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1. การขอฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น

คดีหมายเลขดำที่ ฟ.20/2557

คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.10/2558

สรุปยอดการขอรับชำระหนี้และการโตแยง

- จำนวนเจาหน้ีผูขอรับชำระหน้ี   18,812    ราย

- จำนวนยอดเงินฝาก/เงินกู       17,333   ลานบาท

- จำนวนยอดทุนเรือนหุน         4,459   ลานบาท

- จำนวนเจาหนี้ที่ สคจ.โตแยง          195   ราย

- จำนวนยอดหนี้ที่ สคจ.โตแยง    3,038   ลานบาท

หากไม ไดรับในชวงเดือน ก.ย.-ต.ค.ให

ติดตอสำนักฟนฟูกิจการ กรมบังคับคดี

โทร.02-881-4999

ยอดสิ้นสุด 7 ก.ย.58

สรุปเลมแผนฟนฟูกิจการ

- คกก.ผูทำแผนไดจัดทำฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว และไดสงมอบให

  เจาพนักงานพิทักษทรัพยกรมบังคับคดีเปนจำนวน 18,880 เลม 

  เพ�อทยอยสงมอบใหสมาชิก และเจาหน้ีต้ังแตกลางเดือนกันยายน

สาระสำคัญในแผนฟนฟูกิจการ

- การชำระหน้ี : เจาหน้ีทุกรายจะไดรับการชำระหน้ีท่ีเปนเงินฝาก 100%

  เต็ม ชำระคืนทุก ๆ 6 เดือน เร่ิมตนในป 2559 ตลอดระยะเวลา 26 ป

- ทุนเรือนหุน : ตาม พรบ.ลมละลายหุนถือวาเปนทุน จะไมมีการชำระหน้ี

  แตในแผนฟนฟูกิจการไดกำหนดใหหุนอยูในการคุมครองสิทธ์ิท่ีจะไดรับ

  ปนผล และสามารถถอนคืนไดเม�อผลประกอบการเปนบวกและหักการ

  ขาดทุนสะสมไดครบถวนแลว  อัตราปนผลจะเปนไมเกิน 2% สำหรับ

  หุนเดิม และที่  3% สำหรับหุนใหมที่คิดคำนวณการจัดแบงกอนและ

  หลังวันท่ี 20 มีนาคม 2558 ตามวันท่ีศาลมีคำส่ังใหจัดทำแผนฟนฟู

- การคัดคานและโตแยงการขอรับชำระหนี้ : การไตสวนสิ้นลงแลว 

  ผลการไตสวนการคัดคานของกลมุเจาหน้ีเองกระทำโดยเจาหน้ี 4 ราย 

  มิไดมีผลใหเจาหน้ีรายหน่ึงรายใดถูกตัดสิทธ์ิ แตกอใหเกิดผลเสียตอ

  สคจ.ตองรับภาระคาใชจาย 72,000 บาท ท่ีเกิดข้ึนจากการสงหมาย

  เรียก  ผูถูกคัดคานตองเสียเวลา เสียคาใชจายในการเดินทางไป

  กรมบังคับคดีเพ�อแสดงเอกสารหลักฐานอีกคร้ัง คงมีเฉพาะการคัดคาน
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1.(ตอ)

- การประชุมพิจารณารับรองแผนฟนฟูกิจการ

     เจาหนี้สมาชิก เจาหนี้สหกรณ และเจาหนี้ทั่วไป ตองเขารวมประชุม

     เพ�อพิจารณาและลงมติตัดสินอนาคตของสหกรณฯ  คลองจ่ัน และ

     เจาหน้ีทุกราย

     เจาพนักงานพิทักษทรัพย ไดกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีการประชุม

     ดังน้ี

         วันจันทรท่ี 21 ธันวาคม 2558 

         เวลา  9.30 น. - 16.30 น.

         สถานท่ี  : ศูนยประชุมสหกรณฯ คลองจ่ัน ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ

-  การเขารวมประชุมเจาหน้ีทุกทานตองนำเอกสารสำคัญ 2 อยาง 

   ไปแสดงสิทธ์ิของทาน

      กรณีเจาหน้ี ไปดวยตนเอง

      - บัตรประชาชน

      - ใบเสร็ิจรับเงิน(สีฟา)การย�นแบบขอรับชำระหน้ี ฟ.20 (ถามี)หรือ

        แจงลำดับท่ีการเปนเจาหน้ีดูไดจากซองเอกสารหรือในเลมแผนฟนฟู

      กรณีมอบอำนาจเขารวมประชุมแทน

       - ใบมอบอำนาจ แบบ ฟ.12 (ติดอากรแสตมป 30 บาท)

       - สำเนาบัตรประชาชนของผูมอบอำนาจ และผูรับมอบอำนาจ

         (รับรองสำเนาถูกตอง)

       - ใบเสร็ิจรับเงิน(สีฟา)การย�นแบบขอรับชำระหน้ี ฟ.20 (ถามี)หรือ

        แจงลำดับท่ีการเปนเจาหน้ีดูไดจากซองเอกสารหรือในเลมแผนฟนฟู

      

  ของผูทำแผนเทานั้นที่มีผลใหเจาหนี้บางรายไม ไดรับการชำระหนี้

  ตามที่ตองการ  ซึ่งเจาพนักงานกรมบังคับคดี ไดทยอยสงคำสั่งให

  เจาหนี้ที่เกี่ยวของรับทราบแลว
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ศาลนัด มกราคม 59

4. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 

(คดี พ.1674/2557 ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท 

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

15 นัด เริ่มตนเดือน มกราคม 2559

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 การสงหมายนัดศาลยังไมแลวเสร็จ  ศาลเล�อนนัดเปน 23 

พฤศจิกายน 58 

2.

3.

การฟองคดีตอผูกระทำผิดตอ สคจ. ในคดีแพง 

และอาญา

การฟองคดีแพงที่ปรากฎตามรายงานของ สคจ. รวมทุนทรัพยฟอง

มากกวา 18,000 ลานบาท นั้น   คกก.ไดดำเนินการฟองครอบคลุม

ตามเอกสารหลักฐาน และยอดการเงินที่เสียหาย   และไดประมาณการ

ผลความสำเร็จในการติดตามทรัพยเปนอยางนอยที่ 4,800 ลานบาท

ซึ่งกำหนดไว ในแผนฟนฟูกิจการ

ระยะเวลาขึ้นอยูกับการตัดสินคดีในแตละ

คดี

ระยะเวลาขึ้นอยูกับการตัดสินคดีในแตละ

คดี

การฟองคดีอาญาที่ปรากฎตามรายงานของ DSI รวมทุนทรัพยฟอง

มากกวา 20,000 ลานบาท นั้น  คกก.ผูทำแผนไดดำเนินการประสาน

งานกับ DSI   ในการฟองครอบคลุมไวดวยตามสิทธิ์ของ สคจ. ผล

ความสำเร็จในการดำเนินคดีอาญาจะเปนสวนเพิ่มในการติดตามทรัพย

เพ�อมาสนับสนุนการชำระหนี้คืนตามแผนฟนฟูกิจการใหมากขึ้น และ

เร็วขึ้น
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5. 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)

อยู ในขั้นตอนการพิจารณาคดี ศาลนัดพรอม 24 ธันวาคม 2558 

ย�นฟอง 15 ต.ค.57

ศาลนัด 24 ธ.ค. 58

6. การฟองคดีตั๋วเงินรัฐประชา , จำเลย 3 คน

คดี พ.590/2558(ผิดสัญญาใชเงิน)

ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท

ขั้นตอนตอไปคือการบังคับคดีชำระหนี้ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือน 

พฤศจิกายน

ศาลพิพากษาให สค.รัฐประชา จำเลยที่ 1 ชดใชเงินให สคจ.พรอม

ดอกเบี้ย  แตยกฟองนายวัฒนชานนท นวอิศรารักษ   จำเลยที่ 2

และน.ส.ฐิติรัตน หงสเชิดชูสกุล  จำเลยที่ 3 

ศาลพิพากษาเม�อ 15 ก.ย.58

7. 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

ศาลพิจารณาแลวเห็นวามีพยานหลายปาก ศาลนัดประชุมคดี

20 มกราคม 2559

ฟองเม�อ 28 พ.ค.58

ศาลนัด 20 ม.ค. 59

8. การฟองลูกหนี้ 28 ราย 33 สัญญา ดำเนินการฟองคดีตามความสมบูรณของสัญญากู

เจาพนักงานพิทัพษทรัพยดำเนินการตามคำขอ สคจ.  โดยทำจดหมาย

ใหลูกหนี้ 6 รายคูสัญญาจำนองชำระหนี้ตามสัญญาจำนอง

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

เริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน
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9. การฟองคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร คดี 

พ.344/2558 (ขับไลผูอาศัยอาคารยูทาวเวอร)

ทุนทรัพยฟอง 1.79 ลานบาท

การเจรจาไกลเกลี่ยไมเปนผลสำเร็จ  ศุภชัยไมยอมชำระเงินคาเชาที่

คางชำระ  ศาลนัดสืบพยานตนเดือนธันวาคม

ศาลนัด 4 ธ.ค. 58

10. การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

คาดวาจะมีการสงฟองในเดือน ต.ค. 58

สงสรุปสำนวน 14 ต.ค.58

สงสรุปสำนวน 14 ต.ค.58

ศาลนัด มี.ค.59

ภายในสิ้นป 2558 

ภายในสิ้นป 2558 

ภายในสิ้นป 2558 

รายงานความคืบหนาการสอบสวนคดีของ DSI เกี่ยวกับสหกรณฯ

ในจำนวน 6 คดี ดังนี้

คดี 146/2556 (รวมกันยักยอกทรัพย) ทุนทรัพยฟอง 13,334 ลานบาท

ผูกระทำความผิด 4 ราย DSI ไดทำสรุปสำนวนเพ่ิมเติม จัดทำรายละเอียด

เสนทางการเงินเช็ค 878 ฉบับ และสงมอบสรุปสำนวนมีความเห็นให

สงฟองใหกับเจาพนักงานอัยการแลว 

คดี  63/2557 (ฉอโกงประชาชน) ทุนทรัพยฟอง 6,866 ลานบาท ผูกระทำ

ความผิด 12 ราย DSI ไดทำสรุปและสงมอบสำนวนมีความเห็นใหสงฟอง

ใหกับเจาพนักงานอัยการแลว

คดี  64/2559 (ยักยอกทรัพย) ทุนทรัพยฟอง 27.6 ลานบาท ผูกระทำ

ความผิด 1 ราย (อยูระหวางคุมขัง) ศาลนัดสืบพยานโจทกเดือนมีนาคม 59

คดี  68/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 250 ลานบาท คดีฟอกเงิน

ของนายสถาพรกรณี บริษัทเอส.ดับบลิวโฮลด้ิง จำกัด คาดวาจะมีการ

สรุปสำนวนสงพนักงานอัยการภายในสิ้นป 2558 

คดี  70/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 300 ลานบาท คดีฟอกเงิน

ของนายศุภชัย กรณีท่ีดินคลองหลวง(แลนดแอนดเฮาส) คาดวาจะมีการ

สรุปสำนวนสอบสวนสงใหพนักงานอัยการภายในสิ้นป 2558    

คดี  99/2558 (ฟอกเงิน)คดีฟอกเงินของนายศุภชัยกรณีที่ดิน 

เอ็มโฮม.เอสพีวี 2 DSI คาดวาจะตองใชเวลาสอบสวนเพ�อสรุปสำนวน

ในอีก 2-3 เดือนขางหนาภายในสิ้นป 2558   
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11.

วารสารเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน ฉบับเดือนตุลาคม

2558 (ฉบับที่ 4)

จัดสงใหสมาชิกเม�อ 22 ต.ค. 58

การจัดสงเปนไปตามที่อยูที่ระบุในแบบ ฟ.20 หากมีสมาชิกทานใดที่

ไม ไดรับวารสาร สามารถเขาไปรับวารสารไดที่สำนักงานคลองจั่น

พรอมทั้งขอตรวจสอบขอมูลที่อยูเพ�อการแก ไขการจัดสงไปรษณีย

ครั้งตอไป

คกก.บริหาร/ผูทำแผนไดจัดทำและจัดสงวารสารเครดิตยูเนี่ยน

คลองจ่ันโดยมีเปาหมายในการส�อสารขาวสารสำคัญ ๆ ใหกับสมาชิก

สหกรณเจาหนี้และผูเกี่ยวของใน 3 วัตถุประสงคหลัก

1. ส�อสารอยางทั่วถึง เทาเทียมกัน,ไมเจาะจงเฉพาะผูท่ีอยู ในโซเช่ียล

   มีเดียหรือผูที่เดินทางมาที่สำนักงานคลองจั่นเทานั้น

2. ส�อสารอยางชัดเจนในเนื้อหาสาระการดำเนินงานในปจจุบัน

3. ส�อสารอยางคุมคา,คาใชจายไมแพง

12.

โครงการบรรเทาความเดือดรอนสมาชิก , สินเช�อ

พิเศษเพ�อการบริโภค และสินเช�อพิเศษเพ�อการ

เยียวยา

คณะกรรมการบริหาร/ผูทำแผน ไดจัดใหมี 2 โครงการสินเช�อ

พิเศษเพ�อบรรเทาความเดือดรอนสมาชิก ในชวงที่แผนฟนฟูกิจการ

ยังอยู ในขั้นตอนการจัดทำและรอการเห็นชอบจากสมาชิกเจาหนี้และ

ศาลลมละลายกลาง

ขอกำหนด สินเช�อพิเศษเพ�อการบริโภค สินเช�อพิเศษเพ�อการเยียวยา

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

ย�นเร�องไดทุกวันทำการ

สมาชิกสามารถย�นขอสินเช�อในแตละประเภทพรอมเอกสารตาม

เง�อนไขไดที่สำนักงานคลองจั่น ตามวันและเวลาทำการไดทุกวัน


