
 

เดือนธันวาคม 2558

 สวสัดคีรับสมาชกิเจา้หนี ้สคจ.ทกุทา่น เหลอืเวลาอกีไมก่ี่วนัแลว้
นะครบัทีพ่วกเราจะตอ้งรว่มกนัตดัสนิอนาคตของสหกรณค์ลองจัน่และ
ของพวกเราในวันที ่21 ธ.ค. 2558 ขอเรียนว่าในวันน้ันพวกเรามหีน้าทีเ่ขา้
ร่วมประชมุพจิารณาแผนฟืน้ฟกิูจการแลว้เลอืกทีจ่ะโหวตลงมติรับแผน
หรือไม่รับแผนตามสิทธิเสรีของแต่ละคนจะตัดสินใจ ไม่ต้องเชื่อใคร 
เชื่อและมั่นใจตัวเราเองดีที่สุด
 สำาหรับคณะกรรมการผู้ทำาแผนนับได้ว่าได้ทำาหน้าที่ครบถ้วน
ตามคำาส่ังศาลแล้ว ข้ันตอนต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ กรมบังคับคดีที่ีจะดำาเนินการจัดประชุมแผนและนำาเสนอผล
การลงมติต่อศาลต่อไป แผนฟื้นฟูฯ สหกรณ์คลองจั่นนี้จัดทำาขึ้นด้วย
ความยากลำาบาก นับเป็นครั้งแรกของประเทศที่มีการทำาแผนฟื้นฟู
สำาหรับธุรกิจสหกรณ์ ขั้นตอนเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคอันเกิดจาก
ความแปลกใหม ่ความทบัซ้อนของพรบ.สหกรณกั์บพรบ.ลม้ละลาย และ
ความขัดแย้งของแนวความคิด ซึ่งยากในการประสานประโยชน์ให้ทุก

ภาคส่วนได้ลงตัว คณะกรรมการฯ รู้สึกโล่งใจที่ได้ผลักดันจนแผนแล้ว
เสร็จตามกำาหนดเวลา แม้ว่าจะไม่ใช่แผนที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะถูกใจหรือ
ไม่ถูกใจใครก็ตาม ขอยืนยันว่าได้พยายามอย่างดีและเต็มที่แล้วภาย
ใต้เงื่อนไขและข้อจำากัดมากมาย และย่อมมีจุดอ่อนที่อย่างไรก็ตามยัง
สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ต่อไป
 ท้ายท่ีสุดน้ีคณะกรรมการผู้ทำาแผน ใคร่ขอขอบคุณสมาชิกเจ้าหน้ี
ทุกๆ ท่านที่ร่วมเดินฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันจนถึงนาทีสุดท้ายที่เรา
จะตอ้งตดัสนิอนาคตกบัแผนฉบบันี ้จึงขอเชญิชวนใหเ้จา้หนีท้กุทา่นเข้า
ร่วมประชุมลงมติโดยถ้วนหน้า ไม่ควรปล่อยวาง เพิกเฉย โปรดเดินทางมา
ประชมุและพจิารณาตัดสนิใจเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามสิง่ทีท่า่นตอ้งการ ท่าน
จะได้ภาคภูมิใจ การตัดสินใจในสิ่งที่ท่านได้ทำาหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว

ด้วยความปรารถนาดีและจริงใจ
ประกิต   พิลังกาสา

ประธานคณะกรรมการผู้จัดทำาแผนฟื้นฟู

ข่าวสารจากผู้จัดทำาแผนฟื้นฟูกิจการ

คำาถาม-คำาตอบ ไขข้อข้องใจ

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 6

1. เม่ือไรถึงจะเสร็จส้ินกระบวนการพิจารณาและอนุมัติแผนฟ้ืนฟูกิจการ
 ตอบ ขั้นตอนการดำาเนินการยังคงเหลืออีก 2 กระบวนการ
 1.1 เจ้าหนี้ลงมติเห็นชอบในแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งมีกำาหนดการ
ประชุมในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 นี้
 1.2 เมือ่เจ้าหนีม้มีติเหน็ชอบตามข้อ 1.1 แลว้ กจ็ะเข้าสูข่ัน้ตอน
การพจิารณาเห็นชอบของศาลลม้ละลายกลาง ซึง่กำาหนดไวว้นัพฤหสั
บดีที่ 21 มกราคม 2559
2.เพราะเหตุใดจึงต้องมีการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการที่นำาเสนอโดยผู้จัด
ทำาแผน
 ตอบ มีการแก้ไขแผนเพื่อให้เป็นไปตามคำาสั่งศาลเกี่ยวกับการ
จัดกลุ่มเจ้าหน้ี และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนของแผนฟ้ืนฟูกิจการมากย่ิงข้ึน
3. หากแผนฟื้นฟูกิจการผ่านการเห็นชอบทั้งหมดแล้ว สมาชิกเจ้าหนี้
จะได้รับการชำาระหนี้เมื่อใด
 ตอบ การชำาระหนีแ้กเ่จา้หนีจ้ะดำาเนนิการภายในเดือนมถินุายน 
2559 หากการเห็นชอบเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนแรกของปี 2559
สหกรณ์ฯ จะทยอยชำาระหนี้ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลา 26 ปี ใน
แผนฟื้นฟูกิจการ
4. คณะกรรมการเจ้าหนี้จะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง 
 ตอบ คณะกรรมการเจา้หนีม้หีนา้ทีส่อดสอ่งดูแลการทำางานของ
ผู้บริหารแผน ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการกระทำาใดๆ ของผู้บริหาร
แผนตามที่แผนกำาหนดให้มีการขออนุมัติ
5. เงินสนับสนุนจากภาครัฐจะได้รับเมื่อใด
 ตอบ ตามแผนทางการเงินกำาหนดให้ต้องได้รับเงินสนับสนุน
จากภาครัฐในปี 2560
6. ทำาไมถึงไม่อนุญาตให้สมาชิกทำาการหักบัญชีออมทรัพย์มาชำาระ
ค่าหุ้นได้อีกแล้ว
 ตอบ เมื่อศาลฯมีคำาสั่งให้สหกรณ์ฯเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการตั้งแต่
วันที่ 20 มีนาคม 2558 สหกรณ์ฯจำาเป็นต้องสรุปยอดทางบัญชีเพื่อ

การฟื้นฟูกิจการซึ่งก็รวมถึงยอดเงินที่สหกรณ์ฯ ต้องชำาระหน้ีของ
แต่ละสมาชิกและเจ้าหนี้เพื่อการคิดคำานวณการชำาระหน้ีให้ครบถ้วน 
ในขณะที่การฟื้นฟูกิจการและการดำาเนินธุรกิจจำาเป็นต้องมียอดทุน
ใหม่เข้ามาเพิ่มเติม สหกรณ์ฯ จึงจำาเป็นต้องจัดแยกแบ่งยอดเงิน
ออกเป็น 2 ส่วนก่อนและหลังวันที่ศาลฯ มีคำาสั่งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2558 ฉะนั้นเงินที่มีอยู่ในบัญชีจะต้องเป็นยอดเงินท่ีไม่เคลื่อนไหว
ที่สหกรณ์ฯ จะต้องดำาเนินการชำาระหนี้ ส่วนการเพิ่มทุนด้วยการจ่าย
ค่าหุ้นใหม่ของสมาชิกจึงจำาเป็นต้องได้รับเงินสดเพิ่มขึ้นมา ซึ่งใน
ระยะแรกๆ ก็มีการประนีประนอมกันแต่เมื่อมีผลกระทบทางการเงิน
การบัญชีมากข้ึน คกก. ผู้ทำาแผนจึงจำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงยกเลิก
การหกับญัชเีพือ่การดำาเนินการทีถู่กต้องโดยเริม่ต้ังแต่วนัที ่1 กนัยายน 
2558 เป็นต้นมา ในแผนฟื้นฟูกำาหนดให้มีการคุ้มครองค่าหุ้นผ่านการ
จ่ายปันผลให้กับสมาชิกท่ียังคงสถานะสมาชิกภาพท่ีสง่คา่หุน้สม่ำาเสมอ
ทุกๆ เดือน สมาชิกจึงควรรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของท่านเอง
7.สมาชิกขาดส่งค่าหุ้นหรือส่งบ้างไม่ส่งบ้างจะมีผลอะไรหรือไม่
 ตอบ หากมีการขาดส่งบ้างก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ก้อนเงิน
และเงินปันผลก็น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากช่วงน้ีสหกรณ์ฯ
อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ คกก. ผู้ทำาแผน
ยังไม่ได้บังคับใช้มาตรการระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดโดยใช้
การประนีประนอม ใช้การอธิบายชี้แจง ขอความร่วมมือเพื่อ ผล
ประโยชน์ของสมาชิกเอง ต่อเมื่อศาลฯเห็นชอบการฟ้ืนฟูกิจการแล้ว
ในแผนฟื้นฟูระบุให้เจ้าหน้ีสมาชิกต้องปฏิบัติดำาเนินการต่อสมาชิก
ภาพ (พวกที่ขาดส่ง,ส่งบ้างไม่ส่งบ้าง) ให้ส่งหุ้นภายใน 30 วันและจะ
ต้องสง่อยา่งสม่ำาเสมอทกุๆ เดอืน หากไมเ่ปน็ไปตามนัน้ผูบ้รหิารแผน
สามารถประกาศการขาดสมาชิกภาพอย่างถาวรโดยจำากัดสิทธ์ิและ
ผลประโยชน์ของเจ้าหน้ีและสมาชิกเหล่าน้ันได้เลย เพ่ือความเข้าใจ
ตรงกันสมาชิกควรจะส่งหุ้นเพ่ือผลประโยชน์ของสมาชิกและการฟื้น
ตัวของสหกรณ์ฯ

การเดินทาง  : ศูนย์ประชุมสหกรณ์ U CONVENTION HALL ที่ตั้ง เลขที่ 411,413 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
    เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
รถยนต์ส่วนบุุคคล/  : สถานท่ีจัดประชุมอยู่ด้านหลังอาคาร U TOWER (อาคาร 9 ช้ัน) ถ.ศรีนครินทร์ (ตรงข้ามโรงพยาบาล
TAXI     สมิติเวช ศรีนครินทร์) อยู่ช่วงระหว่างแยกกรุงเทพกรีฑากับแยกถนนพระราม 9 (ใกล้มอเตอร์เวย์
    กรุงเทพ-ชลบุรี) มีที่จอดรถจำานวนจำากัดประมาณ 400 คัน
รถประจำาทาง    : สาย 145 สมุทรปราการ - หมอชิต 2 ผ่านเส้นทางศรีนครินทร์ ลาดพร้าว  จตุจักร
    สาย 145 สมุทรปราการ – แฮปปี้แลนด์  ผ่านเส้นทางศรีนครินทร์ แฮปปี้แลนด์ น้อมจิตต์
    สาย 207 ม.รามคำาแหง 1 – ม.รามคำาแหง 2 ผ่านเส้นทางรามคำาแหง แยกลำาสาลี ศรีนครินทร์
      บางนา-ตราด 
    สาย 519 ตลาดมีนบุรี – สาธุประดิษฐ์ ผ่านเส้นทาง ถ.รามคำาแหง แยกลำาสาลี ศรีนครินทร์ 
    อ่อนนุช สุขุมวิท พระราม 4
รถตู้     : แฮปปี้แลนด์ – ปากน้ำาสมุทรปราการ , แฮปปี้แลนด์ – ม.รามคำาแหง 2 
รถสองแถว    : สีแดง แยกอ่อนนุช(ตลาดเอี่ยมสมบัติ) – แยกลำาสาลี

โรงแรมโฟรวิงส สถานที่จัดประชุม

ศูนยประชุมฯ

ขอเชิญประชุมเจ้าหน้ีเพ่ือการลงคะแนน
รับรองแผนฟื้นฟูกิจการ

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

ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

หากไม่สามารถไปร่วมประชุมไดต้้องมอบอำานาจ
ให้ผู้แทนเข้าประชุมและใช้สิทธิแทนท่าน

ตามเอกสารที่กรมบังคับคดีส่งให้ท่าน



***หากมีข้อติดขัดสงสัย เจ้าหนี้สมาชิกสามารถมาขอรับบริการได้ที่ สนง. คลองจั่น***

สำาเนาบัตรประชาชน 
ผู้รับมอบอำานาจ

สำาเนาบัตรประชาชน
ผู้มอบอำานาจ

สำ�เน�ถูกต้อง สำ�เน�ถูกต้อง

เส้นทางการดำาเนินงานและกำาหนดระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการ

บัตรประชาชน ใบเสร็จสีฟ้า

ใบเสร็จสีฟ้า

 2.1 ใบมอบอำานาจแแบบ ฟ.12 (ติดอากรแสตมป์ 30 
บาท)
 2.2 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอำานาจ (ลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง)
 2.3 ใบเสร็จรับเงิน (สีฟ้า) การย่ืนแบบขอรับชำาระ
หนี้ ฟ.20 (ถ้ามี) หรือลำาดับที่การเป็นเจ้าหนี้ที่ดูได้จากซอง
เอกสารสีน้ำาตาลหรือในเล่มแผนฟื้นฟ ู

เอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
1. กรณีมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 1.1 บัตรประจำาตัวประชาชน
 1.2 ใบเสร็จรับเงิน (สีฟ้า) การยื่นแบบขอรับชำาระหนี้ ฟ.20 (ถ้ามี) หรือลำาดับที่การเป็นเจ้าหนี้ที่ดูได้จากซองเอกสารสีน้ำาตาลหรือใน
เล่มแผนฟื้นฟู

ใบมอบอำานาจ ฟ.12

ซองเอกสารส่งจากสำานักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

2. กรณีมอบอำานาจให้ผู้รับมอบอำานาจเข้าร่วมประชุมแทน

ชวงเวลา ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

26 ส.ค.  57 
 ศาลลมละลายกลางรับคํารองการขอฟนฟูกิจการของสหกรณฯ 
และนัดไตสวนคําขอฟนฟูกิจการในวันที่ 15 ธ.ค. 57 

 มีผลทําใหเกิด AUTOMATIC STAY หยุดพักการชําระหน้ีทั้งหมด ตั้งแต 
วันที่ 26 ส.ค. 57 

15 ธ.ค. 57  ศาลลมละลายกลางนัดไตสวนคําขอฟนฟูกิจการคร้ังแรก 
 คกก. ผูทําแผนใหเหตุผลในการฟนฟูกิจการ และแผนการฟนฟูกิจการที่มี
การสนับสนุนโดยภาครัฐ 

 มีผูยื่นคัดคานคํารองขอฟนฟูกิจการ 55 ราย 

ก.พ.–มี.ค. 
58 

 ไตสวน คกก. ผูรองขอ ขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ ในวันที่ 10 ก.พ. 58  

 ไตสวน ผูคัดคานบางสวนในวันที่ 2 มี.ค.58 

 การไตสวนเสร็จส้ินใน 3 คร้ัง แตใชเวลาในการดําเนินการ 3 เดือนนับถึง
วันที่ศาลนัดฟงคําส่ัง 

20 มี.ค. 58  ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น 

 ศาลมีคําส่ังใหสหกรณฯ (ลูกหน้ี) เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ และขอให
ลูกหน้ีเปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ 

 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาและสงคําขอรับชําระหน้ีใหแกเจาหนี้ โดย
แผนฟนฟูตองจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน แตขอขยายตอได 2 คร้ังๆ 
ละ 1 เดือน 

7 เม.ย.–8 
มิ.ย. 58 

 กรมบังคับคดีและสหกรณฯ รับคําขอรับชําระหนี้จากเจาหนี้
สมาชิกและเจาหนี้สหกรณ, ตามแบบ ฟ.20 

 เจาหนี้สมาชิกและเจาหนี้สหกรณยื่นคําขอรับชําระหน้ีจํานวน 18,812 ราย 
รวมยอดเงินฝาก 17,333 ลานบาท  หุน 4,511 ลานบาท  

 ไมยื่นคําขอ 37,732 ราย ยอดเงินฝาก 41 ลานบาท หุน 64 ลานบาท สหกรณฯ 
ยื่นโตแยง 195 ราย 

มิ.ย.-ส.ค. 
58 

 คกก. ผูทําแผนและท่ีปรึกษาทางการเงินเยี่ยมพบและจัดประชุม
กับสหกรณเจาหน้ีทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด และผูแทน
เจาหนี้สมาชิกรายยอยมีการประชุมมากกวา 10 คร้ัง 

 ช้ีแจงแนวทางการฟนฟูและรับขอเสนอเพ่ือการจัดทําแผนฟนฟูกิจการให
เหมาะสม ขอรับการเห็นชอบและสนับสนุนในการดําเนินการแผนฟนฟู
กิจการ 

7 ก.ย. 58 
 แผนฟนฟูกิจการจัดทําเสร็จส้ินและสงมอบใหกับเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยกรมบังคับคด ี

 คกก.ผูทําแผนไดสงมอบเลมแผนฟนฟูกิจการจํานวน 18,880 เลม ตอเจา
พนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี เพ่ือสงมอบใหกับเจาหน้ีตามยอดท่ียื่น
แบบ ฟ.20 จํานวน 18,812 ราย 

13 ก.ย.-31 
ต.ค. 58 

 คกก. ผูทําแผนและท่ีปรึกษาทางการเงินเยี่ยมพบและจัดประชุม
ชี้แจงแผนฟนฟูกิจการตอเจาหน้ีสมาชิกและเจาหนี้สหกรณท้ัง 4 
ภาค รวมทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล 

 เจาหน้ีสมาชิกและเจาหนี้สหกรณไดรับแผนฟนฟูที่จัดสงโดยกรมบังคับคดี 
เขารวมประชุมการชี้แจงแผนฟนฟูเพ่ือรับทราบเนื้อหาและทิศทางของแผน
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

ต.ค.-พ.ย. 
58 

 เจาหนี้สมาชิกที่มีขอโตแยงในแผนฟนฟูกิจการ ยื่นคําคัดคานตอ
ศาลลมละลายกลางในกรณี 
- การจัดกลุมเจาหน้ี 

    - รวมคาหุนในการขอรับชําระหนี้ 
     - คกก. มีอํานาจในการเปนผูทําแผนหรือไม 

 เม่ือ 3 ธ.ค. 58 ศาลฯ มีคําสั่งยกคํารองเร่ืองการจัดกลุมเร่ืองคาหุน และนัด
ไตสวนเร่ืองอํานาจ คกก. ในเดือน ม.ค. 59 

 ใหดําเนินการจัดประชุมเจาหน้ีตามกําหนดเดิมในวันจันทรที่ 21 ธ.ค. 58 

21 ธ.ค. 58 
 กรมบังคับคดี จัดประชุมเจาหน้ีสมาชิก เจาหน้ีสหกรณ และ
เจาหนี้ท้ังหมดเพ่ือพิจารณาลงคะแนนการแกไขแผน การ
พิจารณาแผนแตงต้ังผูบริหารแผน เลือกคณะกรรมการเจาหน้ี 

 เปนสรุปมติของเจาหนี้สหกรณฯ ท้ังหมดโดยชอบธรรม 

 

 • เส้นทางกระบวนการขอฟ้ืนฟูกิจการยาวนานเกือบปีคร่ึงแล้ว นับแต่วันท่ีย่ืนขอต่อศาลล้มละลายกลางเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 จนถึง

  วันท่ี 21 ธันวาคม 2558

 • ข้ันตอนแต่ละข้ันตอนผ่านการพิจารณา ปรึกษา และกล่ันกรองอย่างละเอียดรอบคอบจากทุกภาคส่วน คือ ลูกหน้ี เจ้าหน้ี และภาครัฐ

 • มติรับรองแผนฟ้ืนฟูกิจการในวันท่ี 21 ธันวาคม 2558 จะเป็นบทสรุปในการเร่ิมต้นแก้ไข เยียวยาให้กับสมาชิกเจ้าหน้ีและดำาเนินการให้

  สหกรณ์ฯ คลองจ่ัน สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างม่ันคงแข็งแรงต่อไป 



แผนผังศูนย์ประชุมฯ และบริเวณสถานที่ ที่เกี่ยวข้องการประชุม

สรุปคำาสั่งศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558คำาแนะนำาการเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้
 คณะกรรมการบริหารลูกหน้ี/ผู้ทำาแผนขอแจ้งผลพิจารณาคดีของศาลล้มละลายกลาง เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม

2558 ซ่ึงได้มีคำาส่ังพิจารณาข้อคัดค้านของสมาชิก/เจ้าหน้ี ต่อการดำาเนินการจัดทำาแผนฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน

คลองจั่น จำากัด ดังนี้

1. การคัดค้านการจัดกลุ่มเจ้าหนี้

คำาสั่งศาล :  

 • ผู้จัดทำาแผนได้จัดแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมในการบริหารแผน การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ของ กลุ่มที่ 1 

และกลุ่มที่ 2 (เจ้าหนี้มีประกัน) ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

 • การกำาหนดให้เจ้าหนี้ไม่มีประกัน กลุ่ม 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 ไว้ในลำาดับเดียวกัน  

โดยให้ได้รับการชำาระหนี้ร้อยละร้อยของจำานวนเงินต้นที่เจ้าหนี้ยื่นคำาขอรับชำาระหนี้ และที่ศาลมีคำาสั่งถึงที่สุดให้

ได้รับชำาระหนี้ ถือว่าผู้ทำาแผนได้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ไม่มีประกันอย่างเท่าเทียมกันแล้ว

2. การร้องขอให้ชำาระคืนค่าหุ้น

คำาสั่งศาล : ตามแผนฟื้นฟูกิจการในบทที่ 6 กำาหนดที่จะชำาระคืนค่าหุ้นเมื่อผลประกอบการของสหกรณ์ฯ เริ่มมี

กำาไรเน่ืองจากสหกรณ์ฯ มีผลขาดทุนสะสมกว่า 10,000 ล้านบาท ทำาให้ไม่สามารถคืนค่าหุ้นได้จนกว่าผลประกอบการ

จะเริ่มมีกำาไร และการชำาระคืนค่าหุ้นให้กับเจ้าหนี้ที่ฟ้องคดี และสมาชิกเจ้าหนี้ที่ไม่ฟ้องคดีก็จะได้รับการชำาระคืน

ค่าหุ้นที่เท่าเทียมกัน

3. การขอให้เปลี่ยนผู้ทำาแผน และผู้บริหารแผนเป็นกระทรวงการคลัง

คำาสั่งศาล : การเปลี่ยนผู้ทำาแผนและผู้บริหารแผนต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดคือ ผู้ทำาแผนไม่เข้าประชุม

เมื่อถึงเวลาประชุมเจ้าหนี้ หรือ ผู้ทำาแผนไม่ยอมแก้ไขแผนตามที่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติให้แก้ไข จึงไม่มีเหตุที่จะ

เปลี่ยนตัวผู้ทำาแผน/ผู้บริหารแผน ให้ยกคำาร้อง

4. การขอแก้ไขยอดหนี้ให้กับเจ้าหนี้กลุ่ม 12 ซึ่งมีข้อบกพร่องยอดหนี้

คำาส่ังศาล : ให้ผู้ทำาแผนทำาแผนการแก้ไขให้ถูกต้อง และย้ายกลุ่มสมาชิกเจ้าหน้ีให้ถูกต้องตามยอดหน้ีเงินฝากประเภท

ออมทรัพย์ธรรมดาและออมทรัพย์พิเศษ

5. การตรวจฐานะผู้ทำาแผนว่ามีอำานาจในการจัดทำาแผนหรือไม่

คำาสั่งศาล : กรณีดังกล่าวเป็นการพิจารณาข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นอำานาจของศาล ฯ ศาลนัดฟังคำาสั่งในวันพฤหัสบดี

ที่ 21 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นวันเดียวกับการนัดไต่สวนแผนฟื้นฟูกิจการ

6. การขอให้เลื่อนการประชุมเจ้าหนี้จากวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ออกไปก่อน

คำาสั่งศาล : ให้ยกคำาร้อง เนื่องจากไม่มีเหตุที่จะเลื่อนการประชุม

บทสรุป : 

 • ตามที่มีคำาสั่งศาลฯ ในแต่ละหัวข้อดังกล่าว คณะกรรมการบริหารลูกหนี้/ผู้ทำาแผน ได้ปฏิบัติและ

ดำาเนินการแล้ว คือการยื่นคำาร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขอแก้ไขยอดหนี้ให้กับเจ้าหนี้สมาชิกจำานวน 59 

ราย ที่มียอดหนี้ผิดพลาด โดยจะส่งสำาเนาคำาร้องให้กับเจ้าหนี้สมาชิกทั้ง 59 รายต่อไป พร้อมทั้งยื่นคำาร้องขอ

แก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการบทที่ 6 การคุ้มครองหุ้นของสมาชิกเจ้าหนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 • จากคำาสั่งศาลข้างต้น การประชุมเจ้าหนี้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเจ้าหนี้ทุกคน คงการประชุมเจ้าหนี้

เป็นไปตามประกาศของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีคือ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558

1. การควบคุมพื้นที่และการรักษาความปลอดภัย
 การประชุมเจ้าหนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา 90/44 ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
กรมบังคับคดีจะเป็นผู้ดำาเนินการประชุม ส่วนสหกรณ์เป็นเพียงผู้จัดสถานที่อำานวยความสะดวก และรักษาความ
ปลอดภัย เจาหนี้ที่เข้าร่วมประชุมจะต้องปฏิบัติตามที่กรมบังคับคดีกำาหนดอย่างเคร่งครัด
2. การลงทะเบียน และการจัดแบ่งห้องประชุมตามหมายเลขลำาดับเจ้าหนี้
 เจ้าหนี้และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อนุญาตให้เข้าห้องประชุม 1 (ศูนย์ประชุม) 
และห้องประชุม 2 ซึ่งต่อเชื่อมกัน โดยเจ้าหนี้หมายเลข 1-9,000 จะลงทะเบียนเข้าห้องประชุม 1 หมายเลข 9001-
18,812 จะเข้าห้องประชุม 2 ส่วนเจ้าหนี้ผู้สูงอายุ และอาจจะมีผู้ติดตามเดินทางมาด้วยกัน สหกรณ์ได้อำานวย
ความสะดวกจัดสถานที่สำาหรับผู้ติดตามไว้ที่อาคารยูทาวเวอร์ ชั้น 1
3. กำาหนดเวลาการประชุม
 การประชุมเจ้าหน้ีจะดำาเนินการต่อเน่ืองอาจจะใช้เวลาต้ังแต่ 9:00 น. จนเสร็จส้ินการลงคะแนนในทุกๆ เร่ือง
สหกรณ์จึงได้จัดร้านค้ามาจำาหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหนี้ 2 จุด ที่บริเวณเต้นท์หน้าศูนย์ประชุม และ
ระเบียงด้านข้าง อาคารยูทาวเวอร์ ชั้น 1 (บริเวณที่เคยเป็นสาขาธนาคารกรุงไทยเดิม)
4. การขอความร่วมมือ
 ทั้งนี้ สถานที่จัดประชุมนี้ถือเป็นสถานที่ราชการและจำานวนผู้เข้าประชุมมีจำานวนมาก ดังนั้นสหกรณ์จึงมี
เจ้าหน้าที่ทหาร ตำารวจ มารักษาความสงบเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากเจ้าหนี้ทุกๆ ท่านในการเข้าร่วมประชุม
ให้เกิดความสงบเรียบร้อยด้วย




