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1. การขอฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น

คดีหมายเลขดำที่ ฟ.20/2557

คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.10/2558

ศาลลมละลายกลางมีคำสั่งเม�อ 20 มีนาคม 2558 ใหฟนฟูกิจการ

สหกรณฯ คลองจั่น ลูกหนี้และตั้งลูกหนี้(คณะกรรมการชุดที่ 30) 

เปนผูทำแผน

สรุปยอดการขอรับชำระหนี้และการโตแยง

- จำนวนเจาหน้ีผูขอรับชำระหน้ี   18,812    ราย

- จำนวนยอดทุนเรือนหุน          4,511   ลานบาท

- จำนวนยอดเงินฝาก/เงินกู       17,333   ลานบาท

- จำนวนเจาหนี้ที่ สคจ.โตแยง          195   ราย

- จำนวนยอดหนี้ที่ สคจ.โตแยง    3,038   ลานบาท

คกก.ผูทำแผนไดสรุปแผนฟนฟูกิจการโดยมีวิธีการและการดำเนิน

การตามแผนดังนี้

- การดำเนินธุรกิจปกติของสหกรณฯ

- การติดตามทรัพยและการไดรับเงินคืนในคดีตาง ๆ 

- การปรับโครงสรางหนี้

- การขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ

- การประกอบธุรกิจใหมและการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินที่

  ไมจำเปนในกิจการของสหกรณ

- การจัดหาแหลงเงินทุนใหมเพ�อเปนเงินทุนหมุนเวียนและจาย

  ชำระหนี้ ใหกับเจาหนี้

- สรุปเลมแผนฟนฟูกิจการจะมีการส่ังมอบใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย

  ในวันที่ 7 กันยายน 58 และกรมบังคับคดีจะทยอยสงมอบใหเจาหนี้

  สมาชิกทุกคนตามจำนวน 18,812  ราย  ภายในเดือนกันยายน

  และตุลาคม นี้

สั่งเม�อ 20 มี.ค.58

กรมบังคับคดีกำหนดวันนัดประชุมเจาหน้ีเพ�อพิจารณาแผนฟนฟูกิจการ

ในเดือนธันวาคม 2558

รายงานผลการประชุมเจาหนี้ ใหทราบและกำหนดวันนัดศาลพิจารณา

แผนฟนฟูกิจการ

รอกำหนดวันนัด

ธันวาคม 58

กำหนดสงใหกรมบังคับคดี ในวันที่ 

7 ก.ย. 58
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3. โครงการบรรเทาความเดือดรอนสมาชิก , สินเช�อ

พิเศษเพ�อการบริโภค และสินเช�อพิเศษเพ�อการ

เยียวยา

โครงการบรรเทาความเดือดรอนสมาชิก

     สมาชิกสามารถย�นขอสินเช�อในแตละประเภทพรอมเอกสารตาม

เง�อนไขไดที่สำนักงานคลองจั่น ตามวันและเวลาทำการไดทุกวัน

ขอกำหนด สินเช�อพิเศษเพ�อการบริโภค สินเช�อพิเศษเพ�อการเยียวยา

     คณะกรรมการบริหาร/ผูทำแผน ไดจัดใหมี 2 โครงการสินเช�อ

พิเศษเพ�อบรรเทาความเดือดรอนสมาชิก ในชวงที่แผนฟนฟูกิจการ

ยังอยู ในขั้นตอนการจัดทำและรอการเห็นชอบจากสมาชิกเจาหนี้และ

ศาลลมละลายกลาง

วงเงินกู 10% ไมเกิน 50,000 บาท

12 เดือน 12 เดือน

เง�อนไขการใหสินเช�อ 3 กรณี

- คารักษาพยาบาล

- คาเลาเรียนบุตร

- คาใชจายกรณีเสียชีวิต

ครั้งเดียว

6% ปลอดชำระ 3 เดือนแรก

5 เดือน เดือนละ 10,000 บาท

5.5% ปลอดชำระ 3 เดือนแรก

10% ไมเกิน 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

รับเงินกู

ผอนชำระ

ศาลนัดพรอม 23 พ.ย. 58

การฟองคดีนายศุภชัย คดี พ.736/2557

(ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 134 ลานบาท

คดีนี้ตอเน�องจากการนำเงินสหกรณฯ ไปบริจาควัดพระธรรมกาย

สหกรณย�นฟองจำเลยเพิ่มอีก 2 ราย , นางศศิธร โชคประสิทธิ์

และมูลนิธิรัตนคีรี ตามที่มีการสืบความถึงเสนทางการเงินที่เกี่ยวของ

ดวย การสั่งหมายนัดศาลยังไมแลวเสร็จ  ศาลเล�อนนัดเปน 23 

พฤศจิกายน 58 

2.
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6. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 8 คน รวมคดี

พระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร คดี พ.4462/2557

และ พ.3628/2557 (ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 10,641.9 ลานบาท(พ.4462/2557) และ 119.6

ลานบาท (พ.3628/2557)

ศาลนัดเจรจาเม�อ 30 มิ.ย. 58 และไดมีคำสั่งนัดสืบพยานในกลาง

เดือนกันยายน 

ย�นฟอง 15 ต.ค.57

ศาลนัด มกราคม 59

ศาลนัดกลางเดือน 23 ก.ย.58

7. การฟองคดีตั๋วเงินรัฐประชา , จำเลย 3 คน

คดี พ.590/2558(ผิดสัญญาใชเงิน)

ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท

ศาลสอบความทั้งฝายโจทกและจำเลยเสร็จสิ้นเม�อ 6 กรกฎาคม 58

และนัดฟงคำพิพากษา 15 กันยายน 2558

ศาลนัดฟงคำพิพากษา

15 ก.ย.58

8. การฟองคดีคุมครองทรัพยที่ยึดอายัดจากนาย

สถาพร วัฒนาศิรินุกูล และพวกรวม 18 คน

คดี พ.233/2558(ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 7,186.3 ลานบาท

คกก.ไดดำเนินการย�นฟองคุมครองทรัพยตามที่ ปปง./DSI ไดเขา

ยึดอายัดจากนายสถาพร วัฒนาศิรินุกูล และพวกรวม 18 คน ตามท่ี

เปนขาวกับบริษัท เอส.ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด

คดีนี้ศาลทานกรุณายกเวนคาฤชาธรรมเนียมกวา 7 ลานบาท ตาม

ที่ คกก.ไดรองขอ และศาลนัดพิจารณาคดกลางเดือนตุลาคม

ฟองเม�อ 28 พ.ค.58

ศาลนัด 15 ต.ค. 58

9.

5. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 

(คดี พ.1674/2557 ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท 

ศาลนัดเจรจาเม�อ 30 มิ.ย. 58 และไดมีคำสั่งนัดสืบพยานตอเน�อง

15 นัด เริ่มตนเดือน มกราคม 2559

การฟองลูกหนี้ 28 ราย 33 สัญญา ดำเนินการฟองคดีตามความสมบูรณของสัญญากู

เจาพนักงานพิทักษทรัพยพิจารณาคำขอ สคจ.แลว และสงเร�อง

คืนให สคจ.ดำเนินคดีฟองตอ 6 บริษัท คูสัญญากูเพ�อการชำระ

หนี้ตามสัญญาจำนอง

สำนักงานกฎหมายของ สคจ.จะทยอยฟองในเดือนสิงหาคม

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

ทยอยฟองในเดือนสิงหาคม 58
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10. การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

อัยการสั่งฟองเม�อ 18 พ.ค. 58

และศาลนัด 3 ส.ค.58

ยึดอายัดเม�อ 24 ก.ค.58

คาดวาจะมีการสงฟองในเดือน ส.ค. 58

หมายเลข  146/2556 (รวมกันยักยอก)  DSI  สงสำนวนฟอง

ใหเจาพนักงานอัยการแลว  แตมีการขอใหสอบสำนวนเพิ่มเติมใน

รายละเอียดทางการเงินและเช็คและจะมีการแจงขอกลาวหากับ 6 คน

ใน 7 ประเด็นซึ่ง DSI คาดวาจะสงสรุปสำนวนเพิ่มเติมในเดือน สค.นี้

หมายเลข  63/2557 (ฉอโกงประชาชน  ปลอมแปลงเอกสาร) DSI

กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบรายละเอียดและเสนทาง

การเงินของเช็คจำนวน 878 ฉบับ และเงินสงผานที่หนาเคานเตอร

จำนวน 1,900 ลานบาท การตรวจสอบเช็คเสร็จสิ้นแลวกวา 500 

ฉบับ กำลังประสานกับธนาคารเพ�อเรงสรุปการตรวจสอบ

เม�อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 DSI ไดนำหมายศาลจังหวัดเชียงใหม

เขาตรวจยึดแรหินสีน้ำเงินลาฟสลาซูลี จำนวน 7 ตูคอนเทนเนอร

น้ำหนักประมาณ 150 ตัน จากสำนักทรงเจาของนางปทุมพร บุตรศรี

ต.สันโปง อ.แมริม จ.เชียงใหม ตามที่ทาง DSI ตรวจสอบแลววา

เปนทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการยักยอกเงินจากสหกรณเครดิตยูเน่ียน

คลองจั่น จำกัด ซึ่งจะถูกยึดไว ในคดีพิเศษที่ 146/2556 โดยนำ

ทรัพยสินท้ังหมดน้ี ไปเก็บรักษาท่ีคายดารารัศมี(ตชด.ภาค 5)เพ�อการ

ดำเนินการตอไป ทาง คกก.บริหารลูกหนี้/ผูทำแผนไดประสานงาน

กับทาง DSI เพ�อการดำเนินการคุมครองสิทธิ์ ไวแลว

หมายเลข  64/2557 (ยักยอกเงินจำนวน 27 ลานบาท) พนักงาน

อัยการไดย�นสั่งฟองคดีแลวเม�อ 18 พฤษภาคม 2558 กอนครบ

กำหนดฝากขังผลัดที่ 4 ศาลนัดตรวจเอกสารตนเดือนสิงหาคม

นัดปรึกษาตนเดือน สิงหาคม 58สืบเน�องจากการดำเนินคดีอาญาและคดีแพงมีความเกี่ยวเน�องกัน และ

การฟนฟูกิจการของ สคจ.ก็จำเปนท่ีจะตองมีการไดรับเงินและทรัพยสิน

คืนเพ�อการชำระหนี้ คกก.ผูทำแผนไดประสานขอปรึกษากับทานอธิบดี

DSI เพ�อการเรงรัดการดำเนินคดีและการคืนทรัพยกลับมาให สคจ.
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16. คณะกรรมการบริหาร/ผูทำแผนพบสมาชิก

ประจำเดือนสิงหาคม 58

งดการประชุมในเดือน ส.ค.58เน�องดวยในชวงเวลานี้  คกก. , ผูทำแผนมีภารกิจสำคัญ ๆ 

หลายอยางที่เกี่ยวของกับการดำเนินการจัดทำแผนฟนฟูกิจการ

จึงของดการประชุม คกก.พบสมาชิกเจาหนี้ ในเดือนสิงหาคม 58 นี้

15. วารสารเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน ฉบับเดือนกรกฎาคม

2558

จัดสงใหสมาชิกเม�อ 22 ก.ค.58

เริ่มจัดสงใหสมาชิกเจาหนี้ทุกคนเม�อ 22 กรกฎาคม 2558

คกก.บริหาร/ผูทำแผนไดจัดทำและจัดสงวารสารเครดิตยูเนี่ยน

คลองจั่นโดยมีเปาหมายในการส�อสารขาวสารสำคัญ ๆ ใหกับสมาชิก

, สหกรณเจาหนี้และผูเกี่ยวของใน 3 วัตถุประสงคหลัก

1. ส�อสารอยางทั่วถึง เทาเทียมกัน,ไมเจาะจงเฉพาะผูที่อยู ในโซเชี่ยล

   มีเดียหรือผูที่เดินทางมาที่สำนักงานคลองจั่นเทานั้น

2. ส�อสารอยางชัดเจนในเนื้อหาสาระการดำเนินงานในปจจุบัน

3. ส�อสารอยางคุมคา,คาใชจายไมแพง

11. การฟองคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร คดี 

พ.344/2558 (ขับไลผูอาศัยอาคารยูทาวเวอร)

ทุนทรัพยฟอง 1.79 ลานบาท

ศาลเจรจาไกลเกลี่ยเม�อ 26 มิ.ย.58 และไดนัดมาเจรจาไกลเกลี่ยตอ

ในเดือนสิงหาคม

จำเลยทำสัญญายอมเม�อ 28 ก.ค.58 โดยยินยอมออกจากพื้นที่เชา

ภายใน 12 สิงหาคม 58 และขอผอนชำระหนี้ ให สคจ.

จำเลยทำสัญญายอมเม�อ 28 ก.ค.58 โดยยินยอมออกจากพื้นที่เชา

ภายใน 12 สิงหาคม 58 และขอผอนชำระหนี้ ให สคจ.

จำเลยทำสัญญายอมเม�อ 28 ก.ค.58 โดยยินยอมออกจากพื้นที่เชา

ภายใน 12 สิงหาคม 58 และขอผอนชำระหนี้ ให สคจ.

12. การฟองคดีบริษัท ไทยปโตรพลัส จำกัด คดี

ผบ.895/2558 (ขับไลผูอาศัยอาคารยูทาวเวอร)

ทุนทรัพยฟอง 2.38 ลานบาท

13. การฟองคดีบริษัท ศรีศุภากร โฮลดิ้ง จำกัด คดี

ผบ.896/2558 (ขับไลผูอาศัยอาคารยูทาวเวอร)

ทุนทรัพยฟอง 2.38 ลานบาท

14. การฟองคดีบริษัท ไทยปโตรพลัส เอ็กซพลอเรชั่น

แอนดดีเวลล็อปเมนท จำกัด คดี ผบ.897/2558 

(ขับไลผูอาศัยอาคารยูทาวเวอร)

ทุนทรัพยฟอง 2.38 ลานบาท

ศาลนัด 11 ส.ค. 58

ทำสัญญายอมเม�ือ 28 ก.ค. 58

ทำสัญญายอมเม�ือ 28 ก.ค. 58

ทำสัญญายอมเม�ือ 28 ก.ค. 58


