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ลำดับที่

1. การขอฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น : - คดีหมายเลขดำที่ ฟ.20/2557 , - คดีหมายเลขแดงทีี่ ฟ.10/2558

 ศาลลมละลายกลางมีคำสั่งใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของสหกรณฯ คลองจั่น จำกัด  ลงวันที่ 21 มกราคม  2559 โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

(1)  เจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานวาที่ประชุมเจาหนี้เม�อ 21 ธันวาคม  2558  ไดมีมติยอมรับแผนฟนฟูกิจการและแผนฟนฟูกิจการฉบับที่แก ไข  ตาม 

     พ.ร.บ.ลมละลาย มาตรา  90/46  และเจาพนักงานพิทักษทรัพย ไดแจงกำหนดวันนัดพิจารณาแผนของศาลฯ ใหแกผูทำแผน  ลูกหนี้ และเจาหนี้ทราบ

(2)  ศาลฯ กำหนดนัดพิจารณาแผนในวันที่  21  มกราคม  2559  มีผูคัดคัาน 7 กลุม  รวม 275  ราย

(3)  ศาลฯ พิเคราะหรายงานเจาพนักงานพิทักษทรัพย คำรองของเจาหนี้  ผูคัดคานทุกราย  คำชี้แจงผูทำแผนแลว  เห็นวาตามรายงานเจาพนักงาน

     พิทักษทรัพยเร�องผลการประชุมเจาหนี้เพ�อการพิจารณาแผนฟนฟูกิจการและแผนฟนฟูกิจการฉบับที่แก ไขของผูทำแผน และเจาหนี้รวม  5 ฉบับ ซึ่ง 

     ที่ประชุมเจาหนี้ลงมติพิเศษยอมรับแผนและแผนฉบับที่แก ไขและเม�อนับรวมจำนวนหนี้ มีทั้งสิ้น 13,503,495,153.59 บาท  คิดเปนรอยละ  83.57  ซึ่ง

     มีจำนวนหนี้ ไมนอยกวารอยละ 50

     ฉะน้ันจึงเปนกรณีท่ีประชุมเจาหน้ี มีมติพิเศษยอมรับแผนฟนฟูกิจการ และแผนฟนฟูกิจการฉบับท่ีแก ไข  ตามมาตรา  90/48 , 90/46  และมาตรา 6 แหง

     พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ.2483

(4)  ศาลฯ มีคำวินิจฉัยตามรายละเอียดคำส่ังแลว จึงมีคำส่ังเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ และแผนฟนฟูกิจการท่ีแก ไขของสหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จำกัด

     รายละเอียดคำสั่งศาลฯ อยู ในเอกสารคำสั่งเห็นชอบดวยแผน จำนวน 5 แผน  ซึ่งสหกรณ ไดติดประกาศประชาสัมพันธ ณ สำนักงานสหกรณฯ 

     คลองจั่นไวแลว

สาระสำคัญ

เง�อนไขการจายเงินปนผลและประโยชนอ�นใดตามแผนฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น (บทที่ 6  ขอ 6.3) : ในแผนฟนฟูกิจการ ผูทำแผนไดกำหนดเง�อนไข

การจายเงินปนผลและประโยชนอ�นใด  เพ�อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกทั้งหลายระหวางที่มีการฟนฟูกิจการสหกรณฯ และเพ�อสรางแรงจูงใจ

ในการสะสมหุนและสมัครเปนสมาชิกสหกรณฯ โดยกำหนดอัตราเงินปนผล/คาตอบแทนตามหุนที่ชำระแลวแตละประเภทใหแกสมาชิกสหกรณฯ ภายใตเง�อนไข

ดังตอไปนี้

     หุนทุนใหม มีสิทธิไดรับเงินปนผลในอัตราไมเกินรอยละ 3 ของมูลคาหุนทุนใหมซึ่งไดชำระแลวที่สมาชิกหุนทุนใหมนั้นมีอยู

     หุนทุนเดิม มีสิทธิไดรับเงินปนผลในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหุนทุนเดิมซึ่งไดชำระแลวที่สมาชิกหุนทุนเดิมนั้นมีอยู 

     โดยมีเง�อนไขวาสมาชิกหุนทุนเดิมจะตองชำระเงินคาหุนอยางตอเน�องตามที่กำหนดไว ในขอบังคับฯ และระเบียบฯ ของสหกรณฯ

     ท้ังน้ี บุคคลใดท่ี ไดขาดสมาชิกภาพสหกรณฯ ไปแลวไมวาดวยเหตุใด หากประสงคจะกลับเขามาเปนสมาชิก ใหสมัครสมาชิกใหม และเร่ิมชำระหุนภายใน 30 วัน  

นับแตวันที่ศาลเห็นชอบดวยแผน และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวยังคงมีฐานะเปนสมาชิกและมีสิทธิไดรับเงินปนผลจากหุน

ทุนเดิมและหุนทุนใหมตามวรรคตน
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5.

4. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 

(คดี พ.1674/2557 ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท 

ศาลนัดสืบพยานโจทก 15 นัด ในเดือนมกราคม , กุมภาพันธ และ

มีนาคม และสืบพยานจำเลย  10 นัด ในเดือนมีนาคม และเมษายน 2559

การฟองลูกหนี้ 28 ราย 33 สัญญา ดำเนินการฟองคดีตามความสมบูรณของสัญญากู

เจาพนักงานพิทัพษทรัพยดำเนินการตามคำขอ สคจ.  โดยทำจดหมาย

ใหลูกหนี้ 6 รายคูสัญญาจำนองชำระหนี้ตามสัญญาจำนอง

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

เร่ิมดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2559

ศาลนัด พ.ค. 59

นัดสืบพยานชวง ม.ค. - เม.ย. 59

การฟองคดีนายศุภชัย คดี พ.736/2557

(ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 134 ลานบาท

ผลการเจรจาเม�อ 28 ม.ค. 59 มีแนวโนมที่ดีกับนางศศิธร 

โชคประสิทธิ์ ขณะที่ทางมูลนิธิรัตนคีรีขอใหพิจารณาในชั้นศาล

ศาลนัดสืบพยานโจทก 2 นัด จำเลย 3 นัด ในเดือนพฤษภาคม 2559

คดีนี้ตอเน�องจากการนำเงินสหกรณฯ ไปบริจาควัดพระธรรมกาย

สหกรณย�นฟองจำเลยเพิ่มอีก 2 ราย , นางศศิธร โชคประสิทธิ์

และมูลนิธิรัตนคีรี ตามท่ีมีการสืบความถึงเสนทางการเงินท่ีเก่ียวของดวย

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�อมาสนับสนุนการชำระหน้ีคืนตามแผนฟนฟูกิจการใหมากข้ึน และเร็วข้ึน
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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)

สงหมายนัดจำเลยครบถวนท้ัง 37  ราย  ศาลนัดพรอมเดือนเมษายน

2559

ย�นฟอง 15 ต.ค.57

ศาลนัด 27 เม.ษ. 59

7. การฟองคดีตั๋วเงินรัฐประชา , จำเลย 3 คน

คดี พ.590/2558(ผิดสัญญาใชเงิน)

ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท

ขั้นตอนตอไปคือการบังคับคดีชำระหนี้ที่อยู ในระหวางดำเนินการ

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

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

ศาลนัดสืบพยานโจทก 7 นัด ชวงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม

2559  และสืบพยานจำเลย 21 นัด ชวงเดือนกรกฎาคม - 

กันยายน 2559

ฟองเม�อ 28 พ.ค.58

ศาลนัดสืบพยานชวง มิ.ย.-ก.ย.59

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

ศุภชัยไดทำการขนยายทรัพยสินออกจากอาคารยูทาวเวอร ตามคำ

พิพากษาเสร็จสิ้นเม�อ 28 ธันวาคม 2558 สวนคาเชาที ่คางชำระ

จะตองดำเนินการบังคับคดีตอไป

ศาลพิพากษาเม�อ 4 ธ.ค. 58

รอการบังคับคดีชำระหนี้

ย�นฟองเม�อ 3 มี.ค. 58
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สงสรุปสำนวน 14 ต.ค.58

สงสรุปสำนวน 14 ต.ค.58

ศาลนัด มี.ค.59

ภายใน ก.พ.59

ภายใน ก.พ.59 

ภายใน ก.พ.59 

10. การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

คาดวาจะมีการสงฟองภายในตนป 2559รายงานความคืบหนาการสอบสวนคดีของ 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  64/2557 (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

สรุปสำนวนสงพนักงานอัยการภายในกุมภาพันธ 2559

คดี  70/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 300 ลานบาท คดีฟอกเงิน

ของนายศุภชัย กรณีท่ีดินคลองหลวง(แลนดแอนดเฮาส) คาดวาจะมีการ

สรุปสำนวนสอบสวนสงใหพนักงานอัยการภายในกุมภาพันธ 2559   

คดี  99/2558 (ฟอกเงิน)ทุนทรัพยฟอง 231 ลานบาทคดีฟอกเงิน

ของนายศุภชัยกรณีท่ีดิน เอ็มโฮม.เอสพีวี 2 DSI คาดวาจะตองใชเวลา

สอบสวนเพ�อสรุปสำนวนใหพนักงานอัยการภายในกุมภาพันธ 2559   

วารสารเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน ฉบับเดือนมกราคม

2559 (ฉบับที่ 7)

จัดสงใหสมาชิกเม�อ 20 ม.ค. 59

การจัดสงเปนไปตามที่อยูที่ระบุในแบบ ฟ.20 หากมีสมาชิกทานใดที่

ไม ไดรับวารสาร สามารถเขาไปรับวารสารไดท่ีสำนักงานคลองจ่ันพรอมท้ัง

ขอตรวจสอบขอมูลที่อยูเพ�อการแก ไขการจัดสงไปรษณียครั้งตอไป

คกก.บริหาร/ผูบริหารแผนไดจัดทำและจัดสงวารสารเครดิตยูเนี่ยน

คลองจ่ันโดยมีเปาหมายในการส�อสารขาวสารสำคัญ ๆ ใหกับสมาชิก

สหกรณเจาหน้ีและผูเก่ียวของใน 3 วัตถุประสงคหลัก คือ (1.) ส�อสาร

อยางทั่วถึง (2.) ส�อสารอยางชัดเจน (3.) ส�อสารอยางคุมคา

11.


