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ลำดับที่

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

1.1  การประชุมใหญสามัญประจำป 2558 

สาระสำคัญ

สรุปการประชุมใหญฯ เม�อวันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม  59  ณ ศูนยประชุมสหกรณ(ยูคอนเวนชั่นฮอลล) ถ.ศรีนครินทร มีสาระสำคัญดังนี้

สรุปการลงคะแนนในที่ประชุมใหญฯ เม�อวันที่ 29  พฤษภาคม 59  ตามวิธีการเลือกตั้งแบบปด โดยการกาบัตรลงคะแนนในคูหา และหยอนบัตรใน

กลองรับคะแนน  เลือกตำแหน�งประธาน 1 ทาน  และคณะกรรมการดำเนินการ 14  ทาน

ผลการลงคะแนนมีมติเลือกคุณประกิต  พิลังกาสา เปนประธานฯ และเลือกกลุมรวมพลังฟนฟูสหกรณฯ หมายเลข 1 ถึง 14 เปนคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 31 รายช�อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ไดมีการติดประกาศประชาสัมพันธเพ�อทราบโดยทั่วกันแลว

ขอมูลและผลสรุปการลงคะแนน

รายการ

ผูเขารวมประชุม

ผู ใชสิทธิ์ลงคะแนน

บัตรดี

บัตรเสีย

ไมประสงคลงคะแนน

ตำแหน�งประธาน

885

825

735 (89.0%)

(6.4%)

(4.6%)

(97.3%)

(1.9%)

(0.7%)

52

38

885

825

803

16

6

ตำแหน�งกรรมการคิดเปน % คิดเปน %

- คกก.รายงานสรุปผลการดำเนินงานของ คกก.ชุดที่ 30 เปนเวลากวา 2 ป  นับเริ่มตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 57 ถึง 29 พฤษภาคม 59 ซึ่งมีฐานะ

เปลี่ยนผานจากการเปนคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30  เปนคณะกรรมการบริหารลูกหนี้/ผูทำแผนฟนฟูกิจการ และเปนคณะกรรมการ

ดำเนินการชุดที่ 30/ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ  ในปจจุบัน

- ที่ประชุมมีมติรับรองการวาจางนิติบุคคลเปนผูตรวจสอบกิจการ และเลือกบริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด  สำหรับการตรวจสอบกิจการ

สคจ. ในป 2559  ซึ่งไดเริ่มดำเนินการแลว

- ดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ  และคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม ชุดที่ 31  จำนวน 15 ทาน เสร็จสิ้น เขารับตำแหน�ง และเริ่มปฏิบัติงาน

ตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 59 ที่ผานมา

1.2  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 
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(ตอขอ 1.)

- เริ่มรับเงินปนผลเม�อ  วันเสารที่ 21 พฤษภาคม  59

- เริ่มชำระหนี้เม�อ  วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 59

- ยอดเงินสมาชิกเจาหนี้

สมาชิกและเจาหนี้

จำนวนราย 8,680 8,764

272.2 523.3

84

251.1จำนวนเงิน(ลานบาท)

สหกรณเจาหนี้ รวม

- ยอดสมาชิกท่ี ไดรับเงินท้ังผานวิธี ไปรับเงินสดท่ีสำนักงานคลองจ่ัน และให สคจ.โอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชย  รวมท้ังส้ิน  6,368 ราย  เปนยอดเงิน

รวม 68.4 ลานบาท

1.3  การจายเงินปนผล และเงินชำระหนี้ 

การจายเงินปนผล : ตามแผนฟนฟูกิจการ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 30/ผูบริหารแผน พิจารณาตามผลกำไรของงบดุลการเงินประจำป

2558 โดยอนุมัติใหมีการจายเงินปนผลแกสมาชิกท่ียังคงมีสมาชิกภาพสงหนุสม่ำเสมอ และไมมีการคัดคานโตแยงทางกฎหมาย โดยกำหนดใหหนุทุนใหมมีสิทธ์ิ

ไดรับเงินปนผลที่ 3% และหุนทุนเดิมที่ 2%  โดยมีสรุปรายงานยอดการรับเงินถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 59 ดังนี้

การจายเงินชำระหนี้ : ตามแผนฟนฟูกิจการ  และมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผูบริหารแผนไดอนุมัติใหมีการชำระหนี้งวดแรด ประจำป 2559  ในอัตรา

3.76% ใหแกสมาชิก  เจาหนี้  และสหกรณเจาหนี้  ซึ่งมีสรุปรายงานยอดการชำระเงินถึง  วันที่  13  กรกฎาคม 59  ดังนี้

สมาชิกที่ยังไม ไดรับเงินปนผลและเงินชำระหนี้นี้  สามารถเขาไปรับเงินไดที่สำนักงานคลองจั่นได ในวันเวลาทำการทุกวัน  หรือให สคจ.โอนเงินเขาบัญชี

ธนาคารพาณิชยของสมาชิกโดยย�นแบบฟอรมโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร  ซึ่งสามารถขอไดที่สำนักงานคลองจั่น หรือ ดาวนโหลดจากเว็บไซต สคจ. 

(www.cukj.or.th) แลวสงไปรษณียพรอมเอกสารไปยังสำนักงานคลองจั่นเพ�อการดำเนินการตอไปและในครั้งตอ ๆ ไปดวย

*
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- การจัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนการฟนฟูกิจการ และการติดตามทรัพยจากคดีเปนภารกิจสำคัญในขณะนี้

- พิจารณาจัดทำโครงการเงินกูแบบรวมตัวกลุม (Syndicate Loan) ผานขบวนการสหกรณชวยเหลือกัน โดยมีธนาคารของภาครัฐสนับสนุน  เชนจาก 

ธกส. , ออมสิน  และอีกบางธนาคารของภาครัฐ

- เปาหมายของรายไดจากโครงการสนับสนุนแผนฟนฟูกิจการกำหนดไวที่ 450 ลานบาทตอป ตลอดระยะเวลาการชำระหนี้ที่กำหนดในแผนฟนฟูกิจการ

- เรงรัดการดำเนินงานตามแผนฟนฟูกิจการ โดยมีเปาหมายที่จะไดรับการพิจารณามีมติอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีภายในเดือน  สิงหาคม 59

1.4  เงินสนับสนุนจากภาครัฐเพ�อการฟนฟูกิจการ 

รัฐบาลโดย พณ.นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา  ไดมีบัญชาสั่งการใหทุกภาคสวนรวมถึงสหกรณฯ คลองจั่น  รวมประชุมหารือแก ไขปญหา

และขับเคล�อนแผนฟนฟูกิจการโดยเร็วเพราะเปนความเดือดรอนของประชาชน  และสงผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบสหกรณ

พล.อ. ฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดมีคำสั่งแตงตั้ง คกก. ขึ้นมา 2 ชุด  และจัดตั้งศูนยประสานงานเพ�อขับเคล�อนแผนฟนฟู

กิจการ สคจ. เม�อวันที่ 31  พฤษภาคม  59

เม�อวันที่ 11  กรกฎาคม 59  คุณอำนวย  ปะติเส ไดจัดใหมีการประชุมหารือระหวาง คกก.ผูบริหารแผน  คกก.เจาหนี้  และหน�วยงานภาครัฐบางสวนเพ�อ

พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการในการสนับสนุนการฟนฟูกิจการ สคจ. ตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี  โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

(ตอขอ 1.)

คณะกรรมการอำนวยการขับเคล�อนแผนฟนฟูกิจการ : โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปนประธาน และมี คกก. ซึ่งเปนผูแทนจาก 11 หน�วยงาน(1)

คณะกรรมการกำกับการบริหารแผนฟนฟูกิจการ : โดยมีคุณอำนวย  ปะติเส  เปนประธาน และมี คกก. ซึ่งเปนผูแทนจาก 9 หน�วยงาน ซึ่งรวม

คกก.เจาหนี้ สคจ. 7 ทานดวย

(2)

ศูนยประสานงานการแก ไขปญหาและฟนฟูกิจการ : โดยมีรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  เปนประธาน  และมี คกก.ซึ่งเปนผูแทนจาก 4 หน�วยงาน

ภาครัฐ

(3)



ขาวประชาสัมพันธจากคณะกรรมการบริหาร/ผูบริหารแผน

(ครั้งที่ 27 วันที่ 14  กรกฎาคม  2559)

4/6

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

ศาลนัดฟงคำพิพากษา 10 ส.ค. 59

ศาลนัดฟงคำพิพากษา 15 ก.ย.59

การฟองคดีนายศุภชัย คดี พ.736/2557

(ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 134 ลานบาท

คดีนี้ตอเน�องจากการนำเงินสหกรณฯ ไปบริจาควัดพระธรรมกาย

สหกรณย�นฟองจำเลยเพิ่มอีก 2 ราย , นางศศิธร โชคประสิทธิ์

และมูลนิธิรัตนคีรี ตามท่ีมีการสืบความถึงเสนทางการเงินท่ีเก่ียวของดวย

ศาลสืบพยานครบทั้งโจทกและจำเลยเม�อ 17-19 พฤษภาคม 59 

ศาลนัดฟงคำพิพากษา ในวันที่ 10 สิงหาคม 59

3.
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สงสรุปสำนวน 14 ต.ค.58

คาดวาจะมีการสงฟอง ส.ค. 59

พิพากษาเม�อ 8 มี.ค.59

ภายใน ส.ค.59

ภายใน ส.ค.59 

ภายใน ส.ค.59

คณะกฎหมายประชุม มิ.ย.59  คาดวา

จะมีการสั่งฟอง ส.ค.59

สรุปสำนวนคดีภายใน 2-3 เดือน

7. การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

รายงานความคืบหนาการสอบสวนคดีของ DSI เกี่ยวกับสหกรณฯ

ในจำนวน 13 คดี ดังนี้

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

ผูกระทำผิด 4 ราย DSI ไดเปล่ียนขอหาจากยักยอกทรัพยเปนลักทรัพย

นายจาง ปลอมแปลงเอกสาร และใชเอกสารปลอม DSI สงสรุปสำนวน

เพ่ิมเติม และมีการรวมประชุมของคณะกฎหมายเรียบรอยแลว  คาดวา

เจาพนักงานอัยการจะมีความเห็นส่ังฟองในเดือนสิงหาคม 59   

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

สรุปสำนวนสงพนักงานอัยการภายในสิงหาคม 2559

คดี  70/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 300 ลานบาท คดีฟอกเงิน

ของนายศุภชัย กรณีท่ีดินคลองหลวง(แลนดแอนดเฮาส) คาดวาจะมีการ

สรุปสำนวนสอบสวนสงใหพนักงานอัยการภายในสิงหาคม 2559   

คดี  99/2558 (ฟอกเงิน)ทุนทรัพยฟอง 231 ลานบาทคดีฟอกเงิน

ของนายศุภชัยกรณีท่ีดิน เอ็มโฮม.เอสพีวี 2 DSI คาดวาจะตองใชเวลา

สอบสวนเพ�อสรุปสำนวนใหพนักงานอัยการภายในสิงหาคม 2559   

คดีฟอกเงินน้ัน DSI ไดปรับเพ่ิมอีก 6 คดี  รวมเปน 9 คดี โดยมีการ

ขยายผลการพิจารณาดำเนินคดีกับผูเก่ียวของมากข้ึน  สคจ.ประสาน

กับ DSI ในการแจงขอกลาวหาในฐานะผูเสียหายในคดีเหลานี้ ซึ่งคาด

วาจะมีการสรุปสำนวนคดีสงใหเจาพนักงานอัยการใน 2-3 เดือน  
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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

ศาลนัดสืบพยานจำเลยทั้งหมด 39 ปาก ทุก ๆ วันอังคาร เริ่ม 4 

ตุลาคม 59 คาดวาจะใชเวลา  4-6 เดือน

ย�นฟอง 15 ต.ค.57

รับชำระคืนแลว 2 งวด (พ.ค.และ 

มิ.ย.59)

ศาลนัดสืบพยาน 4-6 เดือน

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

เร่ิมดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2559

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.


