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ลำดับที่

1. การฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น :- คดีหมายเลขดำที่ ฟ.20/2557  , คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.10/2558

1.1  การประชุมใหญสามัญประจำป 2558 : ตามหนังสือแจงของนายทะเบียนสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30/

      ผูบริหารแผน  ใหจัดประชุมใหญสามัญประจำป เพ�อการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปนผูบริหารแผนฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น จำกัด  และการ

      รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 โดยมีกำหนดการดังนี้

1.2  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 : ตามขอบังคับสหกรณฯ คลองจั่น ฉบับป พ.ศ.2557 ขอ 68  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

      ชุดที่ 30/ผูบริหารแผน  ใหมีประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ  ตามขอบังคับและกำหนดการดังนี้

1.3  การจายเงินปนผลและเงินชำระหนี้ : ตามแผนฟนฟูกิจการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30/ผูบริหารแผน  พิจารณาตามผลกำไรของงบดุล

      การเงินประจำป 2558 โดยอนุมัติใหมีการจายเงินปนผลแกสมาชิกที่ยังคงมีสมาชิกภาพสงหุนสม่ำเสมอ และไมมีการคัดคัานโตแยงทางกฎหมาย โดยกำหนดให

      หุนทุนใหมมีสิทธิ์ ไดรับเงินปนผลที่ 3 % และหุนทุนเดิมที่ 2 % โดยมีกำหนดวัน เวลา และวิธีการรับเงินปนผลดังนี้

สาระสำคัญ

วันอาทิตยที่  29 พฤษภาคม 2559

เวลา  7.00 น. ถึง 12.00 น.

ณ  ศูนยประชุมสหกรณ (ยูทาวเวอร/ยูคอนเวนชั่นฮอลล) ถ.ศรีนครินทร กรุงเทพฯ

ตำแหน�ง : ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการดำเนินการ 14 คน

ตั้งแตวันเสารที่  21 พฤษภาคม  2559  เปนตนไป

การรับเงิน : สมาชิกสามารถเลือกวิธีรับเงินไดทั้งวิธี ไปรับเงินสดดวยตนเองที่สำนักงานคลองจั่น หรือ การโอนเงินผานธนาคารพาณิชย

หมายเหตุ : กำหนดการรับเงินชำระหนี้(งวดแรก)จะประมาณปลายเดือนมิถุนายนหรือตนเดือนกรกฎาคม 2559

กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร : ตั้งแตวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 19  พฤษภาคม 2559  เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

ณ สำนักงานสหกรณฯ คลองจั่น กรุงเทพฯ

กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่เลือกตั้ง : วันอาทิตยที่ 29  พฤษภาคม  2559  เวลา  10.00 น.-12.00 น.  ณ  ศูนยประชุมสหกรณ (ยูทาวเวอร/

ยูคอนเวนชั่นฮอลล) ถ.ศรีนครินทร กรุงเทพฯ

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร หลักฐานการสมัคร ประกาศรายช�อผูมีสิทธิ์รับการเลือกตั้ง การใชสิทธิ์เลือกตั้ง  การนับคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง

เปนไปตามประกาศสหกรณฯ คลองจั่น ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม  2559
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2. เงินสนับสนุนจากภาครัฐเพ�อการฟนฟูกิจการ (10,000 ลานบาท)

2.1  การย�นหนังสือทวงถามติดตามความคืบหนาโดยกลุมสมาชิก สคจ. : เม�อวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน  2559  ณ  ศูนยบริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล ผูแทน

      สมาชิก สคจ.จำนวน 50 คน นำโดยคุณไพรัช ชมะฤกษ , คุณอรุณ  ศรีทรัพย  เขาย�นหนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ติดตาม

      การสนับสนุนเงินจากภาครัฐ เพ�อการฟนฟูกิจการ หลังศาลลมละลายกลางมีคำส่ังเห็นชอบดวยแผนกวา 3 เดือนแลว  และไดรับความกรุณาจาก ม.ล.ปนัดดา

      ดิศกุล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกเปนผูแทนรัฐบาลรับหนังสือติดตามการสนับสนุน  ซ่ึงทานไดยืนยันในท่ีประชุมกับผูแทนสมาชิก สคจ.ท่ีจะเรงรัดประสานงาน

      ติดตามจากหน�วยงานท่ีเก่ียวของโดยเร็ว
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2.(ตอ)

ผูเขารวมประชุม

ประธานที่ประชุม  :     มล.ปนัดดา  ดิศกุล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กรมสงเสริมสหกรณ  :     ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข/อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

        คุณพิเชษฐ วิริยะพาหะ/รองอธิบดี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ :     คุณประยวน  พันธสวัสดิ์/รองอธิบดี

กรมบังคับคดี  :     คุณรัตนาวดี  สมบูรณ/รองอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) :     พ.ต.ท.สมบูรณ  สาระสิทธิ์/รองอธิบดี

สำนักงานปองกันและปราบปราม :     พ.ต.อ.สีหนาถ  ประยูรรัตน/ที่ปรึกษา ปปง. , รักษาการเลขาธิการ ปปง.

การฟอกเงิน (ปปง.)

ผูแทนสมาชิก สคจ. :     คุณไพรัช  ชมะฤกษ , คุณอรุณ ศรีทรัพย , คุณศุภกิจ  แกวทรง

คณะกรรมการ สคจ. :     คุณประกิต  พิลังกาสา/ประธาน คกก. , คุณกรรณิการ  อัคคะพู/รองประธาน คกก.

2.2  การเรียกประชุมดวนของภาครัฐเพ�อเรงแกปญหา สคจ.โดยทาน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล : เม�อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุมสำนักงาน

      คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไดเปนประธานการประชุมคณะขาราชการระดับสูงจาก 6

      หน�วยงานภาครัฐ  ผูแทนสมาชิก สคจ. คณะกรรมการชุด 30/ผูบริหารแผน เพ�อการเรงรัดติดตามการแก ไขและสนับสนุนการฟนฟูกิจการ สคจ.
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ดร.วิณะโรจน  ทรัพยสงสุข  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ และคุณพิเชษฐ  วิริยะพาหะ  รองอธิบดี ไดรายงานถึงแนวทางการหาแหลงเงินทุนสนับสนุนการฟนฟู

กิจการ สคจ. จาก 4 แนวทาง

(1.)  กองทุนพัฒนาสหกรณ (กพช.) ที่มีอยู ในปจจุบันให สคจ.กูยืม

(2.)  จัดตั้งกองทุนรวมของสหกรณโดยใหสหกรณตาง ๆ นำเงินมาลงทุนในกองทุน

(3.)  ใหธนาคารของรัฐปลอยกู ให สคจ. โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตนทุน และใหรัฐชดเชยดอกเบี้ย

(4.)  รัฐตั้งงบประมาณไปที่กองทุนพัฒนาสหกรณแลวจัดตั้งกองทุนบุคคลโดยให สคจ.กูเงินจาก กพช.ไปลงทุนในกองทุน

โดยทั้ง 4  แนวทางนี้จะมีการวิเคราะหถึงแนวทางที่เปนไปไดมากที่สุดและนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางชาภายในเดือน สิงหาคม 2559 นี้

มล.ปนัดดา  ดิศกุล  ไดกลาวกอนปดประชุมวา  วันนี้เปนการประชุมที่ดีที่ทุกหน�วยงานจะเรงรัดบูรณาการการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  การทำหนาที่ทุก

อยางตองมีธรรมาภิบาล  หาแนวทางและวิธีการที่ดีที่สุดในการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  หลังจากนี้ทุกภาคสวนงานที่เกี่ยวของ เม�อปฏิบัติหนาที่เกิด

ความคืบหนาแลวใหสงรายงานใหกับสำนักนายกรัฐมนตรีดวย  การแกปญหาจะตองทำทั้งเฉพาะหนา และอยางยั่งยืนเพ�อปองกันไม ใหเกิดกรณีทุจริตเชนนี้ขึ้นอีก

สวนแนวทางการสนับสนุนกองทุนให สคจ.นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณจะพิจารณาเพ�อนำเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหเร็วที่สุด

2.(ตอ) สาระสำคัญในที่ประชุม

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอาชา  ไดรับการรายงานเร�อง สคจ. แลว และไดกำชับใหหาทางแก ไขปญหาโดยเร็ว เพราะเปนความเดือดรอน

ของประชาชน และสงผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบสหกรณ ขอใหหน�วยงานที่เกี่ยวของเรงปฏิบัติหนาที่ และใหสำนักนายกฯ เปนผูประสานงานติดตามความ

คืบหนาและรายงานใหทานทราบ
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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

6. 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

5. 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

4. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 

(คดี พ.1674/2557 ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท 

ศาลนัดฟงคำพิพากษา ในวันที่ 15 กันยายน 2559 

ศาลสืบพยานโจทก 15 นัด ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ และมีนาคม

และสืบพยานจำเลย 10 นัด ในเดือน มีนาคม และเมษายน ครบถวน

แลว

ศาลนัด 17-19 พ.ค. 59

ศาลนัดฟงคำพิพากษา 15 ก.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.
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สงสรุปสำนวนเพิ่มเติม ก.พ.59

อัยการนัดคณะ กม.เดือน มิ.ย.59

สงสรุปสำนวน 14 ต.ค.58

อัยการนัดคณะ กม.เดือน ส.ค.59

พิพากษาเม�อ 8 มี.ค.59

ภายใน ก.ค.59

ภายใน ก.ค.59 

ภายใน ก.ค.59

ภายใน ก.ค.59

7. 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

อัยการนัดคณะกฎหมายในกลางเดือนมิถุนายน 2559

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

ผูกระทำความผิด 12 ราย DSI ไดทำสรุปและสงมอบสำนวนมีความเห็น

ใหสงฟองใหกับเจาพนักงานอัยการแลว อัยการนัดคณะกฎหมายในชวง

ตนเดือนสิงหาคม 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

สรุปสำนวนสงพนักงานอัยการภายในกรกฎาคม 2559

คดี  70/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 300 ลานบาท คดีฟอกเงิน

ของนายศุภชัย กรณีท่ีดินคลองหลวง(แลนดแอนดเฮาส) คาดวาจะมีการ

สรุปสำนวนสอบสวนสงใหพนักงานอัยการภายในกรกฎาคม 2559   

คดี  99/2558 (ฟอกเงิน)ทุนทรัพยฟอง 231 ลานบาทคดีฟอกเงิน

ของนายศุภชัยกรณีท่ีดิน เอ็มโฮม.เอสพีวี 2 DSI คาดวาจะตองใชเวลา

สอบสวนเพ�อสรุปสำนวนใหพนักงานอัยการภายในกรกฎาคม 2559   

คดีฟอกเงินท้ัง 3 คดี น้ัน DSI ไดทำการสืบสวนสอบสวนไปกวา 90 %

มีการขยายผลการสอบสวนตอผูเก่ียวของเพ่ิมมากข้ึน คาดวาจะมีการ

สรุปและสงมอบสำนวนมีความเห็นใหสงฟองใหกับเจาพนักงานอัยการ

ภายในกรกฎาคม 2559  
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ขาวประชาสัมพันธจากคณะกรรมการบริหาร/ผูบริหารแผน

(ครั้งที่ 26 วันที่ 17  พฤษภาคม  2559)

ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

8. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 8 คน รวมคดี

พระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร คดี พ.4462/2557

และ พ.3628/2557 (ติดตามทรัพยคืน) ศาลนัดพรอมเม�อเดือนเมษายน มีการเจรจาถอนคดี 2 ราย กับวัดพระ

ธรรมกายและหลวงพอธัมมชโย ตามท่ีกองทุนคณะลูกศิษยวัดพระธรรมกาย

ตกลงคืนเงินใหสหกรณฯ อีก 370.78 ลานบาท โดยกำหนดชำระ18 งวด

ใน 18 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนตุลาคม 2560

ศาลนัดพรอมครั้งตอไป 15 มิถุนายน 2559

ย�นฟอง 15 ต.ค.57

ศาลนัด 15 มิ.ย. 59

ทุนทรัพยฟอง 10,641.9 ลานบาท(พ.4462/2557) และ119.6 

ลานบาท(พ.3628/2557)

9. การฟองลูกหนี้ 28 ราย 33 สัญญา ดำเนินการฟองคดีตามความสมบูรณของสัญญากู

เจาพนักงานพิทัพษทรัพยดำเนินการตามคำขอ สคจ.  โดยทำจดหมาย

ใหลูกหนี้ 6 รายคูสัญญาจำนองชำระหนี้ตามสัญญาจำนอง

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

เร่ิมดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2559
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การขอคุมครองสิทธิตาม พรบ.ปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

สคจ.ย�นคำรอง 26 ก.พ.59

มีมติในที่ประชุมเม�อ 3 มี.ค.59

ย�นฟอง 1 พ.ค.57 และศาลนัดฟงคำ

พิพากษา 15 ก.ย.59

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 ซึ่งศาลนัดฟงคำพิพากษาในวันที่

15 กันยายน 2559

10.


