
แผนกลยุทธฟนฟูและเสริมสภาพคลอง

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น
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พื้นฐานของปญหา-สาเหตุ

ขาดสภาพคลองทางการเงิน

สัดสวนของหนี้สิน ตอ ทุน (D/E ratio) 3.5 เทา สูงกวาเกณฑเฉลี่ย
ของระบบสหกรณทั้งประเทศซึ่งอยูที่  0.9 เทา

มูลหนี้รวม 18,000 ลานบาท แบงเปน 2 กลุม

     1) กลุมลูกหนี้รายใหญ(27 ราย) 12,000 ลานบาท และลูกหนี้เงินยืม    

3,000 ลานบาท รวม 15,000 ลานบาท ( 83 %)  ไมชําระหนี้

     2) กลุมลูกหนี้รายยอย 3,000 ลานบาท ( 17 % ) ชําระ/ไมชําระบาง
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ปญหา-สาเหตุ (ตอ)

แหลงที่มาของเงินทุน (21,791 ลานบาท)

     1) เงินรับฝาก 67 % ( ระบบสหกรณ 31 %)

     2) ทุนเรือนหุน 20 % (ระบบสหกรณ 46 %)

     3) เงินกูยืม-เครดิต 10 % (ระบบสหกรณ 13 %)

     4) ทุนสหกรณอื่นๆ 3% (ระบบสหกรณ 10 %)

แหลงที่ใชไปของเงินทุน (21,791 ลานบาท)

     1) ลูกหนี้เงินใหกู  83 % (ระบบสหกรณ 77 %)

     2) สินทรัพยอื่น  9 % (ระบบสหกรณ 1 %)

     3) เงินลงทุน 2 % (ระบบสหกรณ 14 %)

     4) เงินสด/เงินฝาก 1 % (ระบบสหกรณ 8 %)
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ปญหา-สาเหตุ (ตอ)

ขาดเงินทุนหมุนเวยีนในระบบ
     1) 4 เดือนที่ผานมา(เมย.-กค.) มีเงินเขาสหกรณทั้งเงินฝากและหุนนอยกวาปกติมาก

     2) กลุมลูกหนี้รายใหญ ไมชําระหนี้

     3) สมาชิกแหเบิก-ถอนเงินและถอนหุน/ลาออก เพราะขาดความเชื่อมั่น (คดคีวามตางๆที่
ปรากฏตามสื่อตางๆ)

     4) ผูใหกู หรือ พันธมิตร ไมใหการสนบัสนนุเงินกู

     5) ไมมีคณะทํางานฟนฟูฯเรงเขามาดาํเนินการแกไข

          5.1) การบริหารหนี้ ทั้งลูกหนี้ และ เจาหนี้ โดยการตดิตามเรงรดั,เจรจาและ
ประนีประนอมหนี้

          5.2) การจัดการธุรกิจเพื่อสรางรายได ลดรายจาย

          5.3) การบริหารทรัพยสินที่สามารถแปลงเปนเงินทุนหมุนเวยีน

          5.4) การปรับปรุงโครงสรางองคกรและระบบการบรหิาร

          5.5) การเสริมสรางความเขาใจและฟนฟูภาพลักษณทั้งแกสมาชิก,พันธมิตรและ
สื่อมวลชนในเหตกุารณปจจุบันและแผนการในอนาคต
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5 แผนกลยุทธเพื่อฟนฟูและเสริมสภาพคลอง

การบรหิารหนี้ (ทั้งลูกหนี้ และเจาหนี้) : เรงรดั ติดตาม,ประนีประนอม

หนี้และเจรจาทั้งในสวนของผูถือหุนเพื่อลดสัดสวนหนี้สิน ตอ ทุน (D/E 
ratio)ในระยะสั้น อยางนอย 40 % หรอือยูในระดับประมาณ 2 เทา 

     (ปจจุบัน 3.5 เทา)

การจัดการธุรกิจ : เรงรัดจัดทํา มาตรการเพิ่มรายไดและลดรายจาย

การบรหิารทรพัยสิน : คนหา พัฒนา หรือแปลงทรพัยสินที่สามารถ
เปลี่ยนเปนเงินทุนหมุนเวียนไดทันที

โครงสรางและระบบการบริหารงาน : เรงรัด ปรับปรงุโครงสรางและ
ระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

การสื่อสารองคกร : เสรมิสรางความเขาใจที่ถูกตองในขอมูล ขาวสารทั้ง
แกสมาชิก,พันธมิตรและสื่อมวลชนในเหตุการณปจจุบันและแผนในอนาคต
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แผนดําเนินการ

ระยะสั้น : ภายใน 3-6 เดือน

ระยะปานกลาง : ภายใน 1 ป

ระยะยาว : ภายใน 1.5 ป
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แผนดําเนินการ : การบรหิารหนี้ (ลูกหนี้ และ เจาหนี)้
แผนดําเนินงาน ระยะสั้น ปานกลาง ระยะยาว

1) จัดทําประมาณการกระแสเงินสด (Cash‐flow 
Projection) ทั้ง 3 ระยะ

X X X

2) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสมาชกิที่ยื่นขอถอนหุน/เงินฝาก เพื่อ

ชี้แจง/ทําความเขาใจ

X

3) จัดกลุมทั้งลูกหนี้,เจาหนี ้(ใหญ,กลาง,เล็ก)  เพื่อชี้แจง,เจรจา,

ปรึกษาหารือเพื่อเรงรัดประนอมหนี้และรักษา/เพิ่มทนุเรือนหุน

X

4) คัดเลือกลูกหนีช้ัน้ดีเพื่อทํา Securitization กับแหลงเงินกู

หรือทํา Factoring (ขายลดลูกหนี้) และประนอมหนี้กับลูกหนี้
ระดับชั้นหนี้ปานกลาง

X
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แผนดําเนินการ:จัดการธุรกิจ
แผนดําเนินงาน ระยะสั้น ปานกลาง ระยะยาว

1) หาแหลงเงินกูในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและยอมรับไดทั้งจากหนวยงาน

รัฐ และ พันธมิตร

X

2) ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยและพิเศษ แตยังคงใหสูงกวาสถาบันการเงิน X

3) ลดอัตราเงินปนผลใหอยูในระดับของ ROE  (6-7 %) X

4) จัดทําแผนระดมหุนทั้งแกสมาชิกปจจุบนัและสมาชิกใหม X

5) แตงตั้งพนักงานสหกรณเปนคณะทํางานรณรงคและจัดทําแผนดําเนินการ

ลดคาใจจายบริหารทั่วไปลงอยางนอยปละ 10 %
X

6) งดการเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศชั่วคราว X

7) จัดทํา Promotion Campaign ทั้งเงนิฝากและเงินกู เพื่อจูงใจสมาชิกฝาก
เงินเพิ่มขึ้นและลูกหนี้เรงชําระกูเร็วขึน้

X

8)สรางมูลคาเพิ่มใหกับตึก ยู-ทาวเวอร เปนสถานที่จัด Concert, Exihibition
Show,ประกวดพระเครื่อง,พิธีมงคลสมรส,จัดประชุม/สัมมนา เพื่อสรางรายได

X

9) ขาย Membership ของสหกรณกับหางสรรพสินคา,บัตรเครดิต,ราน

สะดวกซื้อ,รานอาหาร,โรงพยาบาลเอกชนฯ

X

10) ออกสลากการกุศลโดยหารือ/ประสานงานกับสํานักงานสลากฯ X 8



แผนดําเนินการ : การบริหารทรพัยสิน
แผนดําเนินการ ระยะสั้น ปานกลาง ระยะยาว

1) ถอนเงินฝากจากสหกรณอื่น (มงคลเศรษฐี,ฟารมสมัพันธ,เกษตรชะอํา,เกษตร

ราชบุรี ยอดเงินรวมประมาณ 150 ลานบาท

X

2) จําหนายหุนกูดอยสิทธิในตลาดรอง บมจ.ธนชาติ ,กรุงศรี ฯ รวม 15 ลานบาท X

3) ตรวจสอบรายการสินทรัพยรอการจําหนายมูลคา 169 ลานบาท และเรง

ดําเนินการจําหนาย รวมทั้งทรัพยสินที่ไมไดใชงานหรือเกินความจําเปน

X

4) นําเงินลงทุนใน บ.สหประกันชีวิต 300 ลานบาท ไปสรางเปนหลักประกันกูยืม

เงิน

X

5) จัดประเมินมูลคาทรัพยสิน อาคาร-ที่ดิน ทุกแหงของสหกรณ เพื่อโอกาสการขอ

วงเงินสินเชื่อเพิ่ม และ/หรือ Refinance เจาหนี้
X

6) จัดทํารายละเอียดของทั้งทรัพยสินและหนี้สินเพื่อการติดตามและประเมินของ

คณะทํางาน

X
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แผนดําเนินการ : โครงสรางและระบบบริหาร
แผนดําเนินงาน ระยะสั้น ปานกลาง ระยะยาว

1) เรงแตงตั้งคณะทํางานฟนฟูและเสริมสภาพคลอง ประกอบดวยผูแทนจาก คกก.

ดําเนินการ (แกนหลัก),คณะผูตรวจสอบฯ,ฝายจัดการ,ภาครัฐ(กรมสงเสริมและกรมตรวจ

บัญชี,สถาบันวิชาการดานสหกรณ มก) และผูแทนสมาชิก (ตามโครงสราง แนบทาย)

X

2) วางระบบการเบิกถอนเงินแกสมาชิกโดยยึดหลักความเสมอภาคและเปนธรรม X

3) กําหนดเกณฑในการดํารงสถานะเงินสดในอัตราที่เหมาะสมหรืออยางนอย 1 % ของ
รายรับตอวันเพื่อคงไวซึ่งสภาพคลอง (เสมือนหยอดกระปุก เก็บสะสมทุกวัน)

X

4) จัดใหมกีารถวงดุลอํานาจระหวาง คกก.ดําเนินการ กับ คณะผูตรวจสอบ

กิจการ

X

5) ควบคุมการใหบริการสินเชื่อโดยใชเกณฑของสัดสวนหนีส้นิ ตอ ทุน (D/E ) เปนหลัก X

6) แถลงผลการดําเนินงานและจัดประชุมเปนรายไตรมาส X

7) ทบทวน,ปรับปรุงขอบังคับสหกรณที่มีชองโหวทางฎหมายและเปนอุปสรรคตอความ

คลองตัวในการมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารกรณีสหกรณกําลังประสพปญหาวิกฤติ
X

8) จัดทําระบบเตือนภยัดานการบริหารการเงินของสหกรณ ( Warning 
System)

X
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แผนดําเนินการ : การสื่อสารองคกร
แผนดําเนินงาน ระยะสั้น ปานกลาง ระยะยาว

1) ตั้งโตะประชาสัมพันธ หรือ PR Corner X

2) จัดทําแผนและสื่อประชาสัมพันธ เพื่อฟนฟูภาพลักษณองคกร                       

( Corporate Re‐Branding) พรอมกําหนดตัวบุคคลที่จะเปนผูให

ขาวสารขอมูล (Spoke‐person)

พรอมทํา Press Release เพื่อแจกสื่อมวลชน

X

3) จัดประชุมชีแ้จงขอมูลและสถานการณตามความเปนจริง

และจริงใจ ใหแกสมาชกิ รวมทั้งแผนฟนฟูฯ กอนวันที่ 1 

สิงหาคม 2556

X

4) ประชาสัมพันธความคืบหนาเปนระยะๆ ในผลสําเร็จของการ

ดําเนนิงานตามแผนฟนฟูฯเพื่อฟนฟูและสรางความมัน่ใจทัง้แก

สมาชิกและผูที่จะเขามาใหม

X X X
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โครงสรางคณะทํางานฟนฟูฯ
ประธาน

บริหารหนี้

(ผูแทนรวม)

จัดการการธุรกิจ

(ผูแทนรวม)

บริหารทรัพยสิน

(ผูแทนรวม)

โครงสราง-ระบบ

บริหาร

(ผูแทนรวม)

สื่อสารองคกร

(ผูแทนรวม)

คณะผูเชีย่วชาญการเงิน

-Strategist

‐Executor(สมชาย  วาณิชกุล)

คณะที่ปรึกษา

-กรมสงเสริม,ตรวจบัญชี ,คพช.

-สถาบันวิชาการสหกรณ มก.
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