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ลำดับที่

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

 
ศาลลมละลายกลางมีคำสั่งใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของสหกรณฯ คลองจั่น จำกัด  ลงวันที่ 21 มกราคม  2559  โดยในคำสั่งสวนทายที่กลาวถึง

ผูบริหารแผนมีความเคลือบคลุมในทางปฏิบัติ  จึงขอใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ในฐานะนายทะเบียนพิจารณา  และไดมีการประชุมหารือรวมกันระหวาง

กรมสงเสริมสหกรณ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ  กรมบังคับคดี และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เม�อวันที่ 2 มีนาคม 2559 โดยกรมสงเสริมสหกรณ

ในฐานะนายทะเบียนสหกรณและประธานที่ประชุมพิจารณาสรุปเปน 4 ประเด็นหลัก มีขอวิเคราะห  และแนวทางการดำเนินการตอไป  ดังนี้  

1. ตามแผนฟนฟูที่ศาลเห็นชอบ ใหสหกรณฯ คลองจั่น เปนผูบริหารแผน ดังนั้น สคจ. จึงมี 2 สถานะ หนึ่งคือผูบริหารแผน และอีกสถานะหนึ่งคือลูกหนี้

   (1) สถานะเปนลูกหนี้ : ยอมดำเนินการใด ๆ ไม ไดดวยตนเอง เพราะถูกระงับไปตามกฎหมายลมละลาย

   (2) สถานะเปนผูบริหารแผน : ยอมตองดำเนินการใหเปนไปตามแผนฟนฟูกิจการ และอยู ในขอบเขตของ พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 แก ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 

       ตามคำสั่งศาล

2. การปฏิบัติของผูทำแผน

   (1) แก ไขจำนวนหนี้ของเจาหนี้ผูคัดคาน ตามคำสั่ง จพท.หรือคำสั่งศาลอันเปนที่สุด

   (2) เม�อไดแก ไขตาม (1) แลว ผูทำแผนตองสงมอบแผนและโอนบรรดาสิทธิ อำนาจหนาที่ของผูทำแผนใหตกเปนของผูบริหารแผน

   (3) ผูทำแผน เดิมมาจากคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณฯ เม�อภาระกิจการทำแผนเสร็จสิ้น ตองกลับไปสูฐานะเปนกรรมการดำเนินการสหกรณฯ

3. การปฏิบัติของผูบริหารแผน

   (1) ผูบริหารแผนตามคำนิยาม หมายถึง ผูจัดการกิจการ และทรัพยสินของลูกหนี้ กรณีที่แผนฟนฟูกิจการกำหนดใหสหกรณฯ (ในฐานะนิติบุคคล) เปน

       ผูบริหารแผน ซึ่งมีผลใหคณะกรรมการดำเนินการ(ผูบริหารของลูกหนี้) จะเปลี่ยนสถานะเปนผูแทนนิติบุคคลของผูบริหารแผน

   (2) เม�อผูทำแผนสงมอบแผนและโอนสิทธิ์ และอำนาจหนาที่  สหกรณฯ ในฐานะผูบริหารแผนยอมตองรับแผน

   (3) เม�อพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการดำเนินการ (ผูแทนนิติบุคคล) ของผูบริหารแผน ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสหกรณฯ เม�อ 23

       มีนาคม 2557 ซึ่งตองมีการจับสลากออกจำนวน 1 ใน 2 เม�อดำรงตำแหน�งครบ 1 ป แตเน�องจากศาลมีคำสั่งตั้งลูกหนี้ผูรองขอเปนผูทำแผน จึง

       ไมมีการจับสลากออก และไมมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทน

              อีกทั้งเม�อพิจารณาตามคำสั่งศาลในการตั้งผูบริหารแผนสหกรณฯ จึงตองจัดใหมีการประชุมใหญ เพ�อใหสมาชิกเลือกตั้งคณะกรรมการ

       ดำเนินการ จำนวนหนึ่งในสอง โดยให คกก.ที่เหลืออยู และจะครบวาระการดำรงตำแหน�ง 2 ป ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ดำเนินการจัดประชุมและ

       ดำเนินกิจการไดเฉพาะเทาที่จำเปน

สาระสำคัญ
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4. จากการประชุมหารือรวมกันระหวางกรมสงเสริม กรมตรวจบัญชี กรมบังคับคดี และสหกรณฯ ในวันท่ี 2 มีนาคม 2559 เห็นวาการปฏิบัติตามคำส่ังศาลลมละลายกลาง  

    เปนเร�องที่ยังไมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และไมมีขอกฎหมายยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณฯ ซึ่งเปนผูบริหารแผนจึงอาจรองขอตอศาลเพ�อใหพิจารณา

    มีคำสั่งอยางใดอยางหนึ่งเพ�อให ไดขอยุติตอไป

คกก.,ผูบริหารแผน วางแนวทางการดำเนินการและปฏิบัติดังนี้

(1)  ย�นคำรองตอศาลเพ�อขออนุญาตเรียก และจัดประชุมใหญสมาชิกเพ�อดำเนินการใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการชุดใหมเปนไปตามกฎหมาย พรบ.สหกรณ

(2)  ดำเนินการในเร�องที่เกี่ยวกับการเตรียมการเพ�อการชำระหนี้และจายปนผลสมาชิก  ใหทันตามกำหนดที่ระบุในแผนฟนฟูกิจการ

(3)  รักษาการการบริหารงานในสวนท่ีจำเปนนับต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม 2559 จนกวาจะมี คกก.ชุดใหม  ซ่ึงการรักษาการน้ันจะมีขอจำกัดในการบริหารจัดการท่ี ไมสามารถ

     ดำเนินการในหลาย ๆ เร�องท่ีอาจจะเปนการผูกพันเน�องจากการทำสัญญาใชจายเงินจำนวนมาก โดยไมเหมาะไมควรท้ังในดานกฎหมาย และจรรยาบรรณหากดำเนินการ

คกก.ผูบริหารแผนไดย�นคำรองขอใหศาลพิจารณามีคำสั่งตามขอ (1) แลว และรอคำสั่งเพ�อการดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายตอไป

แผนงานสำคัญและเรงดวนระยะแรกของการฟนฟูกิจการ : เพ�อการชำระหนี้และจายปนผล

(ตอขอ 1.)

1.งานเตรียมการชำระหนี้เงิน

  ฝากตามแผนฟนฟูกิจการ

2. งานเตรียมจายเงินปนผลป 2558

- ทำแฟมขอมูลชำระหนี้รายบุคคลเจาหนี้ 18,831 ราย

- สรุปยอดหนี้สุทธิของเจาหนี้แตละราย

- แจงเจาหน้ีเพ�อแจงความประสงควิธีการรับชำระหน้ีผานบัญชีธนาคารหรือรับเงินสดท่ีหนาเคาทเตอร

- พัฒนาระบบงานชำระหนี้และนำขอมูลยอดหนี้เขาระบบ

- จัดทำสมุดชำระหนี้ตามแผน บันทึกยอดหนี้ ในสมุด

- จายเงินชำระหนี้งวดแรกตามแผนฟนฟูกิจการ

- ประสานงานติดตามผลการรับรองงบฐานะการเงินป 2558 จากผูสอบบัญชีสหกรณ กรมตรวจ

  บัญชีสหกรณ

- สรุปจำนวนสมาชิกท่ียังคงมีสมาชิกภาพ/หรือขาดสมาชิกภาพ เพ�อตรวจสอบสิทธิในการรับเงินปนผล

- ปรับปรุงขอมูลจำนวนสมาชิกจำนวนหุนเดิม และหุนใหมและคำนวณยอดเงินปนผลในระบบเพ�อ

  เตรียมจายเงิน

- ดำเนินการจายเงินปนผล (เปนอยางชา)

ก.พ.-พ.ค. 59

ม.ค.-มี.ค. 59

เม.ย.-พ.ค.59

พ.ค.-มิ.ย. 59

30 มิ.ย. 59

งานเรงดวน กำหนดเวลา การดำเนินงานโดยสังเขป
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5.

4. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 

(คดี พ.1674/2557 ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท 

อยูระหวางการดำเนินการสืบพยานโจทก 15 นัด ในเดือนมกราคม ,

กุมภาพันธ และมีนาคม และสืบพยานจำเลย  10 นัด ในเดือนมีนาคม 

และเมษายน 2559

การฟองลูกหนี้ 28 ราย 33 สัญญา ดำเนินการฟองคดีตามความสมบูรณของสัญญากู

เจาพนักงานพิทัพษทรัพยดำเนินการตามคำขอ สคจ.  โดยทำจดหมาย

ใหลูกหนี้ 6 รายคูสัญญาจำนองชำระหนี้ตามสัญญาจำนอง

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

เร่ิมดำเนินการในเดือนมีนาคม 2559

ศาลนัด พ.ค. 59

อยูระหวางการดำเนินการสืบพยาน

ชวง 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

3.

2. การฟองคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร คดีอาญา :

อ.1739/2558 กรณียักยอกทรัพย (คดี DSI

ที่ 64/2557)

ทุนทรัพยฟอง 27.6 ลานบาท

คดีนี้เปนกรณีที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษรไดทำการยักยอกทรัพย สคจ.

ในชวงเวลาที่เปนประธานกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 (19 เม.ย.

2556 - 8 ต.ค. 2556) และ คกก.ชุดที่ 30 แจงความรองทุกขที่

สน.ลาดพราว และตอมาทาง DSI รับเปนคดีพิเศษอีกคดีหนึ่ง

ศาลไดนัดพิจารณาไตสวนคดีในวันที่ 8 มี.ค.2559 ซึ่งนายศุภชัย ได

ยอมรับสารภาพวาไดกระทำความผิดจริง

ศาลมีคำพิพากษาจำคุก 32 ป แตเน�องจากจำเลยรับสารภาพจึงไดรับ

การพิพากษาลดโทษใหกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 16 ป ไมรอลงอาญา

DSI แจงขอกลาวหาและฝากขังตั้งแต

2 เม.ย.58

อัยการสั่งฟอง 18 พ.ค.58

พิพากษาเม�อ 8 มี.ค.59
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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

อยู ในระหวางการดำเนินการบังคับคดีชำระหนี้

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

ดำเนินการบังคับคดีชำระหนี้

8. การฟองคดีคุมครองทรัพยที่ยึดอายัดจากนาย

สถาพร วัฒนาศิรินุกูล และพวกรวม 18 คน

คดี พ.2331/2558(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

ดำเนินการบังคับคดีชำระหนี้

ย�นฟองเม�อ 3 มี.ค. 58
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สงสรุปสำนวนเพิ่มเติม ก.พ.59

สงสรุปสำนวน 14 ต.ค.58

พิพากษาเม�อ 8 มี.ค.59

ภายใน พ.ค.59

ภายใน พ.ค.59 

ภายใน พ.ค.59

ภายใน พ.ค.59

10. การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

รายงานความคืบหนาการสอบสวนคดีของ DSI เกี่ยวกับสหกรณฯ

ในจำนวน 6 คดี ดังนี้

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

ผูกระทำผิด 4 ราย DSI ไดเปล่ียนขอหาจากยักยอกทรัพยเปนลักทรัพย

นายจาง ปลอมแปลงเอกสาร และใชเอกสารปลอมตามมติที่ประชุมกับ

อัยการพิเศษ ตำรวจและคณะทำงานคดีพิเศษ พรอมกับสรุปสำนวน

สงฟองเพิ่มเติม ซึ่ง DSI ไดสงมอบใหเจาพนักงานอัยการแลว คาด

วาจะมีความเห็นของเจาพนักงานอัยการภายในพฤษภาคม 2559 

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

ผูกระทำความผิด 12 ราย DSI ไดทำสรุปและสงมอบสำนวนมีความเห็น

ใหสงฟองใหกับเจาพนักงานอัยการแลว คาดวาจะมีความเห็นของเจา

พนักงานอัยการภายในพฤษภาคม 2559

คดี  64/2557 (ยักยอกทรัพย) ทุนทรัพยฟอง 27.6 ลานบาท ศุภชัย

รับสารภาพ พิพากษาลดโทษใหก่ิงหน่ึง จำคุก 16 ป ไมรอลงอาญา

คดี  68/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 250 ลานบาท คดีฟอกเงิน

ของนายสถาพรกรณี บริษัทเอส.ดับบลิวโฮลด้ิง จำกัด คาดวาจะมีการ

สรุปสำนวนสงพนักงานอัยการภายในพฤษภาคม 2559

คดี  70/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 300 ลานบาท คดีฟอกเงิน

ของนายศุภชัย กรณีท่ีดินคลองหลวง(แลนดแอนดเฮาส) คาดวาจะมีการ

สรุปสำนวนสอบสวนสงใหพนักงานอัยการภายในพฤษภาคม 2559   

คดี  99/2558 (ฟอกเงิน)ทุนทรัพยฟอง 231 ลานบาทคดีฟอกเงิน

ของนายศุภชัยกรณีท่ีดิน เอ็มโฮม.เอสพีวี 2 DSI คาดวาจะตองใชเวลา

สอบสวนเพ�อสรุปสำนวนใหพนักงานอัยการภายในพฤษภาคม 2559   

คดีฟอกเงินท้ัง 3 คดี น้ัน DSI ไดทำการสืบสวนสอบสวนไปกวา 90 %

มีการขยายผลการสอบสวนตอผูเก่ียวของเพ่ิมมากข้ึน คาดวาจะมีการ

สรุปและสงมอบสำนวนมีความเห็นใหสงฟองใหกับเจาพนักงานอัยการ

ภายในพฤษภาคม 2559  
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วารสารเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน ฉบับเดือนกุมภาพันธ

2559 (ฉบับที่ 8)

จัดสงใหสมาชิกเม�อ 24 ก.พ. 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

การขอคุมครองสิทธิตาม พรบ.ปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

สคจ.ย�นคำรอง 26 ก.พ.59

มีมติในที่ประชุมเม�อ 3 มี.ค.59

ย�นฟอง 1 พ.ค.57

คกก.,ผูบริหารแผนไดย�นแบบคำรองเพ�อขอใหศาลมีคำสั่งใหนำ

ทรัพยสินที่เกี ่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใชคืนใหแก

ผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดินตาม 

พรบ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558

คกก.ธุรกรรมไดพิจารณาคำรองของ สคจ.ที่ขอใหคุมครองสิทธิ์

ผูเสียหายและมีมติใหเลขาธิการ ปปง.ขอใหพนักงานอัยการย�นคำรอง

ตอศาลมีคำสั่งใหนำทรัพยสินที่เกี ่ยวกับการกระทำความผิดของ

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวกไปคืนหรือชดใช ใหแกผูเสียหาย (สคจ.)

แทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน

ทรัพยสินที่ขอรับการคุมครองตามที่ ไดมีการยึดอายัดไวรวมราคา

ประเมินกวา 3,900 ลานบาท ซึ่งในอีกการคุมครองทรัพยสิน สคจ.

ก็ ไดย�นฟองคดีแพงตอนายศุภชยั กับพวกรวม 18 คน เปนจำเลยใน

คดีหมายเลขที่ พ.1674/2557 ซึ่งอยู ในระหวางการดำเนินคดี

12.

11.


