
 

เดือนมกราคม 2559
1. กระบวนการขอฟ้ืนฟกิูจการจะมกีารอนุมัติเห็นชอบเสรจ็สมบรูณเ์มือ่ใด
ตอบ : ณ ขณะนี ้ยงัคงเหลอืขัน้ตอนสดุทา้ยทีต่อ้งใหศ้าลพจิารณาไตส่วน
แผนฟื้นฟูกิจการ และผลการลงคะแนนรับรองของเจ้าหน้ีท่ีได้มีมติใน
ที่ประชุมเมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา ซ่ึงศาลได้กำาหนดนัด
พิจารณาในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559
2. ทำาไมถึงจัดการประชุมเจ้าหนี้ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 สมาชิก
เจ้าหนี้ไม่สะดวกต้องลางาน แล้วการจราจรก็ติดขัดมาก 
ตอบ : การประชมุดำาเนนิการโดยเจา้พนักงานพทิกัษท์รพัย ์กรมบงัคบัคด ี
ซึ่งก็คือหน่วยงานราชการ ที่ปกติวันทำาการก็คือจันทร์ถึงศุกร์ 
 การที่เลือกวันจันทร์ก็เพื่อความพร้อมอย่างที่สุด เนื่องด้วยว่าการ
ประชมุสหกรณเ์ปน็การประชมุทีม่จีำานวนเจา้หนีม้ากทีส่ดุทีก่รมบงัคบัคดี
เคยดำาเนินการมา จำาเป็นต้องมีการเตรียมงานล่วงหน้า ตั้งแต่วันศุกร์ วัน
เสาร์ วันอาทิตย์แล้วก็มีการจัดประชุมในวันจันทร์ 
 ในวันอาทิตย์ก็ได้มีการตรวจเช็คระบบงาน ซักซ้อมความพร้อม
ครัง้สดุทา้ยของเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน ฉะนัน้การเลอืกวนัจนัทรก์เ็พือ่ความ
พร้อมของการดำาเนินการประชุมที่สำาคัญนั้นเอง
3. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเม่ือ 21 ธันวาคม 2558 จะเสียสิทธ์ิหรือผลประโยชน์
ใดๆ หรือไม่
ตอบ : สมาชกิเจา้หนีห้รือเจา้หน้ีใดๆ จะไมเ่สยีสทิธิ ์และผลประโยชนใ์ดๆ 
แมไ้มไ่ดไ้ปประชมุ การรบัชำาระหนีจ้ะเป็นไปตามยอดเงนิและเงือ่นไขการ
ชำาระหนี้ ตามเล่มแผนฟื้นฟูกิจการ
4. ตามที่สมาชิกเจ้าหนี้ได้รับหมายแจ้งคำาส่ังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ในเรื่องยอดการชำาระหน้ี ซึ่งแจ้งไม่รวมการชำาระค่าหุ้น และการ
คิดยอดเงินฝากด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน 1.0%, 1.5%, 2.5%
หรือ 7.5% 
 4.1 ทำาไมถึงแตกต่างกันเช่นนั้น 
 4.2 แล้วในหมายก็แจ้งว่าสามารถอุทธรณ์ภายใน 14 วัน สมาชิก
เจ้าหนี้ควรจะทำาอย่างไร 
ตอบ : 4.1 ในเรื่องหุ้น สมาชิกเจ้าหนี้คงจะรับทราบการชี้แจงก่อนหน้านี้
แล้วว่า จะไม่มีการชำาระเงินหุ้น มีแต่เพียงการจ่ายปันผลหุ้น จนกว่าจะ
หมดการขาดทุนสะสม ค่าหุ้นกลับมาเป็นบวก ซึ่งถูกระบุการคุ้มครองไว้
ในบทที่ 6 ของเล่มแผนฟื้นฟูกิจการ 

 4.2 ในการคิดคำานวณดอกเบี้นนั้น จพท.จะคำานวณตามประกาศ
อตัราดอกเบีย้ของสหกรณ์ ทีม่อีตัราดอกเบีย้ตา่งกนัในแตล่ะชว่งเวลาและ
ในแต่ละประเภทบัญชี เช่นออมทรัพย์, ออมทรัพย์พิเศษ, สว.2 จึงทำาให้
ยอดเงินแตกต่างกันออกไป 
 เหตุผลท่ีจพท.แจง้หมายคำาสัง่ยอดเงนิทีจ่ะไดร้บัการชำาระหนี ้กเ็พือ่
ประโยชน์ของสมาชิกเจ้าหน้ี ในการลงคะแนนตามยอดสิทธ์ิของจำานวนเงิน 
แต่ตามที่คกก. ผู้ทำาแผนได้อธิบายชี้แจงอยู่เสมอ ถึงกำาหนดเงื่อนไขการ
ชำาระหนี้นั้น จะเป็นไปตามที่กำาหนดอยู่ในเล่มแผนฟื้นฟูกิจการเท่านั้น 
ชำาระเพียงเงินต้น ไม่ชำาระดอกเบี้ย จ่ายปันผลหุ้น ยังไม่ชำาระคืนค่าหุ้น 
จนกว่าจะหมดการขาดทุนสะสม
5. คำาถามเกี่ยวกับหุ้น 
 5.1 การส่งหุ้นต่อ มีเงื่อนไขอย่างไร 
 5.2 ยังคงใช้เล่มหุ้นสีแดงหรืออย่างไร 
 5.3 แล้วจะแยกหุ้นเก่า หุ้นใหม่อย่างไร 
 5.4 ที่บอกว่าหุ้นใหม่สามารถถอนเงินได้ตลอด มีเงื่อนไขอย่างไร 
ตอบ : 5.1 การส่งหุ้นต่อ(หุ้นใหม่)จะทำาให้สมาชิกเจ้าหนี้ ยังคงสมาชิก
ภาพอยู่ แล้วก็จะได้รับการคุ้มครอง ตามบทที่ 6 ในแผนฟื้นฟูคือรับ
เงินปันผลไม่เกิน 2% สำาหรับยอดเงินหุ้นเดิม และไม่เกิน 3% สำาหรับยอด
เงินหุ้นใหม่ 
 สมาชกิเจา้หนีท้ีข่าดสง่ใหด้ำาเนนิการสง่หุ้นตอ่อยา่งนอ้ย 300 บาท
เทียบเท่ากับการส่งหุ้น 3 เดือนและส่งต่ออย่างสม่ำาเสมอ 
 5.2 เรื่องสมุดทุนเรือนหุ้นสีแดง ในปัจจุบันยังคงให้ใช้เล่มสีแดงนี้
จนเม่ือแผนฟ้ืนฟูฯผ่านการเห็นชอบจากศาล และมีการแต่งต้ังผู้บริหารแผน 
ผู้บริหารแผนจะดำาเนินการตัดยอดแยกส่วนระหว่างหุ้นเดิมและหุ้นใหม่ โดย
ทำาการออกเอกสารยืนยันหุ้นเดิม และเปล่ียนเล่มหุ้นใหม่ให้กับสมาชิก
 5.3 การปรับแยกหุ้นเดิมและหุ้นใหม่ หุ้นเดิมนับยอดถึงวันที่ 20 
มีนาคม 58 และหุ้นใหม่นับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 58 
 5.4 หุ้นใหม่สามารถถอนออกได้ แต่จะเป็นไปตามระเบียบข้อ
บังคับสหกรณ์คือ ต้องย่ืนการลาออกเท่านั้น และการลาออกก็จะทำาให้
หมดสมาชิกภาพ และเง่ือนไขการรับเงินปันผลของหุ้นเดิม และเปล่ียน
สถานภาพเป็นเจ้าหนี้ท่ีรอการชำาระหนี้เพียงอย่างเดียว ตามที่กำาหนดไว้
ในแผนฟื้นฟูกิจการ
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วารสารสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 7

 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2559 นี้ ผมขอกราบ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย
ในสากลโลกที่ท่านนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอได้โปรดพระราชทาน
พรอันประเสริฐแด่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จำากัด ทุกๆท่านให้ประสพแด่ความสุข ความเจริญ ความ
สมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ มีสุขภาพดีทั้ง
กายใจ ปลอดทุกข์ปลอดโศกและโรคภัยทั้งปวงตลอดไป

สาส์นจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559

(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 เร่ิมตน้ป ี2559 นีเ้ปน็ตน้ไป ผมเชือ่มัน่วา่สมาชกิสหกรณแ์ละสหกรณผ์ูฝ้าก
เงินจะได้รับแต่สิ่งดีๆ นับแต่แผนฟื้นฟูกิจการที่ผ่านความเห็นชอบจากเสียงส่วน
ใหญ่ของสมาชิกเจ้าหนี้และสหกรณ์เจ้าหนี้อันเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วนั้น ในส่วน

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความตั้งใจและได้ดำาเนินการสนับสนุน
การฟืน้ฟกูจิการของสหกรณม์าโดยตลอด และไดท้ำาการตระเตรยีม
ความพร้อมไวเ้พือ่ทีจ่ะดำาเนินการตอ่ทนัท ีในการใหค้วามชว่ยเหลอื
สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่สหกรณ์ หากศาลล้มละลาย
กลางไดพ้จิารณามคีำาสัง่ใหส้หกรณบ์รหิารแผนได ้จงึขอใหท้กุท่าน
มัน่ใจไดว้า่ กรมสง่เสรมิสหกรณจ์ะทำางานควบคู่กับสหกรณท์ัง้เร่ือง
การกำากับดูแลและให้การสนับสนุนทุกๆ ด้านเพ่ือให้สหกรณ์สามารถ
ประกอบกิจการได้ตามปกติและชำาระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้โดยเร็ว

 สวัสดีปีใหม่ 2559 ครับสมาชิกเจ้าหนี้ทุกๆ ท่าน 
เราไดผ่้านพน้ปเีกา่เขา้มาปใีหมแ่ลว้หวงัวา่ทุกทา่นสบายดี
นะครับ อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วย เหลียวหลังไป...ในที่สุด
เราก็ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคนานาประการที่แสนยากเข็ญ
มาด้วยกันและสามารถฝ่าด่านสำาคัญมาได้อย่างน่าภาค
ภูมิใจ เม่ือผลการลงมติในที่ประชุมเจ้าหน้ีเม่ือวันที่ 21 
ธันวาคม 2558 ออกมาด้วยคะแนนร้อยละ 83.57 รับรอง
เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของ สคจ. ทำาให้คณะกรรมการ

สาส์นจากประธานคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ผู้ทำาแผน

ผู้ทำาแผนฯ หายเหน่ือยเป็นปลิดทิ้งที่การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของเจ้าหน้ีว่าการฟื้นฟูกิจการเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่
ถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพในการนำาพาใหส้หกรณร์อดพน้จากการลม่สลายซึง่จะ
ส่งผลกระทบต่อระบบสหกรณ์ไทยให้ได้รับความเสียหายไปด้วย อีกทั้งการดำารง
อยู่ของสหกรณ์จะทำาให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับชำาระหนี้อย่างครบถ้วน
 คณะกรรมการผู้ทำาแผนขอขอบคณุเจา้หน้ีทกุๆ ทา่น ทีส่ละเวลาเดินทาง
มาประชุมเพื่อตัดสินใจเลือกเส้นทางในอนาคตของสหกรณ์ฯ ด้วยความอดทน 
และขอบคุณทุกๆ คะแนนที่ท่านได้ใช้สิทธิแสดงความประสงค์ไม่ว่าจะเห็นชอบ
แผนหรือไม่ก็ตามซ่ึงเป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยที่ยอมรับเสียงส่วนใหญ่แต่
ก็พร้อมรับฟังเสียงส่วนน้อยที่สะท้อนออกมาด้วยเจตนาบริสุทธิ์ด้วย
 แลไปข้างหน้า....เรายังคงต้องทุ่มเททำางานอย่างหนักโดยเฉพาะคณะ
ผูบ้ริหารแผนทีจ่ะเขา้มารับผดิชอบหลงัจากศาลทา่นมคีำาสัง่ใดๆ เกีย่วกบัแผนและ
ผูบ้รหิารแผนแลว้ สิง่แรกคอืการเสนอเรือ่งขอรบัการสนบัสนุนเงนิกูย้มืผา่นภาครฐั
ที่เป็นข้อผูกพันที่กระทรวงเกษตรฯ ได้แสดงเจตนาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะนำาเสนอ 
ครม. ให้หลังจากแผนผ่านศาล เรื่องที่สองที่ต้องเร่งดำาเนินการรวบรวมติดตาม

ทรพัยใ์นคดทีีฟ่อ้งและทรพัยอ์ืน่ๆ ทีป่รากฏข้อมลูเพิม่เตมิเข้ามาให้
ได้เงินมาชำาระหนี้ให้มากและเร็วกว่าแผน เรื่องสำาคัญอีกเร่ืองคือ
การเตรียมขั้นตอนวิธีการชำาระหนี้งวดแรกในเดือน มิ.ย. นี้ และ
การดูแลผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกเจ้าหนี้รายย่อยที่อันพึงมีพึงได้
จากผลประกอบการปี 2558-59 เป็นต้น ในส่วนการบริหารงานที่
ระบุไว้ในแผนคือผู้บริหารแผนต้องพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารจดัการและบคุลากร การฟืน้ฟเูปลีย่นแปลงภาพลกัษณ ์การ
แสวงหาธุรกิจการลงทุนรูปแบบใหม่จากทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ 
สมาชกิและเจา้หน้ีทัง้ปวงมส่ีวนสำาคัญอยา่งยิง่ทีจ่ะผลกัดนั สง่เสรมิ 
สนับสนุนและให้กำาลังใจกันเพื่อให้ผู้บริหารแผนจะได้ทำางานอย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพนำาพาสหกรณ์ฯ เข้าสู่มิติใหม่สำาเร็จเป็นไป
ตามแผนด้วย
 ท้ายสุดนี้คณะกรรมการบริหารลูกหน้ีผู้ทำาแผนขอกราบ
ขอบคุณมายังสมาชิกสหกรณ์ฯ รวมทั้งเจ้าหนี้สหกรณ์ทุกๆ ท่าน 
และเราทัง้ 14 คน ยงัคงปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเตม็ความสามารถ จนถงึ
วันที่ศาลค้านมีคำาสั่งเรื่องแผนฟื้นฟู และผู้บริหารแผนแล้ว พวก
เราบางคนก็จะอำาลาพ้นภาระหน้าที่นี้ กลับมาเป็นสมาชิกเต็มขั้น
สนับสนุน สหกรณ์ฯ เหมือนพวกท่านทั้งหลายต่อไป

ด้วยความปรารถนาดีและจริงใจ

  
ประกิต   พิลังกาสา

ประธานคณะกรรมการผู้ทำาแผนฟื้นฟู

 การประชุมเจ้าหนี้ของสหกรณ์ฯ ในวันนั้นได้มีการพิจารณาและลงมติด้วยกัน 3 เรื่อง ดังนี้ 
 (1) รับรองการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้ทำาแผนเป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนน 85.95%
 (2) รับรองแผนฟื้นฟูกิจการ ฉบับลงวันที่ 7 กันยายน 2558 ด้วยคะแนน 83.57% 
 (3) รับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ 7 ท่าน 
 ขั้นตอนต่อไปคือดำาเนินการเพื่อให้ศาลพิจารณาไต่สวนแผนฟื้นฟูกิจการและผลการประชุมเจ้าหน้ี ที่ศาลล้มละลายกลาง ซึ่งได้กำาหนดวัน
นัดพิจารณาไต่สวนในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559

สรุปผลการประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558



 รายงานการประชุมเจ้าหนี้ เมื่อ 21 ธ.ค. 58 ที่ศูนย์ประชุมสหกรณ์ฯ คลองจั่น ถ.ศรีนครินทร์ ดำาเนินการโดยเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
 การประชุมเจ้าหนี้นี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูฯ ของลูกหนี้ เพื่อปรึกษาว่า
 - จะยอมรับแผนของผู้ทำาแผนหรือไม่ หรือจะแก้ไขอย่างไร
 - เลือกตั้ง คกก. เจ้าหนี้จำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 7 คน
 - เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ทราบ
            คดีนี้ศาลฯ มีคำาสั่งเมื่อ 20 มี.ค. 58 ให้ฟื้นฟูกิจการ สหกรณ์ฯ คลองจั่น จำากัด ลูกหนี้ และตั้ง สหกรณ์ฯ คลองจั่น จำากัด เป็นผู้ทำาแผน  
ทำาใหอ้ำานาจหนา้ทีใ่นการจดัการกจิการและทรัพย์สนิของลกูหนี ้และบรรดาสทิธติามกฎหมายของผูถ้อืหุน้ของลกูหนี ้ยกเวน้สทิธิทีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล
ตกแก่ผู้ทำาแผนตามมาตรา 90/25 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

วาระที่ 2 ก่อนวันประชุมเจ้าหนี้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามมาตรา 90/45 มีผู้ยื่นคำาร้องขอแก้ไขแผนดังนี้
 1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น   ยื่นฉบับลงวันที่  8 ธ.ค. 58  เป็นฉบับที่ 1
 2. น.ส.กฤษณา กุลธรรมโยธิน  เจ้าหนี้รายที่  391  ยื่นฉบับลงวันที่ 17 ธ.ค. 58  เป็นฉบับที่ 2
 3. นายไพโรจน์ ชิตะปัญญา  เจ้าหนี้รายที่  444  ยื่นฉบับลงวันที่ 17 ธ.ค. 58  เป็นฉบับที่ 3
 4. นางสุภาพ ชุมชอบ  เจ้าหนี้รายที่ 3191 ยื่นฉบับลงวันที่ 17 ธ.ค. 58  เป็นฉบับที่ 4
 5. น.ส.กาญจนา สมุหวิญญู  เจ้าหนี้รายที่ 6919 ยื่นฉบับลงวันที่ 16 ธ.ค. 58 เป็นฉบับที่ 5

สรุปผลการลงคะแนนพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ในการประชุมเจ้าหนี้ สรุปผลการลงคะแนนพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ในการประชุมเจ้าหนี้

 * สรุปมติที่ประชุมเจ้าหนี้ โดยจำานวนหนี้ข้างมาก ให้แก้ไขแผนเฉพาะคำาขอแก้ไขแผนฉบับที่ 1 เพียงฉบับเดียว ซึ่งเป็นคำาร้องขอ
แก้ไขแผนของผู้ทำาแผน

    การพิจารณารับรองแผนฟื้นฟูกิจการ : เจ้าหนี้ 12 กลุ่ม

เจาหน้ีที่มีสิทธิ์ออกเสียง (ราย) 18,464                                  

     -  จํานวนหน้ี (ลานบาท) 18,413.93                             

มารวมประชุม (ราย) 5,176                                    

     -  จํานวนหน้ี (ลานบาท) 16,701.00                             

ลงคะแนนออกเสียง (ราย) 4,979                                    

     -  จํานวนหน้ี (ลานบาท) 16,618.39                             

ยอมรับแผน (ราย) 3,890                                    

     -  จํานวนหน้ี (ลานบาท) 13,503.49                             

     -  % 83.57%

ไมยอมรับแผน (ราย) 868                                       

     -  จํานวนหน้ี (ลานบาท) 2,655.04                               

     -  % 16.43%

งดออกเสียง (ราย) 218                                       

     -  จํานวนหน้ี (ลานบาท) 459.84                                  

 ที่ประชุมรับทราบผลการลงมติของเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม
รวม 12 กลุ่ม โดยมีกลุ่มที่ 1,2,3,5,9 และ 10 ลงมติพิเศษ
ยอมรับแผน และแผนที่แก้ไขของผู้ทำาแผน

 นับรวมจำานวนหนี้ของเ จ้าหนี้ที่ ยอมรับแผน
มีจำานวนทั้งสิ้น 13,503,495,153.59 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 83.57

 ฉะนั้น จึงเป็นกรณีที่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษ
ยอมรับแผนและแผนที่แก้ไขของผู้ทำาแผน

 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็น คกก. เจ้าหนี้เพียง 7 ท่าน ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับสามารถรับได้เต็มตามจำานวนนี้ 
 จึงไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ทั้ง 7 ท่านที่สมัครเป็น คกก.เจ้าหนี้ทั้งหมด
 1. นายสมบัติ  ทวีผลจรูญ       เจ้าหนี้รายที่  1,644  
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำากัด   โดย ผ.ศ. บรรเจิด พฤฒิกิตติ เจ้าหนี้รายที่ 11,524
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำากัด   โดย นายประมูล ศรีชนะ  เจ้าหนี้รายที่ 18,263
 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำากัด   โดย นายทอง วิริยะจารุ  เจ้าหนี้รายที่  4,000
 5. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำากัด   โดย นายสวัสดิ์ แสงบางปลา  เจ้าหนี้รายที่  7,000
 6. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ จำากัด   โดย พลตำารวจเอกนิพจน์ วีระสุนทร เจ้าหนี้รายที่  8,562 
 7. นางศิริรัตน์ เฑียรบุญเลิศรัตน์      เจ้าหนี้รายที่     32

 ขั้นตอนต่อไปคือดำาเนินการเพื่อให้ศาลพิจารณาไต่สวนแผนฟื้นฟูกิจการ และผลการประชุมเจ้าหน้ีเมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2558
ที่ผ่านมา ศาลได้กำาหนดวันพิจารณาไต่สวนในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559

    การพิจารณาการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ : มีผู้ยื่นคำาขอ 5 ฉบับ

    การพิจารณาคณะกรรมการเจ้าหนี้

    สรุปผลลงคะแนนแผนฟื้นฟูกิจการ

    กระบวนการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ

เจาหนี้กลุมที่ กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6

(ประเภท) (มีประกัน (มีประกัน (ไมมีประกัน (ไมมีประกัน (ไมมีประกัน (ไมมีประกัน, สหกรณ

เจาหนี้สัญญาจํานอง) เจาหนี้สัญญาจํานํา) สหกรณตางๆ) นิติบุคคล) สมาชิกรายยอย) นิติบุคคลมีคําพิพากษา)

มาลงคะแนน (ราย) 1                         1                                65                              6                                2,719                         1                                

     -  จํานวนหน้ี (ลานบาท) 1,567.65            34.70                         6,971.78                    69.34                         5,927.08                    916.95                       

ยอมรับแผน (ราย) 1                         1                                63                              4                                2,199                         0

     -  จํานวนหน้ี (ลานบาท) 1,567.65            34.70                         6,740.30                    8.98                           4,888.69                    

     -  % 100% 100% 100% 18.43% 84.24%

ไมยอมรับแผน (ราย) 0 0 0 1                                438                            1                                

     -  จํานวนหน้ี (ลานบาท) 39.73                         914.38                       916.95                       

     -  % 81.57% 15.76%

งดออกเสียง (ราย) 0 0 2                                1                                82                              0

     -  จํานวนหน้ี (ลานบาท) 231.48                       20.62                         124.00                       

* สรุปมติท่ีประชุมเจาหน้ี ยอมรับแผนมีมติพิเศษ ยอมรับแผนมีมติพิเศษ ยอมรับแผนมีมติพิเศษ ไมยอมรับแผน ยอมรับแผนมีมติพิเศษ ไมยอมรับแผน

เจาหนี้กลุมที่ กลุมที่ 7 กลุมที่ 8 กลุมที่ 9 กลุมที่ 10 กลุมที่ 11 กลุมที่ 12

(ประเภท) (ไมมีประกัน (ไมมีประกัน (ไมมีประกัน (ไมมีประกัน (ไมมีประกัน (ไมมีประกัน

สมาชิกเจาหนี้ เจาหนี้ เจาหนี้ เจาหนี้ เจาหนี้ เจาหนี้

มีคําพิพากษา) เงินรอจายคืน) คาเชาทรัพยสิน) คาบริการ) ที่ไมปรากฎหนี้ในระบบ) เงินตนไมเกิน 1 หม่ืนบาท)

มาลงคะแนน (ราย) 159                     31                              1                                1                                6                                1,985                         

     -  จํานวนหน้ี (ลานบาท) 762.19                43.30                         0.10                           4.24                           290.39                       30.67                         

ยอมรับแผน (ราย) 39                       20                              1                                1                                3                                1,558                         

     -  จํานวนหน้ี (ลานบาท) 213.08                28.55                         0.10                           4.24                           5.17                           11.99                         

     -  % 30% 71.92% 100% 100% 1.97% 39.59%

ไมยอมรับแผน (ราย) 113                     9                                0 0 2                                304                            

     -  จํานวนหน้ี (ลานบาท) 497.20                11.14                         257.34                       18.30                         

     -  % 70% 28.08% 98.03% 60.41%

งดออกเสียง (ราย) 7                         2                                0 0 1                                123                            

     -  จํานวนหน้ี (ลานบาท) 51.90                  3.60                           27.87                         0.37                           

* สรุปมติท่ีประชุมเจาหน้ี ไมยอมรับแผน ยอมรับแผน ยอมรับแผนมีมติพิเศษ ยอมรับแผนมีมติพิเศษ ไมยอมรับแผน ไมยอมรับแผน

ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5

ผูขอแกไขแผน สหกรณฯ น.ส.กฤษณา นายไพโรจน นางสุภาพ น.ส.กาญจนา

ใหแกไขแผน (ราย) 3,649                      1,852                      1,766                      1,856                      1,725                      

     -  จํานวนหนี้ (ลานบาท) 12,831.46               2,817.23                 2,608.07                 2,591.88                 2,480.46                 

     -  % 85.95% 20.32% 18.87% 18.73% 18.05%

ไมใหแกไขแผน (ราย) 646                         2,414                      2,480                      2,412                      2,538                      

     -  จํานวนหนี้ (ลานบาท) 2,096.55                 11,040.87               11,210.29               11,239.79               11,257.75               

     -  % 14.05% 79.68% 81.13% 81.27% 81.95%

งดออกเสียง (ราย) 748                         777                         797                         775                         770                         

     -  จํานวนหนี้ (ลานบาท) 1,694.21                 2,764.12                 2,803.86                 2,790.55                 2,884.00                 

ผลการลงคะแนน ใหแกไข ไมใหแกไข ไมใหแกไข ไมใหแกไข ไมใหแกไข



 คณะกรรมการผูท้ำาแผนฟืน้ฟกูจิการเปดิเผยวา่ไดม้กีารปรกึษาหารอืรว่มกบัสหกรณเ์จา้หนีห้ลายๆ แหง่ เช่นสหกรณอ์อมทรัพยค์รูนครราชสมีา 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจ เป็นต้น เพื่อหาแนวทางผลักดัน
ใหก้ารฟืน้ฟกูจิการของ สหกรณฯ์ คลองจัน่ บรรลผุลสำาเร็จซึง่จะส่งผลใหข้บวนการสหกรณ์ทัง้ประเทศมเีสถยีรภาพและความเชือ่มัน่ศรทัธากลบัคนืมา
 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่ สหกรณ์ฯ คลองจั่น มีแผนในการระดมทุนใหม่ผ่านการสนับสนุนของภาครัฐ โดยมีสหกรณ์เจ้าหนี้ประมาณ 19 แห่ง
ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเพื่อรองรับสภาพคล่องส่วนนี้ของ สหกรณ์ฯ คลองจั่น ไปหมุนเวียนในระบบสหกรณ์และเกิดผลตอบแทนเป็นรายได้ที่
แน่นอนต่อเนื่องให้ สหกรณ์ฯ คลองจั่น ต่อไป ซึ่งแนวทางความร่วมมือดังกล่าวจะนำามาจัดทำาเป็นบันทึกความเข้าใจถึงข้อตกลงในแนวทางความ
ร่วมมือ (MOU) ในเรื่องต่างๆ โดยสรุป คือ
 • สหกรณ์ฯ คลองจั่น จะนำาเงินทุนใหม่ให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ต่างๆ โดยมีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 4.5 ต่อปี
 • สหกรณ์ที่มีสภาพคล่องและฐานะการเงินดี ยินดีให้ สหกรณ์ฯ คลองจั่น กู้ยืมเงินเพื่อขยายธุรกิจเมื่อมีความต้องการของสมาชิกเพิ่มขึ้น
 • สหกรณ์เจ้าหนี้ที่มีสภาพคล่องและฐานะการเงินดี ยินดีที่จะฝากเงินที่ได้รับชำาระหนี้ไว้กับ สหกรณ์ฯ คลองจั่น เป็นเงินฝากใหม่ เพื่อให้
สหกรณ์ฯ คลองจั่น มีเงินสภาพคล่องหมุนเวียนเพียงพอ
 ขณะนี้ สหกรณ์ฯ คลองจั่น ได้ดำาเนินการส่งร่างบันทึกฯ ดังกล่าวให้สหกรณ์ทั้ง 19 แห่งเพื่อพิจารณาในการร่วมลงนามต่อไปแล้ว แนวทาง
ความร่วมมอืจะนำาไปเปน็ขอ้มลูนำาเสนอตอ่ภาครัฐใหท้ราบถึงบทบาทของขบวนการสหกรณท์ีไ่ด้ร่วมมอืกนัแกไ้ขปญัหาดว้ยความสามคัค ีในสว่นของ
ภาครฐัจะตอ้งใหค้วามสนบัสนนุเตมิเตม็อยา่งไร จงึจะทำาใหก้ารฟืน้ฟกูจิการและแกไ้ขปญัหาในองคร์วมทัง้ระบบสหกรณเ์กดิข้ึนไดอ้ยา่งเปน็รูปธรรม

บันทึกความเข้าใจถึงข้อตกลงในแนวทางความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน (MOU)บรรยากาศการประชุมเจ้าหน้ีเม่ือวันจันทร์ท่ี 21 ธันวาคม 2558

สาสน์จาก ผ.ศ. บรรเจดิ พฤฒิกิตต ิประธานกรรมการดำาเนินการสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์จำากัด 

 “การทำางานของสหกรณ์เป็นกระบวนการที่ต้องช่วยเหลือเก้ือกูลกัน หากสหกรณ์ใดอ่อนแอ สหกรณ์อ่ืนๆ
ต้องเข้าไปช่วยเหลือและจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน จึงจะทำาให้ระบบสหกรณ์ของประเทศคงอยู่ได้” 

         ผ.ศ. บรรเจิด พฤฒิกิตติ

สาส์นจาก คุณเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานคณะที่ปรึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำากัด

 “ปี 2559 น้ี ผมขอให้เป็นปีแห่งความเชื่อม่ันและความร่วมมือของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น สมาชิก
สหกรณ์ฯ คงจะต้องเปลี่ยนแนวความคิดจากการที่จะเบิกถอนเงินหรือลาออกเพื่อนำาหุ้นที่ฝากไว้คืนจนหมดแล้ว
สหกรณ์ฯ จะล้มละลายก็ไม่สนใจ แต่วันนี้สมาชิกสหกรณ์ฯ ต้องร่วมมือกันเพื่อให้สหกรณ์ฯ คงอยู่และมั่นคง ซึ่งจะ
ทำาให้การฟื้นฟูสหกรณ์ฯ นั้นรวดเร็วขึ้นอย่างแน่นอน”
         เผด็จ มุ่งธัญญา

สาส์นจาก พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการดำาเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ จำากัด

 “ผมสนับสนุนและเห็นด้วยอย่างยิ่งกับบันทึกความเข้าใจถึงข้อตกลงในแนวทางความร่วมมือระหว่างสหกรณ์
ด้วยกัน (M.O.U.) ของสหกรณฯ์คลองจัน่ เพราะจะเปน็การร่วมมือกัน ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกัน ในการแกไ้ขปญัหาของ 
สหกรณ์ฯ คลองจั่นให้คลี่คลาย และฟื้นฟูสู่ระบบสหกรณ์ที่ดีได้รวดเร็วขึ้น”
         พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

สาส์นจาก อ.ทอง วิริยะจารุ ประธานกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำากัด

 “ผมได้ช่วยประสานงานและแนะนำา การจัดเตรียมบันทึกความเข้าใจถึงข้อตกลงในแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน (M.O.U.) ของสหกรณ์ฯ คลองจ่ัน เพื่อให้นำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะ
สอ.ครูนครราชสีมายืนยันว่า เงินที่ได้จากสหกรณ์ฯ คลองจั่น จะทำาให้เกิดประโยชน์และไม่เกิดความเสียหายอย่าง
แน่นอน และจะทำาให้สหกรณ์ฯ คลองจั่นมีรายรับที่เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง”
         ทอง วิริยะจารุ


