นฟ ูในแผนฟื้นฟูฯ	ภาครัฐ	
จะสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย	 10,000	 ล้านบาท	 เพื่อการนำาไป
ดำาเนินธุรกิจให้มีผลประโยชน์แล้วจึงนำาดอกผลนั้นมาชำาระหนี้

	 ส่วนเงินค่าหุ้นของเจ้าหน้ีสมาชิกน้ันตามกฎหมาย	 พรบ.
ล้มละลายกำาหนดไว้ให้ถือเป็นทุนของกิจการไม่ใช่มูลหนี้	 ซึ่งคณะ
ผูท้ำาแผนไดก้ำาหนดความคุม้ครองไว้ในแผน	เพ่ือใหไ้ดร้บัผลตอบแทน
ในรูปเงินปันผล	โดยให้ทุนเรือนหุ้นยังคงมีมูลค่าไว้ที่	10	บาท	ตราบ
เท่าที่สมาชิกยังรักษาสมาชิกภาพตลอดระยะเวลาของการฟื้นฟู
กิจการ
	 เมื่อเจ้าหนี้สมาชิกทุกๆท่านได้รับเล่มแผนฟื้นฟูกิจการ	ขอให้
พิจารณาอ่านศึกษารายละเอียดที่มีถึง	14	บท	255	หน้า	และตรวจ
รายชื่อของท่านว่าอยู่ในกลุ่มเจ้าหนี้กลุ่มใด	โดยคณะผู้จัดทำาแผนได้
จดัใหม้กีารประชุมชีแ้จงแนวทางการฟืน้ฟกูจิการ	พรอ้มตอบขอ้สงสยั	
ซึ่งเจ้าหนี้สมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมรับฟังได้
	 การประชุมพิจารณาลงมติแผนฟื้นฟูกิจการนั้น	 เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้กำาหนดจัดขึ้นใน	 วันจันทร์ที่	 21	 ธันวาคม	 2558	
เวลา	9.30	น.	ณ	ศูนย์ประชุมสหกรณ์	(U	CONVENTION	CENTER)
ถ.ศรีนครินทร์	กรุงเทพฯ	เจ้าหนี้สมาชิกทุกท่านต้องไปร่วมพิจารณา
แผนและลงมติตัดสินอนาคตของท่านและของสหกรณ์ฯ	 คลองจั่น	
หากไม่สามารถไปร่วมประชุมได้ต้องมอบอำานาจ มอบฉันทะ ให้ผู้
แทนเข้าประชุมและใช้สิทธิแทนท่านตามเอกสารที่กรมบังคับคดีส่ง
ให้ท่าน 
	 การเดินทางสายสำาคัญอันใกล้นี้เหลืออีก	 2	 ปัจจัยหลักของ
การฟ้ืนฟกูจิการ	คอืการลงคะแนนพิจารณารบัรองและความเหน็ชอบ
ของศาลล้มละลายกลางในแผนฟื้นฟูกิจการ	และการสนับสนุนด้าน
การเงินจากภาครัฐ	
	 ส่วนความสำาเร็จของการฟื้นฟูกิจการนั้นจะขึ้นอยู่กับความ
สามัคคี	 เสียสละ	 และการสนับสนุนการดำาเนินการร่วมกันของเจ้า

หนี้สมาชิกทุกคน

ด้วยความปรารถนาดีและจริงใจ

ประกิต			พิลังกาสา

ประธานคณะกรรมการผู้จัดทำาแผนฟื้นฟู

แผนการชำาระหนี้, % สะสมเงินจากการรับชำาระหนี้

คำาถาม-คำาตอบ ไขข้อข้องใจ ???
1.	การฟื้นฟูกิจการคืออะไร	แผนฟื้นฟูกิจการคืออะไร	
ตอบ	 - การฟ้ืนฟูกจิการเปน็การใหโ้อกาสกจิการท่ีมปีญัหาทางการ
เงินกลับมาดำาเนินกิจการต่อได้ และหาเงินมาชำาระคืนให้กับเจ้าหนี้ 
โดยการคืนหนี้จะถูกกำาหนดในแผนตามที่คาดว่าจะมีผลประกอบ
การและสถานะทางการเงินที่ดีจากการดำาเนินงานในอนาคต
 - แผนฟื้นฟูกิจการเป็นเอกสารที่กำาหนดแนวทางการดำาเนิน
ธุรกิจในอนาคต ประมาณการกระแสเงินสด และวิธีการคืนเงินให้
กับเจ้าหนี้
2.	ขาดทุนสะสมคืออะไรมีอยู่เท่าไหร่	ทำาไมอยู่ดี	ๆ 	จึงมีขาดทุนสะสม
ตอบ	 - ขาดทนุสะสมคอืยอดขาดทนุทีบ่นัทกึในบญัช ีกรณสีหกรณ์
เกิดจากปัญหาคดีของกลุ่มนายศุภชัยที่ไม่สามารถตามหน้ีท่ียืมไป
คืนได้และขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำาเนินคดีทุจริต ยักยอก ฉ้อโกง 
ทำาให้ต้องตั้งสำารองหน้ีสูญและเกิดขาดทุนสะสมจำานวนมากกว่า 
18,000 ล้านบาท
3.	ทำาไมลาออกแล้วไม่ได้เงินค่าหุ้นคืน	หุ้นที่มีอยู่เดิมจะถอนเงินค่า
หุ้นได้หรือไม่	ทำาไมจึงถอนเงินค่าหุ้นเดิมไม่ได้
ตอบ	 - เพราะทุนติดลบอยู่และต้องนำาเงินไปคืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้
ก่อนตามท่ีกำาหนดในแผนฟื้นฟู หุ้นที่มีอยู่เดิมนั้นแม้สมาชิกจะลา
ออกก็จะยังไม่ได้เงินค่าหุ้นคืนจนกว่าจะมีกำาไรสะสม
4.	ทำาไมต้องจ่ายค่าหุ้นใหม่จะได้รับเงินปันผลหรือไม่	เท่าไหร่
ตอบ	 - สมาชิกสหกรณ์ฯ ต้องชำาระค่าหุ้นทุกๆ เดือน เพื่อยังคง
เป็นสมาชิกสหกรณ์ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลหุ้นทุกประเภท (หุ้น
เดิม ไม่เกิน 2% หุ้นใหม่ไม่เกิน 3%) โดยสมาชิกจะได้รับสมุดเล่ม
ใหม่สำาหรับหุ้นใหม่
 - ถ้าไม่จ่ายค่าหุ้นใหม่ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำาหรับ
หุ้นเดิมอีกด้วย
 - การจ่ายค่าหุ้นใหม่จะต้องนำาเงินสดมาชำาระเท่านั้น จะโอน

เงินฝากเดิมมาจ่ายค่าหุ้นไม่ได้อีกต่อไปแล้ว
5.	เจ้าหนี้สมาชิกจะได้รับแผนฟื้นฟูเมื่อใด
ตอบ	 - เลม่แผนฟืน้ฟไูดถู้กสง่มอบใหก้รมบงัคบัคดเีมือ่ 7 กันยายน 
58 และกำาลงัทยอยสง่มอบในชว่งเดอืน กนัยายน-ตลุาคม หากยงัไม่
ได้รับสามารถติดต่อสำานักฟ้ืนฟูกิจการ กรมบังคับคดี 02-881-4999 
(อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
6.	แผนฟื้นฟูกิจการมีอายุกี่ปี
ตอบ	- ตามกฎหมายกำาหนดไว้ไม่เกิน 7 ปี แต่การชำาระหนี้สามารถ
ยาวนานกว่านั้นได้
7.	จะออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้เมื่อใด
ตอบ	- เมื่อทำาตามเงื่อนไขที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการ คือ 
 1. ชำาระหนี้ตามแผนได้ 3 ปีติดต่อกันหรือชำาระหนี้เงินต้นถึง 
1 ใน 3 ของหนี้เงินต้น และ 
 2. แก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์ ฯ ให้การชำาระหนี้ยังเป็น
ไปตามแผนแม้ว่าจะออกจากแผนแล้ว
8.	 เงินสนับสนุนเพื่อการฟื้นฟู	 10,000	ล้านบาท	มียอดสูงจากเดิม
ภาครัฐยังคงยินดีสนับสนุนหรือไม่
ตอบ - กรมสง่เสรมิสหกรณย์นิดปีระสานงานกบัรฐับาลอยา่งเต็มที่
เพื่อให้ได้เงินช่วยเหลือมาใช้หมุนเวียนในการดำาเนินกิจการ
9.	ทำาไมจึงไม่นำาเงินจากภาครัฐมาชำาระหนี้ให้เจ้าหนี้โดยตรง
ตอบ	 - เป็นไปตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐที่จะ
ให้เงินสนับสนุนการดำาเนินกิจการสหกรณ์ ฯ ให้อยู่รอด และนำาราย
ไดม้าคนืใหแ้ก่เจา้หนี ้ภาครัฐไมม่นีโยบายใหน้ำาเงนิสนับสนนุมาจา่ย
คืนหนี้โดยตรง
10.	เมื่อออกจากแผนฟื้นฟูกิจการแล้วจะเป็นอย่างไรต่อ
ตอบ	- สหกรณ์ฯ ยังต้องดำาเนินการชำาระหน้ีและคืนเงินให้กับภาครัฐ 
ตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไปจนครบ

ข่าวสารจากผู้จัดทำาแผนฟื้นฟูกิจการ

	 แผนการชำาระหน้ีเป็นตามประมาณการขั้นพื้นฐานที่
เจ้าหน้าที่สมาชิกจะได้รับตามระยะเวลาที่กำาหนดในแผน
	 -	ปีแรกจะได้รับ	7%	ซึ่งก็มากกว่าการล้มละลายที่คำานวณ
ได้	 3.68%	 (และต้องใช้เวลาอีก	 8-10	ปี	 ในการเคลียร์ทรัพย์สิน
ทั้งหมด)
	 -	5	ปีแรก	จะได้รับ	33%
	 -	10	ปีแรก	จะได้รับ	51%
	 การที่เจ้าหนี้สมาชิกจะได้รับมากข้ึนและเร็วข้ึนก็มีความ
เปน็ไปได	้ซึง่จะขึน้กบั	ผลการตดิตามฟอ้งคดทีรพัย์สนิคนื	และการ
ดำาเนินิธรุกิจใหม่	ทีค่ณะกรรมการ,	ผูท้ำาแผนไดพ้จิารณาเตรยีมการ
ไว้บ้างแล้ว



ผลการดำาเนินการแผนงานและกำาหนดเวลา

กำาหนดการประชุมชี้แจงแผนฯ ให้กับกลุ่มเจ้าหนี้สมาชิกและเจ้าหนี้สหกรณ์ฯ

สาระสำาคัญของแผนฟื้นฟูกิจการเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำากัด

ภาระหนี้ที่ต้องชำาระในแผนฟื้นฟูกิจการ

กรณีคัดค้านโต้แย้งเจ้าหนี้สมาชิก เกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร

 แผนฟืน้ฟกูจิการฉบบันีไ้ดจ้ดัทำาขึน้โดย	สหกรณเ์ครดติยคูลองจัน่	
จำากัด	 ในฐานะผู้ทำาแผนเพื่อเสนอต่อเจ้าหน้ีท้ังหลายและย่ืนต่อศาลล้ม
ละลายกลางเพ่ือพิจารณาสำาหรับการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น	จำากัด	โดยแผนนี้จะยื่นในฐานะที่เป็นแผนฟื้นฟูกิจการ
ตามมาตรา	 90/43	 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย	 ซึ่งรายละเอียด
เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหน้ีก็จะเป็นไปตามท่ีกำาหนดไว้ในแผนฟื้นฟู
กิจการ
	 หลักการและวิธีการฟ้ืนฟูกิจการดังท่ีระบุไว้ในแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ฉบับนี้	ได้จัดทำาขึ้นโดยอาศัยข้อสมมติฐานและประมาณการต่างๆ	(รวม
ถงึประมาณการทางการเงนิ	ประมาณการรายรบัรายจา่ย	กระแสเงนิสด)	
หลายประการ
	 ความสำาเร็จของแผนฟ้ืนฟูกิจการข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ	
ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของข้อสมมติฐานและประมาณการต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้น	 เงินทุนหมุนเวียน	 เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
การยอมรับและการปฏิบัติตามแผนของเจ้าหนี้และบุคคลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

	 สาระสำาคัญของแผนฟื้นฟูกิจการ	 ประกอบด้วย	 14	 บท	 โดยมี
ส่วนสำาคัญ	หลักๆ	ดังนี้
	 •	สินทรัพย์	หนี้สิน	และภาระผูกพันของลูกหนี้
	 •	การจัดกลุ่มเจ้าหนี้	ซึ่งแบ่งเป็น	12	กลุ่ม
	 •	หลักการและวิธีการในการฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้แต่ละกลุ่ม
	 •	หุ้นทุน	การลดทุน	เพิ่มทุน	และเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผล
	 •	บญัชีเงนิฝาก	การจัดสรรกระแสเงินสด	และ	ลำาดบัการชำาระเงนิ
	 •	แผนงานธุรกิจในอนาคตของลูกหนี้	(สหกรณ์ฯ	คลองจั่น)
	 •	ผู้บริหารแผน,	การแต่งตั้ง	และอำานาจหน้าที่ผู้บริหารแผน
	 •	คณะกรรมการเจ้าหนี้,	การแต่งตั้ง	สิทธิและอำานาจหน้าที่
	 •	การดำาเนินการตามแผนและการขอออกจากแผนฯ
	 •	การผิดนัดชำาระหนี้
	 เพือ่สรา้งความเขา้ใจให้กบัเจา้หนี	้วารสารเครดติยเูนีย่นคลองจัน่	
จำากัด	จะนำาเสนอสาระสำาคัญ	ของแผนฟื้นฟูฯตามหัวข้อข้างต้น	จนกว่า
จะถึงวันประชุมเพื่อโหวตแผนฯนอกเหนือจากการจัดประชุมเพื่อชี้แจง
แผนฯ	ตามตารางที่กำาหนดแล้ว

	 ตามที่ปรากฏกรณีคัดค้านต่อเจ้าหน้ีสมาชิกด้วยเจ้าหนี้สมาชิก
กันเอง	 และมีเจ้าหนี้สมาชิกบางรายก็ได้ถูกคัดค้านโต้แย้งโดยคณะ
กรรมการผู้ทำาแผนด้วยเหมือนกัน
 ในกรณีที่ 1	 ซึ่งเจ้าหนี้ค้านเจ้าหนี้กันเอง	 เกิดจากสาเหตุที่เจ้า
หนี้กลุ่มหนึ่งซึ่งถูกชี้นำาโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก	 อ้างมีการ
ใช้สิทธิ์การเป็นเจ้าหนี้ลวงเพ่ือขอเฉลี่ยการชำาระหนี้	 แต่เมื่อถูกต่อว่า
การกระทำาที่ไร้เหตุผลและจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการคัดค้าน
โต้แย้ง	 ก็ได้ทำาการถอนคำาคัดค้านออกไป	 แต่ก็ได้ก่อให้เกิดความกังวล
สบัสนเดอืดรอ้นกบัเจ้าหนีส้มาชกิ	โดยเฉพาะผูส้งูอายทุีต่อ้งเสยีเวลา	เสยี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแสดงตน	 เพื่อชี้แจงฐานะการเป็นเจ้าหนี้ต่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่กรมบังคับคดี
 ในกรณีที่ 2	 ซึ่งคณะกรรมการผู้ทำาแผนเป็นผู้คัดค้านในฐานะผู้
แทนลูกหนี้	 คือ	 สหกรณ์ฯคลองจั่นนั้น	 คณะกรรมการผู้ทำาแผนใคร่ขอ
อธิบายชี้แจง	ดังนี้	
	 ตามมาตรา	 90/29	 พรบ.ล้มละลาย	 เจ้าหนี้	 ลูกหนี้	 หรือผู้ทำา
แผนอาจขอตรวจและโต้แย้งคำาขอรับชำาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้	แต่ต้องกระทำาภายในกำาหนดเวลา	14	วัน	นับ
ตั้งแต่วันที่พ้นกำาหนดเวลายื่นคำาขอรับชำาระหนี้	
	 แต่ในกรณีที่ผู้ทำาแผนโต้แย้ง	 เป็นการรักษาผลประโยชน์ของสห
กรณ์ฯ	(แล้วก็เจ้าหนี้สมาชิกส่วนใหญ่ที่คิดที่ปฏิบัติตามสิทธิ์และระเบียบ	
ข้อบังคับของสหกรณ์)	เพราะเจ้าหนี้สมาชิกกลุ่มนี้ซึ่งมีจำานวน	195	ราย
ได้	มีการใช้สิทธิ์แบบไม่สุจริตในการขอรับชำาระหนี้	6	เงื่อนไข	ดังนี้
	 1.	ไมไ่ดม้หีนีก้บัสหกรณฯ์	คลองจัน่จรงิ	มลูหนีท้ีน่ำามาขอรบัชำาระ
หน้ีเปน็หน้ีสว่นตวัทีไ่ม่มีอยูใ่นระบบหน้ีของสหกรณฯ์	คลองจัน่หรือได้รับ

ชำาระครบถ้วนแล้ว
	 2.	 ไม่สุจริตกับการขอรับชำาระหนี้	 เช่น	 ได้มีการบังคับคดีชำาระ
หน้ีไปแล้วแต่ก็ยังไม่หักยอดหน้ีออกแล้วก็มีการนำายอดหนี้ของบุคคล
ในครอบครัวมารวมกับของตนเอง	 และบุคคลในครอบครัวก็ใช้สิทธ์ิของ
ตนเองด้วย
	 3.	 เจ้าหนี้ตามคำาพิพากษาที่ได้นำาค่าหุ้นไปรวมกับเงินฝาก							
และขอรับชำาระหนี้โดยไม่แยกค่าหุ้นและเงินฝากหุ้นเป็นส่วนของทุน								
แม้จะมีคำาพิพากษา	 คณะกรรมการบริหารลูกหนี้/ผู้ทำาแผน	 ก็จัดลำาดับ
การชำาระหนี้ในส่วนของค่าหุ้นเช่นเดียวกับเจ้าหน้ีสมาชิกที่มิได้ฟ้องคดี
ต่อสหกรณ์ฯคลองจั่น
	 4.	มีการคำานวณดอกเบี้ยเกินสิทธิ์ที่สหกรณ์ฯคลองจั่นกำาหนด
	 5.	 นำาสิทธิ์การซื้อบ้านเอื้ออาทรที่ยังไม่ได้รับการโอนกรรมสิทธ์ิ
ขอรับชำาระหนี้
	 6.	ใช้สิทธิ์หักลบลบหนี้โดยไม่ถูกต้อง
	 ในประเดน็เรือ่งหุน้เปน็สาระสำาคัญ	ทีท่ำาใหเ้กิดความไมเ่ทา่เทยีม
กนัของการไดร้บัชำาระหนีร้ะหวา่งผู้ทีฟ่อ้งคด	ีและผูไ้มฟ่อ้งคด	ีและโดยที่
คำาพิพากษาคดีศาลปกครองเร่ืองค่าหุ้นเป็นคำาพิพากษาของศาลชั้นต้น
ยงัมไิด้สิน้สดุในศาลฎกีาจงึเปน็หนา้ทีข่องผูท้ำาแผนทีจ่ะปฏเิสธการขอรบั
ชำาระหนี้	ในส่วนของค่าหุ้นไว้ก่อน	จนกว่าการคัดค้านจะได้รับคำาชี้ขาด
โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	หรือสิ้นสุดโดยคำาสั่งศาลสูง
	 ผลของการโต้แย้งโดยผู้ทำาแผน	 การขอรับชำาระหน้ีในส่วนที่ถูก
โต้แย้ง	จะถูกระงับไว้ก่อนจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการโต้แย้ง	หรือศาล
มีคำาสั่งให้ได้รับชำาระหนี้ที่ถูกโต้แย้งแล้ว

ภาระหนี้ที่ต้องชำาระในแผนฟื้นฟูกิจการ
 ตามข้อสรุปพิจารณาทางกฎหมาย	 พรบ.	 ล้มละลาย	 และแผน
ทางการเงินตามความสามารถในการชำาระหนี้ในแผนฟื้นฟูกิจการ	 ยอด
หนี้ของเจ้าหนี้แต่ละรายที่กำาหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการเป็นดังนี้
 •	หุน้จะไมม่กีารชำาระหนีไ้มว่า่จะเปน็เจ้าหนีต้ามคำาพพิากษา	หรอื	
เจา้หนีท้ีย่งัมไิดฟ้อ้งหรอืฟอ้งคดแีลว้แตย่งัไมไ่ดอ้อกคำาบงัคบัคด	ีทา่นจะ
ถูกหักค่าหุ้นออกจากยอดหนี้
 •	หุน้แมม้ไิดก้ำาหนดไวว้า่เปน็หนีท้ีไ่ดจ้ะไดร้บัชำาระคนืในระหวา่ง
การฟื้นฟู	 แต่ถูกกำาหนดไว้ในการคุ้มครองสิทธิ์ที่จะได้รับเงินปันผล
ระหว่างการฟื้นฟู	 และสามารถถอนคืนได้เมื่อผลประกอบการเป็นบวก	

และหักการขาดทุนสะสมได้ครบถ้วนแล้ว
 •	การชำาระหนี้จะเป็นไปตามยอดหนี้และเงื่อนไขท่ีกำาหนดไว้ใน
แผนทีจ่ดัทำาเสรจ็แลว้	จงึทำาใหเ้จ้าหนีไ้มส่ามารถหักเงนิจากบญัชเีงนิฝาก
มาชำาระค่าหุ้นได้อีก
 •	สมาชิก	 สว.2	 ซ่ึงมีบัญชีเงินสวัสดิการ	 สว.2	 จ่ายล่วงหน้า
เงนิดงักลา่วจะถกูนำามาหกักลบกบัเงนิฝากผูส้งูอายคุงเหลอื	ซึง่สว่นใหญ่
เม่ือหักกลบแล้วเงินฝากจะหมดไปเพราะสมาชิกได้เบิกถอนไปบางส่วน
 •	แผนไม่มีการแปลงหนี้เป็นทุน และไม่มีการปรับลดจำานวน
เงินฝากหรือตัดหนี้สูญแต่อย่างใด	 คงมีเฉพาะส่วนของดอกเบี้ยเท่าน้ัน	
เนื่องจากกระแสเงินสดในแต่ละปีมีไม่พอเพียงที่จะชำาระหนี้ได้

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 สมาชิกเจาหน้ี เจาหน้ีบางสวนเพื่อปรึกษาหารือแนวทาง

ของแผนการชําระหนี้ 

 เจรจาขอการสนับสนุนและปรับลดเงื่อนไขระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย
การชําระหน้ี 

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 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการฟนฟูกิจการใหกับเจาหนี้สมาชิกและเจาหนี้

สหกรณอื่นฯ 

 สงแผนภายในกําหนดเวลาตาม พรบ.ลมละลาย 

 กรมบังคับคดีเร่ิมจัดสงแผนฯใหเจาหนี้ทางไปรษณียตอไป 

 เจาหนี้ทราบและเขาใจทิศทางและเนื้อหาสาระสําคัญของแผนเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 

21 ธ.ค. 58  ประชุมเจาหน้ีสมาชิก เจาหน้ีสหกรณ และเจาหนี้ทั้งหมดเพื่อลงคะแนนรับรอง

พิจารณา แผนฟนฟูกิจการ 

 คือสรุปการตัดสินใจของเจาหนี้ทุกคน 

 

	 คณะกรรมการบริหารลูกหนี้,	 ผู้ทำาแผนได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงอธิบาย	 สาระสำาคัญ	 แผนฟื้นฟูกิจการ	พร้อมตอบคำาถาม	 ข้อสงสัยเพื่อ
ความเข้าใจแก่เจ้าหนี้สมาชิกและเจ้าหนี้สหกรณ์	ตามกำาหนดตารางวันเวลาที่แจ้งมานี้

	 เจ้าหนี้สมาชิกทุกท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้า	ที่สำานักงานคลองจั่น	เคาน์เตอร์	8	และ	9	
หรือผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข	(02)	022-7900	กด	2

วัน เวลา กลุมเปาหมาย สถานที ่

อาทิตย 20 ก.ย. 58 09.30 - 11.30 น. การเคหะแหงชาติ, สมาชิกเจาหน้ีรายยอย หองประชุมตนทุนความดี สํานักงานคลองจ่ัน 

เสาร 26 ก.ย. 58 14.00 - 16.00 น. 
การประปานครหลวง, TOT, ไปรษณีย, 

การสื่อสาร, สมาชิกเจาหน้ีรายยอย 
หองประชุมตนทุนความดี สํานักงานคลองจ่ัน 

อาทิตย 27 ก.ย. 58 14.00 - 16.00 น. สหกรณเจาหน้ีจังหวัดเพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ หองประชมุ สค บานซอง จ.เพชรบุรี 

เสาร 10 ต.ค. 58 14.00 - 16.00 น. สมาชิกเจาหน้ีรายยอย หองประชมุตนทุนความดี สํานักงานคลองจ่ัน 

ศุกร 16 ต.ค. 58 14.00 - 16.00 น. สหกรณเจาหน้ีภาคอีสาน หองประชมุ สอ. ครูขอนแกน จ.ขอนแกน 

พุธ 21 ต.ค. 58 14.00 - 16.00 น. สหกรณเจาหน้ีภาคใต หองประชุม สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

ศุกร 30 ต.ค. 58 14.00 - 16.00 น. สหกรณภาคกลาง หองประชมุ ชั้น 3 อาคาร ยู ทาวเวอร 

เสาร 31 ต.ค. 58 14.00 - 16.00 น. สหกรณเจาหน้ีภาคเหนือ หองประชมุ สํานักงาน สค. ครูดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

 


