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สารจากประธานสารจากประธาน
ประธานกรรมการ

สวัสดีป�ใหม�  ป� 2559
 ในภาวะเศรษฐกจิของประเทศชะลอตัว ปญหาหนี้ครวัเรอืน

สูงขึ้นลูกหนี้มีความสามารถชําระหนี้ลดลง สถาบันการเงินตาง ๆ 

เขมงวดการปลอยสนิเชือ่ สหกรณฯก็เกิดวิกฤตเชนเดียวกันจาก

เหตุการณชวงตนเดือนมีนาคม ป 2558 สถาบันการเงินชะลอการ

ใหสนิเชือ่ ขณะท่ีสมาชกิสหกรณออมทรพัยครนูครราชสมีา จาํกดั 

แหไปถอนเงินจํานวนมาก เปนประวัติการณตั้งแตตั้งสหกรณฯมา 

จากตนป 2558 จํานวน 3,400 ลานบาทเศษ เหลือเพียง 

2,900 ลานบาทเศษ ทําใหเกิดการขาดความเชื่อมั่นศรัทธาในการ

บริหารจัดการสหกรณฯ ประกอบกับมีบุคคลบางกลุมถือโอกาส

พยายามซํ้าเติมสถานการณ เพื่อหวังทําลายคณะผูบริหารและ

ทีมงาน เพียงหวังประโยชนสวนตัวโดยไมนึกถึงผลกระทบตอ

ภาพลักษณขององคกร และผลทีจ่ะเกิดขึ้นกับสมาชิกสวนใหญ

วาจะไดรับความเสียหายมากนอยเพียงใด 

 สถานการณท่ีเปราะบางขณะน้ัน คณะกรรมการดาํเนนิการ 

ไดพยายามขับเคลือ่นปรับโครงสราง ไดปรับแผนการบริหาร

งานบางสวนใหม สรางภาพลักษณความเชือ่มั่นใหกับองคกร 

สรางฐานการเงนิใหเขมแขง็ ใหมีเงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอในระบบ 

ไดชี้แจงขอเท็จจริงทางเอกสาร ไดพบปะสมาชิก สถาบันการเงิน

และหนวยงานทีเ่กี่ยวของใหทราบวาคณะกรรมการดําเนินการ

ทํางานตามกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ ทําให

สมาชิกและหนวยงานทีเ่กี่ยวของเขาใจดีขึ้น สหกรณฯ สามารถ

ผานพนปญหาอุปสรรคไปได สมาชิกสามารถดูขอมูล ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2558 ผลการประเมนิผลงานของสหกรณฯ จากหนวยงาน

ของภาครัฐทําใหสถาบันการเงินมีความศรัทธาเพิ่มขึ้น สมาชิก

เกิดความเชื่อมั่นสูงขึ้น ดังนี้

  ดานสถาบันการเงิน

  - ธนาคารไดอนุมัตวิงเงนิกูยืมใหกบัสหกรณฯ เพิ่มขึ้น

จากเดิม เปนจํานวน 1,000 ลานบาท 

  - ชุมนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย ไดอนมุตัิ

ใหสหกรณฯ กูเพิ่มขึ้นจากเดิมเปนจํานวน 1,000 ลานบาท 

  ดานสมาชิก 

  เงินรับฝากและทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้นจากป 2557 

จํานวน 1,700 กวาลานบาท ดังรายละเอียดตอไปนี้

รายการ
จํานวน (ลานบาทเศษ)

ป 2557 ป 2558 เพิ่มขึ้น

เงินฝาก 3,400 4,100 700

ทุนเรือนหุน 10,400 11,400 1,000

 คิดเปนเงินฝากเกือบ 700 ลานบาทเศษ เปนทุนเรือนหุน

จํานวน 1,000 ลานบาทเศษ

  ผลการประเมินการบริหารงานสหกรณฯ จากหนวย

งานภาครัฐ ดังนี้ 

   กรมสงเสริมสหกรณ - ประเมินผานเกณฑมาตรฐาน 

ป 2558 ติดระดับดีเลิศ

  กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ - ผลการดําเนินงานใน

รอบป 2557 ติด 1 ใน 10 อันดับของประเทศ ประเภทสหกรณ

ออมทรัพย เรื่อง

  กําไรสุทธิประจําป ติดลําดับที่ 6 

  ทุนเรือนหุนสหกรณฯ ติดลําดับที่ 7 

  เงินใหกูแกสมาชิก ติดลําดับที่ 2

  ทุนดําเนินการ (ไมรวมชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย) ติดลําดับที่ 1

 พี่นองเพื่อนสมาชิกครับ ผมมีความตั้งใจเปนอยางยิง่ใน

การทํางาน และเคยคดิทอจะวางมอืในการบรหิารสหกรณฯ เมื่อมี

สมาชกิบางกลุมโจมต ีโดยไมนาํขอมลูท่ีแทจรงิเสนอหรือนาํขอมลู

บางสวนไปพดูหรอืนาํออกสื่อสิ่งพมิพ เพื่อทําใหเกดิความเสยีหาย



ตอสหกรณฯ แตไดมผีูใหญทีน่บัถือและสมาชิกจํานวนมากไดให

กําลังใจ และสนับสนุนชี้ถึงขอดีหลายประการหากผมทําหนาทีน่ี้

ตอ เชน เพื่อสานสัมพนัธกบัสถาบันการเงนิไดตอเน่ือง เพื่อตดิตาม

หน้ีจากสหกรณคลองจ่ันฯ เพื่อชวยแกปญหาการรวมหนี้ เพื่อสราง

ความเขมแขง็ใหสหกรณฯ กอนสงตอใหคนรุนหลังไดบรหิารตอไป 

ทําใหผมเกิดแรงใจรูสึกยินดีและมีความสุขใจทีเ่ปนสวนหนึ่งที่ได

ชวยแกปญหาใหกับสมาชิกและสหกรณฯ ในเรื่องตางๆ ใหดีขึ้น 

และผมขอนําผลการติดตามงานบางสวนเสนอสมาชิกเพื่อทราบ 

ดังนี้

 1. ปญหาสหกรณคลองจั่นฯ เปนเรื่องที่หลาย ๆ สหกรณ 

คาดไมถึงวาจะมีการทุจริตภายใน ขาดการเขมงวดในการกํากับ

ดูแล และมีการตกแตงรายงานทางบัญชี ซึ่งสหกรณเจาหนี้ตาง ๆ 

มีจุดมุงหมายใหสหกรณของตนไดรับผลประโยชนมีรายไดเพิ่ม

ขึ้นสามารถปนผล – เฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกสูงทุก ๆ ป จึงทําใหเรา

และสหกรณเจาหนีอ้ืน่ ๆ ไดรับผลกระทบเหมือนกัน ซึ่งขณะนี้

คณะรัฐบาลและสหกรณคลองจั่นฯ ตัวแทนเจาหนีแ้ละตัวแทน

ผูมีสวนไดเสีย ไดรวมชวยกันแกไขและดําเนินการตามกรอบเวลา

ของแผนดําเนินงานที่กําหนดขึ้น มีผลสรุปดังนี้ 

  ผมเขารวมประชุมกับผูบริหาร คณะกรรมการสหกรณ

คลองจั่นฯ เปนประจําและเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 กรมบังคับ

คดีจัดประชุมเจาหนีส้หกรณคลองจั่นฯ เพื่อพิจารณาลงคะแนน

แกไขแผนฟนฟูกิจการมเีจาหนี้ไปประชุมจํานวน 5,000 กวาราย 

ผมไดรบัเลือกเปนผูแทนเจาหน้ีจากท่ีประชมุใหญ ในจาํนวน 7 คน 

คือ 1. ผูชวยกรรมการผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) 

โดยนายสมบัติ ทวีผลจรูญ 2. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร จํากัด โดยนายบรรเจิด พฤฒิกิตติ 3. สหกรณ

ออมทรัพยครูยโสธร จํากัด โดยนายประมูล ศรีชนะ 4. สหกรณ

ออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด โดยนายทอง วิริยะจารุ 

5. สหกรณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด โดยนายสวัสดิ ์ 

แสงบางปลา 6. ชุมนมุสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ 

จํากัด โดยพลตํารวจเอก นิพจน วีระสุนทร และ 7. นางศิริรัตน 

เฑ ียรบ ุญเลิศรัตน  เป นผ ูแทนเจ าหนีส้อดส องการทํางาน

คณะกรรมการบริหาร จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตัวแทนเจาหนีใ้นการประชุม มีมติเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการ

คลองจั่นฯ ใหเสนอแผนตอศาลเพื่อพิจารณาวันที่ 21 มกราคม 

2559 นี้ จากแผนฟนฟูกิจการ สหกรณฯ จะไดรับเงินที่นําไปฝาก

พรอมดอกเบี้ยตั้งแตป 2559 เปนตนไป

  2. สําหรับการรวมหนี้สถาบันการเงินอื่น ๆ  เพื่อใหสมาชิก

เปนหนีท้างเดียว เพื่อสงชําระหนีไ้ดและสามารถรับเฉลี่ยคืนจาก

สหกรณฯ ตามทีส่มาชิกรองขอมา ทีจ่ริงผมและคณะทํางานได

ดําเนินการในเรื่องการรวมหนี้ไปแลว เริ่มตั้งแตป 2554 – 2555 

ถาสมาชกิจาํได สหกรณฯ ไดขออนมัุตวิงเงนิกูยืมจากนายทะเบยีน

สหกรณ โดยสงรายชื่อสมาชิกทีป่ระสงคจะขอกูเงินสหกรณฯ 

ในจํานวนไมตํ่ากวารอยละ 80 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด และ

ของจํานวนเงินที่ตองการกู ตอนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งไดรับ

อนุมัติเงินกูจาก 6,900 ลานบาท เปน 20,000 ลานบาท ผมและ

คณะกรรมการดําเนินการ ไดขยายเงินกูยืมใหแกสมาชิก ประเภท

เงินกูสามัญ จาก 1.7 ลานบาท เปน 3 ลานบาท และประเภทเงิน

กูพิเศษ 3.5 ลานบาท เปน 6 ลานบาท เพื่อใหสมาชิกชําระหนี้

สถาบันการเงินอื่น ๆ ได ขณะนั้นใชเม็ดเงินเกิน 7 พันลานบาท 

ผลปรากฏมีสมาชิกหลายรายไปกูเงินทัง้สองแหง คือ สหกรณฯ 

และหนี้สถาบันการเงินอืน่รวมหนี้เปนเงินจํานวน 6 ลานกวา

บาท และหนี้อื่น ๆ อีก ทําใหเกิดปญหาขั้นรุนแรงแกตัวสมาชิก 

ครอบครัวสมาชิก ผูคํ้าประกัน สหกรณฯ และสถาบันการเงิน

เจาหนี้

  ปจจุบันสหกรณฯ สํารวจพบสมาชิกทีเ่ปนหนีธ้นาคาร

ออมสินจํานวน 7 พันกวาราย มีกลุ มกู ตั ้งแต 6 แสนบาท 

ถึงกลุ มกู  3 ลานบาท และมีหนี้ค างชําระธนาคารแบงเปน

สองกลุ ม ๆ ละ 800 กวาราย หากสมาชิกมากู สหกรณฯ 

โดยเฉลี ่ยเพิ ่มคนละ 1.5 ล านบาท เพื ่อชําระหนี ้ธนาคาร

ออมสินจะใชเม็ดเงินโดยประมาณทัง้หมด 10,500 ลานบาท 

สหกรณฯ จะตองขอวงเงินกูยืมจากนายทะเบียนสหกรณเพิ่มขึ้น 

เรื่องนี้อยูระหวางการขอขอมูลจากธนาคารออมสินเพื่อพิจารณา

รายละเอียด เมือ่ไดรับขอมูลแลวผมจะดําเนินการรวมกับคณะ

ทาํงานหาแนวทางแกไขปญหาใหกับสมาชิกกลุมดังกลาว เพื่อให

เกิดผลสําเร็จในอนาคตอันใกลนี้ 

  ในวารดิถีขึ้นปใหม ผมและคณะกรรมการดําเนินการชุด

ที ่ 58 ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก 

พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ  และดวงวิญญาณหลวงพอคูณ  ดวงวิญญาณ

ทานทาวสุรนารี  โปรดดลบันดาลใหพี่นองเพื่อนสมาชิกและคนใน

ครอบครวัของทาน มสีขุภาพพลานามยัแข็งแรงสมบูรณ ปรารถนา

สิง่ใดขอใหสมดังความมุงมาดปรารถนาทกุประการตลอดป 

2559 ครับ .

(นายทอง  วิริยะจารุ)

ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด



ประกาศสหกรณ�ออมทรัพย�ครูนครราชสีมา จํากัด
เร�่อง การกําหนดวันหยุดประจําสัปดาห� และวันหยุด

ตามประเพณี ประจําป� 2559

1. วันหยุดประจําสัปดาห คือ วันอาทิตย และวันจันทร

2. วันหยุดตามประเพณี ดังนี้

 วันศุกรที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 วันขึ้นปใหม

 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ชดเชย วันมาฆบูชา

 วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559 วันจักรี

 วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559 วันสงกรานต

 วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559 วันสงกรานต

 วันศุกรที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559 วันสงกรานต

 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ชดเชย วันแรงงานแหงชาติ

 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 วันฉัตรมงคล

 วันศุกรที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 วันฉัตรมงคล (มติ ครม.)

 วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 วันวิสาขบูชา

 วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 วันอาสาฬหบูชา

 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 วันเขาพรรษา

 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ชดเชย วันอาสาฬหบูชา (มติ ครม.)

 วันศุกรที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

  พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ชดเชย วันปยมหาราช

 วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 วันเสารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

 วันเสารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วันสิ้นป
 เราไปทําบุญที่วัดแลวเขาไปกราบไหวพระในโบสถหรือวิหาร 

บางคนก็มีปดทองดานหลังพระ ดานหนาพระ แลวแตสะดวก ก็คงตอง

พิจารณาดูวาจะปดทององคทานทีต่รงไหน เพื่อใหตรงกับคําอธิษฐาน

ขอพรจากทาน ใหสงผลบุญที่ถูกใจ ขอใหทุกทานรับโชคดีปใหมตลอด

ป 2559 นี้ สวัสดีครับ

 ทักทายสวัสดี
 ป� 2559

 ปใหม หรอืวนัขึ้นปใหม 2559 มาถงึแลว หลาย ๆ  คน คงชอบ 

ท่ีไดหยุดหลายๆ วนั ไดไปทาํกจิกรรม ทาํบุญตกับาตรกราบขอพรผูใหญ 

รื่นเริงสังสรรคกับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่นอง 

 แตสหกรณฯ ไมไดหยุดปใหม เนือ่งจากตองเรงปดบัญชี

ประจําป เพื ่อเตรียมประชุมใหญสามัญ ตามขอบังคับสหกรณฯ 

ไดกาํหนดใหวนัสิ้นปทางบัญชขีองสหกรณฯ สิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

ของทุกป และใหสหกรณฯประชุมใหญสามัญภายใน 150 วัน นับแต

วันสิน้ปทางบัญชีของสหกรณฯ คณะกรรมการดําเนินการ ไดกําหนด

วันประชุมใหญสามัญไมถึง 150 วัน หลังปดบัญชีประจําป โดย

กําหนดวันอาทิตยที ่ 17 มกราคม 2559 เปนวันประชุมใหญสามัญ

ประจําป  2558 เพื ่อใหสมาชิกไดรับเงินปนผล-เฉล ีย่คืนไปใช

ในเดือนแรกของปใหม

 ผมมีเกร็ดความรูเล็กนอยใกลตัวทีจ่ะกลาวใหทุกทานทราบ

ในเรื่องการปดทองพระตรงไหนดี

โดย นายมณี  มวมขุนทด
ประธานอนุกรรมการฝายวิชาการฯ

 โดยท่ีพระราชบัญญัตคุิมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดประกาศ

และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541 กฎหมายฉบับนี้

ย ังไดกําหนดใหรัฐบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดในฐานะเปน

กฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับ ความสงบเรียบรอยของประชาชน หากผูใด

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะตองถูกลงโทษทางอาญา และปรับหรือ 

ทั้งจําทั้งปรับดังที่บัญญัติไว ในมาตรา 144 – 159

 เพื่อเปนการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายคุมครองแรงงาน

อาศัยอํานาจตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง แรงงาน 

พ.ศ.2541 มติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู

นครราชสีมา จํากัด ชุดที่ 58 ในคราวประชุมครั้งที ่ 20/58 วันที ่ 8 

ธันวาคม 2558 และบังคับสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด 

ขอ (60)(1)(ข) ประธานกรรมการจงึกาํหนดวนัหยุดประจาํป 2559 ดงันี้

 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558

(นายทอง  วิริยะจารุ)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด



เส�นทางการดําเนินงานและกําหนดระยะเวลาการฟ��นฟูกิจการ
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด

โดย นายสมโภชน ฉํ่าธงชัย
ประธานฝายระเบยีบและกฎหมายฯ

หมายเหตุ  คกก. ยอมาจาก คณะกรรมการผูจัดทําแผนฟนฟู
 แบบ ฟ.20 คือ บัญชีแนบทายรายละเอียดแหงหนี้สินและทรัพยสิน อันเปนหลักประกันในสํานวนคําขอรับชําระหนี้
 AUTOMATIC STAY คือ การจํากัดสิทธิของเจาหนี้ ตามกฎหมายฟนฟูกิจการ

• เสนทางกระบวนการขอฟนฟูกิจการยาวนานเกือบปครึ่งแลว นับแตวันที่ยื่นขอตอศาลลมละลายกลางเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 จนถึง วันที่ 21 มกราคม 2559
• ขั้นตอนแตละขั้นตอนผานการพิจารณา ปรึกษา และกลั่นกรองอยางละเอียดรอบคอบจากทุกภาคสวน คือ ลูกหนี้ เจาหนี้ และภาครัฐ
• มติรับรองแผนฟนฟูกิจการในวันที ่ 21 ธันวาคม 2558 จะเปนบทสรุปในการเริ่มตนแกไข เยียวยาใหกับสมาชิกเจาหนีแ้ละดําเนินการใหสหกรณฯ คลองจั่น 
 สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงแข็งแรงตอไป

ชวงเวลา ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน

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

• มีผลทําใหเกิด AUTOMATIC STAY หยุดพักการชําระหนี้ทั้งหมด 
ตั้งแตวันที่ 26 ส.ค. 57

15 ธ.ค. 57 * ศาลลมละลายกลางนัดไตสวนคําขอฟนฟูกิจการครั้งแรก • คกก. ผูทําแผนใหเหตุผลในการฟนฟูกิจการ และแผนการฟนฟู
กิจการที่มีการสนับสนุนโดยภาครัฐ

• มีผูยื่นคัดคานคํารองขอฟนฟูกิจการ 55 ราย

ก.พ. - มี.ค. 58 * ไตสวน คกก. ผูรองขอ ขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ ในวันที่ 10 ก.พ. 58

* ไตสวนผูคัดคานบางสวนในวันที่ 2 มี.ค. 58

• การไตสวนเสร็จสิ้นใน 3 ครั้ง แตใชเวลาในการดําเนินการ 3 เดือน
นับถึงวันที่ศาลนัดฟงคําสั่ง

20 มี.ค. 58 * ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น • ศาลมีคําสัง่ใหสหกรณฯ (ลูกหนี)้ เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ 
และขอใหลูกหนี้เปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ

• มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาและสงคําขอรับชําระหนีใ้หแก
เจาหนี ้ โดยแผนฟนฟูตองจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน 
แตขอขยายตอได 2 ครั้งๆ ละ 1 เดือน

7 เม.ย. - 8 มิ.ย. 58 * กรมบังคับคดีและสหกรณฯ รับคําขอรับชําระหนีจ้ากเจาหนี ้
กับสมาชิกและเจาหนี้สหกรณฯ, ตามแบบ ฟ.20

• เจ  าหน ีส้มาชิกและเจ  าหนี ้สหกรณ ย ืน่ คําขอรับชําระหนี้
จํานวน 18,812 ราย รวมยอดเงินฝาก 17,333 ลานบาท 
หุน 4,511 ลานบาท

• ไม ย ื่นคําขอ 37,732 ราย ยอดเ งินฝาก 41 ล านบาท 
หุน 64 ลานบาท สหกรณฯ ยื่นโตแยง 195 ราย

มิ.ย. - ส.ค. 58 * คกก. ผูทําแผนและท่ีปรกึษาทางการเงนิเย่ียมพบและจดัประชมุกบั
สหกรณเจาหนี้ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด และผูแทนเจาหนี้
สมาชิกรายยอยมีการประชุมมากกวา 10 ครั้ง

• ชี้แจงแนวทางการฟนฟูและรับขอเสนอเพื่อการจัดทําแผนฟนฟู
กิจการ ใหเหมาะสม ขอรับการเห็นชอบและสนับสนุนในการ
ดําเนินการแผนฟนฟูกิจการ

7 ก.ย. 58 * แผนฟนฟูกิจการจัดทําเสร็จสิน้และสงมอบใหกับเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย กรมบังคับคดี

• คกก. ผูทําแผนไดสงมอบเลมแผนฟนฟูกจิการจาํนวน 18,880 เลม 
ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี เพื่อสงมอบใหกับ
เจาหนี้ตามยอดที่ยื่นแบบ ฟ.20 จํานวน 18,812 ราย

13 ก.ย. - 31 ต.ค. 58 * คกก. ผูทําแผนและทีป่รึกษาทางการเงินเยีย่มพบและจัดประชุม
ชี ้แจงแผนฟ นฟูกิจการตอเจาหนีส้มาชิกและเจาหนีส้หกรณ
ทั้ง 4 ภาค รวมทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

• เจาหนีส้มาชิกและเจาหนีส้หกรณไดรับแผนฟนฟูทีจ่ัดสงโดย
กรมบังคับคดีเขารวมประชุมการชี้แจงแผนฟนฟูเพื่อรับทราบ
เนื้อหาและทิศทางของแผนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ต.ค. - พ.ย. 58 * เจาหนีส้มาชิกทีม่ีขอโตแยงในแผนฟนฟูกิจการ ยืน่คําคัดคานตอ
ศาลลมละลายกลางในกรณี

 - การจัดกลุมเจาหนี้
 - รวมคาหุนในการขอรับชําระหนี้
 - คกก. มีอํานาจในการเปนผูทําแผนหรือไม

• เมื่อ 3 ธ.ค. 58 ศาลฯ มีคําสั่งยกคํารองเรื่องการจัดกลุมเรื่องคาหุน 
และนัดไตสวนเรื่องอํานาจ คกก. ในเดือน ม.ค. 59

• ใหดําเนินการจัดประชุมเจาหนีต้ามกําหนดเดิมในวันจันทรที ่ 
21 ธ.ค. 58

21 ธ.ค. 58 * กรมบังคับคดี จัดประชุมเจาหนีส้มาชิก เจาหนีส้หกรณ และ
เจาหน้ีท้ังหมดเพือ่พจิารณาลงคะแนนการแกไขแผน การพิจารณา
แผนแตงตั้งผูบริหารแผน เลือกคณะกรรมการเจาหนี้

• มติทีป่ระชุม-เห็นชอบใหแกไขแผนฟนฟูกิจการตามรายละเอียด
ของผูทําแผน

• เลือกคณะกรรมการเจาหนี้ จํานวน 7 คน

21 ม.ค. 59 * ศาลลมละลายกลางพิจารณาแผนฟนฟูกิจการ • หากศาลไดพิจารณาแลวมีคําสัง่ใหดําเนินการตามแผน สหกรณ
เครดิตยูเนียนคลองจั่น จะเริ่มจายเงินฝากพรอมดอกเบี้ยคืนทันที
ตามแผน


