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สาระสำคัญ

●  การดำเนินกิจการและการชำระหนี้ภายหลังการยกเลิกการฟนฟูกิจการสหกรณฯคลองจั่น

♦ ดวยความตั้งใจและมุงมั่นที่จะรักษาสถานภาพทางการเงิน และการดำเนินกิจการตอไปของสหกรณฯคลองจั่น สมาชิกสหกรณฯจึงรวมกันผลักดัน

 การแกไขปญหาทางการเงินผนหลักการและวิธีการของกระบวนการฟนฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติลัมละลาย พ.ศ.2483

♦ การฟนฟูกิจการของสหกรณฯคลองจ่ัน ดำเนินการตามแผนฟนฟูกิจการฉบับลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2558 และไดดำเนินการครบตามกำหนดเวลา

 5 ป ในชวงวันที่ 21 มกราคม 2559 ถึง 21 มกราคม 2564 โดยทางจพท.(เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดสงสรุปรายงานระยะเวลาดำเนินการ

 ตามแผนฟนฟูกิจการใหศาลลมละลายกลางทราบ โดยมีสาระสำคัญเร�องการที่ไมสามารถดำเนินการชำระหนี้ใหเปนไปตามผลสำเร็จของแผน

 ขอ 11.2(1) ที่กำหนดใหผูบริหารแผนดำเนินการชำระหนี้เงินตนจัดสรรและดอกเบี้ยคืนแกเจาหนี้ทั้งหลายไดเปนระยะเวลา 3 ป ติดตอกันหรือได

 เปนจำนวนเงิน 1 ใน 3 ของภาระหนี้เงินตนจัดสรรทั้งหมด

♦ เม�อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ศาลลมละลายกลาง ไดมีคำสั่งตอรายงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เร�องระยะเวลาการฟนฟูกิจการของสหกรณฯ

 คลองจั่นสิ้นสุดลง โดยมีคำสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการตามมาตรา 90/70 วรรคสอง อำนาจหนาที่ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของสหกรณฯ

 กลับเปนของผูบริหารสหกรณฯ และสมาชิกผูถือหุนของสหกรณกลับมีสิทธิ์ตามกฎหมายตอไป ตามมาตรา 90/74 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย

 พ.ศ.2483

♦ ศาลพิเคราะหและมีคำส่ังดวยวา ยังไมสมควรใหสหกรณฯลมละลายและพิทักษทรัพยเด็ดขาด เน�องจากสหกรณฯยังมีทรัพยสินและสิทธ์ิเรียกรอง

 ตอบุคคลภายนอก รวมถึงการไดรับการสนับสนุนจากสหกรณเจาหน้ีในโครงการเงินฝากประจำโดยมีหลักทรัพยค้ำประกัน เพ�อนำเงินไปใช ในการ

 ดำเนินกิจการและชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 (แผนชำระหนี้ 26 ป) จึงมีคำสั่งใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของ

 สหกรณฯคลองจั่น

♦ อางถึงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 (วิธีพิจารณาคดี พรอมแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา) ถาศาลไมเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลายก็ใหมี

 คำสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ มิใชมีคำสั่งยกคำรองขอฟนฟูกิจการ หรือยกเลิกคำสั่งใหฟนฟูกิจการ ทั้งนี้เพราะไดมีการดำเนินการตามแผนและ

 ระยะเวลาตามแผนสิ้นสุดลงแลว และคำสั่งศาลที่ยกเลิกการฟนฟูกิจการนี้ ไมมีผลใหแผนสิ้นผลไป หากแตลูกหนี้ (สหกรณ) มีหนาที่ตองปฏิบัติ

 ตามแผนตอไป คงมีผลเพียงลูกหนี้ (สหกรณ ไมตองอยูในการควบคุมของศาลและเจาพนักงานพิทักษทรัพยเทานั้น

 สรุป คือ ยกเลิกการฟนฟูกิจการ แตไมยกเลิกแผนฟนฟูกิจการ ฉะนั้น แผนฟนฟูกิจการยังคงมีผลในการบริหารจัดการกิจการสหกรณฯคลองจั่นตอไป

1.♦



สาระสำคัญลำดับที่

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 57 วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

2/17

●  การจายชำระหนี้เงินตนจัดสรรงวดที่ 6/3 (บางสวน) ตามตารางการจัดสรรชำระหนี้ ที่กำหนดในเลมแผนฟนฟูกิจการของสหกรณฯคลองจั่น

• ตามที่ศาลลมละลายกลางไดมีคำสั่งตอรายงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เร�องระยะเวลาการฟนฟูกิจการของสหกรณฯคลองจั่นสิ้นสุดลง

 โดยเม�อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ศาลไดมีคำสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ อำนาจหนาที่ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของสหกรณฯกลับเปน

 ของผูบริหารสหกรณฯ สหกรณฯคลองจั่นจึงยังคงดำเนินกิจการทำธุรกรรมทางการเงินตามปกติ และดำเนินการชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ

 ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 (แผนชำระหนี้ 26 ป)

• เน�องจากสหกรณฯยังอยูระหวางการรวบรวมเงินจากการติดตามทรัพยสิน จำหน�ายขายทรัพยตางๆ และระดมเงินทุนจากขบวนการสหกรณเพ�อ

 เสริมสภาพคลองในการดำเนินกิจการและชำระหนี้ จึงจำเปนตองปรับเปลี่ยนแผนการชำระหนี้อีกสักระยะ แตเพ�อเปนการชวยเหลือบรรเทา

 ความเดือดรอนของสมาชิกและเจาหนี้ ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 ครั้งที่ 3/2565 เม�อวันเสารที่ 18 มิถุนายน 2565 ไดมี

 มติใหสหกรณฯ ดำเนินการจายเงินชำระหนี้งวดที่ 6/3 (บางสวน) ในอัตราที่ 15.50 % ของอัตรา 3.625 % ที่กำหนดชำระในงวดที่ 6 หรือคิด

 เปน 0.561875 % ของยอดหนี้ตั้งตน โดยมีรายละเอียดการจายเงินชำระหนี้ ดังนี้

  (1) สหกรณฯดำเนินการจายเงินชำระหนี้โดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชย ที่สมาชิกและเจาหนี้ไดแจงความประสงคและหมายเลขบัญชี

   ธนาคารพาณิชยไวกับสหกรณ ในวันศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2565

 (2) สมาชิกและเจาหน้ีท่ีไมไดแจงหมายเลขบัญชีธนาคารพาณิชยใหกับสหกรณฯ สามารถไปรับเปนเงินสดไดท่ีสำนักงานสหกรณฯคลองจ่ัน ในวัน

   และเวลาทำการ ตั้งแตวันศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป

 (3) สมาชิกและเจาหนี้ที่มีหนี้คงคางตางๆกับสหกรณฯ ทางสหกรณฯจะหักกลบลบหนี้กอน แลวจึงจะจายโอนเงินสวนที่เหลือให

• สมาชิกและเจาหน้ีสามารถติดตอสอบถาม ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี ฝายทะเบียนหุนและสมาชิก โทรศัพท Call Center : 02-022-7900 ตอ 402

2.



●  การสนับสนุนทางการเงินเพ�อการฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่นผานโครงการเงินโครงการเงินฝากเงินกูผานธนาคารของรัฐ

♦ โครงการนี้เปนโครงการที่ปรับเปลี่ยนจากการขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ เพ�อการฟนฟูกิจการสหกรณฯคลองจั่นโดยตรงมาเปนโครงการสนับสนุนระยะ

 เรงดวน ระดมเงิน 3,500 ลานบาท จากขบวนการสหกรณ ตามท่ีคณะกรรมการเจาหน้ีจากสหกรณเจาหน้ี รวมผลักดันการสนับสนุนใหกับสหกรณฯคลองจ่ัน

♦ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนแกนหลักในการประสานดำเนินการกับสหกรณตางๆ ในกลุมสหกรณออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเนี่ยนโดยใน

 เบื้องตันจัดเปนกลุมๆ ได 5 กลุม จากสหกรณภาคอีสาน สหกรณภาคใต สหกรณภาคกลาง ชุมนุมสหกรณ และชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหง

 ประเทศไทย เพ�อการเขารวมระดมทุนสนับสนุนตามโครงการที่จัดตั้งขึ้นมา

♦ แนวทางการสนับสนุนทางการเงินในการฟนฟูกิจการสหกรณฯคลองจั่น มีแนวทางดำเนินการโดยการระดมเงินฝากจากสหกรณที่มีสภาพคลองวงเงิน

 3,500 ลานบาท ไปฝากยังธนาคารของรัฐ และใหธนาคารของรัฐเปนผูสนับสนุนเงินกูแกสหกรณฯคลองจั่น โดยมีหลักทรัพยค้ำประกัน

   ซึ่งการที่ธนาคารของรัฐจะสนับสนุนวงเงินสินเช�อได จำเปนตองไดรับนโยบายเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนดำเนินการ โดยมีแนวทางและ

 มาตรการแกไขปญหาหนี้คางชำระตามแผนฟนฟูกิจการ ดังนี้

1. สหกรณเจาหน้ีสนับสนุนทางการเงินแกสหกรณฯคลองจ่ัน ผานธนาคารภาครัฐ รวม 3,500 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1 ตอป และกำหนดถอนคืน

 ภายในเวลา 7 ป โดยผูแทนสหกรณเจาหนี้ ประสานการนำเสนอสหกรณของตน เพ�อสนับสนุนและนำเงินเขาฝา กธนาคารภาครัฐตอไปทั้งนี้สหกรณ

 เจาหนี้จะไมตองกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงเน�องจากธนาคารภาครัฐเปนคูสัญญาและผูรับฝากเงิน

2. ธนาคารภาครัฐนำเงินดังกลาว กลับมาใหสหกรณฯคลองจั่นกูยืม อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป โดยนำอาคาร ยูทาวเวอร ที่จะไถถอนจำนองจาก

 สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำกัด มาจำนองเปนประกัน

3. สหกรณฯคลองจั่น บริหารจัดการเงินจำนวน 3,500 ลานบาท ดังนี้

 3.1 นำไปไถถอนจำนองอาคารยูทาวเวอรจากสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำกัด

 3.2 ชำระหนี้ใหแกเจาหนี้รายยอยทั้งหมด โดยมีเง�อนไขเจาหนี้ยินยอมลดหนี้ลง 50%

 3.3 สวนเงินจำนวนที่เหลือนั้น สหกรณฯคลองจั่นจะนำไปบริหารกิจการ เพ�อขับเคล�อนธุรกิจและสรางรายได เพ�อนำมาชำระหนี้แกสหกรณเจาหนี้ตอไป

♦ ตามแผนการที่สหกรณฯคลองจั่น นำเงินดังกลาวสวนหนึ่งไปชำระหนี้ใหแกเจาหนี้รายยอยทั้งหมด โดยมีเง�อนไขเจาหนี้ยินยอมลดหนี้ลง 50% มีผลให

 ภาระหน้ีในสวนของเจาหน้ีรายยอยหมดไป ซ่ึงจะทำใหภาระหน้ี และภาระดอกเบ้ียลดลงอยางมาก และทำใหสหกรณฯคลองจ่ัน มีสภาพคลองมากข้ึน

 และสามารถชำระหนี้สหกรณเจาหนี้ไดแลวเสร็จภายในเวลาที่เร็วกวาแผนฟนฟูกิจการที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน (18 ป) แนวทางการสนับสนุนทางการเงิน

 ดังกลาวจะดำเนินตอไปได กรมสงเสริมสหกรณและหน�วยงานที่เกี่ยวของจะตองนำเร�องเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ�อเห็นชอบใหธนาคารภาครัฐสามารถ

 ใหสหกรณฯคลองจั่น กูยืมอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 2 ตอปดวย
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●  การดำเนินการทางกฎหมายตอกรณีที่เจาหนี้ยึดและอายัดทรัพยสินของสหกรณฯ

 สหกรณฯ คลองจั่น ไดทำหนังสือถึงอธิบดีกรมบังคับคดีในเร�องขอหารือประเด็นขอสงสัย 2 ประเด็น คือ

♦ ประเด็นที่ 1 : การที่ศาลลมละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ เม�อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เน�องจากครบกำหนด 5 ป ตามกฎหมาย

 ลมละลาย แผนฟนฟูกิจการที่ไดมีการดำเนินการมาแลวเปนระยะเวลาหนึ่ง ยังมีผลบังคับใชหรือไม

♦ ประเด็นที่ 2 : เจาพนักงานบังคับคดีดำเนินการอายัดสิทธิเรียกรอง หรือยึดทรัพยของลูกหนี้ไดหรือไม เน�องจากเจาหนี้ไดนำคำพิพากษา และ

 หมายบังคับคดีเดิมของศาลแพงไปย�นคำรองขอรับชำระหนี้ในคดีที่สหกรณ ลูกหนี้พื้นฟูกิจการ และไดรับชำระหนี้ไปแลวบางสวนยังจะนำมาบังคับ

 ใชซ้ำอีกไดหรือไม

 กรมบังคับคดี ไดมีหนังสือที่ ยธ 0518/4842 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 แจงมายังสหกรณวา :

♦ ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/60 วรรคหนึ่ง แผนฟนฟูกิจการซึ่งศาลมีคำสั่งเห็นชอบแลว ผูกมัดเจาหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระหนี้

 ในการฟนฟูกิจการได และเจาหน้ีซ่ึงมีสิทธิไดรับชำระหน้ีในการฟนฟูกิจการ และมาตรา 90/75 วรรคหน่ึง คำส่ังยกเลิกการฟนฟูกิจการ มีผลใหลูกหน้ี

 หลุดพนจากหนี้ทั้งปวง ซึ่งอาจขอรับชำระหนี้ในการฟนฟูกิจการได เวนแตหนี้ซึ่งเจาหนี้ที่อาจขอรับชำระหนี้ในการฟนฟูกิจการ จะไดขอรับชำระหนี้

 ไวแลว

♦ กรณีของสหกรณฯคลองจั่น เม�อวันที่ 21 มกราคม 2559 ศาลลมละลายกลางมีคำสั่ง เห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ(ลูกหนี้) และตอมาเม�อวันที่ 25

 มิถุนายน 2564 ศาลลมละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ มีผลใหลูกหนี้(สหกรณฯ หลุดพันจากหนี้ทั้งปวง ซึ่งอาจจะขอรับชำระหนี้ในการ

 ฟนฟูกิจการได เวนแตหนี้ซึ่งเจาหนี้ที่อาจขอรับชำระหนี้ในการฟนฟูกิจการจะไดขอรับชำระหนี้ไวแลว ตามมาตรา 90/75 วรรคหนึ่ง โดยบรรดา

 เจาหนี้และลูกหนี้ยังคงผูกพันตามแผนพื้นฟูกิจการที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบดวยแลว ตามมาตรา 90/60 วรรคหนึ่ง

♦ เม�อศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของสหกรณฯคลองจั่นแลว มีผลใหผูบริหารของลูกหนี้กลับมีอำนาจจัดการกิจการ และทรัพยสินของลูกหนี้

 ตอไปตามมาตรา 90/75 โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยหมดอำนาจในการกำกับดูแลกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ี และหากมีกรณีท่ีสหกรณฯคลองจ่ัน

 เห็นวาถูกโตแยงสิทธิอยางไร ก็ชอบที่จะใชสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป

4.
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ตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ศาลลมละลายกลางไดมีคำสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของสหกรณฯ

♦ มีเจาหนี้ของสหกรณฯ เปนเจาหนี้กลุม 5, 7 และกลุมที่ 12 ไดนำหมายบังคับคดีเดิม (หมายบังคับคดีที่ศาลออกใหเม�อป พ.ศ.2556-พ.ศ.2557)

 อายัดเงินในบัญชีธนาคารของสหกรณฯ และยึดทรัพย (ที่ดิน/สำนักงาน/อาคาร) ของสหกรณฯ มีการฟองคดีใหม และอุทธรณคำสั่งศาลลมละลาย

 กลางขอใหสหกรณฯลมละลายแทนการยกเลิกการฟนฟูกิจการ โดยแยกแตละกลุมคดี ดังนี้

1. คดีที่เจาหนี้นำคดีเดิมกอนการฟนฟูกิจการ ย�นขอบังคับคดียึดทรัพยสิน

 • สหกรณออมทรัพยครูปทุมธานี ย�นคำรองขอบังคับคดีตามคำสั่งศาลแพงที่ออกเม�อวันที่ 1 กันยายน 2557 โดยขอบังคับคดียึดทรัพยสินของ

  สหกรณฯคลองจั่น ศาลแพงไดไตสวนพิจารณาคำรอง และมีคำสั่งเม�อวันที่ 19 มกราคม 2565 ตามที่สรุป ดังนี้

 • เม�อศาลลมละลายกลาง ไดรับคำรองขอการฟนฟูกิจการของสหกรณฯคลองจั่น (ลูกหนี้) เม�อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และ สอ.ครูปทุมธานีได

  ย�นคำขอรับชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และไดรับการชำระหนี้บางแลว

 • แมเม�อวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 ศาลลมละลายกลางมีคำส่ังยกเลิกการฟนฟูกิจการ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/70 วรรคสอง

  โจทกจึงยังคงตองผูกพันในการรับชำระหน้ีตามท่ีกำหนดไว ในแผนฟนฟูกิจการ อันถือวาเปนการนำมูลหน้ีตามคำพิพากษาในคดีน้ีมาผูกพันกันใหมตามมูลหน้ี 

  สิทธิเรียกรอง และวิธีการชำระตามที่กำหนดไว ในแผนฟนฟูกิจการ ทำใหมูลหนี้ตามคำพิพากษาและหมายบังคับคดีในคดีเดิมเปนอันระงับสิ้นผลไป

 • เม�อมูลหน้ีตามหมายบังคับคดีในคดีน้ีเปนหน้ีคางชำระตามแผนฟนฟูกิจการของจำเลย (สหกรณฯคลองจ่ัน) จึงมีผลใหจำเลยตองผูกพันชำระหน้ีสวนท่ีขาดจน

  ครบถวนตามแผนฟนฟูกิจการใหแกเจาหน้ีตอไป โจทก (สอ.ครูปทุมธานี) ไมมีสิทธ์ินำหมายบังคับคดี ท่ีมีอยูกอนการฟนฟูกิจการมาใชบังคับคดีได ยกคำรอง

2. คดีที่เจาหนี้อายัดบัญชีธนาคารและยึดทรัพยสินของสหกรณฯ จำนวน 24 คดี

 • ศาลแพงรับคำรองสหกรณคลองจั่น ที่ขอใหเพิกถอนการอายัดบัญชีธนาคารพาณิชยที่ยึดทรัพย(ที่ดิน อาคาร)เจาหนี้เหลานี้ไปอายัดและยึดไว

  ซึ่งศาลไดพิจารณาวินิจฉัยตสวนและมีคำสั่งแตละคดีที่มีความคืบหนา ดังนี้

  2.1 ศาลมีคำสั่งใหเพิกถอนการอายัด  9   คดี

  2.2 ศาลยกคำรองสหกรณฯ   3   คดี (สหกรณฯอุทธรณคดี)

  2.3 อยูระหวางการไตสวนพิจารณาคดี    11  คดี

  2.4 สงใหศาลชำนัญพิเศษพิจารณาคดี   1   คดี

♦ ภายใตภาระผูกพันตามแผนฟนฟูกิจการ สมาชิกเจาหนี้จึงไมสามารถเรียกรอง ฟอง และบังคับคดีโดยใชสิทธิ์นำหมายบังคับคดีที่มีอยูเดิมยึด

 อายัดทรัพยสินของสหกรณ เกินมูลหนี้ที่ผูกพันอยูในแผน เพราะนอกจากจะไมไดรับการชำระหนี้แลว ยังกอใหเกิดอุปสรรค และความลาชา

 ตอสหกรณในการรวบรวมทรัพยสิน เงิน เน�องจากการตอสูคดีในศาล ทำใหกระทบตอแผนการชำระหนี้ใหกับสมาชิกและเจาหนี้ทั้งหมด

4.(ตอ)
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●  รายงานสถานการณและอุปสรรคในการขายที่ดินอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เน�องดวยเจาหนี้ 2 รายไปบังคับคดียึดที่ดินบางสวน

(1) สหกรณฯไดดำเนินการที่จะขายที่ดินที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 704 แปลง เนื้อที่ 1,616 ไร 1 งาน 39 ตารางวา ที่มีผูเสนอ

 ช้ือในราคา 262 ลานบาท เม�อป 2559 แตก็มีอุปสรรคจากการถูกคัดคานโดยเจาหน้ีบางกลุม ย�นคำรองตอศาลลมละลายกลาง จนมีคำส่ังให

 กรมบังคับคดีเปนผูดำเนินการขาย โดยวิธีการขายทอดตลาด ในชวงป 2560 ถึงป 2563 แมจะมีการประกาศขายถึง 3 ครั้งใหญๆ แตก็ไมเปน

 ผลสำเร็จเพราะไมมีผูสนใจเสนอซื้อ และเกิดมีการโตแยงในกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีปญหาทับซอนกับที่ดินในเขตสปก.เสริมเขามาอีก

(2) เม�อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ศาลลมละลายกลางไดมีคำสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ อำนาจหนาที่ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของสหกรณฯ

 กลับเปนของผูบริหารสหกรณฯ คณะกรรมการดำเนินการจึงไดดำเนินการขายที่ดินแปลงไทรโยคนี้เอง โดยวิธีการประมูล จนมีผูชนะการประมูล

 เม�อวันที่ 7 กันยายน 2564 ในวงเงิน 201,383,000 บาท

(3) วันที่ 22 กันยายน 2564 บริษัท ลูน�า พร็อพเพอรตี้ จำกัด ผูชนะการประมูลไดทำสัญญาจะซื้อจะขายกับสหกรณฯ พรอมทั้งชำระวางมัดจำ 10%

 เปนจำนวนเงิน 20,138,300 บาท โดยมีขอตกลงในสัญญาที่ทางบริษัทลูน�า จะตองชำระเงินสวนที่เหลืออีก 90% เปนจำนวนเงิน 181,247,000

 บาทภายใน 90 วัน แลวสหกรณฯจะตองดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหกับบริษัทลูน�า ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 21 ธันวาคม 2564

(4) ในขณะที่สหกรณฯจัดทำแผนทางการเงินในการฟนฟูกิจการและการชำระหนี้ใหกับเจาหนี้ทุกกลุมทุกราย ปรากฎวามีเจาหนี้ 2 ราย ไดไป

 ดำเนินการนำเจาพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ยึดที่ดิน 2 แปลง ดังนี้

 (4.1) เม�อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางสาววรรณี วุฒิพันธุไพบูลย เจาหนี้กลุม 7 เจาหนี้รายที่ 17769 โจทกในคดีผบ.แดง 4549/2556

   ของศาลแพง ไดยึดที่ดินน.ส. 3 ก. เลขที่ 909 เลขที่ดิน 59 เนื้อที่ 56 ไร 72 ตารางวา ราคาประเมินเปนจำนวนเงิน 1 1,938,240 บาท

 (4.2) เม�อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสาวรัตนา วุฒิพันธุไพบูลย เจาหนี้กลุม 7 เจาหนี้รายที่ 17771 โจทกในคดี ผบ.แดงที่ 4557/2556

   ของศาลแพง ไดยึดที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 908 เลขที่ดิน 58 เนื้อที่ 134 ไร 56 ตารางวา ราคาประเมินเปนจำนวนเงิน 2,687,800 บาท

• การนำยึดที่ดินของเจาหนี้ 2 รายนี้ ทำใหสหกรณฯไมสามารถดำเนินการซื้อขายที่ดิน รับชำระเงินอีก 181,244,700 บาท ตามกำหนดเวลาในขอ

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

  สถานการณและอุปสรรค

5.
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(5) สหกรณฯดำเนินการโตแยงการบังคับคดียึดที่ดินของนางสาววรรณี วุฒิพันธุไพบูลย และนางสาวรัตนา วุฒิพันธุไพบูลย โดยย�นคำรองตอศาล

 แพง ถ.รัชดาภิเษก ขอใหเพิกถอนการยึด ศาลรับคำรองและนัดไตสวนคำรองทั้ง 2 คดี เม�อวันที่ 31 มกราคม 2565

(6) สหกรณฯไดเจรจาตอรองกับบริษัทลูน�า พร็อพเพอรตี้ จำกัด ในการขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายออกไปอีกจนถึงเดือน

 ธันวาคม 2565 เพ�อใหสหกรณฯจะไดมีโอกาสรับเงินอีกกวา 181.2 ลานบาท ที่จะนำมาใชจายดำเนินธุรกิจและชำระหนี้

(7) ผลกระทบจากอุปสรรคที่มาจากเจาหนี้ดำเนินการยึดที่ดินแปลงไทรโยคนี้ ทำใหแผนการดำเนินงานทางการเงินและแผนการจายชำระหนี้ใหแก

 เจาหนี้ทุกกลุมทุกราย ผิดไปจากแผนงาน กำหนดเวลาเดิม และอัตราการจายเงิน

(8) ในการโตแยงขอใหเพิกถอนการยึดที่ดินในคดีของ น.ส.วรรณี วุฒิพันธุไพบูลย เม�อวันที่ 17 กุมภาพันธ2565 ศาลไดไตสวนเจาพนักงานพิทักษ

 ทรัพย (จพท.) ในฐานะพยานสหกรณฯ (จำเลย) ผูรองขอใหเพิกถอนการยึดที่ดิน ซึ่งทางจพท.ไดเบิกความอธิบายคำสั่งของศาลลมละลายกลาง

 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ใหยกเลิกการฟนฟูกิจการ และอธิบายใหศาลแพงเขาใจวา การยกเลิกการฟนฟูกิจการตามคำสั่งศาล มิไดยกเลิก

 แผนฟนฟูกิจการหรือคำสั่งใหฟนฟูกิจการ ทำใหเจาหนี้และลูกหนี้ยังคงตองผูกพันตามแผนฟนฟูกิจการตอไป

   เม�อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตามการนัดไตสวนคำรอง แตเน�องจากทนายโจทกมีปญหาจากอาการโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงขอศาล

 เล�อนการไตสวนสืบพยานออกไปอีก 1 นัด ศาลนัดไตสวนวันที่ 15 สิงหาคม 2565

(9) ในการโตแยงขอใหเพิกถอนการยึดที่ดินในคดีของ น.ส.รัตนา วุฒิพันธุไพบูลย เม�อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 ศาลไดไตสวนเจาพนักงานพิทักษ

 ทรัพย (จพท.) ในฐานะพยานสหกรณฯ (จำเลย) ผูรองขอใหเพิกถอนการยึดที่ดิน ซึ่งทางจพท.ไดเบิกความอธิบายใหศาลแพงเขาใจถึงการยกเลิก

 การฟนฟูกิจการ และขอผูกพันตามแผนฟนฟูกิจการ ที่ทำใหเจาหนี้และลูกหนี้ยังคงตองผูกพันตามแผนฟนฟูกิจการตอไป เชนเดียวกับที่อธิบาย

 ชี้แจงในคดี น.ส.วรรณี วุฒิพันธุไพบูลย เม�อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2565

   ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ศาลไดมีคำสั่งเพิกถอนการยึดที่ดินของ น.ส.รัตนา วุฒิพันธุไพบูลย เปนที่เรียบรอยแลว

(10)  แมวาจะมีคำส่ังศาลท่ีเพิกถอนการยึดท่ีดินของ น.ส.รัตนา วุฒิพันธุไพบูลย ออกมาแลว แตในคดีของ น.ส.วรรณี วุฒิพันธุไพบูลย ยังตองดำเนินการ

 ตามกระบวนการยุติธรรมตอไป และหากคูกรณีจะโตแยงในชั้นศาลอุทธรณหรือฎีกาก็จะทำใหมีผลกระทบเร�องระยะเวลาที่จะทอดยาวออกไป

 โอกาสในการขายที่ดินรับเงินมาชำระหนี้กับบรรดาเจาหนี้ยอมตองยืิดยาวออกไปดวย

   ในการดำเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ เพ�อความสำเร็จของสหกรณฯน้ัน จะเปนเพียงคณะกรรมการ พนักงาน สมาชิก และเจาหน้ีกลุมใด

กลุมหนึ่งที่จะยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทางของแผนฟนฟูกิจการเพียงฝายเดียวไมได แตจะตองเปนสมาชิกและเจาหนี้ทุกๆกลุม ทุกๆคน ที่จะตอง

ดำเนินการตามแผนฯอยางจริงจังและพรอมเพรียงกัน มเห็นแกตัว ไมเห็นแกได โดยไมคำนึงถึงผูอ�นที่เดือดรอนเชนกัน

5.(ตอ)   มาตรการทางกฎหมาย โตงแยงขอใหเพิกถอนการยึดที่ดิน
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6. ●  สรุปรายงานการประชุมใหญสมาชิกสามัญประจำป 2564 ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

    เม�อวันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:30 - 12:35 น. ณ ศูนยประชุมสหกรณ ถนนศรีนครินทร กรุงเทพ สหกรณฯคลองจั่นได

ดำเนินการจัดประชุมใหญสมาชิกสามัญประจำป 2564 เพ�อรายงานผลการดำเนินงาน พิจารณาใหความเห็นชอบ และลงคะแนนเลือกตั้ง ผูสมัคร

กรรมการดำเนินการทดแทน เขารวมเปนกรรมการดำเนินการชุดใหม ชุดที่ 37

• โดยมีสมาชิกเขารวมประชุมทั้งหมด จำนวน 137 คน และผูแทนกิตติมศักดิ์จากหน�วยงานที่เกี่ยวของ โดยมีรายนามและหน�วยงาน ดังนี้

 1. นางสาวพิมพณิตศา กลิ่นจันทร นักวิชาการสหกรณชำนาญการพิเศษ สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กรมสงเสริมสหกรณ

 2. นางสาวคมณภัค ชางเกวียน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ

 3. นายเทวินทร หริ่งระรี กรรมการชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย (ช.ส.ค.)

 4. นางเครือวัลย ชลนัย รองผูจัดการใหญสายธนกิจ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย (ช.ส.ค.)

• ในการดำเนินการจัดประชุมวันนี้ มีสรุปสาระสำคัญ ตามลำดับการประชุม ดังนี้

 (1) ระเบียบวาระที่ 1 : เร�องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

 (2) ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุม

   (2.1) รายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เม�อวันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564

   (2.2) รายงานประชุมใหญวิสามัญ ผานส�ออิเล็กทรอนิกส ครั้งที่ 2/2564 เม�อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

 (3) ระเบียบวาระที่ 3 : เร�องเสนอใหที่ประชุมทราบ

   (3.1) รายงานผลการดำเนินงานประจำปของสหกรณ โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36

   (3.2) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปจากผูตรวจสอบกิจการ

 (4) ระเบียบวาระที่ 4 : เร�องเสนอเพ�อพิจารณา

   (4.1) กำหนดวิธีการเลือกตั้งและแตงตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง

   (4.2) เลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ



   (4.3) เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ

   (4.4) อนุมัติงบการเงินประจำป 2564

   (4.5) อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564

   (4.6) พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายจายประจำป 2565

   (4.7) กำหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2565

   (4.8) อนุมัติโอนเงินประกันสัญญาเชาที่พนกำหนดอายุความเรียกรองเขาเปนทุนสำรอง

   (4.9) พิจารณาอุทธรณของสมาชิก ที่ถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับสหกรณขอ 39 (6)

   (4.10) แกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ พ.ศ 2565

(5) ระเบียบวาระที่ 5 : เร�องอ�นๆ (คำถาม-คำตอบ)

• เน�องจากการสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ ยังไมแลวเสร็จ เร�องอยูระหวางการหารือกับนายทะเบียน ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ

 ในเดือนสิงหาคม ประธานฯจึงแจงขอยกเวนการประชุมพิจารณาในหัวขอลำดับที่ (3.2) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปของผูตรวจสอบกิจการ

 (4.3) เลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ (4.4) อนุมัติงบการเงินประจำป 2564 และ (4.5) อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 ซ่ึงทางสหกรณฯจะมีการ

 จัดประชุมวิสามัญเปนการเฉพาะอีกครั้ง ภายหลังที่การสอบบัญชีแลวเสร็จ

    รวมถึงขอ (4.9) พิจารณาอุทธรณของสมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 39 (6) ซ่ึงทางคณะกรรมการฯรอการหารือกับ

 นายทะเบียน เพ�อความถูกตองชอบธรรม จึงขอเล�อนการประชุมในวาระนี้ออกไปกอน และจะจัดใหมีการประชุมวิสามัญอีกครั้ง

• ในการนำเสนอรายงานการประชุมใหญในครั้งนี้ ทางสหกรณฯไดนำเสนอขอมูลและสาระสำคัญ ในรูปของวิดิทัศนเสริมประกอบเอกสารประกอบ

 การประชุมใหญ จำนวน 118 หนา ที่ปรากฎในลิงครายงานทางโซเชียลมีเดียหรือขอดูเอกสารที่ฝายทะเบียนหุนและสมาชิก

• รายงานระเบียบวาระที่ 4 หัวขอ (4.1) กำหนดวิธีการเลือกตั้งและแตงตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) (4.2) เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

 แทนกรรมการท่ีครบกำหนดวาระ : ประธานในท่ีประชุมขอใหผูจัดการใหญสหกรณดำเนินการตามวาระ และทางผูจัดการสหกรณ ขอใหสมาชิกรวมกัน

 เสนอช�อ และรับรองการแตงตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 5 คน โดยมีรายช�อดังตอไปนี้

6.(ตอ)
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 (1) นายสมชาย ชุมชูบุญ

 (2) นายประมูล เหมทานนท

 (3) นายศุภกิจ แกวทรง

 (4) นางสาววารุณี หัตถกิจอุดม

 (5) นางสาวณภษร ตั้งเลิศวิชชา

• โดยคณะอนุกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ประชุมหารือและลงมติใหนายสมชาย ชุมชูบุญเปนประธานกกต. ดำเนินการกำกับ ดูแล การลงคะแนน

 ของสมาชิกในที่ประชุม ตรวจสอบความถูกตอง และความเรียบรอยของการลงคะแนน

• การเลือกต้ังกรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการดำเนินการท่ีครบวาระ จำนวน 7 คน : เม�อเวลา 10:45 น. นายสมชาย ชุมชูบุญ ประธานกกต.

 ไดเสนอในที่ประชุมวา เน�องจากมีผูสมัครครบตามจำนวนที่เปดรับสมัคร จำนวน 7 ทาน คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงไดเสนอขอใหการ

 ลงคะแนนเปนแบบเปดเผย ยกมือขึ้นพนศีรษะ และขอใหรับรองผูสมัครทั้ง 7 ทานในครั้งเดียว เพ�อเปนการประหยัดเวลา ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมมี

 มติเห็นชอบ และไดยกมือรับรองผูลงสมัครทั้ง 7 ทานในครั้งเดียว ใหเขาเปนคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม (รายช�อของผูสมัครเปนกรรมการและ

 ไดรับการลงคะแนน ปรากฎอยูในหัวขอที่ 4.2)

• การประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมจนแลวเสร็จ เม�อเวลา 12.30 น. และในลำดับสุดทาย ผูไดรับการเลือกตั้งทั้ง 7 ทาน ไดขึ้น

 ปฏิญาณตนเขารับตำแหน�ง พรอมกับคณะกรรมการดำเนินการที่คงอยูในวาระการดำรงตำแหน�งอีก 8 ทาน รวมเปน 15 ทาน เขาเปนคณะกรรมการ

 ดำเนินการชุดใหม ชุดที่ 37 ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัดเปนที่เรียบรอยแลว

6.(ตอ)
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6.



สาระสำคัญลำดับที่

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 57 วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

11/17

●  ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ในการประชุมใหญสมาชิกสามัญประจำป 2564 เม�อ

 วันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2565

• สมาชิกผูมาลงทะเบียนทั้งหมด = 137 คน

• ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง : ในการเลือกตั้งครั้งนี้ เน�องจากมีผูสมัครครบตามจำนวนที่เปดรับสมัครจำนวน 7 ทาน คณะอนุกรรมการการ

 เลือกตั้ง (กกต.) จึงไดเสนอขอใหการลงคะแนนเปนแบบวิธีการลงคะแนนแบบเปดเผย ยกมือขึ้นพนศีรษะ และขอใหรับรองผูสมัครทั้ง 7 ทาน

 ในครั้งเดียวเพ�อเปนการประหยัดเวลา ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และไดยกมือรับรองผูลงสมัครทั้ง 7 ทานในครั้งเดียว

หมายเลข ช�อ-นามสกุล

• ตำแหน�งกรรมการดำเนินการ

 1. นางประภัสสร พงศพันธุพิศาล

 2. นางกรรณิการ อัคคะพู

 3. นายเสรี สัพพะเลข

 4. นางนันทชพร พินิจกลาง

 5. นางไสว เกตุหอม

 6. นายประเชิญ แสนรวยเงิน

 7. นางสาวสุมิตรา ตุลา

และเม�อเวลา 10:45 น. คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ไดประกาศผลการเลือกตั้ง คือ

• กรรมการดำเนินการ หมายเลข 1 ถึง 7

• โดยผูไดรับการเลือกตั้งทั้ง 7 ทาน ไดปฏิญาณตนเขารับตำแหน�ง พรอมกับคณะกรรมการดำเนินการที่คงอยูในวาระการดำรงตำแหน�งอีก 8 ทาน

 รวมเปน 15 ทาน เขาเปนคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม ชุดที่ 37 ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เปนที่เรียบรอยแลว

7.
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●  ประกาศรายช�อผูดำรงตำแหน�งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ประจำป 2565 ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

• ตามที่สหกรณฯคลองจั่นไดจัดประชุมใหญสมาชิกสามัญประจำป 2564 เม�อวันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2565 เพ�อรายงานผลการดำเนินงานใน

 รอบปที่ผานมา แผนการดำเนินงานในปตอไป และดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนกรรมการที่ครบวาระ เปนคณะกรรมการดำเนินการ

 ชุดที่ 37 ดังเปนที่ทราบกันแลวนั้น

• เพ�อใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณ ฉบับป พ.ศ.2557 ขอ 68 วรรคสอง ท่ีกำหนดใหกรรมการดำเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเอง ข้ึนดำรงตำแหน�ง

 รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก นอกน้ันเปนกรรมการท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 37 ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2565 เม�อ

 วันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2565 ไดดำเนินการเลือกตั้งกันเองแลว โดยมีรายช�อและตำแหน�งตามประกาศ ดังนี้

 (1) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 จำนวน 15 ทาน

 (2) คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 37 จำนวน 5 ทาน

 (3) คณะกรรมการเงินกู ชุดที่ 37 จำนวน 5 ทาน

 (4) คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ชุดที่ 37 จำนวน 5 ทาน

• รายนามคณะกรรมการและตำแหน�งของคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ แจงอยูในประกาศฉบับที่ 10/2565 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ใหมีผลตั้งแต

 วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เปนตนไป

8.
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 1.  นายประกิต   พิลังกาสา ประธานกรรมการดำเนินการ

 2.  นางกรรณิการ  อัคคะพู รองประธานกรรมการดำเนินการ 

 3.  นางประภัสสร  พงศพันธุพิศาล เลขานุการ 

 4.  นางสาวนิตยา  เทพสำราญ เหรัญญิก

 5.  นายสมาน   ครองเมือง กรรมการดำเนินการ

 6.  ผศ. เจริญ   คุวินทรพันธุ กรรมการดำเนินการ 

 7.  นายปฏิพันธ   จันทรภูติ กรรมการดำเนินการ 

 8.  นางปยะศิริ   นาโคศิริ กรรมการดำเนินการ 

 9.  นายพรเทพ   ศรีสมพงษ กรรมการดำเนินการ 

10.  นายวิชิต    นิติธรรมวุฒิ กรรมการดำเนินการ 

11.  นายเสรี    สัพพะเลข กรรมการดำเนินการ

12.  นางนันทชพร   พินิจกลาง กรรมการดำเนินการ

13.  นางไสว    เกตุหอม กรรมการดำเนินการ

14.  นายประเชิญ   แสนรวยเงิน กรรมการดำเนินการ

15.  นางสาวสุมิตรา  ตุลา กรรมการดำเนินการ

8. (ตอ) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

1. นายประกิต   พิลังกาสา ประธานกรรมการอำนวยการ

2. นางกรรณิการ   อัคคะพู รองประธานกรรมการอำนวยการ

3. นางประภัสสร   พงศพันธุพิศาล เลขานุการ 

4. นางสาวนิตยา   เทพสำราญ เหรัญญิก

5. นายสมาน    ครองเมือง กรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 37

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

1. นางปยะศิริ   นาโคศิริ ประธานกรรมการเงินกู

2. นางนันทชพร   พินิจกลาง เลขานุการกรรมการเงินกู

3. นายพรเทพ   ศรีสมพงษ กรรมการเงินกู

4. นายปฏิพันธ    จันทรภูติ กรรมการเงินกู

5. นายประเชิญ   แสนรวยเงิน กรรมการเงินกู

คณะกรรมการเงินกู ชุดที่ 37

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

1. ผศ. เจริญ    คุวินทรพันธุ ประธานกรรมการศึกษา

2. นายวิชิต    นิติธรรมวุฒิ เลขานุการกรรมการศึกษา

3. นายเสรี     สัพพะเลข กรรมการศึกษา

4. นางไสว     เกตุหอม กรรมการศึกษา

5. นางสาวสุมิตรา  ตุลา กรรมการศึกษา

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ชุดที่ 37

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
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●  แผนงานสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ประจำป 2565

• สหกรณเครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัดไดกลับคืนสูสถานะเปนสหกรณปกติตาม พรบ.สหกรณ ป 2542 โดยคำสั่งศาลลมละลายกลางเม�อวันที่

 25 มิถุนายน 2564 ใหออกจากการฟนฟูกิจการ แตโดยสภาพขอเท็จจริงสหกรณฯ ยังอยูภายใตพันธะผูกพันในการชำระหนี้ฟนฟูกิจการอยางตอ

 เน�อง ในดานการประกอบกิจการของสหกรณและการดำเนินงานท่ัวไป สมาชิกผูถือหุนจะกลับมามีอำนาจในการควบคุมดูแลกิจการตามปกติภายใต

 พรบ.สหกรณ ป 2542 และขอบังคับของสหกรณฯ ดวยเหตุผลดังกลาว สหกรณฯไดจัดทำแผนงานและงบประมาณรายจายประจำป 2565 เสนอ

 ตอที่ประชุมใหญสมาชิกสามัญประจำป 2564 ดังนี้

คานิยม (Values) บูรณาการความรวมแรงรวมใจใหบริการที่ซ�อสัตย โปรงใส ตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน (Vision) มุงมั่นสูความเปนสหกรณคุณภาพ ทันสมัยและเปนที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ (Missions)

 1. เพิ่มความมั่นคงดานเงินทุนดำเนินงานใหเพียงพอ

 2. พัฒนาการลงทุน ขยายปริมาณธุรกิจและรายได

 3. สรางความเช�อมั่นแกผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) สมาชิก พนักงาน หน�วยงานที่เกี่ยวของและชุมชน

เปาประสงคในการดำเนินงาน

 1. ขยายชองทางและรูปแบบการใหบริการแกสมาชิกและชุมชน รวมทั้งริเริ่มฟนฟูการใหสวัสดิการแกผูสูงวัย

 2. ดำเนินการลงทุนในธุรกิจพื้นฐานไดแกการรับฝากเงิน และสินเช�อตามความเหมาะสมของตนทุนและผลตอบแทนในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

 3. สงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกในการรวมลงทุนและการออมเงินกับสหกรณ

 4. บริหารจัดการใหเกิดเสถียรภาพในการชำระหนี้แกเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการโดยการปรับโครงสรางหนี้ใหม

9.
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●  แผนดำเนินงานป 25659. (ตอ)
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9.(ตอ)
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9.(ตอ)


