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ลำดับที่

1.

รายงานการประชุมเจาหนี้ เม�อ 21 ธ.ค. 58 ที่ศูนยประชุมสหกรณฯ คลองจั่น ถ.ศรีนครินทร

- เจาหนี้มีสิทธิออกเสียง 18,464       ราย

   - จำนวนหนี้  18,413.93   ลานบาท

- เจาหนี้มารวมประชุม   5,176       ราย

   - จำนวนหนี้                        16,701.00   ลานบาท

การประชุมเจาหนี้นี้เพ�อพิจารณาแผนฟนฟูฯ ของลูกหนี้ เพ�อปรึกษาวา

- จะยอมรับแผนของผูทำแผนหรือไม หรือจะแก ไขอยางไร

- เลือกตั้ง คกก.เจาหนี้จำนวนไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน 7 คน

- เร�องอ�น ๆ (ถามี)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วาระที่ 1   เร�องที่จะแจงใหที่ประชุมเจาหนี้ทราบ

            คดีนี้ศาลฯ มีคำสั่งเม�อ  20 มี.ค. 58  ใหฟนฟูกิจการ สหกรณฯ คลองจั่น จำกัด ลูกหนี้ และตั้ง สหกรณฯ คลองจั่น จำกัด เปนผูทำแผน  

ทำใหอำนาจหนาที่ ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนของลูกหนี้  ยกเวนสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลตกแก

ผูทำแผนตามมาตรา90/25 แหงพระราชบัญญัติลัมละลาย พ.ศ.2483

วาระที่ 2   กอนวันประชุมเจาหนี้ลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน ตามมาตรา 90/45 มีผูย�นคำรองขอแก ไขแผนดังนี้

            1. สหกรณฯ คลองจั่น ฉบับลงวันที่ 8 ธ.ค. 58 เปนฉบับที่ 1

            2. น.ส.กฤษณา  กุลธรรมโยธิน  เจาหนี้รายที่ 391  ย�นฉบับลงวันที่ 17 ธ.ค. 58  เปนฉบับที่ 2

            3. นายไพโรจน  ชิตะปญญา  เจาหนี้รายที่  444  ย�นฉบับลงวันที่ 17 ธ.ค. 58  เปนฉบับที่ 3

            4. นางสุภาพ  ชุมชอบ  เจาหนี้รายที่  3191  ย�นฉบับลงวันที่  17 ธ.ค. 58  เปนฉบับที่ 4

            5. น.ส.กาญจนา  สมุหวิญู  เจาหนี้รายที่  6919  ย�นฉบับลงวันที่  16 ธ.ค. 58  เปนฉบับที่ 5

สรุปรายงานการประชุมเจาหนี้พิจารณาแผนฟนฟูกิจการ : ดำเนินการโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม

สาระสำคัญ
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ลำดับที่

1. (ตอ)

สาระสำคัญ

3. การพิจารณา คกก.เจาหนี้  :  เน�องจากมีผูสมัครเขารับเลือกเปน คกก. เจาหนี้เพียง 7 ทาน  ซึ่งตามระเบียบขอบังคับสามารถรับไดเต็มตามจำนวนนี้ 

                                    จึงไมมีการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหทั้ง 7 ทานที่สมัครเปน คกก.เจาหนี้ทั้งหมด

                 1. นายสมบัติ  ทวีผลจรูญ   เจาหนี้รายที่  1,644  

                                    2. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จำกัด โดยนายบรรเจิด  พฤฒิกิตติ   เจาหนี้รายที่  11,524

                                    3. สหกรณออมทรัพยครูยโสธร จำกัด  โดยนายประมูล  ศรีชนะ  เจาหนี้รายที่  18,263

                                    4. สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด โดยนายทอง  วิริยะจารุ  เจาหนี้รายที่  4,000

                                    5. สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จำกัด  โดยนายสวัสดิ์  แสงบางปลา  เจาหนี้รายที่ 7,000

                                    6. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตำรวจแหงชาติ จำกัด โดยพลตำรวจเอกนิพจน  วีระสุนทร  เจาหนี้รายที่  8562 

                                    7. นางศิริรัตน  เฑียรบุญเลิศรัตน  เจาหนี้รายที่ 32

ขั้นตอนตอไปคือดำเนินการเพ�อใหศาลพิจารณาไตสวนแผนฟนฟูกิจการ และผลการประชุมเจาหนี้เม�อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผานมา ศาลไดกำหนดวัน

พิจารณาไตสวนในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559

สรุปรายงานการลงคะแนนพิจารณา

1. การขอแก ไขแผน :  มีจำนวน  5  ฉบับ

   ฉบับที่ 1  :  เสนอโดยผูทำแผน

   ฉบับที่ 2  :  เสนอโดย น.ส.กฤษณา  กุลธรรมโยธิน

   ฉบับที่ 3  :  เสนอโดย นายไพโรจน   ชิตะปญญา

   ฉบับที่ 4  :  เสนอโดย นางสุภาพ     ชุมชอบ

   ฉบับที่ 5  :  เสนอโดย น.ส.กาญจนา สมุหวิญู

     สรุปมติที่ประชุมรับรองใหแก ไขเพียงฉบับเดียว คือ ฉบับทีี่ 1 ที่ผูทำแผนเปนผูย�นขอ

2. การพิจารณารับรองแผนฟนฟูกิจการ โดยเจาหนี้ 12 กลุม 

ใหแก ไข ไม ใหแก ไข

ยอมรับแผน

จำนวนหนี้ (ลานบาท)

%

  สรุปมติที่ประชุมทุกกลุมรวม 12 กลุม  ยอมรับแผนฟนฟูกิจการ และแผนที่มีการแก ไขโดยผูทำแผนเสนอรวมเขาไวดวย โดยมีเจาหนี้

  กลุมที่  1 , 2 , 3 , 5 , 9  และ 10 ลงมติพิเศษยอมรับแผนฟนฟู และแผนที่มีการแก ไข

ไมยอมรับแผน

85.95 % 14.05 %

20.32 % 79.68 %

18.87 % 81.13 %

18.73 % 81.27 %

18.05 %

13,503.49 2,655

83.57 % 16.43 %

81.95 %
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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

ศาลนัด 28 ม.ค. 59

การฟองคดีนายศุภชัย คดี พ.736/2557

(ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 134 ลานบาท

นางศศิธร  โชคประสิทธิ์ ไดมีการเจรจาที่ดีขณะที่ทางมูลนิธิรัตนคีรี

ขอใหพิจารณาในชั้นศาล ซึ่งนัดไตสวนเดือนมกราคม 2559

คดีนี้ตอเน�องจากการนำเงินสหกรณฯ ไปบริจาควัดพระธรรมกาย

สหกรณย�นฟองจำเลยเพิ่มอีก 2 ราย , นางศศิธร โชคประสิทธิ์

และมูลนิธิรัตนคีรี ตามที่มีการสืบความถึงเสนทางการเงินที่เกี่ยวของ

ดวย

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 ในข้ันตอนการดำเนินงานทางศาลซ่ึงยังมีบางจำเลยท่ียังไมสามารถ

สงหมายนัดได ศาลนัดพรอมเดือนเมษายน 2559

ย�นฟอง 15 ต.ค.57

ศาลนัด 27 เม.ษ. 59

6. การฟองคดีตั๋วเงินรัฐประชา , จำเลย 3 คน

คดี พ.590/2558(ผิดสัญญาใชเงิน)

ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท

ขั้นตอนตอไปคือการบังคับคดีชำระหนี้ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือน 

มกราคม 2559

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

รอการบังคับคดี

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

เริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2559
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9. การฟองคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร คดี 

พ.344/2558 (ขับไลผูอาศัยอาคารยูทาวเวอร)

ทุนทรัพยฟอง 1.79 ลานบาท

ศาลมีคำพิพากษาใหนายศุภชัยขนยายทรัพยสินออก สงคืนพื้นที่ ใน

สภาพสมบูรณ และชำระเงินท่ีคางคาเชา 1.79 ลานบาท พรอมดอกเบ้ีย

7.5 % นับจากวันที่มีการย�นฟองจนเสร็จสิ้นการชำระเงิน

ศาลพิพากษาเม�อ 4 ธ.ค. 58

ย�นฟองเม�อ 3 มี.ค. 58

10. การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

คาดวาจะมีการสงฟองภายในตนป 2559

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)ทุนทรัพยฟอง 231 ลานบาทคดีฟอกเงิน

ของนายศุภชัยกรณีท่ีดิน เอ็มโฮม.เอสพีวี 2 DSI คาดวาจะตองใชเวลา

สอบสวนเพ�อสรุปสำนวนใหพนักงานอัยการภายในสิ้นป 2558   
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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

11.

วารสารเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน ฉบับเดือนธันวาคม

2558 (ฉบับที่ 6)

จัดสงใหสมาชิกเม�อ 12 ธ.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


