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ารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำากัด

669  หมู่ที่ 5 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย  ตำ

ารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำ

ปีที่  58  ฉบับประจำาเดือนกันยายน  2558

ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหว
“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำ�กัด”

	 หลังจากเมื่อวันที่	20	มีนาคม	2558	ที่ผ่านมา	ศาลล้ม
ละลายกลางได้มีค�าสั่งให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	คลองจั่น	จ�ากัด	
ฟื้นฟูกิจการ	 และตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เครดิต 
ยเูนี่ยนคลองจั่นชดุปัจจบุนั	 เป็นผู้ท�าแผนฟ้ืนฟกูจิการ	ท�าให้ข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยนคลองจั ่น	 จ�ากัด	
ยังถือว่าเป็นประเด็นที่สมาชิกให้ความสนใจเสมอมา	ปัจจุบัน
กระบวนการถึงขั้นตอนใด?	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา	
จ�ากัด	จะด�าเนินการอย่างไรต่อไป?	 ในคอลัมภ์มีค�าตอบนี้ให้กับ
สมาชิกอย่างแน่นอน	
	 ตามท่ีคณะกรรมการด�าเนินการได้แจ้งให้สมาชกิทราบมา
โดยตลอดว่าสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูครราชสีมา	จ�ากดั	ได้น�าเงนิไป
ให้สหกรณ์คลองจั่นฯ	กู้ยืมจ�านวน	650	ล้านบาท	และได้รับช�าระ
คืนต้นเงินมาแล้วจ�านวน	150	ล้านบาท	พร้อมด้วยดอกเบี้ยเงินกู้	
จึงคงเหลือต้นเงินจ�านวน	500	ล้านบาท	และดอกเบี้ยในขณะนั้น
ประมาณ	30	ล้านบาท	และสหกรณ์คลองจั่นฯ	ได้แจ้งขอช�าระเงนิต้น 
พร้อมดอกเบีย้ทัง้หมดประมาณ	 530	 ล้านบาทเศษ	 และขอให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา	 จ�ากัด	 น�าฝากต่อเป็นเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ	ในอัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	6.67	ต่อปี	โดยตกลง
ให้สามารถถอนเงินต้นเดือนละ	 10	 ล้านบาท	 พร้อมดอกเบีย้	 
สหกรณ์ฯ	จงึตกลงน�าฝากต้ังแต่วนัท่ี	20	ธนัวาคม	2555	เป็นต้นมา	 
และได้ถอนคืนเงินฝากเป็นระยะเวลา	 3	 เดือน	 เป็นเงินต้น	 30	
ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก	 ในอัตราร้อยละ	 6.67	 คงเหลือ
อีก	500	ล้านบาท	สหกรณ์คลองจั่นฯ	ประสบปัญหา	ซึ่งสรุปได้ว่า 

โดย		นายทอง  วิริยะจารุ
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ฯ	 ได้ถอนต้นเงินระหว่างให้กู ้เป็นเงิน	 150	 ล้านบาท	
และถอนต้นเงินระหว่างทีน่�าฝากอีก	 30	 ล้านบาท	 และถอน
ส่วนของดอกเบี้ยทัง้หมดตั ้งแต่สหกรณ์คลองจั่นฯ	 เกิดวิกฤต	
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา	 จ�ากัด	 จึงมียอดเงินฝากคง
เหลือ	ตามที่ปรากฏในงบการเงิน	ปี	2556	จ�านวน	500	ล้านบาท	 
ต่อมาปี	2556	มีดอกเบ้ียท่ีค้างรบั	จ�านวน	43	ล้านบาทเศษ	ได้ยอด
เงินฝากคงเหลือตามทีป่รากฏในงบการเงินปี	 2557	 จึงมีจ�านวน	
543	ล้านบาทเศษ	
	 ขอเรียนให้สมาชิกได้เข้าใจว่ารายได้จากการให้สหกรณ์
คลองจั่นฯ	กูยื้มเงนิหรอืดอกเบี้ยเงนิกู	้ได้รบัท้ังสิ้น	72,856,466.59	
บาท	 และดอกเบี ้ยเงินฝากทีไ่ด ้รับจากสหกรณ์คลองจั่นฯ	 
มาแล้ว	 รวม	 6,741,959.62	 บาท	 รวมได้รับแล้วทั้งสิ้นเป็นเงิน	
79,598,426.21	 บาท	 สหกรณ์ฯ	 ได้จัดสรรให้กับสมาชิกในรูป
แบบเงินปันผล	 และเฉลี่ยคืนในแต่ละปีเรียบร้อยแล้ว	 และเมื่อ
สหกรณ์คลองจั่นฯ	ช�าระเงินดอกเบี้ยค้างตามแผนฟื้นฟู	สหกรณ์ฯ	 
ก็จะน�ามาจัดสรรเป็นเงินปันผล	 และเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกใน
ปีต่อๆ	ไป
 ปัจจุบันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด อยู่ใน
สถานะ AUTOMATIC STAY หรือสภาวะการพักช�าระหนี้ เพื่อ
ด�าเนินการจัดท�าแผนฟื้นฟูกิจการ ตามค�าสั่งศาล	 โดยมีสมาชิก
และเจ้าหนี้ยื่นค�าร้องขอรับช�าระหนี้	(ฟ.20)	จ�านวน	18,713	ราย	
คดิเป็นวงเงนิ	17,314.11	ล้านบาท	ซึ่งแบ่งสมาชกิและเจ้าหนี้ท่ีย่ืน
ขอรับช�าระหนี้	(ฟ.20)	ออกเป็น	12	กลุ่ม	ดังนี้

กลุ่มที่	1	 เจ้าหนี้มีประกัน	(จ�านอง) จ�านวน	 1	ราย วงเงินหนี้	 1,539.21	ล้านบาท

กลุ่มที่	2	 เจ้าหนี้มีประกัน	(จ�าน�า) จ�านวน 1	ราย วงเงินหนี้ 34.00	ล้านบาท

กลุ่มที่ 3 เจ้าหนี้สหกรณ์ จ�านวน 71 ราย วงเงินหนี้ 6,909.31 ล้านบาท

ฯลฯ

สหกรณ์ฯ

อยู่กลุ่มนี้



	 เมือ่ศาลพิจารณาแผนฟื้นฟู	 และเข้าสู่กระบวนการ 

ฟื้นฟูตามแผนแล้ว	 (ระยะเวลาฟื้นฟู	 5	 ปี)	 สหกรณ์เครดิต 

ยูเนีย่นคลองจั่น	 จ�ากัด	 จะช�าระหนี้ให้กับเจ้าหนี ้ทัง้หมด	 

ตามช่วงเวลา	ดังนี้

	 	 -	 เจ้าหน้ีกลุ่มท่ี	12	ซึ่งเป็นเจ้าหน้ีภาระหนี้เงนิต้น

ไม่เกิน	10,000	บาท	จ�านวน	13,228	ราย	จะช�าระหนี้ให้ก่อน	

100	%	ภายใน	6	เดือน	

	 	 -	 เจ้าหน้ีท่ีเหลืออีก	5,584	ราย	จะทยอยจ่ายตาม

แผนฟ้ืนฟ	ูปีละ	2	คร้ัง	โดยก�าหนดช�าระในเดอืนท่ี	6	และเดอืน

ที่	12	ไปเรื่อยๆ	จนกว่าจะจ่ายหนี้ครบ	100%		

	 โดยถ้าท�าตามแผนแล้วยังไม่ส�าเรจ็	หรอืสหกรณ์เครดิต 

ยูเน่ียนคลองจั่น	จ�ากดั	ยังไม่สามารถบรหิารจดัการได้กส็ามารถ

ขอต่อระยะเวลาท�าตามแผนได้อีก	2	ครั้งๆ	ละ	1	ปี	 แต่เมื่อ

ส�าเร็จแล้วและสามารถบริหารจัดการได้	 ก็ขอออกจากแผน

ฟื้นฟูได้	

	 ขณะนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	จ�ากัด	ได้บริหาร

จัดการแหล่งเงินและการด�าเนินการเพื่อช�าระหนี้	ดังต่อไปนี้

 1. เงินจากการดำาเนินงานปกติ
	 	 1.1	 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมจากลูกหนี้ปัจจุบัน

	 	 1.2	 ดอกเบีย้รับจากการน�าเงินทีร่ับช�าระหนีจ้าก 

ลูกหนี้	ไปปล่อยกู้ใหม่	อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	8	ต่อปี

	 	 1.3	 ดอกเบีย้รับจากการน�าเงินทีส่มาชิกส่งหุ้นไป

ปล่อยกู้	อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	8	ต่อปี

	 	 1.4	 ค่าเช่าทรัพย์สิน	จากบ้านเอื้ออาธร	ส�านักงาน

ร่มเกล้า	ที่ดินแพรกษา	และ	U-Tower

	 	 1.5	 เงนิปันผลจากชมุนุมสหกรณ์เครดติยูเนีย่นแห่ง

ประเทศไทย

 2. ดอกเบีย้จากเงินสนับสนุนของรัฐบาล 10,000  
ล้านบาท

	 คณะกรรมการฟื้นฟูตามค�าสัง่ศาลได้ขอรับเงินจาก

รัฐบาล	 เพื่อช่วยในการฟื้นฟู	 จ�านวน	 10,000	 ล้านบาท	 ซึ่ง

ปลอดดอกเบ้ียหรอืดอกเบ้ียต�่า	มาปล่อยกูด้อกเบ้ียต�่าเพื่อเสรมิ

สภาพคล่องของสหกรณ์	หลังจากแผนได้รบัความเหน็ชอบจาก

ศาลแล้ว	โดยปล่อยกู้	ดังนี้

	 	 2.1	 ปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์อื ่น	 ดอกเบีย้	 4.5	 %	 

ต่อปี	 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาฯ	 ได้เสนอแผน 

ขอกู้เงิน	 จ�านวน	 3,000	 ล้านบาท	 จากสหกรณ์คลองจั่นฯ	 

เพื่อน�ามาช�าระหนีท้ี่มีดอกเบีย้สูงกว่า	 หรือน�ามาหมุนเวียน 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและสหกรณ์ฯ	

	 	 2.2	 ปล่อยกู้ให้กับสมาชิก	ดอกเบี้ย	8	%	ต่อปี

 3. เงินจากการติดตามคดี
	 	 3.1	 ขายทีด่นิ	จ.กาญจนบรุ/ีปทมุธานี	200	ล้านบาท

	 	 3.2	 เงินจากการติดตามคดี	 คาดว ่าจะได ้รับ	

4,781.40	ล้านบาท

	 	อย่างไรก็ตาม	ขบวนการจัดท�าแผนฟื้นฟูของสหกรณ์

คลองจั่นฯ	 มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก	 โดยได้จัดท�าแผน

แล้วเสร็จ	และเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อศาล	เมื่อวันที่	7	

กันยายน	2558	ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว	จึงอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาของศาล	 แต่ปรากฏว่ามีผู้ประสงค์สร้างความเข้าใจ

ผิดให้เกดิข้ึนในหมู่สมาชกิ	และต้องการท�าลายสถาบนัสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา	จ�ากดั	โดยได้น�าเอกสารการประชมุ

คณะกรรมการด�าเนินการบางส่วนไปเผยแพร่ลงในโซเชียล

เน็ตเวร์ิค	โดยท่ีตนเองไม่มส่ีวนเกี่ยวข้อง	และไม่ได้เป็นสมาชกิ	

แต่ต้องการสร้างความเข้าใจผิดว่าถูกคัดค้าน	และจะไม่ได้รับ

ช�าระเงินดังกล่าว	 ซึ่งในข้อเท็จจริงจากเจ้าหนีท้ัง้หมดจ�านวน	

18,713	ราย	มีผู้ยื่นคัดค้านเพียง 4 ราย และได้ยื่นเรื่องถอน

การคัดค้านแล้ว	 เรือ่งราวทัง้หมดคณะกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา	จ�ากัด	ได้รับทราบแล้ว	แต่

มีผู้เผยแพร่ลงในโซเชยีลเนต็เวร์ิค	ไม่เผยแพร่ท้ังหมด	เพื่อสร้าง

ความเข้าใจผิดในหมู่สมาชิกด้วยกัน

จะได้รับเงินคืน
จากสหกรณ์คลองจั่นฯ ได้อย่างไร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำ

จากสหกรณ์คลองจั่นฯ ได้อย่างไรจากสหกรณ์คลองจั่นฯ ได้อย่างไร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำ



	 	 	 เม่ือวนัท่ี	29	สิงหาคม	ท่ีผ่านมา	สหกรณ์ฯ	ได้ด�าเนินการสอบคดัเลือกบุตรสมาชกิ	เพ่ือรับทุนเรียนด	ีระดบั

อุดมศกึษาตอ่เน่ือง	ประจ�าป	ี2558	ณ	หอ้งประชมุสหกรณ์ฯ	โดยผู้ท่ีสอบคดัเลือกได้จะได้รับทุนการศกึษา	ทุนละ	10,000	บาท	ตอ่ป	ี 

ซึ่งก�าหนดจ่ายภาคเรียนละ	 5,000	 บาท	 จนครบหลักสูตร	 ในปีนีม้ีบุตรสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมการสอบคัดเลือกจ�านวน

มาก	โดยผู้ที่สอบคัดเลือกได้เป็นคนเก่งหัวใจสหกรณ์	และได้รับทุนเรียนดี	ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง	ประจ�าปี	2558	มีดังต่อไปนี้

อันดับ 1 นายบัญญวัต ชอบใจ
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
บุตรชาย	คุณครูกุลนารี	ชอบใจ	
สมาชิกสังกัด	ร.ร.บ้านหนองสรวง	อ.ขามทะเลสอ

อันดับ 1 นายบัญญวัต ชอบใจ
สายวิทยาศาสตร์

-  สำาเนารายงานเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  เรื่องขอถอนคำาโต้แย้ง  -

นายทอง วิริยะจารุ
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา	จ�ากัด

	 จากเอกสารส�า เนารายงานเจ ้ า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์	 ส�านักฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้	จึงปรากฏชัดแล้ว	ว่าผู้คัดค้านทั้ง	
4	ราย	ได้ถอนค�าคดัค้านไปทั้งหมดแล้ว	จงึขอ
ให้สมาชกิสหกรณ์ฯ	ได้ทราบ	และไม่ต้องกังวล	
ในเรือ่งของการไม่ได้รับช�าระหนีแ้ต่ประการ
ใด	 และตามที่มีข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์ค	 ขอให้
ไตร่ตรอง	 ใช้วิจารณญาณในข่าวสารและตัว
บุคคลที่น�าไปเผยแพร่ให้ดีว่ามีความประสงค์
ดีต่อสหกรณ์ฯ	หรือไม่	 จึงเรียนมาเพื่อให้พี่
น้องมวลสมาชิกสหกรณ์ฯ	 ได้ทราบโดยทั่ว
กัน	และสหกรณ์ฯ	จะพิจารณาด�าเนินการกับ
ผู้ที่เผยแพร่ตามความเหมาะสมต่อไป

	 	 	 เม่ือวนัท่ี

คนเก่ง...หัวใจสหกรณ์



อันดับ 2 นายวิชรัตน์ ทองคลี่
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
บุตรชาย	คุณครูเสาวคนธ์	ทองคลี่	
สมาชิกสังกัด	ร.ร.มหิศราธิบดี	อ.เมืองนครราชสีมา

อันดับ 3 นายธนภณ วัฒนธรรม
นิสิตคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
บุตรชาย	คุณครูกิตติยา	วัฒนธรรม	
สมาชิกสังกัด	ร.ร.สุขานารี	อ.เมืองนครราชสีมา

อันดับ 2 นายวิชรัตน์ ทองคลี่
สายวิทยาศาสตร์

สายศิลปศาสตร์
อันดับ 1 น.ส.พีรฎา ไชยะเดชะ
นิสิตคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
บุตรสาว	คุณครูวราพร	ไชยะเดชะ	
สมาชิกสังกัด	ร.ร.โคราชพิทยาคม	อ.เมืองนครราชสีมา

อันดับ 2 น.ส.ปูชิตา ด่านกระโทก
นิสิตคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
บุตรสาว	คุณครูประสิทธิ์	ด่านกระโทก	
สมาชิกสังกัด	บ�านาญอ�าเภอปากช่อง

	 นับว่าการด�าเนินการจดัสรรทุนการศกึษาให้กบับุตรสมาชกิในปีน้ี	มีผู้ให้ความสนใจสมัครขอรับทุน	792	ราย	และ

เมื่อวันที่	1	กันยายน	ที่ผ่านมา	สหกรณ์ฯ	ได้ด�าเนินการโอนทุนการศึกษาประเภททุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก	ในระดับ

มัธยมศึกษาปีที่	1	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	4	หรือเทียบเท่า	และระดับอุดมศึกษา	ปีที่	1	ให้กับบุตรสมาชิกที่เอกสารครบถ้วน

เรียบร้อยแล้ว	

“ความสำาเร็จของลูก คือความภูมิใจของพ่อแม่”

เนินการจดัสรรทุนการศกึษาให้กบับุตรสมาชกิในปีน้ีเนินการจดัสรรทุนการศกึษาให้กบับุตรสมาชกิในปีน้ีเนินการจดัสรรทุนการศกึษาให้กบับุตรสมาชกิในปีน้ี


