
ลำดับที่ สาระสำคัญ

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

1.1 นโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ

คกก.สคจ., กรรมการเจาหนี้ที่เปนผูแทนจากสหกรณเจาหนี้, ผูแทนจากสมาชิกรายยอย ไดรวมกันย�นหนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

วาการกระทรวงเกษตรฯ และขอเรียนพบรัฐมนตรีวิวัฒน ศัลยกำธร เพ�อขอใหพิจารณา เรงรัดการสนับสนุนการฟนฟูกิจการ ในหลายๆเร�องสำคัญ

เชน การสนับสนุนแหลงเงินทุนโครงการบัญชีรวมฯ แกไขอุปสรรคการติดตามทรัพยในคดีที่ฟองชนะแลว แต DSI ยังคงอายัดไว และการ

ขับเคล�อนเงินลงทุนในกองทุนโครงสรางพื้นฐานเพ�ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) รวมถึงการรวมลงทุนใหมๆของสคจ. 

ซึ่งในขณะนี้คกก.สคจ.กำลังประสานติดตามกับทานรัฐมนตรีโดยตรง

เน�องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และคณะกรรมการอำนวยการขับเคล�อนแผนฟนฟูกิจการ เม�อปลายป

2560 นโยบายและแผนงานตางๆในการจัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐโดยเฉพาะโครงการจัดต้ังบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ 

ซึ่งไดมีการประสานดำเนินการจนมีขอสรุป รอการเจรจาระหวางกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงการคลัง ในการกำหนดหลักเกณฑเง�อนไขการ

ดำเนินการโครงการบัญชีรวมฯ ไดรับผลกระทบ และหยุดชะงักลง

การติดตามความคืบหนาการจัดต้ังคณะทำงานยอย (Task Force) จากตัวแทนดานเศษฐกิจและกระทรวงเกษตรฯ ยังไมมีความคืบหนา

ซ่ึงทางทานวิวัฒน ศัลยกำธร รมช.กระทรวงเกษตรฯ และคุณธีระ วงษเจริญ ท่ีปรึกษา รมช.กระทรวงเกษตรฯ ยังคงประสานดำเนินการตอไป

ประเด็นสำคัญในการขับเคล�อนการแกไขสถานการณทางการเงินของสหกรณฯคลองจ่ันคือ

- การทบทวน การขับเคล�อนและปรับปรุงแผนฟนฟูกิจการภายใตความรวมมือและรับผิดชอบของทุกภาคสวน

- ภาระหน้ี การชำระหน้ี และแนวทางการขับเคล�อนระยะส้ัน และระยะยาว ตามขอกำหนดทางกฎหมาย

- กรอบระยะเวลา และกำหนดการสำคัญ

ณ ปจจุบันเม�อการขับเคล�อนการฟนฟูกิจการของสหกรณฯ คลองจ่ัน ไมสามารถดำเนินงานตามแผนได สาเหตุมาจาก 2 ปจจัยสำคัญ

- ความคิดเห็นและขอกังวลใจของภาครัฐในความเปนไปไดตอแผนฟนฟูกิจการของสหกรณฯ คลองจ่ัน

- การสนับสนุนทางการเงินยังมีขอจำกัดจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และธนาคารภาครัฐ
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ในสวนของการประสานงาน ติดตาม และผลักดันของ คกก.สคจ.กับภาครัฐ และเจาหน้ีตางๆ ท้ังสหกรณเจาหน้ีและคณะกรรมการเจาหน้ี 

มีกำหนดการสัมมนาและการประชุมสำคัญ ตามหัวขอและกำหนดการดังน้ี

หัวขอเร�อง : รายงานความคืบหนาการฟนฟูกิจการ การชำระหน้ีของสหกรณฯ คลองจ่ัน และแนวทางการมีสวนรวมของภาครัฐในการแกไข

ปญหาสหกรณฯ คลองจ่ัน และระบบสหกรณไทย

วันอังคารท่ี 27 พฤศจิกายน 2561

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ หองประชุม ช้ัน 3 อาคารยูทาวเวอร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ

หัวขอเร�อง : แผนฟนฟู และพัฒนากิจการสหกรณอยางเปนระบบ

คุณวิวัฒน ศัลยกำธร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

คุณธีระ วงษเจริญ ท่ีปรึกษา รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

คณะทำงานจากกรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ

คณะกรรมการเจาหน้ีสหกรณฯ คลองจ่ัน

คณะกรรมการผูบริหารแผน และผูแทนจากสหกรณฯ คลองจ่ัน

ผูเช่ียวชาญชำนาญการ และท่ีปรึกษาพิเศษ

วันจันทร 19 พฤศจิกายน 2561

เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ สำนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลย่ีการสหกรณ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

(ตอขอ 1.)

ประชุมสัมมนารวม(2) 

ประชุมสัมมนาคณะทำงานรวมของภาครัฐ ท่ีถูกกำหนดเปนนโยบายจากทาน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ(1)            

ผูเขารวมสัมมนา*
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1.2 การชำระหนี้ตามแผนฟนฟู

1.3 การจายเงินปนผลของปบัญชี 2560

การชำระหนี้เงินตนจัดสรรงวดที่ 4/2560 (25% คงคาง) และงวดที่ 5/2561 :  ตามแผนการชำระหนี้ เงินรายไดที่จะนำมาใชจายชำระหนี้จะมา

จากการติดตามทรัพยคืน การฟองบังคับคดีขายทอดตลาด ขายทรัพยสินรอง จากการลงทุนในธุรกิจใหม ๆ และรายไดจากการลงทุนจากเงินท่ีสนับสนุน

จากภาครัฐ แตเน�องจากมีอุปสรรคในหลาย ๆ กรณี ดังที่ไดมีการรายงานเผยแพรประชาสัมพันธใหทราบกอนหนานี้แลว จึงทำใหการชำระหนี้งวดที่

4/2560 (25% คงคาง) และเงินงวดท่ี 5/2561 ลาชาออกไป แมผลการสอบบัญชีงบดุลโดยผูสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดแถลงสรุปรายงาน

และแสดงความเห็นตองบการเงิน โดยรับรองงบการเงินอยางไมมีเง�อนไข สหกรณฯคลองจั่นมีผลประกอบการเปนบวก มีกำไร แตยอดจำนวนเงินที่

จะตองใชจายในการชำระหน้ีแตละงวดสูงถึงกวา 600 ลานบาท ซ่ึงสถานะทางการเงินของสหกรณฯคลองจ่ันน้ัน มีไมเพียงพอ แตจาการประชุมหารือ

ของคณะกรรมการฯ ตามการพิจารณาสถานะทางการเงิน การติดตามรวบรวมรายรับตาง ๆ และการดำเนินการชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ 

คณะกรรมการฯพิจารณาท่ีจะดำเนินการชำระหน้ีเปนบางสวนใหกับเจาหน้ีภายในเดือนธันวาคมน้ี ซ่ึงอัตราการชำระหน้ีและกำหนดเวลาการชำระหน้ีน้ัน

จะมีประกาศของคณะกรรมการฯอยางเปนทางการประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนน้ี

คุณธีระ วงษเจริญ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ประธานและคณะกรรมการจากสหกรณเจาหน้ี 74 แหง

คณะกรรมการเจาหน้ี สหกรณฯ คลองจ่ัน

ผูแทนจากกรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ

คณะกรรมการดำเนินการ และเจาหนาท่ีสหกรณฯ คลองจ่ัน

(ตอขอ 1.) ผูเขารวมการประชุม*

ตามที่คกก.,ผูบริหารแผนไดมีการพิจารณาและแจงขาวดีในเบื้องตน วาจะมีการจายเงินปนผลตามผลประกอบการของปบัญชี 2560 ที่มีกำไร และขอ

ใหสมาชิกรอการประกาศอัตราการจายปนผลและกำหนดการอยางเปนทางการน้ัน ทราบจากผูสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณวา รายงานผลการสอบ

บัญชีฉบับสมบูรณยังอยูในข้ันตอนสุดทายในการใหความคิดเห็นและลงนาม ซ่ึงคาดวาจะเสร็จส้ินสมบูรณและสงมอบใหกับสคจ.ภายในสัปดาหท่ี 3 ของ

เดือนพฤศจิกายนน้ี เพ�อเปนการดำเนินการใหถูกตองตามระเบียบขอบังคับและลำดับการชำระเงินตามแผนฯ การประกาศของคกก.อาจจะลาชาออกไป

อีกเล็กนอย แตยืนยันวาจะมีประกาศการจายเงินปนผลอยางแน�นอน

หมายเหตุ : เงินปนผลจะจายใหกับสมาชิก ท่ียังคงมีสมาชิกภาพสงหุนสม่ำเสมอครบถวนเทาน้ัน       
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การขายที่ดินที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยวิธีขายทอดตลาดที่ดำเนินการโดยเจาพนักงานพิทักทรัพย

กรมบังคับดคี (ประกาศขายครั้งที่ 3)

2.

     ตามที่สหกรณฯคลองจั่นไดดำเนินการรองขออนุญาตขายที่ดินทรัพยสินรอง ที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และศาลลมละลายกลางไดมีคำสั่ง

ใหดำเนินการขายท่ีดิน โดยมีเง�อนไขใหเปนไปตามวิธีขายทอดตลาด ท่ีดำเนินการโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี ซ่ึงไดมีผูเสนอซ้ือเม�อเดือน

มกราคม 2561 แตก็มีการผิดสัญญาชำระเงินในเดือนพฤษภาคมที่ไมเปนไปตามนัดหมาย และไดถูกริบเงินมัดจำ 14 ลานบาทแลวนั้น

  ศาลไดมีการอนุญาตเปนคร้ังท่ี 2 ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดท่ีดินและท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

ทรัพยสินรองของสหกรณฯคลองจ่ันแปลงอำเภอไทรโยคน้ี เม�อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 โดยมีกำหนดการ รายละเอียดของท่ีดิน ราคาท่ีกำหนดขายเร่ิมตน 

เง�อนไขขอสัญญา และสถานท่ีการขายทอดตลาดไวเรียบรอยแลว โดยมีหัวขอสำคัญๆ และความคืบหนาการขายทอดตลาด ดังน้ี

(1) กำหนดนัดการขายทอดตลาด :  4 นัด 

 (1.1) นัดท่ี 1 : วันท่ี 14 กันยายน 2561    

 (1.2) นัดท่ี 2 : วันท่ี 5 ตุลาคม 2561       

 (1.3) นัดท่ี 3 : วันท่ี 26 ตุลาคม 2561      

 (1.4) นัดท่ี 4 : วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561

(2) สถานท่ีและวิธีการขายทอดตลาด :

 (2.1) ณ อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เลขท่ี 189/1 ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

 (2.2) เวลา 9:00 นาฬ�กา

 (2.3) หากในการขายแตละนัด ไมมีการขาย หรือขายไมได หรือขายไดไมครบทุกรายการ จะทำการขายนัดตอไป ตามกำหนดนัดดังกลาว

(3) ทรัพยรายการท่ี 1 : ท่ีดิน ต.สิงห อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

 (3.1) จำนวนแปลง : 704 แปลง (น.ส. 3ก)

 (3.2) เน้ือท่ี : 1,616 ไร 1 งาน 39 ตารางวา 

 (3.3) ราคาท่ีกำหนด : 267,790,080 บาท

(4) เง�อนไขการเขาเสนอราคา ขอสัญญา คาธรรมเนียมการโอน คาภาษีตางๆ : แจงไว ในประกาศของเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี 

     ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561

(ไมมีผูสนใจเขาเสนอราคา)

(ไมมีผูสนใจเขาเสนอราคา)

(ไมมีผูสนใจเขาเสนอราคา)

4/16ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 38 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)



ลำดับที่ สาระสำคัญ

 

การสงเงินคาหุนเพ�อรักษาสมาชิกภาพและสิทธิ์ในการรับเงินปนผล ฉบับที่ 7 ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด 

ตามท่ีสหกรณฯมีประกาศเชิญชวนใหสมาชิกสงเงินคาหุนใหตอเน�องเปนปกติทุกๆเดือน อางอิงประกาศฉบับท่ี 38/2560 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 น้ัน

เม�อสมาชิกไดดำเนินการตามที่กลาวขางตนแลว จึงจะมีสิทธิ์ไดรับเงินปนผล หากปรากฏวาสหกรณฯมีกำไรสุทธิและมีกระแสเงินสดเพียงพอ

แตเน�องจากมีสมาชิกบางรายแจงวาไดลืมสงเงินคาหุน และมีความประสงคจะสงตอใหครบถวนเพ�อสิทธิ์ในการรับเงินปนผล คกก.,ผูบริหารแผน

ไดพิจารณาและมีมติ เม�อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยใหสมาชิกท่ีขาดสงหุนดำเนินการดังน้ี

(1) ใหสมาชิกที่ขาดสงเงินคาหุนในป 2560 สงหุนใหครบ 1,200 บาท ภายในระยะเวลา 60 วันนับแตวันท่ีประกาศ

(2) สำหรับสมาชิกที่ขาดสงหุนในป 2561 ใหมาสงหุนใหเปนปจจุบัน ภายในระยะเวลา 60 วันนับแตวันท่ีประกาศ

   รายละเอียดของประกาศ แจงอยูในประกาศฉบับที่ 21/2561 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

      ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยหุน พ.ศ 2555 หมวด 1 "การถือหุน" ขอ 5 กำหนดใหสมาชิกตองถือหุนเม�อแรกเขาเปนสมาชิกอยางนอย 10 หุน 

และตองถือเปนรายเดือน อยางนอยเดือนละ 10 หุนตลอดไป จากการตรวจสอบของสหกรณฯต้ังแตป 2557 มีสมาชิกจำนวนมากพอสมควร ที่มิได

ชำระคาหุนทุกเดือนตามที่ระบุไว ในใบสมัครเปนสมาชิก และขาดการชำระคาหุนติดตอกันเกิน 3 งวด และรวมกันเกิน 8 คร้ัง   ซ่ึงเปนเหตุแหงการให

ออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ  

การใหออกจากสมาชิกภาพสหกรณเน�องจากขาดสงเงินคาหุน ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

3.

4.

     สมาชิกมีสิทธ์ิอุทธรณมติคณะกรรมการดำเนินการ เร�องการใหออกจากสหกรณไดภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีสมาชิกทราบมติ โดยขอใหอุทธรณเปน

     หนังสือและสงคำอุทธรณของสมาชิกไปยังสหกรณฯคลองจั่น (ตามที่อยูสหกรณฯ ที่แจงไว ในจดหมาย)             

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 ผูบริหารแผน ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เม�อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ดังนี้

โดยเม�อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 สหกรณฯคลองจั่นไดเริ่มทยอยจัดสงจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย ไปยังสมาชิกที่ขาดสงเงินคาหุนและขาด

การติดตอกับสหกรณ โดยมีคำอธิบายช้ีแจงพรอมหนังสือแจงยอดเงินคาหุน เงินรับฝากยอดหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ ตามขอมูลสวนบุคคลที่จัดสง

ใหแกสมาชิกเปนรายบุคคล

หุนท่ีสมาชิกสะสมไวในสหกรณฯ จะถูกโอนไปอยูในหมวดหน้ีสิน "เงินหุนรอจายคืน" โดยจะไดรับคืนตามท่ีกำหนดไวในแผนฟนฟูกิจการของสหกรณฯ(2) 

(1) ใหสมาชิกที่ขาดการสงเงินคาหุนและขาดการติดตอเหลานั้น ออกจากสหกรณและขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับสหกรณ ตั้งแตวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2561
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ลำดับที่ สาระสำคัญ

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท จำเลย 18 ราย ย�นฟองเม�อ 1 พฤษภาคม 2557

ศาลมีคำพิพากษาเม�อ 25 พฤศจิกายน 2559 ให สคจ.โจทกชนะคดีไดรับการชำระเงินคืนเต็มจำนวน 3,811 ลานบาทพรอมดอกเบี้ย 7.5% ตอป

นับแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเปนวันที่ย�นฟองคดีเปนตนไปจากจำเลย 11 ราย โดยมี 5 รายปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 

และยกฟองจำเลย 2 ราย

(1) การดำเนินคดี 

การฟองคดีนายศุภชัย และพวก คดีหมายเลขดำที่ พ. 5594/2559 (คดี พ.1674/2557 กรณีติดตามทรัพยคืน)5.

สืบเน�องจากการดำเนินการทางกฎหมายฟองคดีแพงตอนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวกรวม 18 ราย จนมีคำพิพากษาและการดำเนินการ

บังคับคดีเพ�อการชำระชดใชทรัพยคืน ในขณะเดียวกันก็มีการดำเนินการฟองคดีอาญาและคดีฟอกเงินผานทางการดำเนินการของหน�วยงาน

ภาครัฐโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ทำใหทรัพยที่เปนประเภทอสังหาริมทรัพยในคดีจำนวน 299 รายการ ของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร 

ไดถูก DSI อายัดไวเปนทรัพยของกลางในคดีอาญาและคดีฟอกเงิน 

ทางคณะกรรมการสหกรณ ไดประสานติดตอกับ DSI เพ�อการเพิกถอนการอายัดทรัพย เพ�อท่ีจะไดนำไปขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามแผน

ฟนฟูกิจการ ตลอดระยะเวลาถึง 2 ป ที่ผานมา

เม�อวันศุกรท่ี 10 สิงหาคม 2561 พันตำรวจเอกไพสิฐ วงศเมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไดลงนามหนังสือเอกสารการถอนอายัดจำนวน

299 รายการนี้ ภายหลังการตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว พรอมสงหนังสือจดหมายเรียนแจงการปลดอายัดตอ นายประกิต พิลังกาสา ประธาน

กรรมการดำเนินการสหกรณฯ ตามเอกสารลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ผานมา

(2) การบังคับคดี

การเพิกถอนอายัดทรัพยรายการนี้น�าจะเปนขาวดีกับสมาชิกและเจาหนี้ของสหกรณฯคลองจั่น แตคงตองเรียนแจงอุปสรรคปญหาในการไดรับ

ทรัพยชุดนี้เพ�อไปบังคับคดีขายทอดตลาด เน�องจากมีจำนวนทรัพยสวนหนึ่ง (สวนมาก) เปนทรัพยที่มีการบังคับคดีเพ�อการชำระชดใช ใหกับ

สหกรณฯมงคลเศรษฐี ซึ่งฟองชนะคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ฐานความผิดสัญญากูยืมเงินเชนกัน ในยอดวงเงิน 493.98 ลานบาท

ในสวนที่ทรัพยชุดนี้ปลอดจาการดำเนินคดีอ�น และสหกรณฯคลองจั่น สามารถดำเนินการบังคับคดีขายทอดตลาดไดทันที มีจำนวนเพียง 50 

รายการ ยอดวงเงินประมาณ 154 ลานบาท
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ลำดับที่ สาระสำคัญ

(ตอขอ 5.) - ขอมูลการบังคับคดีของทรัพย 292 รายการ

ทรัพยที่สหกรณฯคลองจั่น บังคับคดีไดทันที

ทรัพยที่ติดภาระสหกรณฯมงคลเศรษฐี

บังคับคดีไว

ทรัพยที่ดินและเงิน รายการ

50

242

292

153.99 ลานบาท

424.99 ลานบาท

578.98 ลานบาทรวม

มูลคา

หมายเหตุ - เฉพาะทรัพยของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประเภทอสังหาริมทรัพยเทาน้ัน ยอดรวมประมาณ 514 ลานบาท    

- สวนประเภทสังหาริมทรัพย มีมูลคาอีกประมาณ 1,227 ลานบาท ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนหุนที่แทบจะไมมีมูลคา

ในการดำเนินการเพ�อใหสหกรณฯคลองจ่ัน สามารถไดรับประโยชนจากทรัพยจำนวนทั้งหมดนี้ สหกรณฯคลองจั่น ไดมีการฟองคดีและอยูระหวางการ

อุทธรณคดี เพ�อใหมีสวนในการไดรับการชำระชดใช ในทรัพยจำนวน 292 รายการทั้งหมดนี้ดวย

-

สาระสำคัญในขอเท็จจริงของการตอสูคดีนั้น อาจมีประเด็นอุปสรรคจากการที่เปนทรัพยที่สหกรณฯมงคลเศรษฐี ไดรับการทำสัญญายอมคดี

จากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กอนท่ีสหกรณฯคลองจ่ัน จะไดรับคำพิพากษาใหชนะคดีท้ังๆท่ีสหกรณฯคลองจ่ัน ย�นฟองคดีกอน แตนายศุภชัย ศรีศุภอักษร

สูคดีและไมยอมคดีงายๆ เหมือนกับคดีของสหกรณฯมงคลเศรษฐี

-

ทุนทรัพยฟอง

ย�นฟองคดี

หมายบังคับคดี

ศาลมีคำพิพากษา

ดำเนินการ
สหกรณฯมงคลเศรษฐี

ฟองคดี 11777/2557

สหกรณฯคลองจั่น

ฟองคดี 1674/2557

493.98 ลานบาท

7 ตุลาคม 2557

18 มิถุนายน 2558 (ทำสัญญายอม)

26 เมษายน 2559 18 พฤษภาคม 2560

25 พฤศจิกายน 2559

1 พฤษภาคม 2557

3,811.60 ลานบาท
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ลำดับที่ สาระสำคัญ

(ตอขอ 5.)

3.1 การขายท่ีดิน ท่ีตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

(3) การขายทอดตลาดทรัพยเพ�อการชำระชดใชคืน

    รายงานความคืบหนาการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยของจำเลยตาง ๆ เพ�อการชำระชดใชคืน

ขนาดท่ีดิน 75 ไร (ผูถือกรรมสิทธ์ิ : นายศุภชัย ศรีศุภอักษร)

ราคาประเมิน 49,756,300 บาท

ขายทอดตลาดเม�อ 25 กันยายน 2561

สถานท่ีขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี

การชำระเงิน เสร็จส้ินเม�อ ตุลาคม 2561

สหกรณฯคลองจั่น ไดประสานการแจงกรมบังคับคดีในแตละจังหวัดที่มีทรัพยที่ดิน ที่ไดรับการเพิกถอนการอายัดแลว โดยขอใหเรงการ

ดำเนินการขายทอดตลาดเพ�อที่จะไดนำเงินมารวบรวมเพ�อการชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการตอไป

-

3.2 การขายท่ีดิน ท่ีตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ขนาดท่ีดิน 3 ไร 2 งาน 25.2 ตารางวา (ผูถือกรรมสิทธ์ิ : นายศุภชัย ศรีศุภอักษร)

ราคาประเมิน 6,018,320 บาท

กำหนดการขายทอดตลาด 4 นัด : นัดท่ี 1 วันท่ี 12 ธันวาคม 2561

สถานท่ีขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย

3.3 การขายรถยนต จำนวน 5 คัน

ทรัพยท่ีจำหน�าย : รถยนตจำนวน 5 คัน

ผูถือกรรมสิทธ์ิ   : นายศุภชัย ศรีศุภอักษร (3 คัน) นายลภัส โสมคำ (2 คัน) 

ราคาประเมิน    : รวมท้ังส้ิน 3,840,000 บาท (รายละเอียดตามท่ีแจง)

กำหนดการขายทอดตลาด   : ในเดือนธันวาคม 2561 (รอการประกาศจากสำนักงานบังคับคดี)

สถานท่ีขายทอดตลาด       : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

7. การฟองคดีอาญานายศุภชัย ศรีศุภอักษร

และพวก กรณีทุจริต ฉอโกง และฟอกเงิน

(คดีพิเศษ/DSI)

คดีที่ อ.3056/2560 (DSI 146/2556) กรณีลักทรัพยนายจาง 

ทุนทรัพยฟอง 13,334 ลานบาท ผูกระทำผิด 4 ราย อัยการ

สั่งฟองเม�อ 28 กันยายน 2560   

คดีอาญาท่ีทาง DSI และอัยการดำเนินการส่ังฟองแลว ศาลไดส่ัง

ใหรวมการพิจารณาพรอม ๆ กัน ซึ่งมีหมายเลขคดี และความคืบ

หนาดังนี้   

คดีที่ อ.3339/2559 (DSI 63/2557) กรณีฉอโกงประชาชน

ทุนทรัพยฟอง 5,600 ลานบาท ผูกระทำผิด 12 ราย อัยการ

สั่งฟองเม�อ 15 พฤษภาคม 2560

พิพากษาเม�อ 30 ก.ย. 59

การฟองคดีนายศุภชัย และพวกรวม 5 ราย 

คดี พ.736/2557 (ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 818.79 ลานบาท

ศาลมีคำพิพากษาใหจำเลยชดใชคืนเต็มจำนวน และมีการชดใช

คืนจากกองทุนคณะลูกศิษยฯ แทนวัดพระธรรมกายและพระ

ธัมมชโย เปนจำนวนเงิน 684.78 ลานบาท 

6.

สคจ.ดำเนินการติดตามการชดใชสวนที่เหลืออีก 134 ลาน จาก

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร  นางศศิธร โชคประสิทธ์ิ และมูลนิธิรัตนคีรี 

แตนางศศิธรหลบหนี

ดำเนินการทางกฎหมายตอ

ศาลอุทธรณมีคำสั่งเม�อ 21 มีนาคม 2561 พิพากษายืนใหมูลนิธิ

รัตนคีรีชดใชคืน 34 ลานบาท สคจ.รองขอตอศาลใหออกหมาย

บังคับคดีเพ�อดำเนินการยึดทรัพยที่ดิน 53 แปลง

ศาลอุทธรณพิพากษายืน 21 มี.ค.61

อยูระหวางการปดหมายบังคับคดี
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(ตอขอ 7.) คดีที ่ ฟย. 47/2560 (DSI 27/2559) กรณีรวมกันฟอกเงิน

ทุนทรัพยฟอง 2,993 ลานบาท ผูกระทำผิด 5 ราย อัยการ

สั่งฟองกอน 3 ราย เม�อ 30 พฤศจิกายน 2559 และใหติดตาม

ผูตองหาอีก 2 ราย ภายในอายุความ 15 ป

ศาลนัดพรอมเพ�อการสืบพยาน

ทั้ง 4 คดี 4 ก.พ. 62

คดีท่ี ฟย. 6/2560 (DSI 70/2558) กรณีรวมกันฟอกเงินเก่ียวกับ

ท่ีดิน อ.คลองหลวง ทุนทรัพยฟอง 300 ลานบาท อัยการส่ังฟอง

เม�อ 27 เมษายน 2560

อัยการนัดฟงคำสั่ง 21 พ.ย. 61

ศาลนัดสอบคำใหการ 7 พ.ย. 61

และนัดพรอม 17 ธ.ค. 61

คดีพิเศษที่ 68/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 250 ลานบาท 

ผูกระทำผิดรวมนายสถาพร  วัฒนาศิรินุกูล บริษัท เอสดับบลิว 

โฮลดิ้ง จำกัด อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุปสำนวนของ 

DSI นัดฟงคำสั่ง 21 พฤศจิกายน 2561

คดีพิเศษที่ 99/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 231 ลานบาท 

กรณีที่ดินบริษัท เอ็มโฮม เอสพีวี 2 จำกัด อัยการมีความเห็น

ส่ังฟองตามสรุปสำนวนของ DSI เม�อ 27 กันยายน 2561 ศาลนัด

สอบคำใหการ 7 พฤศจิกายน 2561 และนัดพรอม 17 ธันวาคม 2561

     เม�อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 อัยการแจงวายังมีเอกสาร

หลักฐานที ่ส งเพิ ่มเติมอีก ศาลมีคำสั ่งน ัดพรอมเพ�อการ

สืบพยาน 4 กุมภาพันธ 2562
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8. การฟองคดีคุมครองทรัพยท่ียึดอายัดจากนาย

สถาพร วัฒนาศิรินุกูล และพวกรวม 18 คน

คดี พ.2331/2558 (ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 7,186.3 ลานบาท

คกก.ไดดำเนินการย�นฟองคุมครองทรัพยตามท่ี ปปง./DSI ไดเขา

ยึดอายัดจากนายสถาพร วัฒนาศิรินุกูล และพวกรวม 18 คน 

ตามที่เปนขาวกับบริษัท เอส.ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด

ศาลมีคำส่ังเม�อ 22 ธันวาคม 2559 ใหยกฟอง โดยมีความเห็นวา

ในเม�อสหกรณฯ คลองจ่ัน เขาสูการฟนฟูกิจการแลว  การฟองคดี

เปนอำนาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพย  กรมบังคับคดี

ฟองเม�อ 28 พ.ค. 58

มีคำสั่งยกฟองเม�อ 22 ธ.ค. 59

สคจ.ย�นคำรองขอให เจาพนักงานพิทักษทรัพยกรมบังคับคดี

ทวงหน้ี ตาม พรบ.ลมละลายโดยย�นคำรองชุดแรก จำนวน 3 ราย

เม�อ 31 กรกฎาคม 2561และย�นคำรองชุดท่ี 2 จำนวน 10 ราย 

เม�อ 8 สิงหาคม 2561

รอการดำเนินการของเจาพนักงานพิทักทรัพย

ย�นคำรองตอ จพท.เม�อ 31 ก.ค.61

และ 8 ส.ค. 61

9. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก  รวมคดี

พระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร คดี พ.4462/2557

และ พ.3628/2557 (ติดตามทรัพยคืน)

กองทุนคณะลูกศิษยวัดพระธรรมกายทำสัญญายอมใหถอนคดี

กับวัดพระธรรมกายและหลวงพอธัมมชโย โดยชดใชคืนครั้งที่

2 จำนวน 370.78 ลานบาท ซึ่งทยอยชำระคืนครบถวน เม�อ

31 มีนาคม 2561

ย�นฟอง 15 ต.ค. 57

ทำสัญญายอมเม�อ เม.ย. 59 และ

ชำระคืน 370.78 ลานครบถวนเม�อ

31 มี.ค. 61

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

ลานบาท(พ.3628/2557)
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10. การฟองคดีตั๋วเงินรัฐประชา, จำเลย 3 คน

คดี พ.590/2558 (ผิดสัญญาใชเงิน)

ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท

อยูในระหวางการดำเนินการบังคับคดีชำระหนี้  ศาลนครปฐม

ออกหมายตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพ�อดำเนินการบังคับคดี

แตในขณะน้ี สค.รัฐประชา อยูระหวางการชำระบัญชี สคจ.ได

ดำเนินการบังคับคดีโดยการยึดทรัพยท่ีเปนท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง

จำนวน 14 แปลง ในจังหวัดนครปฐม

ประสานเจาพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาด

ศาลพิพากษาใหสหกรณเครดิตยูเนีี ่ยนรัฐประชาแพคดี ชดใช

เงินให สคจ.พรอมดอกเบี้ย 

ศาลพิพากษาเม�อ 15 ก.ย. 58

พิพากษาเม�อ 31 ม.ค. 61

ย�นหนังสือถึง ปปง. ส.ค. 61

ศาลมีคำสั่งเม�อ มิ.ย. 59

พ.ค. 61

11. การฟองลูกหนี้ 28 ราย 33 สัญญา ดำเนินการฟองคดีตามความสมบูรณของสัญญากู

เจาพนักงานพิทัพษทรัพยดำเนินการตามคำขอ สคจ.  โดยทำ

จดหมายใหลูกหนี้ 6 รายคูสัญญาจำนองชำระหนี้ตามสัญญา

จำนอง สคจ. จัดทำเอกสารประกอบเพิ่มเติมตามที่กรมบังคับคดี

รองขอ

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

อยูระหวางดำเนินการ

(ตอขอ 9.)
ศาลมีคำพิพากษาเม�อ 31 มกราคม 2561 ใหนายศุภชัย 

ศรีศุภอักษรและพวกรวม 36 รายชดใชชำระเงินคืนตาม

จำนวนเงินที่ระบุในเช็คสั่งจายและเช็คที่ไดรับเงินจาก สคจ.

ศาลพิพากษายกฟอง 5 ราย โดย 3 ราย จะไปถูกดำเนินคดี

ในคดีฟอกเงินใหถึงที่สุดกอน สคจ.อยูระหวางขยายอุทธรณ

สคจ.ประสานกับ ปปง.เพ�อใหดำเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงิน
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12. คดีฟอกเงิน คดี ฟ.173/2559 กรณีอายัดบัญชี

เงินฝากธนาคารของวัดพระธรรมกายและ

มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทรขนนกยูง

กรณีอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารของวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิ

มหารัตนอุบาสิกาจันทรขนนกยูงรวม 4 บัญชี จำนวนเงิน 58.7 

ลานบาท

ศาลมีคำพิพากษาเม�อ 31 มกราคม 2561 ใหทรัพยท่ี ปปง.อายัด

เปนบัญชีเงินฝาก 4 บัญชี จำนวนเงิน 58.7 ลานบาท ไมตกเปน

ของแผนดินตามท่ีอัยการย�นฟอง แตใหคืนกลับพรอมดอกผลไปยัง

สหกรณฯคลองจ่ัน ท่ีเปนผูเสียหาย

ศาลสั่ง 31 ม.ค. 61

ทางวัดและมูลนิธิย�นอุทธรณและคำรองขอทุเลาการบังคับคดีเม�อ

21 มิถุนายน 2561

สคจ.ย�นคำแกอุทธรณ และคัดคานการขอทุเลาการบังคับคดีเม�อ 

23 กรกฎาคม 2561

รอฟงคำพิพากษาศาลอุทธรณ

สคจ.ย�นคัดคาน 23 ก.ค. 61

13. คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.140/2560

กรณีอายัดทรัพยสินนายอมร-นางนาฎยา

มุตตามระ

พนักงานอัยการรองขอใหอาคารชุดเมืองทองธานี จำนวน 84 

รายการ ตามคำส่ังคณะกรรมการธุรกรรมท่ี ย.114/2560 ตกเปน

ของแผนดิน ราคาประเมินท้ังส้ิน 38,020,970 บาท

ย�นคำรอง 22 ธันวาคม 2560

สืบพยาน ต.ค. 2561

สคจ.ย�นคำคัดคาน 26 มีนาคม 2561

สืบพยานเสร็จส้ิน ศาลนัดฟงคำพิพากษา 24 มกราคม 2562 ศาลนัดฟงคำพิพากษา 24 ม.ค. 2562

14. คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.75/2560

กรณีนางสาวอลิสา อัศวโภคิน รับซ้ือท่ีดิน

จากนายศุภชัยฯ จำนวน 8 แปลง

พนักงานอัยการรองขอใหศาลส่ังคืนหรือชดใชทรัพยสินท่ีดิน 8

แปลง ตามคำส่ังคณะกรรมการธุรกรรมท่ี ย.57/2560 แกสหกรณ

ผูเสียหาย หรือตกเปนของแผนดิน ราคาประเมินท้ังส้ิน 

298,000,000 บาท

สืบพยานเสร็จส้ิน ศาลนัดฟงคำพิพากษา 26 ธันวาคม 2561

ย�นคำรอง 8 กันยายน 2560

สหกรณเปนคูความ 24 พฤษภาคม 2561

สืบพยาน ส.ค. - ก.ย. 2561

ศาลนัดฟงคำพิพากษา 26 ธ.ค. 2561
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16. คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.91/2560

กรณีบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โอน

ขายท่ีดินใหกับนายบรรณพจน ดามาพงศ

พนักงานอัยการรองขอใหท่ีดิน 2 รายการ ตามคำส่ังคณะกรรมการ

ธุรกรรมท่ี ย.66/2560 ขอใหตกเปนของแผนดินราคาประเมิน

ท้ังส้ิน 121,585,938 บาท

ย�นคำรอง 8 กันยายน 2560

สคจ.ย�นคำคัดคาน 18 ธันวาคม 2560

หากการขายทอดตลาดไดเงินมากกวายอดเงินจำนวนดังกลาวท่ี

ใหคืนกลับสหกรณฯ คลองจ่ัน ใหเงินสวนท่ีเหลือน้ันพรอม

ดอกผลตกเปนของแผนดิน

มูลนิธิฯ ย�นคำรองขอขยายระยะเวลาการย�นอุทธรณคำพิพากษา

รอฟงคำพิพากษาศาลอุทธรณ

15. คดีฟอกเงิน คดีหมายเลข ฟ.208/2559

กรณีอายัดอาคารและสิ่งปลูกสราง World

Peace Valley ของมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกา

จันทรขนนกยูง

ศาลมีคำพิพากษาใหทรัพยสินท่ี ปปง.ยึดอายัดเปนอาคารและส่ิง

ปลูกสราง World Peace Valley ของมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกา

จันทรขนนกยูง มูลคา 1,585,000,000 บาท ซ่ึงศาลพิพากษาให

นำทรัพยสินท่ีเปนอาคารและส่ิงปลูกสรางบางสวนจำนวน 9 จาก

12 รายการไปขายทอดตลาดแลวนำเงินจำนวน 598,905,691.55

บาท ท่ีไดพรอมดอกผล ไปคืนกลับใหกับสหกรณฯ คลองจ่ัน

ศาลพิพากษาเม�อ 28 ก.พ. 61

โดยสหกรณฯคลองจั่นดำเนินการย�นคัดคานไมใหทรัพยตกเปน

ของแผนดิน และขอใหคืนเงินและทรัพยสินกลับใหสหกรณฯ

คลองจั่นที่เปนผูเสียหาย ในการนี้มีสมาชิกเจาหนี้ของสหกรณฯ

คลองจั่น จำนวน 3 กลุม ย�นคำรองเปนผูเสียหายดวย

โดยเม�อวันจันทรที่ 10 กันยายน 2561 ศาลดำเนินการนัดพรอม

และมีคำสั่ง ที่สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
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17. คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.92/2560 

กรณีบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โอน

ขายท่ีดินใหกับนายอนันต อัศวโภคิน

พนักงานอัยการรองขอใหอาคาร ค.ส.ล. 6 ช้ัน (อาคารบุญรักษา)

และส่ิงปลูกสรางอาคาร ค.ส.ล 1 ช้ัน ตามคำส่ังคณะกรรมการ

ธุรกรรมท่ี ย.67/2560 ขอใหตกเปนของแผนดิน ราคาประเมิน

ท้ังส้ิน 395,365,744.81 บาท

ย�นคำรอง 8 กันยายน 2560

ศาลนัดสืบพยานชวง 7 พ.ย. 62 ถึง

29 พ.ย. 62

สคจ.ย�นคำคัดคาน 7 ธันวาคม 2561

(ตอขอ 16.) ศาลพิจารณาเอกสารคำคัดคานของผูคัดคานท้ังหมด 5 กลุม ซ่ึง

มีนายบรรณพจน ดามาพงศ เปนผูคัดคานท่ี 1 สหกรณฯคลองจ่ัน

เปนผูคัดคานที่ 2 และมีสมาชิกสหกรณฯคลองจั่นย�นคัดคานอีก

3 กลุม (ผูคัดคานที่ 3 ถึงที่ 5)

(1)

ศาลยกคำรองคำคัดคานของสมาชิกเจาหนี้สหกรณ ทั้ง 3 กลุม 

(ผูคัดคานที่ 3 ถึงที่ 5) วาเปนสมาชิกเจาหนี้ของผูคัดคานที่ 2 

(สหกรณฯคลองจั่น) โดยเปนผูถือหุนและหรือเปนผูฝากเงินกับ

ผูคัดคานที่ 2 เม�อผูคัดคานที่ 2 ใชสิทธิ์ย�นคำรองคัดคานไวแลว

สมาชิกเจาหนี้ดังกลาวจึงไมไดอยูในฐานะผูเสียหายในความผิด

มูลฐาน ที่จะไดรับการคุมครองสิทธิ์ ศาลจึงมีคำสั่งไมรับคำรอง

คำคัดคานของผูคัดคานที่ 3 ถึงที่ 5

(2)

ศาลดำเนินการสืบพยาน 39 ปากใน 9 วัน ตั้งแตชวงวันที่ 7 

พฤศจิกายน ถึง 29 พฤศจิกายน 2562 เพ�อการพิจารณาคดี

(3)

โดยสหกรณฯคลองจั่นดำเนินการย�นคัดคานไมใหทรัพยตกเปน

ของแผนดิน และขอใหคืนเงินและทรัพยสินกลับใหสหกรณฯ

คลองจั่นที่เปนผูเสียหาย ในการนี้มีสมาชิกเจาหนี้ของสหกรณฯ

คลองจั่น จำนวน 3 กลุม ย�นคำรองเปนผูเสียหายดวย 

โดยเม�อวันจันทรที่ 10 กันยายน 2561 ศาลดำเนินการนัดพรอม

และมีคำสั่ง ที่สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

ศาลนัดสืบพยานชวง 4 มิ.ย. 62 ถึง

31 ต.ค. 62

(ตอขอ 17.) ศาลพิจารณาเอกสารคำคัดคานของผูคัดคานทั้งหมด 7 กลุม 

ซึ่งมีกลุมสมาชิกสหกรณฯคลองจั่น 3 กลุม เปนผูคัดคานที่ 

1 ถึงที่ 3 นายอนันต อัศวโภคิน เปนผูคัดคานที่ 4 สหกรณฯ

คลองจั่น เปนผูคัดคานที่ 5 วัดพระธรรมกาย เปนผูคัดคานที่ 

6 และมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูง เปนผูคัดคาน

ที่ 7

(1)

ศาลยกคำรองคำคัดคานของสมาชิกเจาหนี้สหกรณ ทั้ง 3 

กลุม (ผูคัดคานที่ 1 ถึงที่ 3) วา กลุมผูคัดคานทั้งหมดเปน

ผูเสียหายที่ฝากเงินกับสหกรณฯคลองจั่น (ผูคัดคานที่ 5) 

ศาลไปปรึกษาคดีกับผูบริหารของศาลแลวเห็นวา กลุมผู 

คัดคานท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 ไมใชผูเสียหายคดีน้ี จึงไมมีอำนาจ

ย�นคำรองคัดคานซึ่งเดิมศาลไดมีคำสั่งรับคำคัดคานเอาไว 

จึงใหเพิกถอนคำสั่งเดิม

(2)

ศาลดำเนินการสืบพยาน 32 ปาก 32 นัด ของผูรอง ผูคัดคาน

ท่ี 4 ท่ี 5 ท่ี 6 และท่ี 7 ต้ังแตชวงวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 ถึง

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพ�อการพิจารณาคดี

(3)
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