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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

การขอรับชำระหนี้ (สิ้นสุดเม�อ 7 พ.ค.58)

- จำนวนเจาหนี้ผูขอรับชำระหนี้ 18,425  ราย

- จำนวนยอดทุนเรือนหุน  4,445  ลานบาท

- จำนวนยอดเงินฝาก  15,232.3  ลานบาท

สั่งเม�อ 20 มี.ค.58

ผูทำแผน (คกก.ชุด 30 เดิม)ดำเนินการจัดทำแผนฟนฟูกิจการให

แลวเสร็จภายใน 3 เดือน (7 กรกฎาคม 2558) หรือ อาจขอขยาย

เวลาสงแผนได 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 เดือน

กรมบังคับคดีสงแผนพรอมกำหนดวันนัดประชุมเจาหนี้เพ�อ

พิจารณาแผน

จัดทำขอมูลตรวจสอบสถานะทรัพยสินและหนี้สิน(Due Diligence)

และจัดทำรางเคาโครงของแผน

รายงานผลการประชุมเจาหนี้ ใหทราบและกำหนดวันนัดศาลพิจารณา

แผน

7 ก.ค.58 (3 เดือน) และอาจจะขยาย

เวลาไดอีก 2 คร้ัง คร้ังละไมเกิน 1 เดือน

รอกำหนดวันนัด

รอกำหนดวันนัด , หากไมมีการขยาย

เวลาจัดทำแผน , การประชุมจะนัด

ภายใน ก.ย.58

ศาลนัด 14-15 ก.ค.58

การฟองคดีนายศุภชัย คดี พ.736/2557

(ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 134 ลานบาท

คดีนี้ตอเน�องจากการนำเงินสหกรณฯ ไปบริจาควัดพระธรรมกาย

ศาลนัดชี้สองสถานกลางเดือนกรกฎาคม

2.
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3. โครงการเยียวยาสมาชิกเพ�อบรรเทาความเดือด

รอน , เงินกูพิเศษเพ�อการบริโภค

- วงเงินกู 10% ไมเกิน 50,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ย 6% ปลอดชำระ 3 เดือนแรก

- รับเงินกู 5 เดือน เดือนละ 10,000 บาท

คณะผูทำแผนไดเริ่มดำเนินการเพ�อการบรรเทาความเดือดรอน

สมาชิกโดยใชวงเงินจากสภาพคลองที่มีอยูของ สคจ.

อน่ึง  สหกรณฯ จะดำเนินการโอนเงินกู ใหสมาชิกผูกูทุก ๆ วันท่ี 25 

ของแตละเดือน  ยกเวนกรณีท่ีตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารก็จะทำ

การโอนเงินให ในวันเปดทำการถัดไป

30 มิ.ย.58

5. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 8 คน รวมคดี

พระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร คดี พ.4462/2557

และ พ.3628/2557 (ติดตามทรัพยคืน) ศาลนัดชี้สองสถานปลายเดือนมิถุนายน

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

ลานบาท (พ.3628/2557)

ย�นฟอง 15 ต.ค.57

6. การฟองคดีตั๋วเงินรัฐประชา , จำเลย 3 คน

คดี พ.590/2558(ผิดสัญญาใชเงิน)

ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท

ศาลอุทธรณวินิจฉัยวาคดีพิพาทเปนคดีแพงสามัญ

ศาลนัดสืบพยานโจทก และจำเลย ตนเดือนกรกฎาคม

เม�อ 7 พ.ค. 58

ศาลนัด 6 ก.ค. 58

4. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 18 คน 

(คดี พ.1674/2557 ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท 

ศาลนัดพรอมเม�อ 15 พ.ค. 58 และไดมีการเจรจาไกลเกลี่ยกับ

จำเลยบางสวนเพ�อการยินยอมคืนเงิน 

ศาลนัดชี้สองสถานกับจำเลยที่เหลือ ปลายเดือนมิถุนายน

เริ่มโครงการเม�อ 27 เม.ย.58

30 มิ.ย.58

15 พ.ค. 58

รุนที่ 3   เปดใหสมาชิกย�นคำขอ

รุนที่ 1   กำหนดโอนเงินใหสมาชิก งวดที่ 2

รุนที่ 2   พิจารณาและอนุมัติ

: 25  พ.ค. 58

: 23  พ.ค. 58

: 25  พ.ค. 58โอนเงินใหสมาชิก งวดที่ 1

: 21 พ.ค.- 6 มิ.ย. 58

พิจารณาและอนุมัติ : 9 – 20  มิ.ย. 58

โอนเงินใหสมาชิก งวดที่ 1 : 25  มิ.ย.  58
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7. การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

อัยการสั่งฟองเม�อ 18 พ.ค. 58

และศาลนัด 3 ส.ค.58

หมายเลข  146/2556 (รวมกันยักยอก)  DSI  สงสำนวนฟอง

ใหเจาพนักงานอัยการแลว  แตมีการขอใหสอบสำนวนเพิ่มเติมใน

รายละเอียดทางการเงินและเช็คและจะมีการแจงขอกลาวหากับ 6 คน

หมายเลข  63/2557 (ฉอโกงประชาชน   ปลอมแปลงเอกสาร)  

DSI  กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบรายละเอียดและ

เสนทางการเงินของเช็คจำนวน  878  ฉบับ และเงิน สงผานที่

หนาเคานเตอรจำนวน  1,900  ลานบาท

หมายเลข  64/2557 (ยักยอกเงินจำนวน 27 ลานบาท) พนักงาน

อัยการไดย�นสั่งฟองคดีแลวเม�อ 18 พฤษภาคม 2558 กอนครบ

กำหนดฝากขังผลัดที่ 4 ศาลนัดตรวจเอกสารตนเดือนสิงหาคม

หมายเลข  68/2558 (คดีฟอกเงินตอนายสถาพร วัฒนาศิรินุกูล)

ทาง DSI ไดแจงขอกลาวหาตอนายสถาพร กรณีบริษัท เอส.ดับบลิว

โฮลดิ้ง จำกัด

หมายเลข 70/2558 (คดีฟอกเงินตอนายศุภชัย ศรีศุภอักษร) ทาง

DSI ไดแจงขอกลาวหาตอนายศุภชัย กรณีซื้อที่ดิน 46 ไร ที่อำเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

คกก.ไดรวมเปนสักขีพยานการตรวจสอบเอกสารและทรัพยสินที่

ยึดอายัดมา และกำลังประสานงานเพ�อการลงรายละเอียดและสรุป

กับทาง DSI ในลำดับตอไป

เม�อศุกร 22 พฤษภาคม 2558 DSI ไดขออนุญาตศาลนำหมาย

คนเขายึดอายัดเอกสารหนังสือสัญญา โฉนดที่ดิน และทรัพยสิน

ของนายศุภชัย ที ่หองทำงานและหองรับรองบริเวณพื้นที ่เชา

ชั ้น 2 อาคารยูทาวเวอร โดยมีรายการสำคัญ ๆ ดังนี้

- เอกสารหนังสือสัญญา โฉนดที่ดินทรัพยสิน 10 กลองใหญ

- เคร�องคอมพิวเตอร Laptop จำนวน 3 เคร�อง และ Desktop

  จำนวน 2 เคร�อง

- ตูนิรภัย จำนวน 9 ตู
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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 ตามที่

เปนขาวกับบริษัท เอส.ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด

คดีนี้ศาลทานกรุณายกเวนคาฤชาธรรมเนียมกวา 7 ลานบาท ตาม

ที่ คกก.ไดรองขอ และศาลนัดพิจารณาคดีตนเดือนสิงหาคม

ฟองเม�อ 28 พ.ค.58

ศาลนัด 10 ส.ค.58

9.

14. คณะกรรมการบริหาร/ผูทำแผนพบสมาชิก

ประจำเดือนมิถุนายน 58

เสารที่ 6 มิ.ย. 58

เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

การฟองลูกหนี้ 28 ราย 33 สัญญา อยู ในระหวางการตรวจสอบความสมบูรณของสัญญากู

กำหนดพบสมาชิก สำหรับเดือนมิถุนายน 58

 - วันเสารที่ 6 มิถุนายน 58

 - เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

 - ณ หองประชุม ชั้น 3 อาคารยูทาวเวอร ถนนศรีนครินทร

ดำเนินการสงหนังสือบอกกลาวบังคับจำนองใหกับ 6 บริษัท 

คูสัญญา

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

10. การฟองคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร คดี 

พ.344/2558 (ขับไลผูอาศัยอาคารยูทาวเวอร)

ทุนทรัพยฟอง 1.79 ลานบาท

11. การฟองคดีบริษัท ไทยปโตรพลัส จำกัด คดี

ผบ.895/2558 (ขับไลผูอาศัยอาคารยูทาวเวอร)

ทุนทรัพยฟอง 2.38 ลานบาท

12. การฟองคดีบริษัท ศรีศุภากร โฮลดิ้ง จำกัด คดี

ผบ.896/2558 (ขับไลผูอาศัยอาคารยูทาวเวอร)

ทุนทรัพยฟอง 2.38 ลานบาท

13. การฟองคดีบริษัท ไทยปโตรพลัส เอ็กซพลอเรชั่น

แอนดดีเวลล็อปเมนท จำกัด คดี ผบ.897/2558 

(ขับไลผูอาศัยอาคารยูทาวเวอร)

ทุนทรัพยฟอง 2.38 ลานบาท

ศาลรับคำฟอง และนัดชี้สองสถานปลายเดือนมิถุนายน 2558

ศาลรับคำฟอง และนัดสืบพยานตนเดือนมิถุนายน 2558

ศาลรับคำฟอง และนัดสืบพยานตนเดือนมิถุนายน 2558

ศาลรับคำฟอง และนัดสืบพยานตนเดือนมิถุนายน 2558

ศาลนัด 26 มิ.ย.58

ศาลนัด 8 มิ.ย.58

ศาลนัด 8 มิ.ย.58

ศาลนัด 8 มิ.ย.58

กำลังดำเนินการ


