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กรมส่งเสริมสหกรณ์แจงกรณีอดีต สว.นำผู้เสียหำยยื่นฟ้องศำลเอำผิดคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ
ดร.วิ ณ ะโรจน์ ทรั พ ย์ ส่ งสุ ข อธิบ ดี กรมส่ งเสริม สหกรณ์ เปิ ดเผยถึ ง กรณี ที่ มี สื่ อ ต่ างๆ น าเสนอข่ าว
นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป อดีต ส.ว. และ สปช. พร้อมด้วยตัวแทนประชาชนที่
ได้รับความเสียหายจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด จานวน 665 คน เดินทางมายื่นฟ้องคดีอาญาต่อ
อดีตอธิบ ดีกรมส่ งเสริมสหกรณ์ อดีตผู้อานวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และ
สหกรณ์ฯ เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนให้สหกรณ์ใช้กระบวนฟื้นฟูกิจการ ทาให้ถูกตัดสิทธิรับเงินฝาก
ประมาณ 7,500 ล้านบาท และเงินค่าหุ้นประมาณ 4,600 ล้านบาท รวมทั้งการฟื้นฟูกิจการจะต้องใช้เงิน
งบประมาณจากภาษีป ระชาชนนับ หมื่นล้านบาท จึงขอเสนอให้ตั้งกองทุนเพื่อติดตามรวบรวมทรัพย์สินจาก
ผู้กระทาผิดฟอกเงินเพื่อนาเงินมาคืนแก่ผู้เสียหายประมาณ 5,400 คน นั้น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบกากับดูแลสหกรณ์ดังกล่าวขอเรียนชี้แจงเหตุผล
ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ว่าปัญหาการทุจริตของอดีตผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
ทาให้สหกรณ์ต้องขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง ประกอบกับสมาชิกได้มาถอนคืนเงินฝากและลาออกเพื่อรับค่าหุ้นคืน
อีกทั้งเจ้าหนี้บางรายได้ฟ้องสหกรณ์เพื่อขอรับชาระหนี้ และศาลพิพากษาให้สหกรณ์ต้องชาระหนี้มูลค่ากว่า 1,800
ล้ านบาท ประกอบกั บ มี ส หกรณ์ เจ้ าหนี้ บ างแห่ งได้ ยื่ นฟ้ องล้ มละลายต่ อศาล เนื่ อ งจากเห็ น ว่ าสหกรณ์ ไม่ มี
ความสามารถในการชาระหนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่า เมื่อสหกรณ์ประสบภาวะดังกล่าวนี้ ช่องทางที่ดีที่สุดที่
สหกรณ์จะสามารถชาระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ทุกราย คือการให้โอกาสสหกรณ์สามารถฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ได้ ดังนั้น
จึงได้เสนอเรื่องให้กระทรวงยุติธรรมนาเสนอ คสช. เพื่อออกกฎกระทรวง ซึ่งที่ประชุม คสช. ได้มีมติเห็นชอบให้ออก
กฎกระทรวงเพื่อฟื้นฟูกิจการสาหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สหกรณ์จึงได้ยื่นขอฟื้นฟู กิจการต่อศาล
ล้มละลายกลาง ซึ่งต่อมาศาลได้รับคาร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 จึงทาให้สหกรณ์
อยู่ในสภาวะพักการชาระหนี้ตามกฎหมาย (Automatic Stay) และได้รับความคุ้มครองจากการเรียกคืนหนี้ของ
เจ้าหนี้ ทาให้มีโอกาสในการแก้ไขปัญหาในการดาเนินกิจการและเรียกร้องทรัพย์สินคืน รวมทั้งเจ้าหนี้จะมีโอกาส
ได้รับ ชาระหนี้ คืน สูงกว่าการไปฟ้องร้องลูกหนี้ตามปกติ ซึ่งศาลล้ มละลายได้เห็ นชอบให้ ฟื้นฟูกิจการได้ และ
เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการจะทาให้เจ้าหนี้เงินรับฝาก และเจ้าหนี้อื่นมีโอกาสได้รับชาระหนี้คืน
ตามแผนฟื้น ฟู กิจ การฯ ซึ่ง ปั จจุ บั น สหกรณ์ ได้จ่ายชาระหนี้ให้ แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการไปแล้ ว 2 ครั้ง
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 23 ธันวาคม 2559 (จ่ายเดือนที่ 6 และ 12) โดยชาระหนี้ครั้งละ
3.76% เป็ น ผลให้ เจ้ าหนี้ ได้ รั บ ช าระหนี้ แ ล้ ว 7.52% และจะช าระหนี้ ร อบใหม่ ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2560
อีก 3.76% แต่หากนาทรัพย์สินที่เหลือมาชาระหนี้ทั้งหมดโดยไม่รอผลการติดตามทรัพย์จากคดี จะทาให้เจ้าหนี้
ได้รับชาระหนี้ทั้งสิ้นเพียงร้อยละ 14.96 ของเงินต้น เท่านั้น สาหรับค่าหุ้นของสมาชิกที่มีมูลค่ากว่า 4,000
ล้ านบาทนั้ น มู ล เหตุ ที่ ส มาชิก ไม่ ส ามารถรับ ช าระตามแผนฟื้ น ฟู กิจ การได้ เนื่ องจากค่ าหุ้ น เป็ น ส่ ว นของทุ น
ดาเนินงาน ไม่ถือว่าเป็นรายการหนี้ที่จะขอรับชาระคืนได้ตามกฎหมาย ดังนั้น จึงไม่อยู่ในแผนที่จะชาระคืนให้กับ
สมาชิกผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากสหกรณ์สามารถดาเนินกิจการตามแผนฟื้นฟูฯ จนสาเร็จ ซึ่งถ้าหากมีผล
ประกอบการที่มีกาไร จะนามาชดเชยขาดทุนสะสมของสหกรณ์ ก็จะทาให้ยอดขาดทุนสะสมของสหกรณ์ที่มีอยู่
ในปัจจุบันนี้กว่า 15,000 ล้านบาทลดลง สมาชิกจะมีโอกาสรับคืนค่าหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ถ้าหาก

สมาชิกจะลาออกแล้ ว ถอนค่าหุ้ น คืน ในขณะนี้ จะไม่ส ามารถขอรับค่าหุ้ น คืนได้ เนื่องจากเจ้าของทุน จะต้อง
รับผิดชอบในส่วนขาดแห่งทุนด้วย
สาหรับ ประเด็น ที่มีการกล่ าวอ้างว่ารัฐ จะนาเงินภาษีประชาชนไปอุดหนุ นให้ ส หกรณ์ เครดิตยูเนี่ ยน
คลองจั่น จากัด ด้วยวิธีไม่โปร่งใสนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณากาหนด
แนวทางจัดหาแหล่งเงินทุนที่จะใช้สนับสนุนการฟื้นฟูกิจการตามแผนฯ ซึ่งตามแนวทางที่ดาเนินการไม่ได้ขอใช้
งบประมาณของรัฐ แต่จะให้สหกรณ์เจ้าหนี้และสหกรณ์อื่นที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาในการจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดาเนินการ ที่ผ่านมาได้
จัดประชุมหารือกับสหกรณ์เจ้าหนี้และสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการไปแล้ว 3 ครั้ง เพื่อจะนาข้อสรุปที่ได้หารือ
กับ กระทรวงการคลังเกี่ยวกับ แนวทางที่จ ะให้ธนาคารของรัฐให้ ความช่วยเหลือตามโครงการฯ ต่อไป ดังนั้น
การจัดหาแหล่งเงินทุนตามแนวทางที่กาหนดจึงไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐแต่อย่างใด
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