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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

ยอดเจาหนี้และยอดเงินที่ตองชำระหนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงเน�องจาก

กรมบังคับคดีพิจารณาปรับเล�อนยืดเวลาจนถึงวันที่  8  มิถุนายน

เพ�อใหสอดคลองตามท่ีสำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ไดจัดพิมพ และเผยแพรประกาศเม�อ 8 พฤษภาคม 58

ผลจากการยืดเวลาขอรับชำระหนี้อีด 1 เดือน คกก./ผูทำแผนจึง

จำเปนตองขอขยายเวลาการสงแผนฟนฟูกิจการไปอีก 1 เดือน

(7 สิงหาคม 58)

การดำเนินการจัดทำแผนฟนฟูมีความกาวหนาตามขั้นตอน การจัด

ทำขอมูลสถานะทรัพยสิน และหนี้สิน(Due Diligence)เสร็จสิ้นแลว

อยู ในข้ันตอนการตรวจสอบควาามสมบูรณของรายงาน   การจัดทำ

แผนประมาณการทางการเงิน (Financial Projection)  ก็มีความ

กาวหนาที่ดี

สั่งเม�อ 20 มี.ค.58

สิ้นสุดการยืนขอรับชำระหนี้เปน 8 

มิ.ย. 58  และโตแยง เปน 22 มิ.ย. 58

ย�นขอตอศาลเม�อ 26 มิ.ย.58

ศาลนัด 14-15 ก.ค.58

การฟองคดีนายศุภชัย คดี พ.736/2557

(ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 134 ลานบาท

คดีนี้ตอเน�องจากการนำเงินสหกรณฯ ไปบริจาควัดพระธรรมกาย

ศาลนัดชี้สองสถานกลางเดือนกรกฎาคม

2.

กรมบังคับคดีสงแผนพรอมกำหนดวันนัดประชุมเจาหนี้เพ�อพิจารณา

แผน

รายงานผลการประชุมเจาหนี้ ใหทราบและกำหนดวันนัดศาลพิจารณา

แผน

รอกำหนดวันนัด

รอกำหนดวันนัด



(ครั้งที่ 18 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558)

ขาวประชาสัมพันธจากคณะกรรมการบริหาร/ผูทำแผน 2/4

ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

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

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)

ศาลนัดเจรจาเม�อ 30 มิ.ย. 58 และไดมีคำสั่งนัดสืบพยานในกลาง

เดือนกันยายน 

ย�นฟอง 15 ต.ค.57

ศาลนัด มกราคม 59

ศาลนัดกลางเดือน ก.ย.58

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 

(คดี พ.1674/2557 ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท 

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

15 นัด เริ่มตนเดือน มกราคม 2559

เริ่มโครงการเม�อ 27 เม.ย.58

โอนเงินใหทั้ง 3 รุน ตามแตละงวด

เม�อ 25 มิ.ย.58

รุนที่ 1  กำหนดโอนเงินใหสมาชิก งวดที่ 3  : 25  มิ.ย. 58

รุนที่ 2  กำหนดโอนเงินใหสมาชิก งวดที่ 2  : 25  มิ.ย. 58

รุนที่ 3  พิจารณาและอนุมัติ         : 20  มิ.ย. 58

          โอนเงินใหสมาชิก   งวดที่ 1       : 25  มิ.ย. 58

รุนที่ 4  เปดใหสมาชิกย�นคำขอ         : 23  มิ.ย.- 9 ก.ค. 58

          พิจารณาและอนุมัติ         : 10 – 18  ก.ค. 58

          โอนเงินใหสมาชิก   งวดที่ 1       :  27  ก.ค.  58
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7. การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

อัยการสั่งฟองเม�อ 18 พ.ค. 58

และศาลนัด 3 ส.ค.58

สรุปเม�อ 19 มิ.ย.58

คาดวาจะมีการสงฟองในเดือน ก.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

สรุปรายงานการเขาตรวจคนหองทำงานและเปดตูนิรภัยตามหมายคน

เม�อวันที่ 22 พ.ค. และ 11 มิ.ย.58 ที่หองเชาสำนักงานนายศุภชัย

ที่อาคารยูทาวเวอร ชั้น 2 มีเอกสารโฉนดที่ดิน นส.3ก.และเอกสาร

สัญญาทางการเงิน ซึ่งทาง DSI และ คกก.สคจ.จะรวมกันดำเนินการ

ทางกฎหมายตอไป

- โฉนดที่ดิน นส.3ก. ที่มีช�อ สคจ.เปนผูถือครองสิทธิ์ ก็จะสงมอบ

  เอกสารคืนใหกับ สคจ.

- โฉนดที่ดิน นส.3ก. ที่มีช�อนายศุภชัย เปนผูถือครองสิทธิ์ DSI 

  จะทำการยึดอายัด และให สคจ.ดำเนินการฟองคุมครองตอ

- ทรัพยสินสวนอ�น ทาง DSI จะตรวจสอบการครอบครอง และ

  ความเกี่ยวของตามเสนทางการเงินของ สคจ.ตอไป

- เอกสารทางการเงินและการจดทะเบียนบริษัทตาง ๆ ทาง DSI จะทำ

  ทำการตรวจสอบความเกี่ยวของตามเสนทางการเงินของ สคจ. 

  ตอไป
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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 ตามท่ี

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

ประจำเดือนกรกฎาคม 58

งดการประชุมในเดือน ก.ค.58

การฟองลูกหนี้ 28 ราย 33 สัญญา ดำเนินการฟองคดีตามความสมบูรณของสัญญากู

การดำเนินคดีตอ 6 บริษัทคูสัญญากู  ไดสงเร�องใหเจาพนักงาน

พิทักษทรัพย ในคดีลมละลายดำเนินการเรียกลูกหนี้ทั ้ง 6  รายให

ปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาจำนอง

เน�องดวยในชวงเวลานี้  คกก. , ผูทำแผนมีภารกิจสำคัญ ๆ 

หลายอยางที่เกี่ยวของกับการดำเนินการจัดทำแผนฟนฟูกิจการ

จึงของดการประชุม คกก.พบสมาชิกเจาหนี้ ในเดือนกรกฎาคม 58 นี้

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

แจงเม�อปลายเดือน มิ.ย.58

10. การฟองคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร คดี 

พ.344/2558 (ขับไลผูอาศัยอาคารยูทาวเวอร)

ทุนทรัพยฟอง 1.79 ลานบาท

ศาลเจรจาไกลเกลี่ยเม�อ 26 มิ.ย.58 และไดนัดมาเจรจาไกลเกลี่ยตอ

ในเดือนสิงหาคม

ศาลเจรจาไกลเกลี่ยเม�อ 8 มิ.ย. 58 และไดนัดมาเจรจาไกลเกลี่ยตอ

ในเดือน กรกฎาคม

ศาลเจรจาไกลเกลี่ยเม�อ 8 มิ.ย. 58 และไดนัดมาเจรจาไกลเกลี่ยตอ

ในเดือน กรกฎาคม

ศาลเจรจาไกลเกลี่ยเม�อ 8 มิ.ย. 58 และไดนัดมาเจรจาไกลเกลี่ยตอ

ในเดือน กรกฎาคม

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

ศาลนัด 11 ส.ค. 58

ศาลนัด 28 ก.ค. 58

ศาลนัด 28 ก.ค. 58

ศาลนัด 28 ก.ค. 58


